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BAN 

El servei de recollida d'escom
braries s'efectuarà a partir d'ara, 
a 2/4 de 10 del vespre, els 
dilluns, dimecres i divendres. 

'Es prega que no tregui ningú 
les escombraries amb cubells en 
males condicions. 

El que es comunica per al co
neixement general i amb el prec 
que no es treguin les escombra
ries al carrer abans de 2/4 de 9 
del vespre. 

Llagostera, 28 febrer 1985. 

L'Alcalde 

EDICTE 
L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 6 de 

febrer del 1985 va adoptar el següent acord: 

"A proposta de la Comissió Informativa d'Obres 
Públiques i Urbanisme, el Ple de l'Ajuntament, per 
unanimitat, adopta els següents acords: 

1 .er — Obrir un període d'idees sobre la possiUe 
urbanització i arranjament de la plaça de Catalu
nya, perquè tots els veiais del poble o persones que 
ho considerin d'interès formulin les seves idees res
pecte a la plaça Catalunya, urbanització i usos, per 
tai que puguin suggerir en el fuíur per tan significa
tiu lloc de la vfla. 

2.on _ Exposar aquest acord al públic per tal 
que qui ho cregui convenient presenti la seva pro
posta en la forma més documentada que li sigui 
possible per a la consideració d'aquest Consistori. 
El termini per presentar aquestes idees es tancarà 
als tres mesos de la seva exposició al públic comp
tats a partir de la seva publicació al B.O.P." 

Llagostera, 5 de març del 1985 
L'Alcalde 

EDICTE 

Es fa saber que estaran al cobrament els rebuts de l'Impost Municipal de Circulació de Vehicles 
de l'any 1985, en període de voluntària des del dilluns, dia 4 de març, fins al dia 4 de maig. 

El cobrament s'efectuarà a les oficines de la Casa de la Vila, tots els matins de dies feiners de 
9 a 13 hores. 

A partir del dia 4 de maig, i durant el termini de quinze dies, es procedirà a cobrar amb el 5 per 
cent de recàrrec corresponent al període de pròrroga. A continuació, es passaran totes els rebuts 
impagats al període d'executiva, prèvia providència d'apremi, amb un recàrrec del 20 per cent. 

* * * 
El proper cobrament de padrons municipals serà el d'Arbitris d'Urbana de l'any 1984, que en 

haver-se efectuat una revisió, no ha pogut confeccionar-se encara, pel que s'ha retrassat conside
rablement el seu cobrament.- El que s'ha perseguit amb aquesta revisió és que pagui qui li corres
ponia i no pagava, mantenir però, en general els mateixos imports que l'any anterior. 

Llagostera, 1 de març del 1985 

L'Alcalde 
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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 

SESSIÓ DEL DIA 24 D'OCTUBRE DEL 1984 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.— Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 
3.— Atorgar llicència d'ocupació de la via pública a 

la plaça Campmany, a Josep Vila Soteras. 
4.— Atorgar la concessió temporal del nínxol núm. 

29 amp. dreta. 
5.— Atorgar les següents llicències d'obres: 
—A Josep Codinach Riera, per a la construcció 

d'una estabulació lliure per a vaques al veïnat de Pa-
nedes, "Mas Parera". 

—A Juan Manuel Figueroa Martín, per ampliació i 
reforma de la vivenda al veïnat de Gaià núm. 18, es
gotant l'aprofitament urbanístic de la finca. 

—A Francisco Jiménez Lloveró, per construir una 
tanca amb tela metàl·lica a la seva finca de Can Xeliu, 
al veïnat de Sant Llorenç. 

6.— Aprovar la relació de rebuts i factures formula
da per Intervenció en la quantia total de 786.726'-
ptes. 

7.— Autoritzar al Sr. Alcalde per contractar a l'em
presa que ofereixi millors condicions per confeccionar 
els padrons i rebuts d'arbitris municipals del 1984. 

8 . - Informar favorablement els expedients d'Acti
vitats Qassificades de Josep Ayach Costa per a la ins-
tal.lació d'una estabulació lliure de vaques al veïnat 
de Panedes núm. 33, i de Joaquima Rissech Planells 
per a la instal·lació d'un dipòsit de gasoil per a cale
facció al carrer Concepció núm. 53. 

9 . - Aprovar l'adquisició d'un mensàfono per a ús 
del Practicant municipal per poder ésser localitzable 
les vint-i-quatre hores del dia. 

10 . - Aprovar la col·locació de cinc aixetes d'aigua 
a l'Escorxador Municipal, encarregant la seva instal-
lació a Lampisteria Mallorquí. 

11.— Aprovar la relació de despeses i ingressos de 
l'organització de la Diada Nacional de l'Onze de Se
tembre, cobrint el dèficit de 70.034'- pessetes. 

SESSIÓ DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DEL 1984 

1 . - Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.— Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 
3 . - Atorgar les següents llicències d'obres: 
—A Joan Tres Codina, per col·locar gres i canviar 

dos marcs de portes exteriors al carrer Camprodon 
núm. 3. 

- A Montserrat Font Miralles, per reconstruir el 
paviment de la terrassa i remolinar la façana del ga
ratge i reparar el teulat del rentador, al carrer Joan 
Maragall, núm. 20. 

- A Manuel Vera Cortés, per canviar el forjat en 
mal estat del carrer Olivareta, núm. 41. 

- A Josep Busquet Saló, per a la pavimentació 
d'una nau agrícola al veïnat de Gaià, núm. 11. 

4 . - Atorgar el canvi de nom dels nínxols núms. 
188 i 205, aquest últim amb la corresponent ossera, a 
nom d'Anna Morató Cantal, amb expedició de títol 
de concessió temporal per 40 anys; atorgar la conces
sió temporal per 40 anys del nínxol 77 amp. esq. a 
nom de Fèlix Sureda Gotarra; no acceptar el canvi de 
nom del nínxol núm. 100 a favor d'Assumpció Prades 
Negre, mentre no es demostri la propietat del mateix. 

5.— Autoritzar a la Penya Motorista "Díez por ho
ra" la celebració del 33 Rally Costa Brava. 

6 . - Autoritzar a la Cambra Oficial de Comerç, In
dústria i Navegació de Sant Feliu de Guíxols, la utilit
zació de la Sala d'Actes de l'Ajuntament per realitzar 
un curs d'anglès de 2. on nivell. 

7 . - Autoritzar la instal·lació d'un gual permanent 
al carrer Àngel Guimerà núm. 21, a Robert Coromi
nas Sayols. 

8.— Autoritzar la instal·lació d'un rètol al carrer 
Àngel Guimerà núm. 21, sol·licitada per Àngel Coro
minas Sayols. 

9.— Autoritzar a Joana Torres Espinet la instal-
lació d'un rètol al passeig Pompeu^ Fabra núm. 58 

10.- Autoritzar al Reial Automòbil Club de Ca
talunya la celebració d'un Rally els propers dies 24 
i 25 de novembre, travessant, parcialment, el terme 
municipal de Llagostera. 

11.— Concedir els trofeus sol·licitats per "Llagos
tera Competició" amb motiu de l'organització del 
II Auto-Cross de Llagostera. 

12.- Traslladar les pel·lícules de videos de la Llar 
del Pensionista a la Biblioteca "Julià Cutillé". 

1 3 . - Encarregar al Sr. Robert Soler Aluart la con
fecció de l'estudi topogràfic de la Unitat d'Actuació 
Raset, necessari per a la redacció definitiva del Pro
jecte d'urbanització. 

14.— Encarregar al Sr. Francesc Ragolta Bagué la 
confecció de l'estudi topogràfic del sector que com
prèn el P.E.R.I. del Puig del General necessari per a 
la redacció del Pla Especial i del posterior Projecte 
d'Urbanització. 

15 . - Encarregar a M.a del Carmen Velasco Cabré, 
Enginyer de Camins, Canals i Ports, l'execució del 
projecte d'estudi hidrològic de la riera Gotarra al pas 
per la vila. 

