
Butlletí d'Informació Municipal 

L L A G O S T E R A 
NÜM. 30 NOVEMBRE DEL 1984 

COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 

SESSIÓ DEL DIA 11 D'ABRIL DEL 1984 

1 .er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2. on _ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
3.er - Aprovar relació de factures per un import 

total de 943.81 r-ptes. 
4.rt — Aprovar la proposta de retribucions dels 

dipòsits de l'Ajuntament a la Caixa de Pensions. 
5.è — Acceptar la renúncia del conveni adicional 

de Tresoreria del Banc de Crèdit Local d'Espanya, 
atès que amb el temps transcorregut des de la seva 
subscripció no ha estat necessari utilitzar-lo. 

6.è — Aprovar el compte de Cabals corresponent 
al 4.rt trimestre del 1983. 

7.è — Deixar sobre la taula la formalització d'un 
calendari que contempli tots els pagaments per tota 
classe d'ingressos que gestioni la Corporació durant 
l'exercici d'enguany. 

8.è - Llogar dos contenidors per posar-hi escom
braries i així evitar, amb la col·laboració dels veïns, 
que la gent dipositi tota mena de deixalles a les ro
dalies del poble. Aquests conteitídors seran col·lo
cats a la cruïlla de Caldes i al sector del Cementiri. 

9.è - Vista la sol·licitud de Disfred, S.A. d'ocupa
ció de la via pública per a la venda de gelats durant 
la temporada d'estiu a la plaça de Catalunya, s'acor
da d'iniciar els tràmits per obtenir vàries ofertes i 
atorgar el lloc a la que fos millor. 

lO.è - Concedir per 40 anys el nínxol núm. 6-A 
del bloc primer esquerra, a Maria Bota i Morató. 

l l .è - Autoritzar la celebració del l.er Auto-cros 
de Llagostera, el proper dia 6 de maig, al circuit de 
"Can Domènec". 

12.è - Autoritzar la celebració de l'acte electoral 
sol·licitat per Joventut Nacionalista de Catalunya, a 
realitzar al passeig Pompeu Fabra el dia 16 d'abril. 

13.è - Aprovar el règim d'intervencions dels par̂  
tits polítics amb representació a la vila a l'emissora 
municipal segons calendari proposat i amb una dura
da màxima de 3 minuts en cada intervenció diària i 
de 10 minuts els dos últims dies. 

14.è - Aprovar la tramitació de l'ordenança que 

fixi el cobrament de la publicitat emesa per l'emisso
ra municipal. 

15.è — Autoritzar el tancament dels carrers que en
volten la plaça Catalunya per a la celebració de la IV 
Trobada Sardanista, el proper dia 23 d'abril. 

16.^ — Denegar la subvenció sol·licitada per la U.D. 
Llagostera per desplaçaments de l'equip infantil. 

SESSIÓ DEL DIA 18 D'ABRIL DEL 1984 

l.er - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
3.er - Aprovar el sistema de gestió i condicions de 

contractació i preus per l'emissió de propaganda co
mercial a l'emissora municipal. 

4,rt — Aprovar relació de factures per un import 
total de 381.334'- pessetes. 

5.è — Atorgar les següents llicències d'obres: a 
l'Enric Grau Pi per a la reconstrucció de la cober
ta del teulat al núm. 9 del carrer Concepció; A Jo
sep Galobardes Alsina, en representació de Dihabsa 
Administració, S.A., per a la construcció de 6 viven-
des unifamiliars entre mitgeres, de Ptotecció Oficial, 
al carrer Albert í. 

6.è - Quedar assabentada de les denúncies formu
lades per la Policia MunicipaL 

7.è — Denegar sol·licitud de Miquel Vert i Llinàs 
per a la compra d'un aparell retro-auricular, per con
siderar que no és obligatòria la seva prestació. 

8.^ - Quedar assabentada de la declaració presen
tada per F.E.C.S.A. de la facturació en el terme mu
nicipal de Llagostera als efectes de l'oportuna liqui
dació d'acord amb l'ordenança municipal. 

9.è - Participar als actes organitzats pels Ajunta
ments de Cassà de la Selva i Figueres amb els Gegants 
de la vila els propers dies 28 d'abril i 16 de juny. 

lO.è - Concedir subvenció al Qub d'Escacs "Dr. 
Domingo Pascual Carbó" per un import de 10.000'-
ptes per l'organització dels Campionats d'Escacs a 
celebrar en totes les categories. 
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l l . è — Concedir subvenció de 35.000'- ptes. al 
Qub d'Hoquei Lacustària per la seva participació a 
la Copa de Primavera. 

12.è — Autoritzar la celebració del l.er Auto-Cross 
de Llagostera, el proper dia 6 de maig així com la 
col·locació d'una pancarta anunciadora d'aquesta pro
va. També es concedeix una subvenció de 10.000 
ptes. com a màxim, destinada a trofeus per a la pro
va. 

13.è - Concedir subvenció de 48.500'- ptes. a Lla
gostera Competició, equivalent a l'import de la llicèn
cia municipal d'obres per acondicionar el circuit 
d'auto-cross, considerant l'interès social de l'activi
tat. 

14.è — Atorgar la instal·lació d'un quiosc a la plaça 
de Catalunya per a la venda de gelats al Sr. Joan Mes
tres Coll, en representació de Disfred, S.A. 

15.è — Encarregar l'arranjament de camins rurals a 
Construccions Fusté, S.A. 

SESSIÓ DEL DIA 2 DE MAIG DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2. on _ Concedir llicència d'obres a Balbino Pla Du
ran per a la construcció d'un cobert al veïnat de Bru
guera núm. 42. 

3.er _ Informar favorablement la sol·licitud presen
tada per Santiago Vila Vidal, en representació de Dia-
to Filtro Mediterràneo S.A., per trasllat i ampliació 
de l'establiment per construcció i muntatge de filtres 
per a aigua i equips de depuració situat a la Ctra. Gi
rona - Sant Feliu de Guíxols, km. 24,600. 

4.rt — Aprovar relació de factures per un import 
total de 496.349'- pessetes. 

5.è - Autoritzar a Joan Planas Prats la repartició 
de publicitat setmanal de la sala de festes La Pèrgola. 

6.è — Autoritzar a Joaquim Blanch Codolar la 
col·locació d'un cartell de publicitat al carrer Joan 
Maragall, núm. 19. 

7.è - Atorgar llicència per ocupació de la via públi
ca amb una bastida al carrer Camprodon núm. 6, a 
Joaquim Mir i Placis. 

8.è - Concedir a Pilar Massa i Miquel l'aplaçament 
del pagament de Contribucions Especials. 

9.è — Aprovar la compra de tres taules rodones, 
quatre quadrades, divuit cadires i un rellotge de pared 
al mateix subministrador del material inicialment ins
tal·lat. 

lO.è - Procedir a la compra d'un quadre de l'artis
ta local Sr. Josep Mayol, amb destí al patrimoni mu
nicipal. 

11.è - Encarregar al Sr. Andrés Manchado Nieto 
la prestació del servei de Policia Municipal en la prova 
del 1 .«• Auto-Cross de Llagostera. 

12.è - Quedar assabentada de les denúncies for
mulades per la Policia Municipal· 

SESSIÓ DEL DIA 9 DE MAIG DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on - Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.6r - Concedir llicència d'obres a Salvador Jofre 
Turon per ampliar la porta exte^-^r d'entrada al seu 
edifici del carrer Camprodon nún. j . 

4.rt — Aprovar relació de factures per un import 
total de 1.505.664'- pessetes. 

5.è — Quedar assabentada de les denúncies formu
lades per la Policia Municipal. 

6.è - Autoritzar a Sebastià Padilla i Rodríguez 
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires du
rant els dies de la Festa Major i a l'estiu. 

7.è — Concedir a Enric Raurich i Coris, per 40 
anys, el nínxol núm. 7-A, primer bloc esquerra. 

8.è — Aprovar la compra de material per a la Poli
cia Municipal. 

9.è - Agrair al Dr. Pompeu Pascual i Coris la dona
ció de 7 volums a la Biblioteca "Julià Cutillé". 

lO.è — Avís al funcionari de la Policia Municipal 
Sr. Andrés Manchado Nieto. 

SESSIÓ DEL DIA 16 DE MAIG DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er — Aprovar l'organització d'actes de la Festa 
Major d'enguany. 

4.rt - Aprovar la relació de sol·licituds per a la col-
locació de parades els dies de la Festa Major, deixant 
pendent la fixació de taxes. 

5.è - Autoritzar a Francisco Mestres Fulla l'ocupa
ció de la via pública amb taules i cadires els dies de la 
Festa Major i a l'estiu, al núm. 2 del carrer Pau Casals. 

6.è - Autoritzar a Joan Puig i Valls la col·locació 
d'un tendal al núm. 43 del carrer Concepció. 

7.è - Denegar la sol·licitud de Juan Vegara Tebar 
per a la venda ambulant de fruites. 

8.è — Autoritzar a la Carme Vila i Busquets la col-
locació de cartell lluminós al núm. 14 del carrer Com
te Guifré. 

9.è - Denegar la sol·licitud de Qiment Roca per 
disposar de la Sala d'Actes de l'Ajuntament per do
nar classes de mecanografia. 

lO.è - AtOTgar llicència per a la celebració de la 
VII Volta a les Gavarres. 

1 l.è - Atorgar llicència al G.E. Bell-Matí per a la 
celebració de l'Aplec de Panedes el dia 20 de maig. 

12.è - Autoritzar al Casino Llagosterenc la celebra
ció dels actes organitzats amb/ motiu de la Festa Ma
jor. 

-13.è - AutOTitzar la celebració de la l.a Diada del 



Butlletí d'lnfonnacl6 Mumcipal - 3 

Pedal el proper dia 22 de juny, organitzada per 
rA.A.P.P. del Col·legi Ntra. Sra. del Carme. 

14.è — Reconèixer trienni a la funcionària Na Do
lors Xirgu i Rabassedas. 

15.è - Denegar sol·licitud de reconeixement trien
ni al funcionari Lluís Company i Armengol. 

16.è - Procedir a la neteja dels voltants de l'abo
cador d'escombraries conjuntament amb els Ajunta
ments de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa 
Cristina d'Aro· 

IT·è — Concedir les següents llicències d'obres: a 
Enric Casanovas i Martinell per reformar la cuina i el 
bany del núm· 30 del carrer Consellers; a Joan Casas i 
CoUell pròrroga per fer obres menors al carrer Major 
núm. 15; a Josep Brugulat i Pratsevall per a la cons
trucció d'una paret de tancament al pati, reparació 
del teulat del porxo i remolinar façana al carrer Cam
prodon núm· 27; a Benet Roca i Carreras per a l'am-
plicació de la cuina i aixecar planta per habitació al 
núm. 8 del carrer Àlvarez. 

