
Butlletí d'Informació Municipal 

LLAGOSTERA 
NUM. 32 DESEMBRE DEL 1985 

Salutació 
Amics: 

Aprofitem /'ocasió que ens brinda /'arribada d'aquestes festes nada/enques, per 
dirigir-nos a vosa/tres, amb /a intenció de desitjar que aquestes festes siguin mo/t joioses 
per a tottiom. 

Des d'aquesta Casa, /a Casa de tots, treba//em cada dia de /'any perquè /a vostra 
vida a/ nostre Pob/e sigui més còmoda i feliç; i pensant en el bé comú de tots, a vegades, 
no es poden solucionar les preocupacions d'una persona, perquè el nostre fi en aquesta 
Corporació és el bé comú, i passa que hi ha ocasions en què l'interès personal no coinci
deix amb l'interès general, però no dubteu que, com a mínim, sempre ho intentem. 

Des d'aquesta perspectiva, la perspectiva del nostre treball diari i constant pel 
bé general dels nostres convilatans, volem que aquests dies que s'acosten siguin uns 
dies de germanor i de profunda convivència entre tots i, a la vegada, presagi que l'any 
vinent serà millor que aquest que acaba, i emmarcat dintre la tònica de la tolerància, 
la comprensió, la bona vida i la sana diversió. 

Estem segurs que amb aquesta filosofia, la vida al nostre Poble ha d'ésser 
més agradable i, encara, amb menys problemes. 

Fem un esforç? _ _ 
AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

L'ALCALDE 

EDICTE 

Es fa saber que estaran al cobrament els rebuts 
corresponents a conservació de Cementiri, corres
ponents a l'any 1985. 

El cobrament s'efectuarà a l'oficina de recap
tació de la Casa de la Vila, tots els dilluns, dijous 
i divendres, de 9 a 13,15 hores, des del dia 15 de 
desembre al 15 de febrer del 1986 en voluntària. 

A partir del dia 16 de febrer, es procedirà al 
seu cobrament per a la via executiva, prèvia pro
vidència d'apremi amb un recàrrec del 20 per 
cent. 

Es recorda a tots els contribuents la possibili
tat de domiciliar els seus pagaments a través de 
Caixes i Bancs. 

Llagostera, 3 de desembre del 1985 

L'Alcalde 

EDICTE 

Es fa saber que estaran al cobrament els rebuts 
d'Arbitris d'Urbana (escombraries, clavegueram, 
balcons, etc) , corresponents a l'any 1985, que en 
haver-se efectuat una revisió no havien pogut po
sar-se al cobrament en el seu dia. 

El cobrament s'efectuarà a l'Oficina de Recap
tació de la Casa de la Vila, tots els dilluns, dijous 
i divendres, de 9 a 13'15 hores, des del dia 16 de 
desembre al 17 de febrer del 1986, en període de 
voluntària. 

A partir del dia 18 de febrer del 1986, es proce
dirà al seu cobrament per la via executiva, prèvia 
providència d'apremi amb un recàrrec del 20 per 
cent. 

Es recorda a tots els contribuents la possibilitat 
de domiciliar els seus pagaments a través de Bancs 
o Caixes d'Estalvi. 

Llagostera, 5 de desembre del 1985. 

L'Alcalde 
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COMISSIÓ MUNICIPAL PERMANENT 
SESSIÓ DEL DIA 13 DE MARÇ DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda i de les denúncies de la Policia Municipal. 

3 . - Aprovar la gratificació dels saldos mitjos 
anuals en els comptes corrents de l'Ajuntament i 
Patronats Municipals que ofereix la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d'Estalvis. 

4.— Atorgar la bonificació del 90 per cent de la 
taxa total corresponent a la llicència d'obres, expe
dient núm. 163/84, sol.licitada per Joaquim Comas 
Corrius, S.A., en aportar la Cèdula de Qualificació 
Provisional com a vivenda de Protecció oficial. 

5.— Denegar la sol·licitud d'Enric Vall.llovera 
Ramionet en representació de Immovera, S.A., 
per aplicar la bonificació del 90 per cent de la taxa 
corresponent-a la llicència d'obres, expt. núm. 9/85, 
per a la construcció d'un edifici de vivendes i locals 
comercials a la plaça de Catalunya núm. 13, en no 
aportar la corresponent Cèdula de Qualificació 
Provisional com a vivenda de Protecció oficial. 

6 . - Incautar les fiances de les plaques de llicèn
cies d'obres núms. 44 i 68, atorgades a Juan Ro
dríguez Jiménez i a Catalina Estafíol, que han ma
nifestat la seva pèrdua. 

7 . - Autoritzar el pas del XIX Rallie Girona-
Guilleries/Cales de Palafrugell per aquest terme 
municipal els propers dies 13 114 d'abril. 

8 . - Atorgar una subvenció de 5.000 ptes. a Lla
gostera Competició per cobrir les despeses de l'or
ganització de la 3.a prova del Campionat Provincial 
de Girona, organitzada amb motiu de la celebració 
del Ralli de Portugal de Scalextric. 

9 . - Denegar l'atorgament de la llicència munici
pal per a l'explotació del Restaurant-Bar "Panedas" 
sol.licitada per Angelina Turon Ribot, ja que s'ha 
d'efectuar d'acord amb el que estableix el Regla
ment d'Activitats classificades, llicència que no 
havia tramitat encara l'anterior titular. 

10.- Aprovar la proposta del Regidor de Parcs i 
Jardins acceptant el pressupost per a la compra de 
5 bancs per col.locar-ne 4 en el passeig Pompeu Fa
bra i 1 a la plaça del Castell, així com la plantació 
de 30 plantes en el carrer Canalejas (desmais, albes 
i pisartis). 

1 1 . - Aprovar la proposta del Regidor d'Obres 
Públiques i Urbanisme per escampar un camió 
de gresa al carrer Saragossa. 

12 . - Aprovar l'obertura d'un compte restringit 
en el Banc Central, per a les funcions de recaptació 
municipal. 

1 3 . - Aprovar la proposta del Regidor d'Educació 
i Escoles per adquirir una fregona de cubell me
cànic. 

14 . - Aprovar la proposta del Regidor d'esports 
per atorgar una subvenció de 25.000 ptes. a l'Asso

ciació de Pares d'Alumnes del Col.legi Públic Lacus-
tària, per reposar material esportiu que s'ha anat 
deteriorant i pagar dues factures de Sports Manuel 
i de Transports Font. 