16 . - Aprovar la col·locació d'un recollidor al Ce
mentiri per als serveis propis del recinte, d'acord amb 
la proposta del Regidor-Delegat. 

17.- Aprovar la proposta del Regidor-Delegat de 
les Escoles per posar un suport metàl.lic a les faroles 
de la pista polisportiva del col·legi Lacustària i posar 
uns protectors per als fluorescents del gimnàs, encar
regant-ho al Sr. Joan Turon Rabassedas. 
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SESSIÓ DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DEL 1984 

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

2 . - Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Atorgar les següents llicències d'obres: 
—A Joaquim Mundet Coris, per canviar dues bigues 

de fusta per altres de pòrtland i repassar interiors al 
carrer Ganix núm. 6. 

- A Enric Vall-llovera Ramionet per a la renovació 
dels sanitaris i rajoles de la cambra de bany al passeig 
Pompeu Fabra núm. 86. 

4.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 828.756'-pessetes. 

5.— Autoritzar a la Germandat de Donadors de 
Sang de la Seguretat Social per utilitzar la Sala d'Ac
tes de la Caixa de Pensions, si obtenen el permís de 
la propietat, per realitzar una xerrada informativa i 
una projecció d'una pel·lícula sobre la donació de 
sang, així com per a la utilització del dispensari mu
nicipal el dia 15 de desembre per realitzar la donació 
voluntària de sang pels equips de la Germandat. 

6 . - Aprovar el pagament de 12.000'-ptes. al Casal 
Parroquial Uagosterenc corresponents a quatre actua
cions del Grup Rialles i de la subvenció de l'any 1984 
per a la realització del Casal. 

7 . - Atorgar una subvenció de 10.000'- ptes. per 
col·laborar en el pagament del transport dels assis
tents al Taller Ocupacional Montilivi. 

8.— Denegar la reclamació de Pura Martínez Fer-
guera que sol·licitava donar de baixa el seu rebut d'es
combraries ja que la travessera Rafael Mas està afecta
da per l'àrea de servei públic de recollida d'escombra
ries. 

9 . - Donar de baixa del padró de l'impost sobre cir
culació de vehicles el rebut núm. 2.175, corresponent 
a Juan Sànchez Caballero, després de comprovar que 
havia causat baixa el maig del 1982. 

10.- Donar de baixa del rebut núm. 388 el concep
te de Cartells-Publicitat així com del corresponent pa
dró ja que s'havia donat de baixa el cartell l'any ante
rior. 

1 1 . - Aprovar el resultat econòmic de l'Octubre 
Cultural, que ha donat un dèficit de 202.100'- ptes. 

12.- Aprovar la celebració d'una conferència amb 
projecció de diapositives a càrrec de Joan Ventura 
Brugulat, amb el tema "Mèxic o el país del contrast" 
que tindria lloc a la Biblioteca Municipal el proper 
21 de novembre. 

13 . - Aprovar l'adquisició de l'obra "Història de 
Catalunya" de Rovira Virgili, per a la Biblioteca "Ju
lià Cutillé". 

14.- Aprovar la instal·lació d'un escalfador als ves
tidors de l'equip visitant del camp de futbol, així com 
l'escampament de gresa per deixar-lo en les degudes 
condicions d'utilització. 

15 . - Adquirir 12 cadires i una taula a Tallers Ba-
gué per al Dispensari del Practicant amb motiu de la 
propera inauguració dels locals del carrer Àngel Gui
merà. 

SESSIÓ DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DEL 1984 

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

2 . - Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.051.453'-pessetes. 

4 . - Denegar l'aprovació de les minutes presentades 
per l'Arquitecte Municipal per 53.275'- i 11.500'-
ptes., aprovant la de 24.073'- ptes. 

5.— Obrir expedient sancionador a la granja del 
Mas Boada per incompliment de les mesures correcto
res exigides en la llicència d'obertura. 

6.— Atorgar les següents llicències d'obres: 
- A Josep Canaleta Fàbregas, per obres d'ampliació 

del magatzem que està construint al carrer Olivareta 
núm. 31. 

- A Domingo Pascual Carbó, S.A., per a la cons
trucció d'un W.C. i lavabo al magatzem de la cruïïla 
de la carretera de Tossa amb la carretera de Girona a 
Sant Feliu de Guíxols. 

- A Josep Mallorquí Aubó, per a la construcció 
d'una tanca al carrer Pau Casals, núm. 20. 

- A Josep Mallorquí Mascort, per canviar el marc 
de la porta principal, repassar la façana i canviar els 
graons de l'escala del carrer La Pau núm. 20. 

— A Josep Arbussé Sais, per remolinar i canviar el 
paviment de la terrassa al carrer Almogàvers núm. 20. 

- E s denega la llicència d'obres sol·licitada per Igna-
cio Herrero Jover, en representació de Càmping Lla
gostera, S.A., per a la construcció d'un càmping a la 
Ctra. de Caldes de Malavella, qm. 1,4, per trobar-se en 
zona 23, corresponent a sòl agrícola on no està previs
ta la instal.lació de zones d'acampada. 

7.— Obrir dos expedients sancionadors a l'Enginyer 
Municipal per falta de paraula al Consistori i per irre
gularitats en un informe tècnic. 

8 . - Autoritzar a Tallers Bernis, S.A., la instal·lació 
de rètols lluminosos a la Ctra. de Tossa. 

9 . - Autoritzar a Josep Puig Ferrer la col·locació 
d'un rètol lluminós al carrer Albertí. 

10.- Donar de baixa del padró el rètol del carrer 
Músic Aguiló núm. 3, d'acord amb la sol·licitud de 
Martí Pla Xirgu. 

1 1 . - Autoritzar als Quintos-84 la celebració d'un 
Quo-Vadis el proper diumenge 2 de desembre i ator
gar un trofeu per premiar els participants. 

12.- Autoritzar a l'A.P.A. del col·legi Ntra. Sra. 
del Carme la utilització de la Sala d'Actes de la Casa 
de la Vila per realitzar un curset per aprendre a ballar 
sardanes, provisionalment. 

13 . - Donar de baixa del padró de recollida d'es
combraries de l'any 1983 el rebut núm. 1.062 d'acord 
amb la sol·licitud de Joan Coll i Prat, ja que no hi ha 
el fet imposable que justifica la seva inclusió al padró. 

14.- Sol·licitar a Rosa Colom Arbusé, que ofereix 
en venda el nínxol núm. 301 antic esquerra, l'aporta
ció de la documentació que crediti la seva propietat. 

15 . - Atorgar el canvi de titularitat del nínxol núm. 
104, ampliació dreta, a favor de Jordi Codolar Uo-
sent. 
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16.— Aprovar la liquidació dels expedients de Plus-
vàlua per un import total de 2.207.457'- pessetes. 

17.— S'acorda notificar els propietaris de vivendes 
amb façanes en mal estat perquè en el termini de sis 
mesos procedeixin al seu arranjament, ja que en cas 
contrari, s'inclourien dins del padró corresponent. 

18. - Informar favorablement l'expedient d'obertu
ra de l'Escorxador Municipal, tramitat d'acord amb el 
Reglament d'Activitats Qassificades. 

19.— Informar favorablement l'expedient incoat 
per Joaquim Comas Boadella per a la instal.lació i 
funcionament d'una estabulació lliure per a vaques a 
Can Grau Miquel del veïnat de Panedes, tramitat 
d'cord amb el Reglament d'Activitats Classificades. 

2 0 . - Aprovar la gratuïtat de la llicència d'obertura 
de la Casa de Cultura del carrer Consellers núm. 12. 

2 1 . - Aprovar la compra d'una llinterna amb difu
sor pel servei nocturn de la Policia Municipal. 

SESSIÓ DEL DIA 12 DE DESEMBRE DEL 1984 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3 . - Concedir les següents llicències d'obres: 
- A Jaume Tur Sànchez, per prolongació d'escala al 

carrer Olivareta amb la condició que no hi posi balus-
tres i amb sanció de taxes dobles per obra ja comen
çada. 