18.è — Aprovar relació de factures per un import 
total de 460.527'- pffssetes· 

19.è — Aprovar la participació dels membres de la 
Policia Municipal, Alfons Peregrina i Mir i Joan Lin-
de i Ribas, en el l.er Curs de Tir organitzat per l'Es
cola de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Gi-
rona· 

20̂ 6 — Quedar assabentada de les denúncies for
mulades per la Policia Municipal. 

21.è — Aprovar el compte general de Valors Inde
pendents i Auxiliars del Pressupost, corresponent a 
l'exercici econòmic del 1983. 

22.è - Autoritzar a la Caixa de Pensions per a la 
Vellesa i d'Estalvis la celebració de diferents actes els 
dies 2 i 3 de juny, així com la instal.lació d'un cartell 
i tres pancartes amb motiu de la commemoració dels 
50 anys de serveis a Llagostera. 

23.è - Denegar la proposta de canvi de les actxials 
bombetes de l'enllumenat públic dels carrers Panedes 
i Camprodon, per bombetes de llum groga. 

24.è _ Concedir subvenció de 30.000'- ptes. al 
Club de Bàsquet, per a la seva activitat formativa i 
competitiva. 

SESSIÓ DEL DIA 23 DE MAIG DEL 1984 

l.er _ Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
3.er _ Aprovar relació de factures per un import 

total de 521.466'-ptes. 
4.rt - Aprovar despeses per a la Festa Major per un 

total de 98.840'- pessetes. 
5.è - Aprovar la relació de sol·licituds d'ocupació 

de la via pública pels dies de la Festa Major i la relació 
econòmica de taxes exigides a cadascuna. 

6.è - Adjudicar a M. Malagón Serrano la realització 

de les obres de construcció d'un paviment a la piscina 
municipal. 

7.è — Adjudicar a Salvador Casadellà la realització 
de les obres d'adequació dels locals de la Creu Roja i 
la pavimentació de la 3.a aula de la guarderia. 

8.e - Llicències d'obres: concedir llicència a Benet 
Roca i Carreras per canviar bigues i fer un voladís al 
núm. 8 del carrer Àlvarez; concedir llicència a Lluís 
Ribas i Serra per obrir dues finestres a la façana, por
ta garatge i reformes a l'interior del núm. 62 del car
rer Camprodon. 

9.è - Atorgar a Josep Noguer Codinach llicència 
d'obertura del restaurant "El Sopluig". 

lO·è - Denegar a Anna M·» Plana i Mir llicència 
d'obertura i funcionament d'un serrador de fusta per 
a llenya a Can Albareda, del veïnat de Cantallops. 

11. è - Autoritzar la reobertura de la Llibreria Lli-
rinós al mateix emplaçament d'abans. 

12.è - Autoritzar a "La Caixa" la instal.lació del 
vehicle "Caixabús", durant la Festa Major, a la plaça 
Catalunya. 

B·è - Comunicar en llengua castellana la denega
ció de llicència d'obres a Benigno Suarez Fernandez 
referent a la construcció d'un campament turístic. 

14.è — Concedir un trofeu a la Societat de Caça
dors San Humberto. 

15.è — Autoritzar al Casal Parroquial la instal.lació 
d'una tómbola benèfica els dies de la Festa Major, al 
P. Pompeu Fabra. 

16.è - Autoritzar a l'Enric Vila i Carreras l'ocupa
ció de la via pública amb taules i cadires, durant la 
Festa Major i la temporada d'estiu. 

17.è - Autoritzar un gual permanent a Josep Bell-
vehí i Comas en el núm. 9 del carrer Comte Guifré. 

18.è - Denegar a l'Àngel Ventura Xirgu la instal-
lació d'un gual permanent al núm. 88 del passeig 
Pompeu Fabra, ja que està prohibit aparcar en aquell 
lloc de la voravia. 

19.è - Aprovar el pressupost pel viatge a Barcelona 
dels alumnes de 7.è i 8.è d'E.G.B. del Col·legi Lacus-
tària. 

20.è - Aprovar la compra d'una màquina d'esbro-
çar TBC 215-S 100, juntament amb un disc de dents 
i un cabsal per tallar la gespa. 

21.è - Quedar assabentada de les denúncies for
mulades per la Policia Municipal· 

SESSIÓ DEL DIA 30 DE MAIG DEL 1984 

l.er _ Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
2.on - Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
3.er - Aprovar relació de factures per un import 

total de 104.915'- pessetes. 
4.rt - Enviar a la MUNPAL relació dels funcionaris 

i reclamar respecte a les corresponents iguales per as
sistència sanitària primària. 
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5.è — Llicències d'obres: concedir llicència a Joan 
Tolosa i Nadal, per construir bany i col·locar mosaic 
al meiyador en el núm. 16 del veïnat de Bruguera; 
concedir llicència a Joan Margarit i Marquès per re-
molinar la façana i ampliar una finestra al núm. 4 
de la plaça Catalunya; concedir llicència a Josepa 
Mundet i Sala per arranjar la façana interior i canviar 
les tobes del costat de l'escala del pati a la plaça Ca
talunya núm. 14; denegar llicència d'obres a Marcus 
Lenard per col·locar tanca metàl·lica a la urbanització 
La Canyera; concedir llicència a Francesc Pi i Esteve 
per reformar la façana de la planta baixa substituint 
la porta vidriera actual per una altra de més grossa 
al núm. 21 del carrer Àngel Guimerà. 

6.6 - Acceptar recurs de reposició presentat per 
Joaquim Puig i Ferrer per obtenir llicència d'obres per 
construir un magatzem a la carretera de Tossa. 

7.è - Informar favorablement la sol·licitud de Jo
sep Codinach i Riera per l'obertura d'una estabulaçió 
lliure de bestiar boví al Mas Parera del veïnat de Pa-
nedes, d'acord amb el Reglament d'Activitats Moles
tes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

8.è - Denegar la sol·licitud de Manssouri El Haj 
per obtenir un lloc fix al mercat setmanal. 

9.è — Concedir, per 40 anys, el nínxol núm. 1-A 
doble, l.cr dreta, a Isidre Palomo Benítez. 

lO.f - Sol·licitar informe sobre la instal·lació de 
comptadors de doble tarifa i reactiva, a l'enginyer mu
nicipal. 

l l . è — Atorgar el vist i plau a l'acte d'homenatge 
al pintor local Sr. Pere Mayol i atorgar una placa com
memorativa del mateix durant la Festa Major. 

12.è — Col·laborar en l'especial de la Festa Major 
que publicarà el Punt Diari. 

13.è — Quedar assabentada de les denúncies for
mulades per la Policia Municipal, i obrir expedient 
a la granja de gossos de la Sra. Joaquima Frigola i 
Pratsevall. 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE JUNY DEL 1984 

1 .er -- Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.6r - Aprovar relació de factures per un import 
total de 431.952'- pessetes. 

4.rt - Llicències d'obres: concedir llicència a Con
sol Joanmiquel i Mateu per a la construcció de les pa
rets laterals d'un cobert al núm. 41 del veïnat de Bru
guera; concedir llicència a Miquel Vila i Gabarron per 
canviar les teules de la seva finca al carrer Ganix núm. 
48; concedir llicència a Josep Vilallonga i Ribalta per 
canviar bigues al núm. 24 del carrer Àngel Guimerà; 
concedir llicència a Carlos Samsó Wisser, en represen
tació del Banc Central S.A., per a la reparació del teu
lat a la plaça Catalunya núm. 11; concedir llicència a 
Joan Pellicer Gordi per construir un cobert agrícola 
al "Mas Mundo" del veïnat de Bruguera. 

5.C - Concedir llicència per a l'ocupació de la via 
pública amb taules i cadires, a Sebastià Padilla i Ro
dríguez. 

6.6 — Concedir llicència a Rosa Comas i Paradeda 
per ocupació de la via pública al núm. 1 de la plaça 
Campmany, amb taules i cadires i també al núm. 16 
del carrer I^nedes. 

7.è - Concedir llicència als "Quintos / 1984" per 
a la instal.lació d'un bar durant els dies de la Festa 
Major als terrenys del Sr. Motjé. 

8.è — Acceptar reclamació de M.a Àngels Juncà 
Morata, relativa a l'aplicació de l'increment de les ta
xes per ocupació de la via pública de les parades dels 
firaires. 

9.è — Autoritzar la instal.lació dels expositors du
rant els dies de la Festa Major, pel IV Certamen de 
maquinària agrícola i al mateix temps organitzar un 
servei d© vigilància de la Policia Municipal. 

lO.è p Autoritzar la celebració, el proper 17 de 
juny, del IV moto-cross de Llagostera, organitzat per 
"Llagostera Competició", així com la col.locació de 
dues pancartes publicitàries. 

l l . è - Concedir a Carlos Rodríguez Gonzàlez dos 
guals permanents al carrer La Coma, 21 . 

12.è - Atorgar trofeus i medalles amb motiu dels 
campionats que se celebraran durant la Festa Major, 
per un import total de 20.000'- ptes. 

13.6 _ Posar dos camions de gresa a la plaça Cata
lunya i fer treure l'herba de la zona del Carrilet. 

14.è — Encarregar a Alfonso Pelegrina Tarifa la 
vigilància de l'exposició de pintura i escultura de la 
Casa de Cultura de la Caixa de Pensions. 

15.6 _ Comprar un obsequi per cadascun dels in
terns de la Residència Municipal "Josep Baulida", 
com ja és tradicional, amb motiu de la Festa Major. 

16.6 _ Nomenar Núria Comas i Ventura, Auxiliar 
d'Administració General d'aquest Ajuntament. 

SESSIÓ DEL DIA 27 DE JUNY DEL 1984 

1.6r - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.6r - Concedir, per 40 anys, el nínxol núm. 3-A 
del bloc 1.6r dreta a Francisco Roger Esteban i el 
núm. 4-A del mateix bloc a Joyce Marie Loohuis. 