15 . - Aprovar la proposta del Regidor d'Esports 
per instal.lar un acumulador per aigua calenta al 
camp de futbol, encarregant-se la seva execució al 
lampista Josep Rufí, per ser l'oferta més favora
ble per a l'Ajuntament. 

16.- Autoritzar a Josep Verdaguer Rodrigo la 
connexió a la xarxa general de clavegueram la" vi
venda del carrer Migadia 28. 

1 7 . - Lhcèncíes d'obres: 
Atorgar llicència a Teresa Pla Duran per a la 

construcció d'un cobert agrícola al veinat de Bru
guera núm. 52 "Can Marquès". 

-Atorgar llicència a Jordi Codolar Llosent per 
col.locar mosaic, construir cel ras i part mitgera. 
al carrer Comte Guifré núm. 11. 

—Atorgar Ihcència a Àngel Frigola Pla per refor
mar la terrassa al carrer Comte Guifré núm. 1 2. 

—Denegar la llicència sol.licitada per Catalina 
Estaiiol Morató per revestir un pou sec al carrer 
Pocafarina núm. 16, requerint-li: 

1 .er- Legahtzi la fossa construïda sense llicèn
cia municipal adoptant una de les dues sol. lucions 
proposades per la C.M.P. de data 9-1-85. 

2.on- Una vegada establert el tipus de solució 
sol·licitar permís per portar a terme les obres ne
cessàries. 

-Denegar la pròrroga de la llicència d'obres sol-
licitada per Josep Recasens Solà per enderrocar edifi
ci i construir estructura de la vivenda al carrer Barce-
loneta núm. 8, per haver caducat la llicència otorgada 
anteriorment i ésser procedent la sol.Ucitud de lli
cència nova. 

18. - Aprovar el Padró de l'Impost de Circulació 
de Vehicles de Llicència Fiscal per a 1985, acordant 
la seva exposició al públic durant el termini de 1 5 dies 
perquè puguin formular-se les al·legacions que creguin 
oportunes. 

19 . - Adreçar un escrit als diaris La Vanguardia, 
Los Sitios i el Correu Català, així com als promo
tors del Pla Parcial de l'Aeròdrom de Llagostera, 
per puntualitzar les recents publicacions de la pre-
tinguda desqualificació de l'Aeròdrom de la nostra 
vila. 

2 0 . - Cedir els local de la Llar del Jubilat per a 
la projecció d'un film sobre Hirosima després de la 
bomba atòmica, si no es pot utilizar el de la Casa 
de Cultura, i subvencionar els cartells de propagan
da, d acord amb la sol·licitud d'Elena Roget en re
presentació del Comitè per a la Pau i el Desarmament 
de La Selva i el Gironès. 

SESSIÓ DEL DIA 20 DE MARÇ DEL 1985 

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

3.— Llicències d'obres: 
—Atorgar llicència a Josep Bosch Martell per 

arranjar façana en mal estat al carrer Donzelles 
núm. 4, amb exempció de taxes. 

—Atorgar llicència a Lluís Roca Font per arran
jar façana en mal estat al carrer Ganix núm. 1, amb 
exempció de taxes. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Carme Coll 
Prat per comprovar la tela asfàltica de la terrassa i 
col·locar rajoles al carrer Camprodon núm. 12. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Joan Gaspà 
Puig per ampliar la sala d'estar i porxo al veïnat de 
Panedes, "'Mas Llop", inscribint-se en el Registre 
de la Propietat l'acabament de l'aprofitament ur
banístic de la finca. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per José Gil 
Barrero, en nom i representació de S.A.T. Mas Boa
da, per a la construcció d'un femer i fossa de purins 
a la granja Mas Boada. 

4.— Autoritzar a Lluís Nogué Serra la col·loca
ció d'un gual permanent i un rètol lluminós, tipus 
banderola, al carrer Almogàvers núm. 21. 

5 . - Autoritzar a Enric Vall.llovera Ramionet 
el tancament esporàdic del trànsit davant del núm. 
17 de la plaça de Catalunya, excepte els dies de 
mercat. 

6.—Denegar la reclamació de Maria Puig Vall-
llosera respecte a la rectificació de m. 1. de la fin
ca de la seva propietat afectada per Contribucions 
Especials del col·lector Trav. Pl· Barceloneta/Pas
seig Romeu. 

7.— Autoritzar a l'entitat "Amics de la Sardana" 
l'ocupació dels terrenys de la plaça Catalunya el 
dia 8 d'abril, amb motiu de la "V Trobada Sarda
nista", col·locant tanques metàl·liques. 

8 . - Atorgar el canvi de titularitat de la llicèn
cia municipal d'obertura d'establiment i exercici 
d'activitats a Productes Làctics, S.A., per defunció 
de l'antiga propietària i adquisició dels pertinents 
drets. 

9.— Reconèixer al funcionari Francesc Palacios 
Fuentenebro els 4.rt trienni de serveis. 

SESSIÓ DEL DIA 27 DE MARÇ 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 d'obres sol·licitada per Josep 

Gabarron Sànchez per arranjar part del teulat al carrer 
Sant Antoni núm. 1. 

—Denegar la sol·licitud de pròrroga de llicència per 
* la construcció d'una via d'accés paral.lela a la 
ctra. de Girona a Sant Feliu per haver caducat i no 
ésser procedent la pròrroga, havent de formular 
sol·licitud de llicència nova. 

-Atorgar la llicència d'obres sol·licitada per Vi
cenç Carbó Torrent per repicar i rejuntar la pedra 
^e la façana, arrebossar les parets interiors i pavi

mentar el terra al veïnat de Pànedes, "Can Pyoan". 
—Atorgar la llicència d'obres sol·licitada per 

Carles Hereu Llovera per canviar 3 bigues de pòrt
land i el paviment de la terrassa al carrer Sant Pere 
núm. 12, segon pis. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Balbino 
Maurici Gelma per a la instal·lació d'una bàscula 
i construcció d'una casina de 3x2 m. al carrer Can
tallops, s/n., indicant-li que la llicència d'obres no 
suposa llicència per a l'exercici de l'activitat que 
s'haurà de sol·licitar a part. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Albert Ra-
golta Sarrarols per a la construcció d'una casina 
per guardar les eines de l'hort al veïnat de Gaià 
(Banyaloques). 

—Denegar la sol·licitud de llicència d'obres for
mulada per Joan Bragulat i Josep M. Esteve, per a 
la construcció d'una valia de tancament al carrer 
Estrella, s/n., perquè procedeix que es sol·liciti 
l'obra com a "provisional", d'acord amb l'article 
58.2 de la Llei del Sòl, al no estar especificat l'apro
fitament urbanístic de la finca i les alineacions i 
rasants respecte als carrers. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Franscisco 
Corominas Palomeras per col·locar rajoles a la cuina 
al carrer Comte Guifré núm. 10. 