- A Enric Vall-Uovera Ramionet, per enderrocar 
teulat i forjats de la casa núm. 13 de la plaça Cata
lunya. 

- A Carles Bellvehí Mascort, per diverses reformes i 
ampliació de la vivenda núm. 26 del carrer Àngel Gui
merà. 

- A Consol Domènech Pi, per reconstrucció de la 
coberta del teulat i col·locar tela asfàltica en el terrat 
del carrer Sant Antoni, 12. 

- A Joaquima Capdevila Homs, per construcció 
d'una habitació per a trastos al carrer Olivareta núm. 
43. 

—A Pere Capellera Geli, per col·locació de rajoles a 
la cambra de bany i canviar un balcó de fusta al carrer 
Sant Feliu núm. 5. 

- A Antonio Pedraza Puertas, per repicar les parets 
de la cuina i posar-hi rajoles, al carrer Nou núm. 33. 

—A Lluís Turon Rabassedas, per la construcció 
d'una llar de foc i repassar el teulat, al passeig Romeu 
núm. 2. 

- A Lluís Nogué Serra, per construir garatge al car
rer Almogàvers, núm. 21. 

Denegar les següents llicències d'obres: 
- A Joaquim Comas Corrius, S.A., per a la cons

trucció de 3 habitatges, locals comercials i garatge al 
carrer Migidia núm. 36, perquè la profunditat edifica
ble ultrapassa, en el primer pis, els 13,50 metres, 
essent necessari obtenir primer el permís per ender
roc. 

—A Joaquim Rabaseda Xirgu per ampliació de vi
venda a la Urbanització Mont-Rei, perquè està subjec

te a una Unitat d'Actuació en la que no estan com
plets els serveis urbanístics. 

- A Santiago Vila Vidal per construcció d'oficines, 
en pròrroga de l'expedient núm. 117/81, per haver-se 
comprovat, segons informe tècnic, que les obres no 
han estat efectuades segons la llicència atorgada en el 
seu dia. 

4 . - Aprovar la relació de rebuts i factures per un 
import total de 903.530'- pessetes. 

5 . - Aprovar la proposta de resolució de l'expe
dient disciplinari obert contra l'Enginyer Municipal 
per falta de paraula a la Corporació, que proposa san
cionar-lo amb simple apercebiment. 

6.— Aprovar la proposta de resolució de l'expe
dient disciplinari obert contra l'Enginyer Municipal 
per emissió d'informe manifestament il·legal, que pro
posa la destitució del seu càrrec. 

7 . - Exigir a la granja de Can Boada, d'acord amb el 
Reglament d'Activitats Oassificades i prèvia l'oportu
na sol.Hcitud i obtenció de llicència municipal d'obres 
d'obres, la pavimentació de tota la superfície de 
2.000 m.2 on es dipositen els fems, amb un gruix de 
formigó de 15 cms., amb una pendent mínima del 
1 per cent en sentit contrari a la riera i cap a un di
pòsit de superfície i volum convenients, segons 
càlculs tècnics. 

8 . - Aprovar la contractació d'un treballador au
tònom com a reforç de la Brigada Municipal. 

9 . - Procedir a netejar el camí del carrilet des de la 
carretera de Caldes al terme de Cassà de la Selva. 

10 . - Aprovar una despesa màxima de 145.000'-
ptes, per a l'organització de la Cavalcada de Reis. 

1 1 . - Aprovar una despesa màxima per a la cele
bració d'una conferència-col.loqui amb el tema "Ni
caragua i les eleccions'!, que es portarà a terme el 19 
de desembre, a la Casa de Cultura de l'Obra Social de 
la Caixa de Pensions. 

12.- Atorgar les medalles sol.hdtades pel G.E. 
Bell-Matí per a premis de la Mostra de Fotografia que 
serà presentada durant les Festes Nadalenques. 

1 3 . - Denegar a Elena Fàbregas Bassas la llicència 
sol·licitada per col·locar un cartell de publicitat a la 
Ramal. 

14.- Autoritzar a la Comissió Organitzadora de la 
V Cursa Popular de Sant Esteve, la instal.lació de tan
ques metàl·liques, bidons d'escombraries, camió amb 
equips de so a la plaça Catalunya, e tc , per a la cele
bració de la mateixa. 

15 . - Comunicar anticipadament la informació de 
tots els actes que es celebrin al poble a Catalunya Rà
dio, d'acord amb la seva sol·licitud. 

16.- Autoritzar la celebració del Rally Principat 
d'Andorra-Lloret de Mar Rothmans Internacional 
sol·licitada per la "Pefia Motorista Díez por hora", 
denegant la concessió de trofeus. 

17.- Modificar la liquidació de plusvàlua núm. 
31/84, abonant la diferència de 1.924'- ptes. a Jaume 
Remuifiàn Pena, per existir error de càlcul. 

18.— Adquirir a INELIN, SA., comptadors de do
ble tarifa i de reactiva i sol·licitar de FECSA la deduc-
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ció del cost d'energia reactiva en forma provisional, 
mentre no s'hagin instal·lat els comptadors. 

19.— Aprovar la nova numeració dels carrers Sant 
Josep i Albertí. 

20 . - Aprovar inicialment el padró d'inspecció de 
motors en la quantia de 489.372'- ptes. 

2 1 . - Autoritzar la compra d'una platina per a 
l'emissora municipal de ràdio, amb pagament per mei
tats entre l'Ajuntament i Llagostera Ràdio. Ratificar 
l'acord de compra d'una emissora portàtil pres en ses
sió de 28 de novembre. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 
DIA 17 DE DESEMBRE DEL 1984 

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

2 . - Autoritzar al Sr. Alcalde perquè com pareixi 
davant Notari concedint poders generals per plets 
d'aquest Ajuntament a favor de diversos advocats. 

3 . - Aprovar la compra de lots-obsequi per al 
personal d'aquest Ajuntament, a Comestibles Jesús 
Amat. 

4 . - Quedar assabentada de la celebració, un any 
més, del Pessebre Vivent. 

5.- Aprovar la instal.lació de llums als arbres de 
les places de costum, amb motiu de les festes de Na
dal. 

6 . - Concedir subvenció de 15.000'- ptes. a la Co
missió Organitzadora de la Cursa Popular Sant Esteve 
1984. 

7.- Concedir un trofeu amb una despesa màxima 
de 5.000'- ptes. al Club d'Hoquei Lacustària, pera la 
celebració d'un Torneig, el proper diumenge dia 30 
de desembre. 

8 . - Obsequiar a la Residència Municipal "Josep 
Baulida" amb un lot especial, amb motiu de les fes
tes de Nadal. 

SESSIÓ DEL DIA 9 DE CiENER DEL 1985 

1. Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2 . - Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 

3 . - Aprovar la llista provisional d'aspirants a pro
veir la plaça de policia municipal. 

4 . - Convocar concurs-oposició per a la provisió 
en propietat d'una plaça vacant d'Auxiliar d'Adminis
tració General, aprovant les Bases que hauran de re
gir-lo. 

5 . - Deixar sobre la taula l'adquisició d'una màqui
na d'escriure. 

6 . - Atorgar les següents llicències d'obres: 
- A Carles Serrat Fàbregas, per canviar la coberta 

del teulat al carrer Processó núm. 17. 
- A Josep Castelló Estaftol.per a la construcció de 

parets laterals contra la humitat a la planta pis del 
núm. 6 del carrer Ricard Casademont. 

- A Remigi Gascons Vifías, per canviar la rajola de 
la cuina i el terra al carrer Migdia núm. 21. 

- A Josep Portes Bossacoma, per a la constçucció 
d'un cobert metàl·lic al veïnat Creu de Secra, núm. 
12, "CanMeri". 

- A Consol Domènech Pi, per a la reparació de la 
cambra de bany, cuina i enguixar les parets, a la pla
ça Catalunya núm. 6, 2.on pis. 

- A Joan Soler Raurich, per a la perforació d'un 
pou al veïnat de Sant Llorenç núm. 6. 