4.rt - Llicències d'obres: Es denega recurs de repo
sició instat per Miquel Ruiz, en representació de Al-
fio Fulginei, interposat contra la denegació de llicèn
cia municipal d'obres del 28-3-84; es denega la llicèn
cia d'obres sol·licitada per Na Teresa Pons i Salvà 
per l'ampliació de vivenda al núm. 3 del Puig del Ge
neral per estar sotmès el sector a un RER.I . ; denegar 
llicència a Luís Carrasco Alvarez per a la construcció 
de vivenda unifamiliar entre mitgeres al carrer Cadí 
per estar inclòs el sector eA, una Unitat d'Actuació 
segons les N.S.; atorgar Uicèi^a a Joaquim Puig Fer-
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rer per a la construcció d'un magatzem a la carretera 
de Tossa; atorgar llicència a Dolors Raurich Ferrer 
per canviar les bigues del teulat, construir solera i 
canviar dos marcs al Passeig Pompeu Fabra, núm. 28; 
atorgar llicència a Josep Cabarrocas Balmafía per 
arranjar la solera de la terrassa i canviar paviment al 
carrer Alvarez núm. 11; atorgar llicència a Ubaldo 
Alcalde Guadalajara per construir un mur de 40 x 
1,60 m. al veïnat de Bruguera; atorgar llicència a 
Rosa,Cantal Lloveras per renovar cobert de bigues de 
fusta per bigues de pòrtland al pati interior del núm. 
18 del carrer Trav. PI. Barceloneta; concedir l'apla-
çament del termini de vigència de la llicència d'obres 
concedida el 30-5-84 a Joan Margarit Marquès; infor
mar favorablement la sol·licitud de Delfí Turon Artau 
per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïlla
da al veïnat de Bruguera, parcel·la 51, polígon 4. 

5.è — Aprovar per unanimitat la Certificació 
d'Obres núm. 3 dels locals socials del carrer Ganix, 
núm. 2, per un total de 861.118'- ptes. 

6.è - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 1 per 
a la construcció del paviment a la piscina municipal 
per valor de 913.840^ ptes. 

7.è - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 1 per 
a la construcció d'un col·lector entre la Travessera 
Plaça Barceloneta i el Passeig Romeu per un total de 
1.324.814'-ptes. 

8.è - Aprovar, per unanimitat, la proposta d'orga
nització del Curset de Natació realitzat per la Sra. 
Neus Rodés durant tot el mes de juliol. 

9.è - Atorgar a l'organització de la VII Festa Po
pular "Solstici d'Estiu", la subvenció del possible dè
ficit, fins a la quantitat de 25.000 ptes. 

lO.è - Concedir llicència a Josep Tres Codina per 
instal·lar 4 taules i les seves corresponents cadires, per 
a ocupació de la via pública. 

1 l.è — Quedar enterada de les denúncies de la Poli
cia municipal. 

12.è - Aprovar relació de factures per un import 
total de 600.573'-ptes. 

13.è - Concedir subvenció al Grup Amics del Tea
tre per a l'organització de la Mostra de Teatre. 

SESSIÓ DEL DIA 11 DE JULIOL DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er _ Aprovar relació de factures per un import 
total de 272.898'- ptes. 

4.rt - Llicència d'obres: Denegar llicència a Pedró 
Miragaya Gonzalez per construir una vivenda a la par
cel·la núm. 4 de la urbanització Llagostera Residen
cial; atorgar llicència a Emili Mateu i Darder per 
canviar el mosaic a la vivenda núm. 7 del carrer Pro
cessó; atorgar llicència a Josep Maurici i Celis per tan
cament del pati al carrer Ricard Casademont núm. 15; 
atorgar llicència a Francesc Pi i Esteve per reformar la 
porta d'entrada al carrer Àngel Guimerà núm. 21; 
atorgar llicència a Josep Canaleta i Fàbregas per cons

truir un garatge i magatzem al carrer Olivareta núm. 
31; atorgar llicència a Vicenç Carbó i Torrent per re
formes a la cuina al carrer Sant Feliu núm. 6; atorgar 
llicència a Joaquima Capdevila i Hom per prolongació 
de la caixa d'escala, construir terrassa i rentador al 
carrer Alt de Girona, s/n.; atorgar llicència a Joan Ca
sas i CoUell per a la col·locació de r^oles a la cuina i 
bany al carrer Major núm. 15; atorgar llicència a 
Andrés Valverde Marín per realitzar obres menors al 
veïnat de Panedes núm. 1, al Mas Bonet de les Sorres; 
atorgar llicència a Josep Sagué i Masgrau per modifi
car el pis superior sense alteració de la planta al car
rer Cantallops núm. 6. 

5.è - Informar favorablement l'expedient instat 
per Joan Ginesta i Vifías en representació de Hunter 
Douglas Espafia, S.A., sol·licitant llicència d'obertu
ra per a la fabricació d'elements per a la construcció 
amb base d'alumini. 

6.e — Concedir llicència d'ocupació de la via públi
ca amb taules i cadires a Francesc Boadella i Butiflach. 

7.è — Autoritzar l'óbertura d'un compte corrent al 
Banc Central, S.A. 

8.è - Aprovar la liquidació d'aportacions d'establi
ments comercials i industrials per a la Festa Major del 
1984. 

9.è - Aprovar, per unanimitat, la petició de la Jun
ta del Patronat de la Residència Municipal "Josep 
Baulida" per la qual l'Ajuntament es farà càrrec de 
les obres necessàries pel manteniment del dispensari 
municipal. 

lO.c — Encarregar al regidor Àngel Grabulosa per 
efectuar les despeses necessàries per a reparacions al 
col·legi públic Lacustària. 

U.è — Aprovar la nova numeració de la plaça de 
Catalunya com a resultat de la seva ampliació, des del 
núm. 1 al núm. 32, consecutius. 

12.è — Aprovar la realització de diverses obres al 
cementiri. 

13.è - Aprovar el pagament del dèficit hagut en 
l'organització de la festa popular "Solstici d'Estiu", 
en la quantitat de 17.339'- ptes. 

14.è - Concedir un gual permanent a Lluís Saurí i 
Masó en el núm. 13 del carrer Pau Casals. 

15.è - Aprovar l'informe tècnic respecte a la Dis
coteca del Casino donant trasllat del mateix a l'inte
ressat. 

16.è — Quedar enterada de les denúncies de la poli
cia municipal. 

17.è - Aprovar el Padró de Circulació de Vehicles, 
en la quantitat de 6.249.950'- ptes., posant al cobra
ment en el Banc Condal els rebuts en voluntària du
rant la segona quinzena de juliol i el mes d'agost. 

18.è - Procedir a la contractació d'un paleta per 
arranjar el clavegueram del carrer Cantallops. 

SESSIÓ DEL DIA 25 DE JULIOL DEL 1984 

1 .^r — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
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2. on _ Quedar assabentada de la correspondència 
rebuda. 

3.er - Aprovar el dèficit presentat per l'Entitat 
Casino Espanya i procedir a subvencionar al mateix 
en la quantitat de 291.027'- ptes. 

4.rt - Concedir per 40 anys el nínxol núm. 4-A del 
bloc 1 .er dreta a José Moyano Rubio i el núm. 5-A 
del mateix bloc a Concepció Gómez i Valiente; con
cedir el canvi de nom del nínxol núm. 485 del Ce
mentiri entrant antic esquerra que figurava a nom de 
Carme Morató i Gros, perquè passi a nom de Maria 
Bota i Morató. 

5.è - Aprovar relació de factures per un import to
tal de 727.121'-ptes. 

6.e — Concedir lloc fix al mercat setmanal per a la 
venda de bisuteria i rellotges a El Bachir Es Asraqui i 
denegar la sol·licitud de lloc fix a Zerouali Moham-
mez en no acreditar permís de treball i residència. 

7.e — Concedir llicència d'ocupació de la via pú
blica per obres al carrer Àngel Guimerà núm. 24 a 
Josep Vilallonga i Ribalta. 

8.è - Quedar assabentada de l'informe de l'Escola 
de la Policia Municipal de Girona sobre el Curs de Tir 
realitzat. 

9.è - Concedir subvenció de 25.000'- ptes. a l'enti
tat Llagostera Futbol-Sala per atendre les despeses 
del II Campionat que se celebrarà els mesos de juliol i 
agost d'enguany. 

lO.è - Informar favorablement la sol·licitud de 
llicència per a la construcció d'una estabulació lliure 
per a vaques al Mas Llambí del veïnat de Panedes, sol-
licitada per Josep Ayach i Costa. 

1 l.è - Facultar al regidor Sr. Alba per a la contrac
tació d'un paleta per arranjar obres de sanejament 
municipal i contractar a Fèlix Montiel per a l'arranja
ment del Cementiri. 

12.è - Aprovar la rectificació del Padró Municipal 
d'habitants de l'any 1984. 

13.e _ Quedar assabentada de les denúncies de la 
policia municipal· i posar senyals d'avís de passos pea-
tonals a la carretera. 

14.è - Sol·licitar al M.O.P.U. la cessió dels terrenys 
situats a la Ctra. C-250, de Girona a Sant Feliu (just 
a l'encreuament amb la carretera de Tossa) per desti
nar-los a ús públic d'ajardinament d'aquesta zona, i 
sol·licitar subvenció per realitzar aquestes obres. 

SESSIÓ DEL DIA 1 D'AGOST DEL 1984 

1 .er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2. on _ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 

3.cr - Informar favorablement la sol·licitud de 
M.a Dolors Albertí i Puig per amplicació de vivenda, 
quedant subjecte a la presentació dels plànols deguda
ment visats pel Col·legi d'Arquitectes; atorgar llicèn
cia a &nili Roget Raurich per connectar un desguàs 

d'aigües pluvials a la xarxa general, al carrer Maiena, 
s/n.; atorgar llicència a Dolors Arbat i Gispert per 
connectar al col·lector al carrer La Coma núm. 19. 

4.rt — Aprovar relació de factures per un import 
total de 1.046.610'- pessetes. 

5.è — Autoritzar al Casino Llagosterenc l'ocupació 
de la via pública amb taules i cadires els dijous, durant 
l'estiu. 

6.è - Autoritzar a Dolors Raurich i Ferrer l'ocupa
ció de la via pública, per obres al passeig Pompeu Fa
bra núm. 26. 

7.è - Aprovar la compra del nínxol núm. 272 es
querra que estava a nom d'Antonia Santos Marín. 

8.è — Atorgar al contractista Sr. Jaume Tur la rea
lització d'obres diverses al Col·legi Lacustària. 

SESSIÓ DEL DIA 13 D'AGOST DEL 1984 

l.er - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on -_ Restar assabentada de la correspondència 

rebuda. 