-Denegar la sol·licitud de llicència formulada 
per Jesús Martínez López per col·locar "terrazo" 
en el garatge situat a la parcel·la D-27 de la Urb. 
La Canyera, per correspondre a sòl urbanitzable, 
però en no haver-se aprovat el projecte d'urbanit
zació no té els elements suficients per poder-hi 
edificar, d'acord amb l'article 122 de les Normes 
Subsidiàries. 

—Atorgar la llicència d'obres sol·licitada per 
Blas Sànchez Sànchez per canviar el mosaic i el 
marc del balcó al carrer Barcelona núm. 16. 

4.— Concedir el termini de 30 dies sol·licitat 
per Josep M. Fontanals Bonaventura per poder con
cretar els extrems assenyalats en escrit d'aquest 
Ajuntament de data 21-2-85, R.S. núm. 215. 

5.— Concedir una subvenció de 50.000 ptes. a 
l'entitat "Amics de la Sardana" amb motiu de la 
"V Trobada Sardanista de Llagostera". 

6 . - Autoritzar a José M. Reches Goldero la rea
lització de venda ambulant de matalassos utilitzant 
vehicle i altaveu, només un dia a la setmana, previ 
pagament de les taxes municipals. 

7 . - Autoritzar a Antònia Simón Ansay la col·lo
cació d'una vela a la paret de la façana que dóna al 
carrer Panedes núm. 37, previ pagament de les taxes 
municipals i amb compliment de la vigent normati
va per a la seva instal·lació i mides. 

8 . - A sol·licitud de Lluís Vidal Auradell, s'acor
da informar favorablement la instal·lació de senyals 
de limitació de velocitat a l'ermita de Panedes per és
ser una zona molt concorreguda a l'estiu, i traslla
dar-la a l'Excma. Diputació Provincial de Girona. 

9 . - Concedir a Josep Codinach Riera el pagament 
de la llicència d'obres en dos terminis. Els pagaments 
hauran de fer-se efctius el dia 30 d'abril i maig, res
pectivament. 

10 . - Concedir una subvenció de 60.000 ptes. a 
les Associacions de Pares d'Alumnes dels col·legis 
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Lacustària i Ntra. Sra. del Carme per a l'organitza
ció d'una audició de sardanes i un berenar com a 
festa de fi de curs, dels nens i nenes que han parti
cipat en els cursets per aprendre a ballar sardanes. 

1 1 . - Facilitar la tasca de recollida de fotografies 
antigues del poble que porta a terme el "Butlletí 
de Llagostera" per a l'edició d'un llibre-reculL 

1 2 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 167 antic dreta, que estava a nom d'Esteve 
Vicens, a favor de Montserrat Vicens Casamitjana, 
condicionant l'efectivitat d'aquest traspàs a la seva 
publicació en el B.O.P. 

—Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
59 antic esquerra, que estava a nom de Pere Vicens 
Esteva, a favor de Montserrat Vicens Casamitjana, 
condicionant l'efectivitat d'aquest traspàs a la seva 
publicació en el B.O.P. 

—Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
33 antic esquerra, que estava a nom de Narcís Verda
guer Gotarra, a favor de Rosa Puigmolé Bofill, condi
cionant l'efectivitat d'aquest traspàs a la seva publi
cació al B.O.P. 

13.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 598.681 ptes., així com l'adquisició de 
material sanitari per al Col.legí Públic Lacustària. 

14.— A sol.licitud de Joan Poch Tarrenchs, es fi
xen les noves tarifes de serveis funeraris de la següent 
manera: 

-Servei de l.a 8.240'-ptes. 
-Servei de 2.a 5.620'- ptes. 

1 5 . - Aprovar la liquidació de Despeses i Ingres
sos pendents de l'exercici anterior i que en concep
te de Resultes han d'incorporar-se al Pressupost 
Ordinari/1985. 

16 . - Contractar els serveis del contractista M. Ma-
lagón Serrano per realitzar obres al col·legi Lacustà
ria durant les vacances de Setmana Santa, per ser 
l'oferta més avantatjosa. 

17.— Escampar gresa en els terrenys de l'Esta
ció per anivellar les zones descalçades i tapar els 
clots que hi ha des del Bar Fina fins al Bar El Carril. 

1 8 . - Subvencionar amb 48.000 ptes. un curset 
de Literatura Catalana a celebrar durant 4 dies a 
la Biblioteca "Julià Cutillé". 

1 9 . - Aprovar la compra d'imbomals per col·lo
car al Passeig Romeu. 

20.— Procedir a l'arranjament de la caseta de la 
depuradora. 

SESSIÓ DEL DIA 3 D'ABRIL DEL 1985 

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

2.—Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.-lücències d'obres: 
—Atorgar la llicència sol·licitada per Agustí Clara 

Llagostera per a la reconstrucció d'un cobert de teula 
àrab aixecant la paret de 1^ façana al carrer Àngel 
Guimerà núm. 13 bis. 

—Atorgar la p ròr rc^ de la llicència d'obres sol·li

citada per Jaume Tur Sànchez per acabar de construir 
els interior de la vivenda del carrer Olivareta (canto
nada amb Baixada de Caldes). 

—Vista la sol.licitud presentada per Josep Recasens 
Solà, s'acorda atorgar llicència per a l'enderroc de 
l'edifici del carrer Barceloneta núm. 8 i denegar el 
permís per a la construcció de l'estructura de la vi
venda ja que s'ha de modificar el projecte per donar 
compliment a l'art. 67 i 211 de les Normes 
Subsidiàries. 

4. - Atorgar 10 medalles als pintors del Prat de 
Llobregat amb motiu de l'exposició de pintura a 
la Sala del Casino Llagosterenc. 

5.— Autoritzar la col·locació de tres taules amb 
les corresponents cadires a la plaça Campmany, en 
front el Pub l'Enrenou, d'acord amb la sol.licitud 
presentada per Rosa Comas Paradeda. 

6.— Autoritzar a Montserrat Bosch Roca l'ocupa
ció de la via pública amb taules i cadires a la plaça 
Catalunya núm. 6, d'acord amb la relació presentada 
amb la sol.licitud. 

7.— Autoritzar a Rosalia Tarnés Coll la instal·la
ció d'una xurreria a la plaça Catalunya el dia 8 abril. 