- A Narcís Poch Llavia, per arranjar les parets, col-
locar el marc d'una porta i repassar els degoters del 
teulat al veïnat Bruguera núm. 59. 

- A Vicente Malagón Granados, concedir-li pròrro
ga de 12 mesos per ala construcció de vivendes al car
rer Rafael Mas s/n. 

- A Joan Planas Nuell, per procedir a la reforma 
dels interiors de la discoteca del Casino Llagosterenc 
situada a la plaça de Catalunya. 

Denegar les següents llicències d'obres: 
— A Joaquín Segura Ruiz i Sra., per construir una 

vivenda unifamiliar aïllada a la Urbanització Mont-Rei, 
perquè manca completar ds serveis de la zona, sotme
sa a una Unitat d'Actuació. 

- A Caterina Estafíol Morató, per a la construcció 
d'un pou sec al carrer Pocafarina núm. 36, podent 
adoptar una de tes següents solucions: 

a ) . - Instal·lar un dipòsit totalment impermeable 
per buidar-fo periòdicament. 

b ) . - Connectar amb la xarca pública instal·lant 
una bomba per impulsar-la al carrer. 

7 . - Informar favorablement la sol·licitud de Joan 
Casas Masgrau per instal·lar en un solar del carrer 
Camprodon núm. 74, un dipòsit destinat a emma-
gatzement de G.L.P., per a la seva remissió a la 
Comissió d'Activitats Classificades. 

8 . - Informar desfavorablement la sol·licitud de 
William C. Veldman per instal·lar un dipòsit destinat 
a magatzem de gas-oil a la Urbanització de "La Ca-
nyera", parc. núm. 29, ja que l'emplaçament propo
sat i les circumstàncies que hi concorren no estan 
d'acord amb les condicions urbanístiques del solar. 

9 . - Acceptar la subvenció de 500.000'- ptes., a 
fons perdut, concedida per la Diputació de Girona i 
destinada a la reforma dels locals socials. 

10.- Acceptar el préstec d'un miKó de pessetes 
atorgat per la Diputació de Girona, sense interès i a 
tornar en 5 anys, destinat a l'arranjament de carrers. 

1 1 . - Atorgar subvenció de 56.000'-ptes, als Clubs 
"Llagostera futbol-sala" i "Llagostera-Pulimax", se
gons proposta del Consell Municipal d'Esports. 

12.- Atorgar una subvenció de 30.360'- ptes. al 
Casal Parroquial Llagosterenc per les activitats del 
Casal d'Estiu. 

13 . - Encarregar a Construccions Brak la instal·la
ció d'un imbornal de cap a cap del carrer al passeig 
Romeu, cantonada Pau Casals, per recollir les aigües 
plujanes provinents d'aquell sector, a fi de solventar 
la problemàtica d'inundabilitat de la zona. 

14.- Comunicar al Sr. Josep M.a Fàbregas Nuell 
que es tindrà en compte el seu oferiment per una pos
sible contractació de tècnic, en plantilla o com a con-
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tractat per a feines concretes, que aquest Ajuntament 
pogués convocar en el futur. 

1 5 . - Agrair i prendre en consideració l'oferiment 
del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Cata
lunya per a la realització de diferents serveis i redac
cions de projectes, en possibles necessitats futures. 

16 . - Denegar la sol·licitud de Joan Soler Raurich 
per a la conexió a la xarxa general del servei d'aigües 
potables ja que no entra dins del perímetre afectat 
pel subministrament de l'aigua potable de la vila i se
ria impossible l'ampliació fins aquell indret. 

17.— Donar de baixa dels padrons d'arbitris munici
pals corresponents als conceptes d'entrada de carruat
ges i recollida d'escombraries i annexes, per a l'any 
1985, a: 

-Industrial Química Vila, S.A., ubicada al carrer 
Ferrer núms. 1-3 i plaça Campmany núm. 6. 

-Diato Filtro "Mediterràneo, S.A., ubicada al car
rer Qrona núm. 13. 

—Construccions Planells, S.A., ubicada als carrers 
Girona núm. 13 i Sant Josep núm. 2 Acc. 

18.— Concedir la col·locació d'un gual permanent 
al carrer Concepció núm. 37, sol·licitada per Antoni 
Pardo Lloveras. 

19.— Autoritzar al Sr. Josep Ramírez Cano a com
prar les eines que consideri necessàries, respecte a les 
obres del personal en atur del conveni de col·labora
ció entre INEM / Corporacions Locals. 

20.— Contractar al Sr. Àngel Cateura per a la rea
lització dels treballs necessaris de fusteria a la Casa 
Cuartel de la Guardia CivU. 

SESSIÓ DEL DIA 16 DE GENER DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Atorgar llicència d'enderroc de l'edifici situat 
al carrer Migdia, núm. 36, sol·licitada per Joaquim 
Comas Corrius, S.A. 

4.— Aprovar la contractació d'una grua pel servei 
de recollida de vehicles, quedant adjudicat a Taller 
R. Corominas. 

5 . - Aprovar la proposta del Regidor-Delegat de 
Parcs i Jardins per procedir a l'adequació del sector de 
la Pineda de la Torre. 

6 . - Aprovar la proposta del Regidor-Delegat de 
Festes perquè es paguin 15.000'- ptes. al Grup de Ma-
jorettes cada vegada que es llogui al grup, eliminant 
possibles subvencions per tractar-se d'una entitat 
d'àmbit privat. 

7 . - Aprovar la proposta del Regidor-Delegat de 
Cultura per aibvencionar una interpretació de Rialles 
de "Quim i Manel" amb motiu de la festivitat de Reis, 
organitzada conjuntament per Llagostera Ràdio i pel 
Consell Municipal de Cultura, en la quantitat de 
22.000'- ptes. 

8.— Aprovar la numeració dels 8 nínxols construïts 
de nou al cementiri municipal, salvant la problemàtica 
creada per les diferents numeracions existents. 

9.— Atorgar a Francisco Pérez Fernàndez la titula-
ritat del nínxol núm. A-84 esquerra. 

Atorgar a Josep Devant Martí la titularitat del nín
xol núm. B-84 esquerra. 

Atorgar a Joan Vidal Tuscà la titularitat del nínxol 
núm. C-84 esquerra. 

Atorgar a Concepció Bou Riera l'expedició de nou 
títol del nínxol núm. 24 a.d., per traspàs hereditari, 
prèvia la corresponent publicació al B.O.P. ja que 
aquest nínxol estava inclòs en l'expedient per decla
ració de caducitat de domini. 

10 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.218.249'- pessetes. 

1 1 . - Aprovar l'annexe al pressupost de 8-10-84 
presentat per Construccions Brak, S.A. per unes va
riacions en la forma d'arranjar alguns carrers. 

12.— Encarregar a Fusteria J. Comas Corrius el 
repàs de la fusteria exterior de la Casa de la Vila i la 
substitució de portes corredores del taulell de Se
cretaria. 

13.— Aprovar la Certificació d'Obres conformada 
per l'Enginyer Director per a la construcció d'una pas
sarel·la peatonal sobre la riera Gotarra executada per 
Construcciones Portas, S.A. 

14.— Aprovar l'acta de recepció provisional de les 
obres de construcció d'una passarel·la peatonal sobre 
la riera Gotarra lliurada per l'Enginyer Director de les 
obres. 

15 . - Denegar l'aprovació sol·licitada dels honoraris 
de direcció tècnica de les obres de la passarel·la peato
nal sobre la riera Gotarra, portada a terme pels propis 
tècnics municipals. 

16. — Estimar la reclamació de Ramon Gurnés Vall-
Uosera i Pedró Cubillo Cuesta, anul·lant el rebut cor
responent al R-5, matrícula GE-8.680-1, abonant les 
2.900'- ptes. cobrades el seu dia en haver provat que 
el 2-9-83 s'havia procedit a donar-lo de baixa. 