3.S'' — Aprovar despeses per la quantitat de 13.072 
pessetes. 

4.rt - Denegar lloc fix al mercat municipal a Ado-
ración Vega Anguita per manca d'espai. 

5.è — Atorgar les obres de pintura a les Escoles Na
cionals de totes les finestres a Mateu Font, per ser la 
millor oferta presentada. 

6.è - Disposar d'un total de 150.000'- ptes. per a 
materials per a la construcció d'un pont al camí pú
blic situat al veïnat de Bruguera Baixa que va des de 
la carretera C-250 de Girona a St. Feliu de Guíxols 
fins a Can Serra, essent a càrrec dels propietaris espe
cialment beneficiats l'aportació de mà d'obra i el pa
gament de la màquina retro-excavadora. 

7.è - Atorgar llicència d'obres a Redpoint, S.A. 
per a la construcció d'un magatzem en planta baixa 
a la plaça Barceloneta núm. 7. Atorgar llicència 
d'obres a Enric Vall-llovera i Ramionet per diverses 
reparacions, al passeig Pompeu Fabra núm. 78. 

8.è - Acceptar la validesa de la llicència d'obres 
atorgada l'any 1977 a Teresa Pons i Salvà, en no ex
pressar data de caducitat, però mantenir la suspensió 
d'edificacions en incloure's l'obra en la zona afectada 
pel P.E.R.I. del Puig del General. 

9.è - Contestar l'escrit de la Sra. Paulina Coris co
municant les mesures adoptades. 

Autoritzar el repartiment de publicitat del restau
rant "La posada del ferrer". 

Atorgar subvenció al Casal amb un increment del 
10 per cent respecte l'any 1983. 

Acceptar fiança personal sol·licitada per Josep Sa-
gué i Masgrau, garantint l'execució de l'obra urbanit-
zadora. 

lO.è - Instal·lar senyal de circulació prohibida a 
la passarel·la peatonal sobre la riera Gotarra. 
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SESSIÓ DEL DIA 22 D'AGOST DEL 1984 

1 .er - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.on _ Donar compte de la correspondència re

buda. 
3.6r — Aprovar despeses per la quantia de 231.818 

pessetes. 
4.rt — Atorgar llicència d'obres per col·locació de 

gres, reparacions al teulat i als interiors al carrer 
Joan Maragall nüm. 17, a Mateu Font i Rodas; ator
gar llicència d'obres a la Comunitat de Propietaris de 
l'edifici CORCEGA per a la reforma de la tuberia 
que condueix al clavegueram; atorgar llicència d'obres 
a Maria Bota i Morató per substiruir 2 bigues al carrer 
Nou núm. 29; atorgar llicència d'obres a Carmen Ser
rano Malagón per arrebossar la façana del carrer Oli-
vareta, amb les condicions tècniques que exigeix 
l'Ajuntament; atorgar llicència d'obres a Francisco 
Calbet per col·locar panots a la vorera del carrer Puig 
del General núm. 11, perquè en tractar-se d'una edifi
cació en propietat particular sotmesa al P.E.R.I. del 
Puig del General està en suspensió de l'atorgament de 
llicències. 

5.è - Modificar el Padró municipal de Circulació 
de Vehicles pels rebuts núms. 1670, 2383, 2385, 
2387, d'acord amb el sol·licitat pels interessats, ja que 
s'havien produït errors en la valoració. 

6.è — Comprar 400 flotadors per a la separació 
dels carrers de la piscina, per celebrar proves de nata
ció, i pagar les medalles de les mateixes. 

7.è - Atorgar una subvenció de 10.000'- ptes. a la 
Volta Ciclista de Catalunya del 1984. 

8.è - Atorgar 7.775'- ptes. a l'Associació de Pares 
d'Alumnes del Col·legi Lacustària per pagament de 
llibres a pares amb dificultats econòmiques, ampliant 
la subvenció ja atorgada el seu dia. 

SESSIÓ DEL DIA 29 D'AGOST DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2·on _ Quedar assabentada de la correspondència 

rebuda. 
3·er _ Aprovar relació de factures per un import 

total de 168.000'-ptes. 
4.rt - Denegar la minuta d'honoraris presentada 

pels advocats assessors en l'elaboració de les Normes 
Subsidiàries, per estar la seva feina contractada jun
tament amb l'elaboració de Normes. 

5.è - Atorgar l'aplaçament de la llicència d'obres 
sol·licitada per Andrés Valverde Marín, atorgada en 
sessió del 11-7-84. 

6.è _ Declara exemptes del pagament de l'impost 
municipal de Plusvàlua vàries finques destinades a 
explotació agrícola, corresponents als núms. d'expe
dient 129/83, 196/83, 206/83, 207/83, 208/83 i 
251/83. 

Modificar la liquidació de Plusvàlua de l'expedient 
42/83. 

7.è — Abonar 30.000'- ptes. al Casino Llagosterenc 
corresponents a la projecció de 5 pel·lícules dins la 
1 .a Mostra de Cinema. 

8.è — Donar de baixa del padró de circulació del 
1984 el rebut núm. 460, diligenciat a la Jefatura Pro
vincial de Tràfic el 14-12-83. 

9.è - Denegar la col·laboració a la revista Perseve-
rància donat que té una tirada molt específica i ex
clusivament per subscripció, el que no justifica inte
rès general. 

lO.è - Aprovar la certificació d'obres nüm. 2 del 
col·lector entre Travessera Plaça Barceloneta i Passeig 
Romeu. 

11 .è - Compra de revòlvers per a la Policia munici
pal. 

12.è _ Arranjar l'asfalt davant del Pub Black-Cat. 
13.è - Encarregar obres de reparacions a les Esco

les. 

SESSIÓ DEL 12 DE SETEMBRE DEL 1984 

l.er.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.0".— Sol·licitar la substitució de la senyal de 

"cediu el pas" de la cruïlla de la carretera de Vidreres 
a la Costa de l'Ou, per un "Stop". 

3.er.— Aprovar la certificació d'obres de Manuel 
Malagón Serrano per a la construcció d'un paviment 
perimetral porós a la piscina municipal. 

4.1't.— Aprovar la liquidació del pressupost de cons
trucció de la passarel·la peatonal sobre la riera Go-
tarra, executada per Construccions Portas, S. A. 

5.è.— Declarar deserta l'adjudicació del pressupost 
per pintar els bancs del passeig Pompeu Fabra i de la 
plaça St. Narcís. 

6.è.- Atorgar llicència d'obres a Lluís Carrasco 
Àlvarez per construir una vivenda de protecció oficial 
al carrer Cadí, condicionada a la fiança personal en 
estar compresa en la Unitat d'Actuació quina repar-
cel·lació va ser considerada innecesària pel Ple del dia 
5 de setembre del 1984. 

Atorgar llicència a FECSA per substituir un pal de 
fusta per un de formigó al carrer Cantallops. 

7.è.— Aprovar el padró de conservació del cemen
tiri i exposar-lo al públic diirant el termini de 30 dies. 

8.è.- Concedir a Joyce M. Loohuis, per terminí de 
40 anys, el nínxol núm. 7-A del bloc 1 .er dreta. 

9.è.- Autoritzar els canvis de nom de titulars dels 
nínxols següents: 

-482 esquerra, de Teresa Buch a Francesc Albadar-
né Llorens. 

-288 ampliació esquerra de Lluís Ribas a Maria 
Ribas Ribas. 

lO.è- j^ovar les liquidacions de Plusvàlua, 
d'acord amb els 34 expedients presentats amb un 
total de 389.722'- ptes. 

Anul·lar el seu import en quedar exemptes per cor
respondre a explotació agrícola, les següents liquida
cions: 
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—núm. 8/83, de Lluís Subirana Serra, 
-núm. 118/83, de Joaquima Masgrau Vicens, 
—núm. 223, 224, i 226/83, de Miquel Carreras i 

Puig. 

l l . è . - S'atorga una subvenció de 10.000'- ptes. al 
C.C. Empordanès per a l'organització de la volta ci
clista a l'Empordà. 

12.è.- Es dóna compte de la conformitat del C.C. 
Empordanès, organitzador de la volta ciclista a l'Em
pordà, per celebrar un final d'etapa a la vila, restant 
pendent d'acceptació per plantejar les qüestions eco
nòmiques i organitzatives. 

13.è.— S'autoritza a Llagostera Competició tancar 
dos carrers el matí del diumenge 16 de setembre, 
instal·lar un bar a la plaça Catalunya i concedir tro
feus per a la celebració del Campionat de Catalunya 
de Tardor de Bici-Trial. 

14.è.- Considerar no competent en aquest Ajunta
ment per sancionar la infracció urbanística que és 
denunciada contra la construcció d'una depuradora 
a la urbanització Prats de Mata. 

15.è.- Autoritzar la travessia per la vila de la 2.^ 

Edició del Rallie de Fires. 

16.^.- Proposar la inclusió al pressupost d'Inver
sions per a 1985 de la urbanització del carrer del Sol. 

17.è. - Donar de baixa del padró de balcons la 
vivenda del carrer Maiena núm. 17 per l'any 1983, i 
canviar el nom del titular per l'any 1984. 

18.è.— Autoritzar la compra de material sol·licitat 
per la Policia Municipal. 

SESSIÓ DEL DIA 19 DE SETEMBRE DEL 1984 

1 .sr.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on.— Aprovar la relació de despeses en la quanti
tat de 349.267'- pessetes. 

3.cr.— Atorgar llicència d'obres a: Jaume Romo 
Ruaix, per reconstruir terrassa al carrer Nou núm. 23. 
Jordi Codolar Llosent, per col·locar vidriera amb 
marc d'alumini a la terrassa del carrer Camprodon 
núm. 11. Martí Balmafia Solà, per reformes a la cuina 
del passeig Pompeu Fabra núm. 2. Joaquima Rissech 
Planells, per construir local per col·locar dipòsit al 
carrer Concepció núm. 53. Ildefons Gironès Balmafia 
per canviar el paviment de la planta baixa al passeig 
Pompeu Fabra núm. 35. Encarnación Gonzalez, per 
canviar les rajoles de la cuina i el terra al carrer Don
zelles núm. 12. 

4.''*.— Autoritzar la instal·lació de rampa a nivell 
de la vorera davant la porta d'entrada al Casino. 

5.è.- Denegar el recurs de la Sra. Montserrat Coris 
Martinell contra la numeració efectuada a la plaça Ca
talunya. 

6.è.- Construir 8 nínxols al Cementiri municipal. 