8 . - Autoritzar a Músic-Disco, S.A., la fixació de 
cartells publicitaris de la Sala de Festes La Pèrgola 
en els comerços i valies publicitàries. 

9.— Autoritzar a Pere Genoher Vilella la col·lo
cació d'un rètol lluminós a la façana del carrer Bar
celona núm. 12. 

10.— Concedir tres trofeus a Llagostera Compe
tició amb motiu de la celebració del III Auto-
Cross de Llagostera i posar a disposició dels organit
zadors les valies necessàries per tancar els carrers. 

11.— Denegar la subvenció sol·licitada per Albert 
Lozano Winterhalder per a la gravació d'un disc, 
acordant posar a la seva disposició algun local, segons 
les disponibilitats del moment, per poder celebrar un 
festival. 

12. - Vendre el nínxol núm. 72 ampliació dreta 
del Cementiri Municipal a M.a del Carmen Fernàn-
des Miguélez. 

1 3 . - Atorgar, pel termini de 40 anys, el nínxol 
núm. 15 antic dreta del Cementiri Municipal a Maria 
Gràcia Montiel Figueras. 

14 . - Reconèixer el 1 .er trienni a la funcionària 
Núria Comas i Ventura. 

1 5 . - Acceptar la totalitat de les instàncies pre
sentades a la convocatòria per proveir una plaça 
d'Auxiliar d'Administració General, que són les 
següents: 

Carme Vert Bardera D.N.I. 40.297.661 
Núria Moncanut Jordà " 77.898.516 
M.a Mercè Vidal Pons " 40.287.429 
M.a Carme Palahí Agustí " 40.516.167 
Margarida Mir Miquel " 77.897.483 
Dolors Ruiz Pujol " 40.310.548 
Maria Sureda Masó " 40.300.857 
Diana Cardoso Diaz " 40.522.328 
Josep Gauchia Juncà " 40.297.419 
Rosa Comas Pibemat " 77.910.406 
Gabriel Turon Solà " 40.306.632 
Lluís Calderó Font " 40.302.725 
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Aquesta llista té caràcter provisional i serà expo
sada al públic pel termini de 15 dies comptats des 
del dia següent de la seva publicació en el B.O.P. 
perquè es puguin formular les reclamacions que es 
creguin adients. 

16.— Subvencionar amb 50.000 ptes. les despeses 
de la processó de Setmana Santa per materials dels 
manaies i altres despeses. 

17 . - Contractar la Cobla-Orquestra La Principal 
de Llagostera per a les audicions de sardanes dels 
dies 16, 17 i 18 de maig. 

18 . - Acceptar el pressupost presentat per J. Rufí 
per canviar globus, reactàncies i làmpares en el parc 
infantil de la plaça Sant Narcís, i també el pressupost 
per al subministre i instal·lació d'il.luminació en el 
jardí de la plaça de Sant Narcís. 

SESSIÓ DEL DIA 17 D'ABRIL DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda i dels comunicats de la Policia Municipal. 

3.— Llicències d'obres: 
—Vista la denúncia de la Policia Municipal i vis

ta l'autorització concedida a Francisco Jiménez 
Lloveró en sessió de 24-10-84 per vallar amb tela 
metàl·lica la part posterior de la casa situada en el 
veïnat de Sant Llorenç "Can Xeliu", s'acorda orde
nar la paralització de l'obra actual i la reposició de 
les coses en el seu estat primitiu en el termini de 
15 dies, ja que l'obra que s'està realitzant no és 
aquella per la qual es va atorgar la llicència d'obres. 
Transcorregut aquest termini es procedirà a l'exe
cució subsidiària per la Brigada Municipal d'Obres 
sota la direcció de l'Arquitecte Municipal i a costa 
de l'obligat. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Balbino Pla 
Duran per a la construcció d'un cobert agrícola en 
el veïnat Bruguera núm. 42. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per José Moreno 
Caro per a la modificació de la cuina canviant les 
rajoles i els mobles, al carrer Baixada de Caldes 
núm. 3. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Àngela Turon 
Deulofeu per construir una tanca en el veïnat Creu 
de Serra núm. 7 "Mas Gasconell". 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Juan Santa 
Collado per reformar i adequar un local ja existent, 
per a vestuaris, e tc , en el passeig Romeu núm. 20. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Domingo 
Pascual Morató per a la pavimentació del terra i col-
locar rajoles a la cuina i cambra de bany al carrer 
Nou núm. 43. 

—Atorgar la llicència sol·licitada per M^ Consol 
Domènech Pi per a la reconstrucció del teulat i 
pavimentar la terrassa al carrer Sant Antoni núm. 12 
(cantonada amb c/. Sant Pere), sempre que es faci 
amb teules de les mateixes característiques de les 
ja existents. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Josep Reca
sens Solà per construir l'estructura de la vivenda 
al carrer Barceloneta núm. 8. 

4.— Estimar la reclamació de Josep Costabella 
Casanovas sol·licitant la devolució de l'import de 
la Plusvàlua expt. núm. 35/83, ja que la finca ob
jecte de l'impost està situada en zona rústica 
i es dedica a l'explotació agrícola segons s'acredi
ta mitjançant certificat expedit per la Cambra 
Agrària Local i procedir a la devolució de 
l'import. 

5.— Autoritzar a la Cambra Agrària Local la ins
tal·lació de tots els expositors amb ihotiu de l'orga
nització del V Certamen de Maquinària Agrícola, els 
dies de la Festa Major, en els terrenys de l'antiga es
tació de F.E.V.E., ordenant la vigilància nocturna 
per part de la Policia Municipal. 

6.— Concedir autorització per instal·lar una parada 
de venda de gelats a la plaça Catalunya a Joan Mestres 
Coll per ser la millor oferta presentada. 

7 . - Quedar assabentats del consum d'aigua pota
ble de les dependències a càrrec de l'Ajuntament 
corresponents al període de gener/febrer/març del 
1985, presentat per l'entitat Gerundense de Servicios, 
S.A. 

8.— Encarregar a GESESA (Gerundense de Servi
cios S.A.) la confecció del pertinent projecte del 
pou núm. 10, per poder prodecir a la seva legalitza
ció davant la Comissió d'Aigües del Pirineu Oriental 
i posterior inscripció en el Registre Industrial dels 
Serveis d'Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

9.— Autoritzar a Llagostera Competició la ins
tal·lació d'una pancarta anunciadora de III Auto-
Cross de Llagostera en el carrer Camprodon. 

10.— Autoritzar a Juan Santa Collado la ins
tal·lació d'un rètol lluminós en els baixos del local 
del passeig Romeu núm. 20. 