17.— Aprovar donar de baixa del padró d'Inspec
ció de Motors les següents liquidacions: 

-Enric Ciurana Gotarra, exp. núm. 160/84 
—Jacint Morè Cisterna, exp. núm. 20/84 
-Francesc Duch Coll, exp. núm. 129/84 
- J u h Soler Vicens, exp. núm. 108/84 
— Robert Pascual Coris, exp. núm. 87/84 

18.— Denegar la reclamació presentada per la Sra. 
Purificación Martínez Felguera, sol·licitant la seva ex
clusió del padró d'escombraries, ja que la seva vivenda 
està afectada per l'àrea de servei púbhc de recollida 
d'escombraries. 

19.— Estimar la reclamació de la Sra. Joaquima 
Rissech Planells i procedir a l'anul·lació del rebut de 
recollida d'escombraries del magatzem del carrer 
Mainena núm. 10 

20 . - Aprovar la liquidació de taxes de la llicència 
d'obres concedida a Josep Codinanch Riera per a la 
construcció d'una estabulació lliure per a vaques al 
"Mas Parera" del veïnat de Panedes. 
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SESSIÓ DEL DIA 30 DE GENER DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 445.214'- pessetes, així com el moviment de 
fons i estat de despeses tramitades per la Gestoria Cà-
novas durant el 4.rt trimestre del 1984. 

4 . - Atorgar una subvenció de 10.000'- per sufragar 
les despeses d'organització de conferències d'orienta
ció per a estudiants d'E.G.B., celebrades els dies 12 
i 16 de gener. 

5.— Aprovar la compra d'una asserradora de motor 
per a la Brigada Municipal d'Obres. 

6 . - Aprovar el pagament de 40.000'- ptes. amb 
motiu del recent arranjament del Camp de Futbol. 

7.— Atorgar la concessió temporal per a 40 anys 
del nínxol núm. 213 antic esquerra del Cementiri 
Municipal a Engràcia Tirado Aguado. 

Atorgar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 6 
ant. esquerra i 194 ant. dreta, sol.licitat per Elisenda 
Dauset Vivas i que figuraven a nom de Teresa Pericay 
i Maria Mayol respectivament. Això no obstant, 
l'efectivitat del canvi queda condicionada a la seva pu
blicació en el Butlletí Oficial de la província. 

8 . - Atorgar llicència al C.C. Vidreres per realitzar 
una social travessant el terme municipal. 

9 . - Trametre les publicacions que editi aquest 
Ajuntament al "Butlletí de Llagostera" i agrair la tra
mesa a la recíproca que efectua l'entitat local. 

10.— Concedir autorització per instal·lar dues 
atraccions durant els dies de Setmana Santa, a Josep 
Coll Redorta. 

1 1 . - Atorgar llicència d'ocupació de la via pública 
al carrer Gavarres, a Josep Tres Codina. 

12. - Atorgar llicència d'ocupació de la via pública 
al carrer Almogàvers núm. 21, a Lluís Nogué Serra. 

1 3 . - Concedir la llicència soLlicitada per Isidre 
Riera Sala per col.locar un gual permanent al carrer 
Puig del General núm. 16. 

14 . - Ordenar a la Sra. Antònia Moreno, propietà
ria d'una parcel·la a la urbanització "Mont-Rei", que 
compleixi les seves obligacions en quant a les distàn
cies dels arbres respecte a la propietat veïna. 

15 . - Trametre el requeriment efectuat a Productes 
Lactis, S.A., al Sr. Josep Cantó Pagès, repetint la pro
hibició de fer abocaments directes a la riera. 

16.- Acceptar la reclamació efectuada per la Cam
bra Agrària Local contra l'aplicació de l'Ordenança 
d'Inspecció de Motors, acordant donar de baixa del 
Padró a tots els que hi figurin amb motiu de tenir una 
explotació ramadera de caràcter familiar. 

17 . - Incautar les fiances ofertes per les plaques de 
llicències d'obres municipals, amb motiu d'haver per
dut les seves respectives plaques als Sres. Josep Mau
rici Celis i Ramon Gurnés Vall-llosera. 

18 . - Atorgar les següents llicències d'obres: 
- A Pere Vert Llagostera, per reparacions al carrer 

Ganix núm. 28, d'acord amb l'expedient núm. 3/85 
- A Ricard Puig Lloveras, per construir la resta 

d'una vivenda al carrer Bonaire núm. 15, d'acord amb 
l'expt. núm. 4/85. 

- A Pascual Caballero Mufioz, per cobrir el teulat 
de dues vivendes a l'Avinguda del Gironès, d'acord 
amb l'expt. núm. 13/85. 

SESSIÓ DEL DIA 14 DE FEBRER DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3.— Concedir les següents llicències d'obres: 
- A Josep Tres Codina per tancar el garatge i pavi

mentar el pati del carrer Gavarres, d'acord amb l'expt. 
núm. 5/85. 

—A Josep Costabella Miquela i Josep Costabella Ca
sanovas, per pavimentar el sòl i enguixar parets al veï
nat de Panedes, "Can Costabella", d'acord amb 
l'expt. núm. 6/85. 

- A Enric Vall-llovera Ramionet en representació 
d'IMMOVERA, S.A., per a la construcció de tres vi
vendes i baixos a la plaça Catalunya núm. 13, d'acord 
amb l'expedient núm. 9/85 i condicionat a que no es 
superi la cota topogràfica de l'última cornisa de l'edi
fici del Casino Llagosterenc. 

- A Benet Roca Carreras, per a la reforma de la 
cuina i cambra de bany a la seva propietat del carrer 
Àlvarez núm. 8, d'acord amb l'expt. líim. 15/85. 

- A Josep Codina Costa, per a la construcció de 
dues vivendes al carrer Ferrer núm. 5 bis, d'acord 
amb l'expt. núm. 18/85 i condicionat a que la caixa 
d'escala no sobresurti més de 2,80 m. per sobre l'al
çada reguladora màxima. 

4.— Col·laborar en la celebració del 33 Rally Cos
ta Brava, facilitant el control de la seguretat vial al 
seu pas per la població. 

5.— Atorgar dos trofeus per al 33 Rally Costa Bra
va. 

6.— Atorgar la llicència municipal d'ocupació de la 
via pública sol·licitada per Joaquim Comas Corrius, 
S.A., al carrer Migdia núm. 36. 

7.— Atorgar llicència municipal de vehicles lleugers 
de Servei Públic, per canvi de vehicle, a Antonio Bre
tó Carilla. 

8 . - Autoritzar la celebració de la II Ronda Inter
nacional de la Costa Brava^ organitzada pel C.C. Llo
ret. 

9 . - Autoritzar la instal·lació d'un circ el proper 
dia 22 de febrer, d'acord amb la sol·licitud de Teodo-
ro Rueda Mediavilla. 

10.- Autoritzar la instal·lació d'un pal provisional 
per trasllat de la línia elèctrica al carrer Migdia, per 
facilitar les obres del Sr. J. Comas Currius. 

1 1 . - Donar de baixa el contracte d'assegurança 
contra incendis dels edificis municipals del carrer 
Ganix, núm. 4, i carrer Barcelona, núm. 2, a partir 
de l'exercici del 1986 i aprovar la relació de rebuts i 
factures per un import total de 713.073'- ptes. 
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12.- Aprovar les liquidacions de les declaracions 
de Plusvàlua, expt. núms. 164 a 167 i 170 a 219, cor
responents a l'any 1984. També s'aproven les liquida
cions de les declaracions de les persones jurídiques 
(decenni 1974-1983), expts. núm.s 1 al 4. 

1 3 . - Aprovar la compra de combustible per a la 
calefacció del col.legi públic Lacustària. 

14.- Aprovar la contractació del fuster Francesc 
Pi, per fer alguns arranjaments a l'edifici de l'Estació. 

15 . - Aprovar la contractació d'un jardiner per 
plantar arbres allà on fan falta i la compra de bancs 
per substituir els fets malbé i coi.locar-ne allà on facin 
falta. 

16.- Aprovar la realització d'obres d'acondiciona-
ment a l'Hscorxador Municipal: construcció d'un fe
mer, reparar els desguassos i pintar Ics parets. 