7.è.- Atorgar informe favorable per a la instal·lació 
d'aire acondicionat a la plaça Catalunya núm. 6 i l'es
tabliment de la Casa de Cultura, al carrer Consellers 
núm. 12, d'acord amb el Reglament d'activitats Mo

lestes, Nocives, Insalubres i Perilloses, tots dos instats 
per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. 

8.è.- Organització de l'Octubre Cultural pel Con
sell de Cultura i aprovació del cobriment del possible 
dèficit fins a 150.000'- ptes. 

9.è.- Contractar el Sr. Joaquim Costabella Pera-
caula per realitzar els treballs de pintura dels bancs 
del passeig Pompeu Fabra i de la plaça Sant Narcís. 

lO.è.- Organitzar cursos de català de l.er i 2.on 
nivell i sol·licitar subvenció al Departament de Cultu
ra de la Generalitat. 

11 .è . - Celebrar l'homenatge al mestre Abelard Fà
brega amb motiu de l'agraïment per la seva obra pe
dagògica a les Escoles Graduades i atorgar una placa 
en commemoració d'aquests actes. 

SESSIÓ DEL DIA 26 DE SETEMBRE DEL 1984 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on.- La Corporació resta assabentada de les de
núncies de la policia municipal, del despatx oficial i 
de la tramitació d'alguns dels expedients a què fan 
referència. 

3.er._ Atorgar el nínxol núm. 6-A del bloc 1 .er 
dreta a Joan Ciurana Ayats. Atorgar llicència pel 
trasllat de les restes de Manuel Sanchez Jiménez al 
nínxol núm. 54 del bloc l.er dreta. 

4J^.- Convocar oposicions per proveir en propie
tat una plaça de guàrdia de la policia municipal. 

5.è.— Comprar una màquina d'escriure per a les 
oficines municipals. 

6.è.— Comprar material per a la farmaciola del 
Col·legi Lacustària. 

7.è.- Aprovar la realització dels actes amb motiu 
de la celebració de les 4.a Festa d'Homenatge a la 
3.a Edat, atorgant l'autorització corresponent. 

8.è.- Atorgar llicència d'obres a Josep Mallorquí 
i Morató per col·locar radiadors al passeig Pompeu 
Fabra núm. 21; atorgar llicència d'obres a Lluís Ri
bas i Serrà per posar repises a les finestres i fer el pas 
que va de la casa al pou de la seva vivenda al carrer 
Camprodon núm. 62. 

9.è.- Tramitar expedient per a la plantació de cu-
presos per sobre del rec madral. 

lO.è.— Paralitzar obres de construcció d'un pou sec 
al carrer Pocafarina d'aquesta vila. 

l l . è . - Donar audiència a l'interessat per l'expe
dient respecte a filtracions d'aigua en un edifici del 
carrer Camprodon. 

12.è.- Aprovar la celebració d'actes organitzats pel 
Consell Municipal de Cultura, dins del marc de l'Octu
bre Cultural d'enguany. 

13.è.- Donar de baixa el rebut d'escombraries 
núm. 609 i el de placa de ciclomotor núm. 332, per 
haver-se trobat repetits en el padró municipal. 

14.è.- Aprovar l'assistència dels Gegants de la vila 
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en la celebració del 150.® Aniversari de la fundació 
del passeig del Mar de la ciutat de Sant Feliu de Guí
xols. 

15.è.- Aprovar la relació de despeses presentada 
per Intervenció en la quantitat de 1.159.746'- ptes. 

16.è.— Es dóna compte de la liquidació de llocs de 
la via pública ocupats durant la Festa Major, amb una 
recaptació de 400.330'-ptes. 

17.è.- Sol·licitar pressupostos per pintar el menja
dor del Col·legi Públic Lacustària. 

SESSIÓ DEL DIA 10 D'OCTUBRE DEL 1984 

1 .er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.0".— Resta assabentada de la presa de possessió 
com a Secretari en propietat, de Joaquim Llorens i 
Clos. 

3.®r._ Atorgar les següents Uicències d'obres: A 
Àngel Ventura i_Xirgu, per a construcció d'una viven-
da unifamiliar al passeig Pompeu Fabra núm. 88, 
exp. 124/84. A FECSA, per convertir en subterrània 
una línia elèctrica que travessa la urbanització de "La 
Mata". A Ricard Jovanet Bartri, per canviar 2 bigues 
de pòrtland al carrer Concepció núm. 3, exp. 110/84. 
A Eduvigis Martinell, per arranjar la teulada del Mas 
Codolar del veïnat de Sant Llorenç, exp. 122/84. 
A Josep Rufí Comadira, per a obres de reforma al 
passeig Pompeu Fabra núm. 4, exp. 130/84. A Anto-
nio Preja Nieto, per a acondicionament d'un bany al 
carrer Concepció núm. 14, exp. 132/84. A Narcís 
Vifíolas Pla, per construir una casina i una xemeneia 
al carrer Mas Sec núm. 1, exp. 133/84. A Manuel Mo
reno Benítez, per a contrucció de parets de distribu
ció interior al carrer Músic Aguiló s/n·, exp· 134/84^ 

4.rt .- Adquirir els nínxols 182 i 190 esquerra, pro
pietat de Claudi Castafíé i Mateu. 

5.è.- Atorgar llicències per a ocupació de la via pú
blica als següents sol·licitants: Joaquima Capdevila 
Homs, al carrer Alt de Girona· Abelardo Torrent Con-
com, en representació de Redpoint S·A. al carrer 
Trav. PI. Barceloneta. Jordi Ródenas Folch, al carrer 
R. Casademont. Josep Galobardes Alsina, al carrer 
Albert í. 

6.è.- Atorgar subvencions a Entitats Esportives, 
d'acord amb les proposicions formulades pel Consell 
Municipal d'Esports, deixant pendents d'atorgament 
la de Llagostera-Futbito i Llagostera-Pulimax, i fent 
efectives les següents: U.D. Llagostera, 168^000 ptes·; 
Casal Parroquial, 168^000 ptes·; Hoquei, 189^000 
ptes.; Bàsquet, 140.000 ptes.; Esport Escolar, 
490.000 ptes. 

7.è.- Atorgar a Pintura Antoni Puig les obres de 
pintxira del local de l'Estació • 

8.è.- Atorgar a Construccions Brak, S.A., les obres 
de pavimentació de varis carrers del poble pel preu de 
323'- ptes./m.2, que comprendrien neteja, nivellació, 
regularització i dos recs asfàltics. 

9 ·è . - Donar de baixa del padró de circulació al ci
clomotor Duccati 001 de l'Amadeu Rovira Ferrer· 

lO·è.- Atorgar 2 trofeus a "Llagostera Competi
ció" amb motiu del II Moto-Cross de Tardor i dispo
sar la presència d'un agent de la policia municipaL 

11 • ^ · - Aprovar la relació de factures i rebuts amb 
l'import total de 1.691 •293'- ptes· 

12.è.- Encarregar al Sr Mateu Font els treballs de 
pintura del menjador del Col·legi Públic Lacustària. 

SESSIÓ DEL DIA 17 D'OCTUBRE DEL 1984 

l.̂ r.— Aprovar l'acta de la sessió anterior 

2 .0" . - Atorgar les llicències d'obres següents: A 
José Incógnito Giménez, per obres menors al passeig 
Pompeu Fabra núm. 68, exp. 120/84. A Josep Ayach 
Costa, per construir una estabulació lliure per a va
ques al Mas Llambí de Panedes, exp. núm. 95/84. 
A Josep M.a Mallorquí Aubó, per obrir una finestra al 
carrer Cristòfol Colom, 14, exp. núm. 127/84. A 
Emili Gispert Oliveras, per construcció d'una paret al 
pati i pavimentació d'un local al carrer Barcelona, 12, 
exp. núm. 135/84. 

3.6r— Aprovar la relació de despeses en la quantia 
de 73.298'- ptes. 

4·rt.— Agrair al Sr. Antoni Mascort i Vert i a l'As
sociació Amical de Mauthausen la seva gestió i encert 
en l'exposició "Exili i deportació" organitzada per 
ells, juntament amb el Consell Municipal de Cultura· 

SA— Concedir a Josep Martí Miquel els treballs de 
pintura de la façana principal del Col·legi Públic 
Lacustària. 

6.è.— Atorgar al senyor Joaquim Costa bella els tre
balls de pintura dels locals de Creu Roja i dispensari 
municipal. 

7.è.— Atorgar a Jaume Castelló els treballs de fus
teria per als locals de Creu Roja i dispensari munici
pal. 

8.̂ .— Atorgar a Josep Rufí els treballs correspo
nents al canvi de caldera per a la calefacció dels locals 
de Creu Roja i dispensari municipal. 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 

DIA 9 DE MAIG DEL 1984 

l.er — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentat del nomenament del regi
dor Joaquim Comas i Tarrés, com a representant de 
l'Ajuntament a la Junta de l'Entitat Urbanística de 
conservació i manteniment del polígon Mont-Rei. 

3.er _ Estudiar la instal·lació del tractor Forson al 
cim del que havia estat dipòsit d'aigua a l'antiga esta
ció del tren, prèvia consulta amb els tècnics. 

4.rt _ Autoritzar al Sr. Alcalde, Josep Puig i Rodó, 
per escripturar els terrenys cedits pel Sr. Amadeu Jun-
qué i Barta. 

5.è - Deixar sobre la taula la proposta de simplifi
cació administrativa i mecanització municipal. 

6.è - Encarregar plànols de les actuacions priori-
tàries en execució de les Normes Subsidiàries als se
güents arquitestes: 

-Jordi Vidal de Llobatera: U.A. Pons;U.A. sector 
Cavisa, i travessera Baixada de Caldes. 

-Robert Soler: U.A Raset i U.A. Cal Curt. 
—Francesc Ragolta: P.E.R.I. Puig del General, i 

P.E.R.L de la carretera de Sant Feliu. 

7.è — Crear el Subgrup d'Administratius de l'Ad
ministració General dins la plantilla orgànica d'aquest 
Ajuntament i al mateix temps, integrar dins d'aquest 
Subgrup al funcionari Joan Tarinas i Malet. 

8.è - Revisar les condicions de treball del Sr. Ra
mon Gavilan Àlvarez, adequant els horaris de serveis 
a les 4 hores actuals cada dimecres al matí, però afe
gint 3 hores els dimarts a la tarda. 