11.— Requerir al Veterinari Titular perquè 
emeti informe sobre la situació dels coloms que 
té el veí José Martin Diaz en el carrer del Fred. 

12.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.234.721 ptes. També s'aprova la certifi
cació presentada per la Companyia Fuerzas 
Eléctricas de Catalufía, S.A., referent als ingres
sos bruts obtinguts pel subministre d'energia elèc
trica durant l'exercici 1984. 

1 3 . - Escampar dos camions de sorra granada en 
el parc infantil de la plaça Sant Narcís. 

14 . - Instal·lar a la guarderia "El Niu" dues 
lleixes per guardar material de neteja personal dels 
nens, i un armari per a la multicopista. 

1 5 . - Subministrar grana, fems i terra bona per 
refer la gespa de la piscina municipal i col·locar una 
tanca metàl·lica de separació amb el camp de futbol. 

16.— Aprovar les despeses del sopar celebrat pels 
integrants de l'emissora municipal "Lagostera Ràdio", 
per un total de 75.0(K) ptes. 

17 . - Requerir a J. Mundet Coris, propietari de la 
vivenda situada en el carrer Migdia núm. 30, perquè 
procedeixi, bé a connectar la vivenda amb la xarxa 
de clavegueram, bé a construir una fossa sèptica, per 
ser inadmissible l'actvial forma d'evacuació d'aigües 
residuals. 

18 . - Requerir al Garatge Corominas perquè no 
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avoqui la brutícia en el rec i que, o bé instal·li una tu-
beria per enllaçar amb la xarxa de clavegueram, o 
procedeixi a la construcció d'una fossa sèptica. 

SESSIÓ DEL DIA 24 D'ABRIL DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència 
rebuda. 

3.— Llicències d'obres: 
—Anul·lar la llicència concedida en l'expt. núm. 

52/85 i atorgar nova llicència a Jaume Tur Sànchez 
per a la col·locació de marcs i parets interiors a la vi-
venda del carrer Olivareta (cantonada amb Baixada de 
Caldes). 

—Atorgar la llicència sol·licitada per Ramon Re-
gàs Rodó per a la col·locació de tela asfàltica i racilles 
a la terrassa del carrer Camprodon núm. 2. 

-Informar favorablement la sol·licitud de Joan 
Brugolat i Josep M.a Esteve per a la construcció 
d'una valia de tancament amb tela metàl·lica al 
carrer Estrella s/n. i trametre l'expedient a la Co
missió Provincial d'Urbanisme perquè segueixi el 
tràmit corresponent d'acord amb el que preveu 
l'art. 58.2 de la Llei del Sòl. 

4.— Atorgar el canvi de titularitat de l'activitat de 
la planta de preparació de formigó en massa, situada 
en el paratge "Les Banyaloques", a favor de l'entitat 
Central de Hormigones, S.A. 

5 . - Dipositar a la Biblioteca "Julià Cutillé" els tres 
vídeos propietat de l'Ajuntament, amb el següent 
contingut: 

a) 1 . - "Cosmos". Una voz en la música del cosmos. 
La célula. 

2 . - "Planeta viviente". U n retrato de la tierra. 
El mundo helado. Los polos. 

3 . - "Naturalista amateur". La jungla. La charca. 
b). 1.— "Cosmos". Las mutaciones. La célula. El 

ADN. El origen de la vida. 
2 . - "Planeta viviente". Un retrato de la tierra. 

El mundo helado. Los polos. 
3 . - "Naturalista amateur'!La jungla. El charco. 

c) 1 . - "Cosmos". Luz para un planeta rojo. Los 
Marcianos. 

2 . - "Pobles de Catalunya". Llagostera. 
3 . - "Cosmos". Viajes en el tiempo i en el espa-

cio. Velocidad de la luz. 
6 . - Concedir a M.a Consol Domènech Pi l'anul.la-

ció de la llicència d'obres atorgada en sessió de 17-4-
85, quedant exempta del pagament de taxes. 

7 . - Concedir llicència a Enrique Vila Carreras per 
a l'ocupació de la via pública amb taules i cadires els 
dies 27, 27 i 28 de maig i durant la temporada d'es
tiu, autoritzant la col·locació d'una valia protectora. 

8 . - Facihtar al G. E. Bell-Matí valies metàl.hques 
i 5 bidons de deixalles amb motiu de la celebració 
de l'Aplec de Panedes el 19 de maig, encomanant 
l'oportú servei de vigilància a la Policia Municipal. 

9.— Concedir autorització a Palmira Puig Feliu 
per a l'ocupació de la via pública amb materials de 
construcció al carrer Sant Antoni 

10.— Autoritzar a la Creu Roja Espanyola la ins
tal·lació d'una rulot a la plaça Catalunya, el dia 11 
de maig, perquè s'efectui la donació de sang. 

1 1 . - Denegar el permís d'instal·lar una parada de 
venda ambulant en el mercat setmanal a 
Joan Carilla Castellà ja que no hi ha espai per a la 
mateixa. 

12.— Fer una subscripció al diari Los Sitios per 
a l'emissora Municipal. 

13.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 338.306 ptes. 

14 . - Rectificar l'acord adoptat en sessió de 
27-2-85 atorgant la concessió temporal del nínxol 
núm. 213 antic esquerra a Engràcia Tirado Aguado, 
ja que realment li correspon el núm 213 antic 
dreta. 

15.— Denegar el canvi de titularitat sol·licitat 
per M.a Àngels Corominas Pallí del nínxol núm. 
164 antic dreta, que era propietat de Catalina Casa
demont, inclòs en l'expedient de nínxols per declara
ció de domini, ja que actualment el nínxol és 
propietat municipal i el que procedeix és la nova ad
quisició del mateix. 

16.— Instar a Catalina Barnés Falguera perquè 
aporti declaració jurada d'ésser l'única heredera de 
Joan Barnés Adroher, com a requisit indis
pensable per atorgar el canvi de titularitat dels 
nínxols núms. 31 i 151 ampliació esquerra. 

17.— Instar a Francisco Mallorquí Salip perquè 
aporti declaració jurada amb expressió de quins són 
els únics hereus de Francisco Mallorquí Boada i re
núncia de tots ells, excepte de l'interessat, com a re
quisit indispensable per atorgar el canvi de titularitat 
del nínxol núm. 437 antic esquerra. 

18.— Concedir pel termini de 40 anys el nínxol 
núm. E-84 esquerra a Ignacia Zafra Gonzalez. 