17. Atorgar el canvi de nom del nínxol núm. 80 
del bloc primer dreta, que era propietat de Ramona 
Colomer Ros, a nom de Montserrat Vicens Casamit-
jana. Així mateix, atorgar el canvi de nom del nín
xol núm. 216 dreta, que estava a nom d'Adela Magrià 
Bassets, a favor de Pilar Magrià Vicens, després d'Iia-
ver demostrat el dret d'herència. 

Això no obstant, l'efectivitat d'aquests traspassos 
quedarà condicionada a la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la província. 

SESSIÓ DEL DIA 27 DE EEBRER DEL 1985 

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

2. Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3. - Llicències d'obres: 
- Atorgar la llicència sol·licitada per Joaquim Co

mas Corrius, S. A., per a la construcció de tres habitat
ges, locals comercials i aparcaments al carrer Migdia 
núm. 36. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Joaquim Co
mas Corrius per a la construcció d'una tanca de tan
cament d'un solar situat a la carretera de Tossa, 
qm. 22,540. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Vicenç Boade
lla Rabasedas per arranjar els degoters del teulat, col-
locar gres, enguixar i canviar tres marcs de porta i un 
de finestra al carrer Constància núm. 7. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Francisco Mes
tres FuIIà per canviar la porta principal i reformar la 
cambra de bany al carrer Pau Casals núm. 2. 

4 . - Ocupació de la via pública: 
—Atorgar llicència a Carles Bellvehí i Mascort per 

ocupació de la via pública al carrer Angel Guimerà 
núm. 26. 

—Atorgar llicència a Enric Vall-Uovera i Ramionet 
per ocupació de la via pública a la plaça Catalunya 
núm. 13. 

—Atorgar llicència a Pascual Caballero Mufloz per 
ocupació de la via pública a Tavínguda del Gironès 
s/n. 

5 . - Concedir els trofeus sol·licitats pel Qub d'Es

cacs Dr. Pascual Carbó, per un import màxim de 
12.000'- ptes. 

6. F^stimar la reclamació efectuada per Pilar Bor
rell i Rams contra la liquidació núm. 6/85 de Plus
vàlua per existir un error material en la mateixa i 
efectuar nova liquidació. 

7. Rectificar l'acord de la C.M.P. de 30 de gener 
atorgant la concessió del nínxol núm. 213 antic dreta 
a Engràcia Tirado Aguado, ja que realment li corres
pon el núm. 213 antic esquerra. 

Així mateix, s'acorda rectificar l'acord de la C.M.P. 
de 14 de febrer, atorgant la concessió temporal del 
nínxol núm. 216 antic dreta a Pilar Magrià i Vicens, 
ja que realment li correspon el núm. 216 antic es
querra. 

8. Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 296.721'- pessetes. 

9. Aprovar la contractació d'una màquina excava
dora per fer forats per a la plantació d'arbres al pati 
de l'escola, ja que el terreny és molt dur. 

10. Realitzar treballs de pintura a l'Escorxador 
Municipal. 

11. Aprovar el padró municipal sobre circulació 
de veliicles per a l'any 1985, per la quantia de 
7.398.282'-ptes. 

I 2. Activitats classificades: 
Informar favorablement la sol·licitud formulada 

per Lluís Saurí i Masó en representació del Casino 
Uagosterenc per instal·lar una Sala-Discoteca a la 
plaça Catalunya, acordant, així mateix, la seva re
missió a la Comissió Territorial d'Indústries i Acti
vitats Classificades. 

Informar desfavorabiment la sol·licitud de lli
cència formulada per Joaquim Fàbregas i Vancells 
per canviar la situació del dipòsit de (Í.LP. per no 
estar d'acord el seu emplaçament amb les Normes 
Subsidiàries de Planejament, acordant, així mateix, 
la seva remissió a la Comissió Territorial d'Indústries 
i Activitats Classificades. 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DEL 1984 

L— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2 . - Quedar assabentada de la correspondència re

buda. 

3 . - Quedar assabentada del nomenament efectuat 
per la Direcció General d'Administració Local del Sr. 
Joaquim Llorens i Qos, com a Secretari de la Corpo
ració i de la seva presa de possessió el dia 4 d'octubre 
d'enguany. 

4.— Aprovar, per unanimitat, el Compte General 
del Pressupost Ordinari corresponent a l'exercici del 
1983. 

5 . - Aprovar, per unanimitat, el Compte General 
del Pressupost Extraordinari corresponent a l'exercici 
del 1983. 

6 . - Sol·licitar a la Diputació de Girona una subven
ció de 200.000'- ptes. per a l'arranjament de camins 
rurals, a fons perdut. 

7 . - Sol.licitar a la Diputació de Girona una subven
ció de 500.000'- ptes., a fons perdut, amb motiu de 
les obres d'arranjament dels locals socials del carrer 
Ganix. 

8 . - Sol.licitar un préstec a la Diputació de Girona 
per a l'arranjament dels carrers de la vila, per l'import 
de 1.000.000'- ptes., sense interès i pel termini de 
cinc anys. 

9.— Encarregar el projecte per a l'arranjament de la 
Sala d'Actes i sol.licitar la seva realització a través del 
conveni INEM-Corporacions Locals. 

SESSIÓ DEL DIA 7 DE NOVEMBRE DEL 1984 

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

2 . - Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3 . - Sol.licitar a F.E.C.S.A. una relació de motius 
fàctics i jurídics que justifiquin la procedència de la 
reclamació en relació a tarifes d'electricitat correspo
nents a anys anteriors. 

4.— Incoar expedient d'adjudicació de parcel·la so
brant de la via pública i la seva desafectació al carrer 
Olivareta, acordant: 

1) . - Alterar la qualificació del corriol paral·lel a la 
Baixada de Caldes, desafectant del domini i ús públic 
i quedant qualificat com a bé patrimonial de propis. 

2 ) . - Sotmetre a informació pública pel termini 
d'un mes aquest expedient perquè puguin formular-st 
les al·legacions que es creguin convenients. 

5.— Aprovar la relació de subjectes passius afectats 
pel projecte del col·lector del carrer Canalejas als efec
tes d'obrir l'oportú expedient de Contribucions Es
pecials. 

6 . - Aprovar el model de petició d'ingrés a la Resi
dència Municipal "Josep Baulida". 

7 . - Aprovar el projecte del col·lector del carrer 
Costa Brava. 

8 . - En relació a l'obra d'ampliació del cementiri 
municipal s'acorda: 

1) . - Fer constar a la Generalitat de Catalunya, que 
l'Ajuntament disposa, en ferm, dels terrenys, servi
tuds, energia, concessions, permisos i autoritzacions, 
que són necessaris per a la normal realització de les 
obres d'ampliació del cementiri municipal, incloses en 
el Pla d'Obres i Serveis de Catalunya any 1983, i es 
compromet a aportar els documents acreditatius de la 
seva obtenció. 

2 ) . - L'Ajuntament es compromet, així mateix, a 
solucionar al seu càrrec, qualsevol incidència que so
bre aquest aspecte sobrevingui abans de l'inici de les 
obres o durant la seva execució. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DEL 1984 

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

2 . - Aprovar el Plec de Condicions econòmico-ad-
ministratives que han de regir la convocatòria del con-
curs-subhasta i posterior execució de l'obra pública, 
segons projecte de construcció del col·lector del car
rer Canalejas. 

3.— Aprovar el Plec de Condicions econòmico-ad-
ministratives que han de regir la convocatòria de con-
curs-subhasta i posterior execució del contracte 
d'obra pública, segons el projecte del col·lector del 
carrer Costa Brava. 

4 . - Portar a terme l'execució subsidiària d'arranja
ment de dos pous perillosos al costat del camí del Mas 
Roure, propietat de Nicolas J. D. Moonen, amb la 
corresponent sanció econòmica. 