9.è - Contractar i nomenar a la Carme Ferrer i Pu
jol, recaptadora municipal pels períodes de pròrroga 
voluntària, amb caràcter temporal, fins al cobriment 
de la plaça per la pròpia administració. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 6 DE JUNY DEL 1984 

l·®'" — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2. on _ Quedar assabentat de la correspondència re
buda. 

3.^'" - Aprovar inicialment l'Ordenança fiscal Rtesi-
dència Municipal "Josep Baulida". 

4.rt - Aprovar calendari de pagament d'arbitris 
municipals, per al 1984. 

5.è - Aprovar l'Inventari i Compte d'Administra
ció del Patrimoni municipal 1982. 

6.è - i ^ o v a r per unanimitat, i amb caràcter pro
visional, el Compte General del Pressupost Ordinari 
del 1983. 

7.è - Aprovar per unanimitat, i amb caràcter pro

visional, el Compte General del Pressupost d'Inver
sions del 1983. 

8.è — Sotmetre a informació pública el concurs per 
a la concessió de l'explotació del bar i instal·lacions 
de la piscina municipal. 

9.è - Aprovar la modificació de l'ordenança de 
Plusvàlua per procedir al pagament simultani a la de
claració, efectuant la liquidació amb posterioritat. 

lO.è - Quedar assabentat de les gestions realitza
des per la Junta del Patronat de la Residència muni
cipal "Josep Baulida" per obtenir l'ampliació del cen
tre assistencial i residencial. 

l l . è —Aprovar la modificació dels Estatuts de la 
Residència-Hospital municipal "Josep Baulida", per 
treure el nom d'hospital, per no complir aquesta fun
ció. 

12.è — Publicar un ban per a la contractació d'un 
policia municipal durant l'estiu. 

13.è - Contractar a Na Margarida Mir i Miquel, per 
termini de tres mesos, en substitució de Na Consol 
Butiflach i Font que es troba amb llicència per mater
nitat. 

14.è — Aprovar inicialment l'ordenança no fiscal 
reguladora dels drets i taxes per a la recollida de ve
hicles de la via pública. 

15.è — Deixar sobre la taula la proposta de simpli
ficació administrativa i mecanització. 

16.è - Aprovar el projecte d'ampliació del recinte 
del Cementiri municipal i la seva memòria valorada. 

17.è — Aprovar l'expedient i memòria justificati
va per sol·licitar la inclusió urgent de l'obra ja realit
zada d'ampliació del recinte del Cementiri municipal 
al Pla d'Obres i Serveis. 

18-^ — Informar favorablement les noves tarifes 
instades per l'empresa concessionària del servei mu
nicipal de subministre d'aigua potable, condicionat 
al canvi dels diferents trams de facturació per con
sum per abonat cada trimestre. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 20 DE JUNY DEL 1984 

l.er — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2. on _ Quedar assabentat de la correspondència 
rebuda. 

3.er — Atorgar la concessió de l'explotació de les 
instal·lacions de la piscina i bar municipal a En Teo-
doro Serrano Mufloz. 

4.rt — Contractar a En José Àngel Ramil Padín 
com a policia municipal i pel termini de tres mesos. 

5.è - Desconsiderar les ofertes presentades per la 
simplificació administrativa i mecanització i aprovar 
el plec de condicions pel concurs per l'organització 
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administrativa i comptable de l'Ajuntament de Lla
gostera i per l'adquisició, instal·lació, programació 
i conservació d'un equip de procés de dades. 

6.è - Autoritzar la petició d'una subvenció per a la 
Llar del Pensionista a la Generalitat de Catalunya. 

7.è - Subvencionar fins a un 50 per cent del seu 
cost, aquelles activitats públiques o d'interès públic 
que organitzin entitats particulars de caràcter cultu
ral. 

8.è - Sol·licitar al Departament de Sanitat i Segu
retat Social de la Generalitat de Catalunya, el nome
nament d'un tercer metge, durant la temporada d'es
tiu. 

9.è - Aprovar el pagament dels serveis extraordina
ris realitzats pels membres de la Policia municipal i 
de la Brigada durant els dies de la Festa Major. 

lO.è - Fer constar en acta l'agraïment a les pres
tacions de l'actual Practicant municipal, Sr. Jesús 
Portas Freixas. 

1 l.è — Informar la relació dels concursants a la Se
cretaria d'aquesta Corporació en el concurs de tras
llat de Secretaris, donant l'ordre de preferències. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 4 DE JULIOL DEL 1984 

l.er — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.00 — Sol·licitar a la Junta de Sanejament de Ca
talunya la construcció dels col·lectors generals de cir-
cumvalació del poble. 

3.er _ Traslladar ordre d'obertura del carrer Mari
na, obrint expedient contra les parets que actualment 
tallen el pas, pel seu oportú enderrocament i dictar 
ordre d'execució de les obres d'enllumenat públic del 
carrer Lacustària i la connexió al clavegueram públic, 
aplicant les quotes d'urbanització necessàries per a 
l'execució de les mateixes als beneficiaris. 

4.rt _ Quedar assabentat de la correspondència re
buda. 

5.è _ Atorgar una subvenció de 125.000 ptes. per 
a l'execució d'obres a la Caserna de la Guàrdia Civil. 

6.è _ Aprovar el pagament per serveis extraordi
naris a Alfons Pelegrina Mir, Joan Linde Ribas, An
drés Manchado Nieto, José Luís Santamaría i Núria 
Comas Ventura. 

7.è - A fi d'aixecar la suspensió de llicències 
d'obres a zones urbanes sotmeses a Unitats d'Actua
ció i Plans Especials, es pren l'acord d'encarregar als 
Arquitectes Srs. Vidal de Llobatera, Soler i Ragolta 
l'estudi de la necessitat de reparcel.lació en cada sec
tor i la redacció dels Projectes d'Urbanització de la 
Travessera de la Baixada de Caldes, U.A. Sector CA-
VISA, U.A. Raset i P.E.R.I. Puig del General per 
executar la seva urbanització. Al mateix temps es 
determina d sistema de cooperació com el corres
ponent a l'actuació urbanística del sector, perquè 
sigui el propi Ajuntament el que prengui la iniciativa 
amb la col·laboració dels propietaris. 

8.è - S'acorda sol·licitar a la Generalitat de Cata
lunya una subvenció per a la realització dels P.E.R.L 
del Puig del General i de la carretera de Sant Feliu, 
previstos a les Normes Subsidiàries i considerats 
d'execució prioritària per l'Ajuntament i per a la re
dacció del Pla Parcial del Sòl Industrial. 

9.è - Aprovar la instal·lació d'un comptador nou 
a la piscina municipal per a rec, per poder estalviar 
en aquest tipus de consum l'increment de cost que 
suposarà la tarifa per Sanejament. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 1 D'AGOST DEL 1984 

l.^r — Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Quedar assabentat de la correspondència re
buda. 

3.sr _ Aprovar la retroactivitat de l'acord d'aug
mentar el preu a l'empresa concessionària del servei 
de recollida d'escombraries amb un 15 per cent del 
preu del contracte, comprenent el període inicialment 
exclòs del 1 de novembre al 31 de desembre del 1983. 

4.rt — Substituir la fiança per respondre de la ur
banització simultània a l'edificació a les Unitats d'Ac
tuació per un compromís urbanístic que garanteixi 
l'execució de la urbanització. 

5.è - Delegar al Sr. Boadella la redacció de l'Estudi 
de Detall de la sona del Carril. 

6.e — Atès el gran nombre de nínxols en estat 
d'abandó i atesa la gran demanda de nínxols lliures 
que existeix, s'acorda iniciar expedient per a la decla
ració de caducitat de les concessions d'aquests nín
xols. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE SETEMBRE DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on _ Restar assabentat del despatx oficial. 

3.cr - Establir festes locals per al 1985 els dies 28 
i 29 de maig, en motiu de la Festa Major. 

4.rt - Informar de les gestions respecte al possible 
trasllat de la Guàrdia Civil, per intentar evitar-lo. 

5.è — Treure els gossos de la granja il·legal i il.lega-
litzable de la plaça Catalunya, encarregant aquesta 
feina a l'equip que per a la recollida de gossos manté 
la Diputació de Girona, juntament amb l'assistència 
de les forces de seguretat que es considerin oportu
nes, aixecant acta de l'execució que es remetrà al 
JUtjat d'Instrucció perquè adopti les diligències que, 
en el seu cas, es considerin oportunes. 

6.è - Sol·licitar del Servei d'Extinció d'Incendis 
mànegues per aclopar a tractors-cuba i subministrar 
als agricultors per a la possible utilització en cas d'in
cendi. 

7.è - Encarregar al Sr. Francesc Ragolta la realitza
ció del P. E. R. I. del Puig del General. 
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8.6 — Declarar la innecessarietat de reparcel.lació 
de la Unitat d'Actuació "Pons". 

9.è - Valorar econòmicament l'incompliment del 
contracte per execució d'obres d'urbanització del sec
tor del Cementiri del Sr. Saubí Costa i declarar res
cindit el contracte per incompliment dels terminis i 
per deutor de l'Administració pública. 

lO.è - Modificar el Projecte de construcció d'un 
col·lector de sanejament al carrer Costa Brava. 

1 l.è - Aprovar els Estatuts del Consell Municipal 
d'Esports. 

12.e — Autoritzar les despeses sol·licitades per a 
l'organització de la diada nacional de l'onze de se
tembre. 

13.e - Autoritzar l'ampliació del bar al camp de 
futbol aportant l'Ajuntament el material. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 19 DE SETEMBRE DEL 1984 

l.er _ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on.— Aprovar l'expedient de modificació de crè
dits, per suplements de diferents partides a càrrec del 
superàvit de l'exercici anterior. 

3.^^.— Modificar les Ordenances Fiscals següents: 
-Servei de l'Escorxador municipal. -Lluita sanitària 
contra la ràbia. -Taxa de clavegueram. -Ocupació de 
terrenys d'ús públic amb materials i mercaderies. -Lli
cència d'obertura d'establiments. -Llicències urbanís
tiques. -Recollida domiciliària d'escombraries. -Ce
mentiri municipal. -Presa de la xarxa gral. d'aigua po
table. -Ocupació de la via pública amb taules i cadi
res. -Impost mpal. de circulació de vehicles. -Piscina 

municipal. -Participació d'ingressos bruts de les em
preses explotadores de serveis. 

4.rt.— Aprovar la taula biennal de l'impost de plus-
vàlua, corresponent als anys 1985/1986. 