19 . - Concedir pel termini de 40 anys el nínxol 
núm. I>84 esquerra a Maria Moreno Calderón. 

2 0 . - Adquirir 5 bancs a l'empresa "Mecanización 
Industrial Sabadell, S.A.", ja que és l'única empresa 
que fabrica bancs de les mides dels actualment exis
tents en el municipi. 

2 1 . - Contractar amb el diari Los Sitios mitja plana 
per informar sobre el programa de la Festa Major. 

22.— Realitzar un programa de televisió local els 
dies de la Festa Major, comptant amb la col·labora
ció i oferiment de l'Ajuntament de Fornells de la 
Selva el qual deixarà tot el material adient a excepció 
de l'antena, cable de connexió amb aquesta, cintes 
verges de video, i dos focus que es tindran que llogar. 

SESSIÓ DEL DIA 3 DE MAIG DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Concedir subvenció de 1.000'- ptes. a l'Institut 
de F.P. de la Bisbal d'Empordà amb motiu de la cele-
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bració d'una Setmana Cultural, del 22 al 26 d'abril, 
ja que hi estudia un veí de Llagostera. 

4.— Concedir autorització al Qub Ciclista Vidreres 
el pas d'una cursa ciclista pel municipi el dia 2 de 
juny d'enguany. 

5.— Atorgar un trofeu a la Societat de Caçadors 
"San Huberto" per a la competició de Tir al Plat que 
tindrà lloc el dia 27 de maig amb motiu de la Festa 
Major. 

6.— Trametre xec nominal de 3.600'- ptes. a la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana en pagament 
del rebut de l'any 1985. 

7.— Acceptar el pressupost presentat pel Sr. Lluís 
Castellar Orra per a l'aixecament del topogràfic del 
sector del "Mas Sec", fixat en la quantitat de 180.000 
ptes. 

8.— Concedir llicència per a l'ocupació de la via pú
blica amb taules i cadires al Sr. Francisco Mestres Fu
lla, des del 25-5-85 al 30-9-85 

9 . - Concedir llicència per a l'ocupació de la via pú
blica amb una bastida al carrer Barcelona núm. 19 
d'acord amb la sol.licitud del Sr. Antonio Córdoba 
Ramírez. 

10 . - Denegar la sol.licitud de les Sres. Mercedes, 
Encarnación i Dolores Pallí Gotarra ja que el titular 
dels nínxols nún^s. 25 i 26 ampliació dreta del Ce
mentiri Municipal estan al corrent de pagament de ta
xes i el titular és el Sr. Pere Pallí Gotarra, no corres
ponent a aquest Ajuntament la resolució de qüestions 
hereditàries que són matèria de la jurisdicció civil or
dinària. 

11.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 113 ampliació esquerra, propietat de Joan Alsi
na Marull a nom de Joan Castelló Alsina. 

12 . - Concedir a Salvador Casas CoUell el nínxol 
núm. 500 per termini de 40 anys, i previ pagament de 
les taxes corresponents el nínxol núm. 208 antic es
querre del Cementiri Municipal. 

1 3 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 136 antic esquerra a favor de la Sra. Assumpció 
Font Masgrau. 

15.— Anul.lar la llicència d'obres núm. 46/85, con
cedida a Àngela Turon Deulofeu en sessió de 17-4-85, 
i atorgar nova llicència per reaUtzar només la meitat 
de la tanca. 

16 . - Autoritzar a Joaquim Comas Corrius, S.A., la 
instal.lació d'una grua en el carrer Migdia núm. 36, 
d'acord amb la sol.licitud i documentació presentada 
a l'efecte. 

17.— Aprovar la instal.lació de parades de fires que 
es podran col.locar els dies de la Festa Major i habili
tar els carrer Pau Casals i Fivaller per a la instal.lació 
de parades. 

18.— Autoritzar les despeses que es produeixin 
com a conseqüència dels desplaçaments dels Gegants 
de Llagostera a altres viles, amb motiu de les Troba
des de Gegants. 

SESSIÓ DEL DIA 15 DE MAIG 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 Catalina Esta

fí oi Morató per lliscar les parets d'un pou sec i deixar-
lo hermèticament tancant, treient les deixalles mit
jançant una cubà en el carrer Pocafarina núm. 16. 

-Informar desfavorablement la sol.licitud presen
tada per Paul Tunchs per a la instal.lació d'un restau
rant a la finca situada a "Can Gascons", a l'esquerra 
de la carretera de Caldes de Malavella, ja que l'actual 
normativa no ho permet. 

— Suspendre, com a mesura cautelar, les obres que 
realitza Amadeu Rovira Ferrrer en el carrer Pujada 
Dipòsit s/n., consistents en el tancament d'un porxo 
i sense tenir l'oportuna llicència municipal procedint 
a l'obertura del corresponent expedient. 

-Suspendre, com a mesura cautelar, les obres que 
realitza Miquel Oliveras Sayols en el carrer Costa Bra
va núm. 32, consistents en un edifici de nova cons
trucció amb la Uicència ja caducada procedint a 
l'obertura del corresponent expedient. 

-Procedir a la suspensió de les obres de construc
ció d'una vivenda unifamiliar a la Urbanització Lla
gostera Residencial, C/. Ciceron núm. 18, propietat 
d'Emilio Garcia Virto. 

-Atorgar la Uicència sol·licitada per Esteve Llove-
ras Miquela per revestir les parets de la cambra frigorí
fica amb rajoles, en el veïnat de Panedes núm. 2 

-Atorgar la llicència sol.ücitada per Francisco Ji
ménez Lloveró, per a la construcció d'una tanca 
d'l ,20 m. d'alçada, davant la casa situada en el veïnat 
Sant Llorenç "Can Xeliu", amb exempció de taxes 
donat el malentès que es va produir quan es va conce
dir la llicència en l'expt. núm. 126/84. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Nativitat Oli
veras Miquel per remolinar façana en mal estat i 
canviar finestra en el carrer Panedes núm. 15, 
quedant exempt del pagament de taxes l'arranjament 
de la façana per estar inclosa en el Padró de façanes 
en mal estat. 

-Atorgar la llicència sol·licitada per Eduard Gas
cons Palagós, en representació de Tinars, S.A., per 
ampliació del restaurant "Els Tinars" a la ctra. de 
Girona - St. Feliu de Guíxols, Km. 25 

-Atorgar la llicència sol.hcitada per Antonio Cór
doba Ramírez per a la reparació i millora de la cober
ta de la vivenda, obertura de porta a la façana princi
pal i construcció d'ampits a les finestres, en el carrer 
Barcelona núm. 19 

—Denegar la llicència sol·licitada per Juan José Se
villa Bautista i Carmen Bierma Berto, per construcció 
d'una vivenda unifamiliar aïllada a la Urbanització 
La Canyera, parc. D-44, per ésser pendent d'aprovació 
el Projecte d'Urbanització. 