5 . - Es considera necessari obtenir un terreny o lo
cal idoni per a la utilització de la brigada municipal 
d'obres, comprès en les immediacions de la Casa de la 
Vila, entre les dues carreteres, la de Girona a Sant Fe
liu i la de Tossa, carrers St. Feliu, Joan Maragall, Sta. 
Anna, Olivareta i Baixada de Caldes, aprovant la seva 
adquisició a través del procediment de concurs-sub-
hasta, aprovant el Plec de Condicions obrant a l'ex
pedient. 

ó · - Traslladar els fons del Pòsit Agrícola a un 
compte corrent que pugui donar més del 8 per cent 
d'interès. 

7 . - Aprovar, provisionalment, el projecte de cons
trucció del nou dispensari municipal als antics ter
renys de F.E.V.E., considerant la necessitat de pre
veure la instal·lació d'una sala per a R.X. 

8 . - Aprovar l'Ordenança Municipal del Servei 
d'Assistència Benèfico-Sanitària. 
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9.— Aprovar inicialment l'Estudi de Detall redactat 
pels Tècnics Municipals i la seva Memòria adjunta re
ferit a la Profunditat Edificable de les Illes de Cases 
de Sòl Urbà de Zones 7 i 8, en desenvolupament de 
les Normes Subsidiàries de Planejament de Llagostera. 

10 . - Es dóna compte del Decret de l'Alcaldia, de 
20 de novembre, que disposa el següent: 

l .er).- Cessar en les seves funcions als següents 
Regidors-Delegats de l'Alcaldia: 

—Àngel Grabulosa Corcoy, com a Regidor-Delegat 
d'Educació i Escoles. 

—Joaquim Comas Tarrés, com a Regidor-Delegat 
de Personal. 

—Lluís Nuell Creus, com a Regidor-Delegat de 
Parcs i Jardins. 

2.0") . - Nomenar com a Regidors-Delegats de les 
àrees abans esmentades a: 

—Àngel Grabulosa Corcoy, com a Regidor-Delegat 
de Parcs i Jardins. 

—Josep Blanch Vall-Uosera, com a Regidor-Delegat 
de Personal. 

-Lluís Nuell Creus, com a Regidor-Delegat d'Edu
cació i Escoles. 

1 1 . - Augmentar de 225'- a 250'- ptes. l'hora de 
treball al personal de la neteja a càrrec d'aquest Ajun
tament. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE DESEMBRE DEL 1984 

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

2.— Quedar assabentada la Corporació de la corres
pondència rebuda. 

3 . - Sol.licitar al Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya l'adopció definitiva del nom 
"Lacustària" pel Col·legi Púbhc de la vila. 

4 . - Ratificar la constitució del Consell Municipal 
d'Esports essent els membres de cada òrgan els se
güents: 

COMISSIÓ PERMANENT: 
President: Joan Coll i Bueno 
Sots-President: Fermí Santamaría i Molero 
Secretari: Francesc Cortés i Ruano 
Secretari-Tècnic: Francesc Luna 
Tresorer: Uuís Nuell i Creus 

ASSEMBLEA: 
Joan Coll i Bueno; Lluís Nuell i Creus; Salvador 

Parés i Vila; Josep Turon i Boadella; Narcís Casas i 
Masgrau; Jesús Planella i Arnau; Lluís Parés i Nuell; 
Jaume Riera i Càncer; Emili Darder i Llagostera; 
Josep Puig i Ferrer; Miquel Comas i Plaja; Jaume 
Fugueras i Llobet; Fermí Santamaría i Molero; Fran
cesc Cortés i Ruano; Salvador Devant i Ribera; Jordi 
Blanch i Rissech; Ramon Soler i Morató; Francesc 
Luna. 

5 . - Aprovar la proposta d'arranjament del camí de 
Canatallops a Can Belluga. 

6 . - Aprovar l'acta de constitució de l'Entitat Urba
nística Mont-Rei. 

7 . - Aprovar l'augment del 15 per cent respecte del 

preu de contractació del concessionari del servei de 
recollida d'escombraries. 

8 . - Aprovar la proposta de Suplement de. Crèdit 
mitjançant transferència en el Pressupost Ordinari 
quedant fixades les partides pressupostàries de la se
güent manera: 

CONCEPTE BADÍA 
Retrib. bàsiques 500.000 
Retrib. complementàries 140.000 
Jornals, hores extres 100.000 

TOTAL 740.000 

CONCEPTE ALTA 
Retrib. personal contr 350.000 
Quotes Seg. Social 190.000 
Assist. metge-farm. func 200.000 

TOTAL 740.000 

9 . - Aprovar l'expedient de Suplement de Crèdit 
del Pressupost Ordinari del 1984, amb càrrec al su
peràvit disponible de tres milions sís-centes cinquanta 
mil set-centes dinou pessetes (3.650.719'- ptes.) 

Títols de les Consignació Crèdits 
partides que tenien suplementats Total 

Despeses 
d'oficina 1.182.750 350.000 1.532.750 
Conservació i rep. 
ordinàries 4.500.000 2.000.000 7.000.000 
Conservació i rep. 
d'inversions 4.700.000 800.719 5.500.719 

Totals 10.382.750 3.650.719 14.033.469 

10.- Aprovar el compte del Patrimoni Municipal 
del 1983. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 19 DE DESEMBRE DEL 1984 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2 . - Sol.licitar un informe dels Arquitectes redac

tors de les Normes Subsidiàries respecte de l'Estudi 
de Detall d'Alineacions de la zona del Carril formulat 
pels Srs. Joaquim Boadella Fabrellas i Dolors Buti-
fíach Tubert. 

3 . - Contractar a l'empresa Construccions Fusté, 
S.A., perquè porti a terme l'acabament de les obres 
d'urbanització dels carrers del Cementiri i del Fred, 
per haver rescindit el contracte amb el Sr. J. Saubí 
Costa. 

4 . - Reconèixer la minuta presentada pels advocats 
Josep M.a Congost Colomer i Josep Pi Marquès, se
gons factura presentada en concepte d'honoraris cor
responents a diverses gestions relacionades o paral·le
les a la redacció de les Normes Subsidiàries, denegant, 
però, altres conceptes per correspondre el seu paga
ment als particulars. 

5 . - Rescindir el contracte amb el Recaptador Mu
nicipal d'Executiva Sr. Lluís Soler Soler amb motiu 
de la propera reorganització dels serveis de recapta-
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ció municipal, sol·licitant la rendició de comptes per 
efectuar l'oportuna liquidació. 

6.— Aprovar definitivament les Ordenances Muni
cipals per al 1985 i resolguent favorablement la recla
mació presentada contra la revisió de l'Ordenança Mu
nicipal del Cementiri Municipal, fixant dos preus dife
rents per concessions de ninxols vells, segons si cor
responen al cementiri vell o a l'ampliació del mateix. 

7.— Acceptar la dimissió de l'Enginyer Municipal. 
8 . - Ratificar l'acord de la Comissió Municipal Per

manent per a la contractació d'un ajudant per feines 
concretes de jardineria i neteja que no pot realitzar 
la brigada municipal d'obres. 

9.— Aprovar les Bases d'Execució i el Pressupost 
Ordinari del 1985, exposant-se al públic per quinze 
dies, constant dels següents Capítols: 

INGRESSOS 
I . -
I I . -
III .-
IV.-
V. -
VII.-
IX.-

Total 

I . -
I I . -
I II . -
IV.-
VI . -
VIIL-
IX.-

23.860.042'-
6.768.607'-

69.774.166'-
21.095.447'-
10.070.695'-
4.960.000'-
2.000.000'-

138.528.957'-

DESPESES 
27.161.120'-
36.110.364'-

833.753' 
6.610.716'-

66.855.579'-
30.000' 

927.425' 

ptes. 
ptes. 
ptes. 
ptes. 
ptes. 
ptes. 
ptes. 

ptes. 

• ptes. 
ptes. 
ptes. 

- ptes. 
ptes. 
ptes. 

- ptes. 

Total 138.528.957'-ptes. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 9 DE GENER DEL 1985 

1.— Aprovar l'acta de la sessió anterior 
2.— Quedar assabentats de la correspondència re

buda. 
3.— Aprovar l'informe sobre les noves tarifes de 

facturació del servei d'abastament d'aigua potable, 
per adreçar-lo a la Comissió de Preus de Catalunya. 