5.è.— Aprovar el Plec de Condicions econòmico-
administratives que regirà el concurs per a la conces
sió de l'explotació del servei d'aigua potable. 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
DIA 3 D'OCTUBRE DEL 1984 

l.er._ Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.on.— Agrair les gestions del Governador Civil per 
evitar el trasllat de la Guàrdia Civil de la vila. 

3.er.- Autoritzar la contractació per a 3 mesos 
com a policia municipal a José Àngel Ramil Padín. 

4.rt.— Autoritzar la contractació de Margarida Mir 
Miquel durant 6 mesos per organitzar l'arxiu munici
pal. 

5.è.- Aprpvar el Reglament de Règim Interior del 
mercat municipal i sotmetre'l a informació pública. 

6.è.- Es dóna compte del positiu resultat de les 
gestions realitzades per evitar el trasllat de la Guàrdia 
Civil i es ratifica l'oferiment de terrenys per a la cons
trucció de les noves Casernes. 

7.è.— S'accepta la subvenció del Pla d'Obres i Ser
veis del 1983 de l'ampliació del recinte del cementiri 
municipal, i les condicions en què s'atorga. 

S.è.— Es sol·licita autorització per contractar el 
propi Ajuntament l'obra d'ampliació del recinte del 
cementiri municipal. 

9.è.- Es dóna compte de les gestions realitzades 
per cadascuna de les diferents delegacions d'aquest 
Ajuntament, analitzant breument els problemes i les 
solucions adoptades per cadascuna. 
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E D I C T E 
L'Ajuntament en He, en sessió ordinària del dia 

1 d'agost, acordà la iniciació de l'expedient per decla
rar la caducitat de la concessió de nínxols que s'in
clouen en la llista alfabètica de titulars relacionats 
al final d'aquest Edicte. 

L'expedient resta exposat al públic pel termini de 
tres mesos comptats a partir de la publicació d'aquest 
Edicte, podent ésser examinat a la Secretaria munici
pal per presentar les reclamacions, al.legacions i docu
ments que fonamentin els drets d'aquelles persones 
naturals o jurídiques que es considerin titulars de la 
propietat dels referits nínxols i osseres, quins titulars 
actualment són ignorats en el seu domicili o residèn
cia. 

Transcorreguts aquests tres mesos sense que hagin 
sol·licitat o justificat degudament els seus drets els in
teressats, els esmentats nínxols i osseres revertiran en 
propietat d'aquest Ajuntament. 

RELACIÓ NUMERADA 
Cognoms Nom Nínxol núm. 

1.- Aliu Agustí, Emerio 162 antic esquerra 
2 . - Aliu Casadesús, Vicente 289 antic dreta (os.) 
3 . - Aliu Maimir, Juan 249 antic dreta (os.) 
4 . - Alsina Talusa, Pedró 331 antic dreta 
5.- Alverti Esteva, Enrica 100 ant. esq. 
6.- Amargant Gay, Pedró 61 ant. d. (os.) 
7 . - Arbat Font, Maria 167 amp. d. 
8 . - Arbat Salarich, Miguel 98 ant. esq. 
9 . - Arbusé Pi, Martín 270 ant. d. 

10.- Artau Homs, Dolores 228 ant. d. 
11.- Bach Fàbrega, Pedró 158 amp. d. 
12.- Bagué Bota, Evaristo 432 ant. esq. 
13.- Bagues Pagès, Miguel 99 ant. esq. 
14.- Bahí, Rosalia 116 ant. esq. 
15.- Balmafla Rissech, José 195 ant. esq. 
16.- Balmafla Ristol, Paula 71 ant. d. 
17.- Ballell Barti, Pedró 294ant. d. 
18.- Ballell Prats, Gerardo 8 ant. esq. 
19.- Barrera, Esteban 471 ant. esq. 
20.- Barrera Casellas, Jaime 374 ant. esq. 
21 . - Bascostell Bassets, Bruno 14 ant. d. 
22.- Bascostell Deas, Franciscà 212 ant. d. 
23 . - Bassas, Juan 154 ant. d. 
24. Bassas, Pablo 332 aní. d. 
25. - Bassets Altaba, José 251 ant. d. 
26.- Bassets Genis, Edelmiro 195 ant. d. 
27.- Batallé, Gerardo 413 ant. esq. 
28.- Batlle Salellas, Teresa 456 ant. esq. 
29.- Besalú Salvatelh, Juan 287 ant. esq. 
30.- Besalú Salvatella, Juan 291 ant. d. 
31 . - Bilbert, Baldomero 180 ant. d. 
32 . - Boada Arbat, Isidro 451 ant. esq. 
33 . - Boadas Puig, Balbina 316 ant. esq. 
34. - Boadas Puig, Enrica 125 ant. esq. (os.) 
35 . - Bofill Gelpí, Jaime 174ant. d. 
36.- Bohera, Juan, i Coll, José 58 ant. d. 

37.- Bohera Duran, Francisco 66 ant. d. 
38.- Borrell Morell, Lorenzo 321 ant. d. 
39.- Borrell Valls, Teresa 72 amp. d. 
40 . - Borrell Vila, José 15 amp. d. 
4 1 . - Bosch Pons, Teresa 22 amp. d. 
42.— Breig Dagas, Francisco 442 ant. esq. 
43 . - a-uguera. Miguel 14 amp. d. 
44. - Bruguera, Vicente 319 ant. esq. 
45.- a-ugulat, Martín 123 ant. esq. 
46.— Busquets Rabaseda, José 24 amp. d. 
47.- Bussot, Cristina 266 ant. d. 
48.- Cabruje Casals, Francisco 89 ant. esq. 
49.- Caldas Fontanilles, Ferreol 325 ant. d. (os.) 
50.- Calvet Garriga, Pàcida 245 ant. esq. 
51 . - Camós Colomer, Francisco 95 ant. esq. 
52.- Camós Colomer, Jacinta 255 ant. esq; 
53.- Camós Pi, Narciso 22 amp. esq. 
54. - Campderà Cruafías, Carmen 161 ant. esq. 
55.- Campderà Salvadó, Juan 30 amp. esq. 
56.- Cano Martínez, Josefa 122 amp. esq. 
57.- Carbó Donatiu, Narciso 245 ant. d. (os.) 
58.- Cardona, Marta 339 ant. esq. 
59.- Carreras Móns, Juan 124 ant. esq. 
60.- Carreras Parera, Lc^enzo 435 ant. esq. 
61. - Carreras Paulí, Jacinta 87 amp. esq. 
62.- Casademont, Catalina 164 ant. d. 
63 . - Casals Gumà, Luis 70 ant. d. 
64.- Casas Marco, Juan 53 ant. d. 
65.- Casas Vila, Engràcia 303 ant. esq. 
66.- Casellas Gispert, Antònia 199 ant. eisq. 
67.- Castelló Dausà, Miguel 256 ant. d. 
68.- Cisterna Giberta, Francisco 491 ant. esq. 
69.- Cisterna Serra, José 258 ant. esq. 
70 . - Claret Massats, Pablo 489 ant. esq. 
71 . - Codolar Juyà, Narciso 46 ant. d. 
72.- Coll Ribas, Martín 463 ant. esq. 
73 . - Comas Codolar, Felipe , 169 ant. d. (os.) 
74.- Cooperativa La Regenadora 77 ant. esq. (os.) 
75. - Coris Corominas, José 329 ant. d. (os.) 
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76.- Coris Corominas, José 330 ant. d. 
77 . - Coris Duran, Lorenzo 136 ant. d. 
78 . - Coris de Montaner, Antònia 101 ant. d. 
79 . - Coris de Montaner, Antònia 177 ant. esq. 
80.- Corominas, Dolores 115 ant. d. 
8 1 . - Corominas Balmafía, Franciscà 160 ant. d. 
82 . - Corominas Pigrau, Narciso 133 ant. d. (os.) 
8 3 ' - Corretjer de Negre, Pilar 125 ant. d. (os.) 
84.- Corrius Ferrer, José 410 ant. esq. 
8 5 . - Costa, Teresa 452 ant. esq. 
86.- Costart Sabater, Rosa 209 ant. d. (os.) 
87 . - Cruaflas Güell, Juan 159 ant. esq. 
88 . - Cruz Bííti, Buenaventura 32 ant. esq. 
89. - Darder Mallorquí, José 131 ant. esq. 
90 . - Darder Palahí, Juan 82 ant. esq. 
9 1 . - Darder Palahí, Juan 81 ant. esq. 
92 . - Deas Serra, Dolores 408 ant. esq. 
9 3 . - Deas Villar, José 78 ant. d. 
94 . - Dispes Agustí, Antonio 104 ant. d. 
95 . - Domènech Massa, Juan 466 ant. esq. 
96 . - Etonatiu Casas, Claudio 405 ant. esq. 
97. - Duran de Cardona, Carmen 123 ant. d. 
98 . - EXiràn Fornells, Sebastian 165 ant. esq. 
99 . - Espinet Donatiu, Emilio 68 amp. esq. 

100.- Esteba Bassets, Engràcia 313 ant. d. (os.) 
101.- Esteva Rosa, Narciso 223 ant. d. 
102.- Esteve Quintana, José 107 ant. d. 
103.- Fabrellas, Antonio 80 ant. d. 
104.- Fedevella, José 394 ant. esq. 
105.- Ferran Puig, Hermanos , 317 ant. d. 
106.- Ferriol Mont, Joaquín 280 ant. esq. 
107.- Ferrusola, Carmen 177 ant. d. (os.) 
108.- Ferrusola, Carmen 178 ant. d. 
109.— Ferrusola, Carmen 325 ant. esq. (os.) 
110.— Fonolleras, Francisco J. de 126 ant. d. 
111. - Font Manresa, Constància 296 ant. d. 
112.- Font Raurich, Pedró 330 ant. esq. 
113.- Gafas Massa, José 174 ant. esq. 
114.- Gandol Ribot, Juan 5 ant. esq. (os.) 
115.- Garriga Bordas, Cristina 40 ant. esq. 
116.- Garriga Bordas, Francisco 309 ant. esq. (os.) 
117.- Garriga Rubau, Carmen 447 ant. esq. 
118.- Gener Gascons, Mateo 113 ant. d. 
119.- Genis Vicens, Pedró 203 ant. d. 
120.- Geronés Mont, Napoleón 7 ant. d. 
121.- Giménez Anguera, Marcelino 177 amp. d. 
122.- Gispert Albertí, Domingo 130 ant. esq. 
123.— Gispert Noguera, José 72 ant. d. 
124.- Gispert Roqueta, Maria 134 ant. d. 
125.- GorgoU Solà, Marcelino 88 ant. d. 
126.- Gotarra, Maria 42 ant. esq. 
127.- Gros, Antolín 48 ant. d. 
128.- Güell, Paciència 314 ant. d. 
129.- Guillanto Budó, Maria 57 amp. d. 
130.- Guitart, Victoria 297 ant. d. 
131.- Herrera, Isabel 81 amp. d. 
132.- IsCTn, Fèlix 110 ant. esq. 
133.- Jofra Pallí, José . . >» 398 ant. esq. 
134.- Joher Feliu, Joaquina 35 amp. d. 
135.- Juanals, Francisco 201 ant. d. (os.) 
136.- Lagrifa Bas, Jaime 238 ant. esq. 
137.- Latorre Cambrenero, Àngel 71 amp. esq. 
138.— León Castaflo, Joaquina 61 amp. esq. 
139.- Uach Gibert, Maria 476 ant. esq. 
140.- Lliuro, Francisco 34 ant. d. 
141.- Uoveras Cisterna, Francisco 277 ant. esq. (os.) 
142.- Llovaas Jardí, Jaime, 475 ant. esq. 
143.- Lhiís Barceló, José 271 b ant. esq. 
144.- López, Dolores 179 ant. d. 
145.- Magrü Bassets, Adeh 216 ant. esq. 
146.- MagrÜ Raurich, Benito 216ant. d. 
147.- Maimí Corcoy, Lucia 290 ant. d. 