4 . - Autoritzar al Qub Ciclista Blandense el pas 
d'una volta ciclista els dies 8 i 9 de juny d'enguany. 

5.— Autoritzar a Jaume Romo Ruaix la realitza
ció de la postulació anual de l'Associació Espanyola 
contra el càncer un dia de la Festa Major, contribuint 
amb una aportació econòmica de 10.000'- ptes. 
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6.— Concedir autorització a Francisco Boadella 
Butifíach per col·locar un rètol de ferro de varilla 
de 10, i de dimensions 4 x 2,5 metres a la façana de 
l'hostal El Carrü. 

7 . - Concedir autorització a Francisco Boadella 
Butifíach per a l'ocupació de la via pública amb taules 
i cadires a la plaça del Carril, els dies 26 i 27 de maig, 
i el període comprès entre el 1-7-85 i el 31-8-85. 

8 . - Autoritzar la instal·lació del CAIXA-BUS els 
dies de la Festa Major, davant del Casino Llagos-
terenc, dins del solar de la plaça Catalunya. 

9.~ Autoritzar al Casal Parroquial Llagosterenc 
la instal·lació d'una tómbola benèfica en un local del 
passeig Pompeu Fabra i penjar una pancarta al carrer, 
durant els dies de la Festa Major· 

10 . - Autoritzar a M. Consol Domènech Pi la ins
tal·lació d'un rètol tipus banderola, de 80 x 60 cm. a 
la plaça Catalunya núm· 5 

11 • - Autoritzar a Josep Lluís Postigo Garcia la ins
tal·lació d'una parada els dies de la Festa Major per 
aconseguir un ajut econòmic per als "Quintos/85"· 

12 . - Concedir autorització a Miquel Barceló Gan-
dol per ocupació de la via pública amb una bastida al 
carrer Joan Maragall núm. 12 

13.— Concedir a la Caixa d'Estalvis Provincial de 
Girona un gual permanent davant la porta del garatge 
de l'edifici d'aquesta entitat a la plaça Catalunya/Al-
varez. 

14.— Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núm. 31 i 151 ampliació esquerra a favor de Catalina 
Barnés Falgueras, prèvia exposició pública per a la se
va efectivitat. 

1 5 . - Admetre a tràmit la sol·licitud de M· Àngels 
Corominas Pallí per al canvi de titularitat del nínxol 
núm· 164 antic dreta, que era propietat de Catalina 
Casademont, però requerir-li que demostri i acrediti 
el parentiu i drets hereditaris. 

l ó · - Contractar en prestació de serveis a la Srta· 
Anna Andreu Regincós, per dur a terme els treballs 
de classificació i confecció de llistats i relacions dels 
rebuts municipals corresponents a exercicis anteriors 
i pel termini d'un mes· 

n.~ Efectuar la compra de 2.000 litres de gas-oil 
per a les Escoles. 

1 8 . - Adquirir 40 focus, tipus 38 Economy, per a 
la il·luminació del Museu de Costums, a l'electricista 
J. Parés per ésser l'oferta més avantatjosa per a l'Ajun
tament. 

19 . - Contractar a Instal·lacions FEC per a la ins
tal·lació d'un comptador de reg a la piscina munici
pal. 

2 0 . - Assignar a les plaques indicadores del núme
ro a la plaça Catalunya un preu de 450'- ptes. 

2 1 . - Col·locar una placa prohibint l'entrada de 
gossos en el parc de la plaça Sant Narcís. 

22.— Aprovar la relació de carrers que quedaran 
tallats durant la Festa Major i també el recorregut 
del Cercavila a celebrar el dia 24, a les 9,30 del 
vespre, que serà el següent: plaça Catalunya, C/. Àngel 
Guimerà, C/. Sant Pere, plaça del Castell, C/. Sant Pe
re, C/. Consellers, i plaça Catalunya. 

Igualment s'acorda subvencionar els programes in
formatius que s'aniran repartint. 

23.— Adquirir una muda d'estiu per als membres 
de la Policia Municipal. 

2 4 . - Col·locar la passera de Can Gotarra en el 
Pont de Fen -> tle l'antiga via de la F.E.V.E. 

SESSIÓ DEL DIA 22 DE MAIG DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Llicències d'obres: 
— Autoritzar a Josep Vinas Ciurana el pas d'una tu-

beria de conducció d'aigua, enterrada sota terra, a 
través del camí que era l'antiga via del tren (FEVE), 
havent d'ésser retirada sense dret a indemnització 
quan així ho acordi aquest Consistori 

4 . - Concedir autorització per ocupació de la via 
pública amb taules i cadires a la plaça Campmany, els 
dies de la Festa Major i la temporada d'estiu a Rosa 
Comas Paradeda. 

5 . - Denegar l'autorització per connectar amb la 
xarxa de clavegueram, tres metres més avall, sol·lici
tada per l'Amadeu Rovira Ferrer, en el carrer Puig del 
General. 

6.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.254.242'- pessetes. 

7 . - Efectuar un obsequi a la Residència-Hospital 
"Josep Baulida", com cada any, amb motiu de la ce
lebració de la Festa Major. 

8 . - Aprovar la proposta del Regidor de Sanitat 
per comprar tres matalassos d'escuma prims per al 
local de la comadrona als efectes de la realització 
d'exercicis. 

9 . - Aprovar la proposta del Regidor de l'Enllu
menat per col·locar 4 llums en el campanar de l'es
glésia per a la seva il·luminació. 

10 . - Aprovar la proposta del Regidor encarregat 
de la Brigada d'Obres per adquirir 4 tanques per col-
locar en els carrers (tallar el trànsit, realització d'o
bres, etc.) 

1 1 . - Aprovar la proposta del Regidor de Festeigs 
per contractar a les Majorets de Llagostera perquè 
acompanyin la Trobada de Geganters que tindrà lloc 
durant la Festa Major, 

12. - Aprovar la proposta del Regidor d'Escombra
ries per escampar gresa per tapar els clots dels carrers 
de la urbanització La Mata, iniciant expedient de con
tribucions especials. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE JUNY DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Acceptar la proposta de l'Alcaldia per al nome
nament del Sr. Joan Linde Ribas com a guàrdia de la 
Policia Municipal, d'acord amb la Base 9A de la con-
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vocatòria i amb la proposta del Tribunal que jutjava 
les proves. 