4.— Aprovar la creació d'una plaça de recaptador 
municipal, encarregant a la Comissió Informativa 
d'Hisenda la creació de les Bases per a la seva contrac
tació. 

5.— Aprovar els Estatuts que regiran la Fundació 
Pública del Servei de Museu Municipal de Llagostera. 

6.— Aprovar els Estatuts que regiran la Fundació 
Pública del Servei de "Llagostera Ràdio". 

7.— Aprovar diversos deutes corresponents a exer
cicis anteriors en concepte d'Iguales Mèdiques per 
funcionaris a personal passiu, per Iguales del Practi
cant Municipal pel mateix personal i Hisenda en con
cepte d'I.T.E. de factures pagades. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 18 DE GENER DEL 1985 

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

2.— Convocar Concurs per a l'adjudicació del servei 
de recaptació municipal per gestió directa en els seus 
períodes de voluntària i executiva. 

3.— Aprovar l'Estudi de Detall de la zona del Carril 
formulat per Joaquim Boadella Fabrellas i Dolors Bu-
tiftach Tubert. 

4 . - Aprovar el projecte de restauració de la Sala 
d'Actes de la Casa de la Vila. 

5.— Unificar l'horari dels funcionaris d'aquest 
Ajuntament de 8 h. a 15 h. del matí, deixant tancada 
la Casa de la Vila a les tardes. 

6 . - Ratificar l'acceptació del préstec de 1.000.000 
ptes. sense interès, concedit per la Diputació de Giro
na, aprovant les seves condicions. 

7.— Aprovar les Bases pel Concurs de contractació 
temporal d'un peó per a la Brigada Municipal d'Obres, 
exposant-les al públic durant 10 dies perquè es pre
sentin les sol·licituds dels interessats. 

8.— Atorgar una subvenció a fons perdut de 
3.000.000'- ptes. a la Direcció General de la Guàrdia 
Civil per a la construcció d'una Caserna de la Guàrdia 
Civü en els terrenys oferts per aquest Ajuntament. 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE FEBRER DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Exigir l'adopció de les mesures correctores re
clamades per acord de la Comissió Mpal. Permament 
de 12-12-84 a la grarya del "Mas Boada", correspo
nents a la pavimentació del femer de 2.000 m.2 amb 
un gruix de formigó de 15 cm. i una pendent mínima 
de r 1 per cent en sentit contrari a la riera. 

Atenent el perill que representa i amb el greu risc 
que la contaminació de les aigües del torrent a través 
de la riera Gotarra, perjudiquin les captacions del ser
vei d'abastament d'aigua potable, s'acorda instar al 
Cap de Servei Territorial de Governació el tancament 
de la granja mentre no es compleixin les mesures cor
rectores. 

4.— Iniciar expedient per declarar l'obligatorietat 
de constitució d'una Entitat Urbanística de Conser
vació i Manteniment a la Urbanització MONT-REI, 
donant un termini d'audiència de 15 dies a tots els 
propietaris de terrenys compresos dins de la Urbanit
zació perquè puguin al·legar el que considerin conve
nient. 

5.— Demanar a la companyia F.E.C.S.A. que apor
ti el Reglament del Servei i un aclariment respecte a 
la quantitat reclamada per diferències en facturacions 
a l'Ajuntament, per tomar a tractar el tema en un 
proper Ple, i si procedeix, aprovar el corresponent 
expedient de reconeixement de deutes. 

6 . - Denegar la reclamació d'Anna M.a Crusells 
Trufló d'indemnització de danys i peijudicis ocasio
nats amb motiu de l'aprovació definitiva de les Nor
mes Subsidiàries de Planejament de Llagostera, amb 
motiu de la qualificació com a sòl no urbanitzable 
dels terrenys compresos dins de la finca coneguda 



12 - Butllatí d'Informació Municipal 

com a "Mas Aymerich", amb Pla Parcial i Projecte 
d'Urbanització aprovats. 

7.— Obrir un període d'idees sobre la possible urba
nització i arranjament de la plaça Catalunya, perquè 
tots els veïns del poble o persones que ho considerin 
d'interès formulin les seves idees respecte a la urbanit
zació i usos. El termini per presentar aquestes idees 
es tancarà als tres mesos de la seva exposició al públic 
comptats a partir de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la província. 

8 . - Aprovar el Ple de Condicions Generals per a la 
contractació directa d'obres, que serà d'aplicació en 
tots els contractes d'obres que s'adjudiquin per 
aquest sistema, excepte aquells pels quals s'aprovi 
específicament un altre Plec de Condicions, restant 
a exposició pública durant un termini de vint dies 
mitjançant anunci al B.O.P. i al Tauló d'Edictes de 
la Corporació. 

9.— Demolir les obres realitzades per José Escoriza 
Nieto a Can Crispins, consistents en la construcció 
d'una nau adossada a una vivenda construïda en base 
a una llicència per cobert agrícola. 

Atorgar un termini de dos mesos a l'obligat perquè 
procedeixi a l'endeiroc. Transcorregut aquest termini. 

es procedirà a l'execució subsidiària per la Brigada 
Municipal d'Obres, sota la direcció de l'Arquitecte 
Municipal i a costa de l'obligat. 

10.- Accedir a la petició formulada pel Departa
ment de Política Territorial i Obres Públiques auto
ritzant el passi del Secretari de l'Ajuntament, Sr. Joa
quim Llorens i Qos, en comissió de serveis de l'es
mentat Departament. 

1 1 . - Aprovar la contractació de "Construcciones 
Fusté, S.A." per a la continuació de les obres del car
rer del Cementiri i carrer del Fred, començades en el 
seu dia per Josep Saubí Costa. 

12. - Aprovar les propostes de formularis contrac
tuals, autoritzant la seva posterior signatura per l'Al
caldia en nom de l'Ajuntament amb Josep Saubí Cos
ta i Banca March, per saldar el deute de l'Ajuntament. 

1 3 . - Sol·licitar al Director General d'Esports i a 
la Junta Directiva del Reial Automòbil Qub de Ca
talunya la ubicació del Circuit Automobilístic de 
Catalunya en el terme municipal de Caldes de Mala
vella, recolzant totalment la proposta de l'Ajunta
ment de Caldes de Malavella. 

UN INESPERAT COMIAT 

El 15 de gener del 1984 em vaig fer càrrec de la Secretaria d'aquest Ajuntament. 
Des d'aleshores, cada dia més, em feia pensar que cobriria una llarga etapa com a 
funcionari d'aquesta Corporació. 

Però a principis d'any vaig rebre una inesperada oferta per anar de Secretari a la 
Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona. Professionalment era una gran ocasió, però 
causava problemes a l'Ajuntament de Llagostera, ja que la falta de continuïtat d'un 
Secretari es produïa per tercer cop en dos anys. No obstant, els consistorials, amb la 
voluntat de no perjudicar-me, em deixaren marxar en Comissió de Serveis, com a cedit 
temporalment. 

A partir d'ara, un bon company, gran professional, tindrà cura de la Secretaria 
d'aquest Ajuntament: en Santiago Soler. I jo, lluny de dir-vos un últim adéu, conti
nuaré en funcions d'assessorament puntual, especialment per donar continuïtat a una 
gestió complexa i inacabada de molts expedients en tràmit. 

No sé si tornaré o no a la Vila com a funcionari efectiu. Però sé que, per sempre, 
m'hauré emportat records inesborrables. Un destí estrany m'ha trencat la vocació de 
Llagosterenc quan tot just acabava de néixer. Però m'agradaria seguir considerant-me 
un veí del poble, malgrat no ho hagi acabat d'ésser mai. Per això, des del Servei 
d'Urbanisme, m'ofereixo a la disposició de tothom. 

JOAQUIM LLORENS i CLOS 
Secretari de la Comissió Provincial d'Urbanisme 

(En Comissió de Serveis de la Secretaria de l'Ajuntament de Llagostera) 