148.- Mallorquí, Antònia 206 ant. d. 
149.- Mallorquí, José 137 ant. d. (os.) 
150.- Mar de Tarré, Cristina 55 ant. esq. 
151. - Marafía Sardó, Isabel 196 ant. esq. 
152.- March Clara, Benito 203 ant. esq. 
153.- Marco Mir, Julià 407 ant. esq. 
154.- Martí, Juan 285 ant. esq. 
155.- Martí Pons, Francisco 430 ant. esq. 
156.- Martí Pons, Francisco 440 ant. esq. 
157.- Marturia Gandol, Maria 192 ant. d. 
158.- Maruny Caldas, Joaquín 384 ant. esq. 
159.- Masdemont, Esteban 3 ant. esq. 
160.- Masgra Aliu, Vicente 89 ant. d. 
161.- Masgrau Ribot, Narciso 18 amp. esq. 
162.- Massuet Bigorra, Dolores 265 ant. esq. 
163.- Mayol, Maria 194 ant. d. 
164.- Mayola vda. Espufia, Ana 128 ant. d. 
165.— Mestres Bas, José 180 ant. esq. 
166.— Mestres Bas, Juan 160 ant. esq. 
167.- Miquel, Consuelo 196 ant. d. 
168.- Miquel, Marcelino, y Bofill, Maria 88 ant. esq. 
169.- Miquel Comas, Joaquín 86 ant. esq. 
170.— Miquel Comas, Joaquín 115 ant. esq. 
171.— Mir Alech, Narciso 418 ant. esq. 
172.— Mir de Cruz, Constància 157 ant. d. 
173.- Mir Rissech, Jaime 254 ant. d. 
174.— Mir Rodas, Narciso 144ant. d. 
175.- Miret Gelis, Delfin 428 ant. esq. 
176.- Miró Llorens, Catalina 478 ant. esq. 
177.- Moll de Corominas, Dolores 238 ant. d. 
178.- Montaner Coris, Martín 461 ant. esq. 
179.- Mora, Emilio 311 ant. d. 
180.- Morató Negre, Narciso 21 amp. esq. 
181.- Morató Torroella, Juan 142 ant. d. 
182.- Morè Salvatella, José 269 ant. esq. 
183.- Morè Salvatella, José 191 ant. d. 
184.- Mundo, Esteban 237 ant. d. (os.) 
185.- Naulart, Esteban 155 ant. d. 
186.- Niell, Fermin 263 ant. esq. 
187.- Noguer Llavanera, Juan 403 ant. esq. 
188.- Noguer Tubert, Miguel 28 ant. esq. 
189.— Olima Artau, Maria 93 amp. d. 
190.- Oliveras, Juan, y Uoveras, Jorge 284 ant. d. 
191.- Padrosa, Andrés 36 ant. esq. 
192.- Pagès, Joaquina 324 ant. esq. 
193.- Pagès Carbó, Buenaventura 26 ant. d. 
194.- Pagès Dalmau, José 156 ant. esq. 
195.- Palahí Sastre, Jaime 283 ant. esq. 
196.- Palé Gros, Mercedes 171 ant. d. 
197.- Palomeras Torrentó, Salvio • 174 amp. d. 
198.- Pallarola Picart, Juan 32 ant. d. 
199.- Pallí Vila, Joaquina 154 ant. esq. 
200.- Paradeda Brujats, Carmen 340 ant. esq. 
201. - Paradeda Rubau, Maria 79 ant. esq. 
202.- Pericay, Teresa 6 ant. esq. 
203.- Pey Bustins, Rosalia 246 ant. esq. 
204.- Pey Bustins, Rosalia 247 ant. esq. 
205.- Pi Sala, Antonio 175 ant. esq. 
206.- Picamal Mont, Nieves 304 ant. esq. 
207.- Pigrau Arxer, Emilio 253 ant. esq. 
208.- Pigrau Codolar, Narciso 200 ant. d. 
209.- Pijuan, Juan 72 ant. esq. 
210.- Planella Valls, Francisco 229 ant esq. (os.) 
211. - Poch Palé, Dolores 201 ant. esq. (os.) 
212.- Pont, José 207 ant. d. 
213.- Pou Puig, Florentina 118 ant. esq. 
214.- Prats, FeÜciano 73 ant. esq. 
215.- Prats Codina, José 317 ant. esq. 
216.- Privat Casas, José 6 ant. d. 
217.- Prunell Comas, Joaquín 260 ant. esq. 
H8T— Puig Quintana, Teresa 468 ant. esq. 
219.- Puiggari de Cerveró, Juan 8 ant. d. 
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220.- Pujadas Serra, Juan 100 amp. esq. 
221.- Pujol Coll, Narciso 127 amp. d. 
222.— Quintana Costa, Benito 454 ant. esq. 
223.- Rabasedas Banús, Esteban 108 ant. d. 
224.- Ragolta Clara, Juan ' . 40 amp. d. 
225.- Ragolta Clara, Juan 41 amp. d. 
226.- Ragolta Clara, Juan 42 amp. d. 
227.- Rams Mont, Juan 306 ant. esq. 
228.- Raset Sastre,.Emilio 377 ant. esq. 
229.- Raurich Romaguera, Concepción 56 ant. esq. 
230.— Ribas Amargant, Narciso 92 amp. d. 
231. - Ribas Morell, Jaime 178 ant. esq. 
232.- Ribot Pigrau, Jaime 151 ant. d. 
233.- Rigau, José 300 ant. esq. 
234.- Rissech Boada, Rosa 122 ant. d. 
235.- Rissech Libra, José 469 ant. esq. 
236.- Rissech Ribot, Maria 156 amp. d. 
237.- Romaguera, Vicente 4 ant. esq. 
238.- Roqueta Sanchez, Encarnación 495 ant. esq. 
239.- Roura Prats, Jaime 233 ant. d. (os.) 
240.- Sàbat, Simeón 159 ant. d. 
241. - Sabater Pla, Engràcia 401 ant. esq. 
242.- Sabés, Carmen 1 ant. d. (os.) 
243.- Sagué, Emilio 383 ant. esq. 
244.- Sala Miró, José 487 ant. esq. 
245.- Salgas, Esperanza 302 ant. esq. 
246.- Salip Rifà, José 141 ant. d. (os.) 
247.- Salomó, Adelaida de 54 ant. d. 
248.- Sallés Pagès, Maria 244 ant. esq. 
249.- Sans, Ramona 110 ant. d. 
250.- Sastre Borrell, Platón 12 ant. d. 
251.- Saurí Masferrer, Ramon 318 ant. d. 
252.— Selles Corretger, Maria 212 ant. esq. 
253.- Sendra Carreras, José 109 ant. esq. (os.) 

254.-
255.-
256.-
257.-
258.-
259.-
260.-
261.-
262.-
263.-
264.-
265.-
266.-
267.-
268.-
269.-
270.-
271.-
272.-
273.-
274.-
275.-
276.-
277.-
278.-
279.-
280.-
281.-
282.-
283.-
284.-
285.-
286.-

Sola Alvarez, José A 113 amp. d. 
Sola Fita, Ramon 119 ant. esq. 
Soler, Paula 176 ant. d. 
Soles, Juan, Francisco y Joaquina 153 amp. d. 
Tarré Gotarra, Clara 95 ant. d. 
Torrent Olivé, Erundina 488 ant. esq. 
Torró Bas, Agustín 215 ant. d. 
Torroella, Paula 79 ant. d. 
Torroella Puig, Rita 106 ant. d. 
Urpina, Dolores 163 ant. d. 
Valencià, Isabel 118 ant. d. 
Vallés Maranges, Inocencio 209 ant. esq. 
Vallés Rovira, Benito 97 ant. esq. 
Ventura Codolar, Pedró 310 ant. esq. 
Ventura Codolar, Ramon 164 ant. esq. 
Ventura Codolar, Ramon 366 ant. esq. 
Vergés Vernís, Antonio 126 ant. esq. 
Vergés Vernís, Antonio 58 ant. esq. 
Vert, José y Mercedes 66 ant. esq. 
Vert Salamafia, José y Mercedes 323 ant. d. 
Vessel, Enrique 16 amp. esq. 
Vicens Gafae, Emilio 259 ant. d. 
Vidal Serret, Teresa 173 ant. esq. 
Vidal Vida], Narciso 230 ant. d. 
Vila Albertí. Cirila , , 412 ant. esq. 
Vila Carreras, Juan ) )(f 103 amp. d. 
Vila Riera, Pedró 46 amp. esq. 
Vila VUa, Vicente 328 ant. esq. 
Vilahur Sala, Pedró 248 ant. esq. 
Vilallonga Borrell, Maria 25 ant. esq. (os.) 
Vilallonga Codolar, Melitón ?75 ant. d. 
Villar, Cirila 38 ant. esq. 
Vives Pla de Bordàs, Ana 109 ant. d. (os.) 



LA CENTRAL DE BOMBERS DE GIRONA 
DE LA GENERALITAT 

HA CANVIAT EL SEU TELÈFON. 
A PARTIR D'ARA ÉS EL NÜM. 23.33.80 