4 . - Aprovar el pagament de 18.400'-ptes. en con
cepte de drets d'autor de les audicions de sardanes 
realitzades. 

5.— Autoritzar a l'Associació de Pares del Col.legi 
Ntra. Sra. del Carme la celebració de la 2.a Diada 
del Pedal, el dia 21 de juny. 

6 . - Concedir autorització per un gual permanent 
en el núm. 8 del carrer Camprodon, sol.licitat per en 
Salvador Jofre Turon. 

7.— Estimar la reclamació de la bonificació del 25 
per cent que correspon per serveis públics, efectuada 
per l'Escola de xofers Llagostera, en els rebuts de 
l'impost sobre circulació de vehicles. 

8 . - Estimar la reclamació efectuada per en Ramon 
Gurnés Vall-llosera sobre la devolució de l'import 
del rebut de circulació de vehicles per haver presen
tat certificat de transferència de vehicle amb data 
31-12-84. 

9.— Denegar la sol.licitud de Manuel Sevillano Flo
res per instal.lar aigua potable en la percel.la de 
la seva propietat a la urbanització Llagostera Resi
dencial ja que aquesta no està legalitzada. 

10.— Llicències d'obres: 
—Atorgar llicència a en Josep Puig Rodó per repi

car i col.locar gres en una habitació del núm. 1 
de la plaça del Mercat. 

—Atorgar llicència a en Josep Puig Rodó per refor
çar una paret mitgera en el magatzem situat en el 
carrer Santiago Rusifiol. 

—Atorgar llicència a l'Antoni Trias Truera per pa
vimentar 55 m.2., escardejar les parets del mateix 
local i obrir porta de 2,80 x 3 m. a l'entrada del local 
en el veïnat Bruguera núm. 7, "Mas Maiensa". 

-Denegar la lUcència sol·licitada per en Josep Vila 

Soteras per a la construcció d'una fossa per a dipòsit 
de calefacció a la plaça Catalunya núm. 14, fins que 
s'hagi tramitat l'oportú expedient d'Activitats 
Classificades. 

—Denegar la llicència sol.licitada per en Joan Casas 
Collell per obrir una fossa per instal.lar un dipòsit 
de gas-oil per a calefacció en el carrer Major núm. 15, 
fins que s'hagi tramitat l'oportú expedient d'Activi
tats Molestes. 

-Denegar la llicència sol.licitada per en Josep 
Guinó Bou per construir una vivenda unifamiliar 
entremitgeres en el carrer Panedes s/n., ja que la via 
d'accés no té complerts els serveis urbanístics mínims 
exigits per la Llei del Sòl. 

-Atorgar la llicència sol.licitada per en Delfín Tu
ron Artau, per a la construcció d'una vivenda unifami
liar aillada en el veinat de Bruguera núm. 43 bis. 

1 1 . - A proposta del Regidor de Parcs i Jardins, ad
quirir un tobogan especial per a la piscina i encarregar 
la confecció d'una fusta per al trampolí. 

12 . - A proposta del Regidor de l'Escola Bressol, 
s'acorda posar una separació amb arbustos en una 
part del pati de la guarderia. 

1 3 . - A proposta del Regidor de Cultura, s'acorda 
preparar la celebració d'un curset de teatre, del 23 
de juny fins a l'I 1 de setembre, amb classes de 2 ho
res diàries, tres dies a la setmana i encarregar el ma
teix al Sr. Jordi Massó. 

14 . - A proposta del Regidor de Tràfic s'acorda 
arranjar un clot que hi ha en el carrer Maiena, produït 
per les aigües. 

SESSIÓ DEL DIA 12 DE JUNY DEL 1985 

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

COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
SESSIÓ DEL DIA 12 DE JUNY DEL 1985 

1.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

2 . - Concedir autorització a Josep Galobardes Alsi
na per ocupar la via pública amb una bastida en el 
carrer Fivaller núm. 20. 

3 . - Donar de baixa del padró de circulació de vehi
cles, exercici 1985 el vehicle Pegaso 1091-1 amb ma
trícula GE-4813-I, propietat de Joaquim Puig Ferrer, 
ja que fou donat de baixa abans del 31 de desembre 
del 1984. 

4 . - Estimar la reclamació de Transports Japic, S.A. 
i donar de baixa del padró de circulació de vehicles, 
exercici 1985, el vehicle SAVA J-04, matrícula 
GE-7889-A. 

5 . - Estimar la reclamació de ALDITRANS JAPIC, 
S.A. i aplicar la bonificació del 25 per cent als rebuts 
de l'impost municipal sobre circulació de vehicles que 

aquesta empresa té destinats al servei públic en el mu
nicipi. 

6 . - Concedir a Paulino Roig Rey la pròrroga sol.h-
citada per a la instal.lació de la xurreria en el passeig 
Pompeu Fabra, fins el dia 15 de juny. 

7 . - Concedir autorització a Joan Vila Expósito 
per a la col·locació d'un tendal mitjançant rail fixat 
sota la marquesina ja existent en el carrer Àngel Gui
merà núm. 7 

8 . - Revisar el contracte firmat amb el Sr. Enric 
Virallonga per a l'arrendament d'un pou aplicant un 
augment del 8 per cent sobre el preu inicial del con
tracte per considerar que aquest pou fa un important 
servei al municipi. 

9.— Llicències d'obres; 
—Concedir llicència a Miquel Vila Pla per a la cons

trucció d'una barra-bar en el menjador, un porxo de 
4 X 2 m. a l'entrada i reparacions diverses en finestres 
i porta principal, condicionada al resultat de la lega-



10- Butlletí d'Informació Municipal 

lització de l'establiment situat en el veïnat de Ganix, 
núm. 57, "Mas Roure". 

-Concedir llicència a Manuel Malagón Serrano, en 
nom i representació de Maria Displàs Subirana per re
fer el teulat vell i arrebossar la façana de la vivenda 
situada en el carrer Concepció núm. 5, amb la condi
ció de que un tècnic competent assumeixi la direcció 
de les obres. 

10 . - Efectuar el pagament del magatzem adquirit 
recentment per a la Brigada d'Obres Municipal, en 
quatre entregues de 400.000'- ptes. 

11.— A proposta del Regidor de Personal, adqui
rir una màquina d'esbrosar, marca SOLO, al Taller 
Mecànic J. Puig. 

12.— A proposta del Regidor de Parcs i Jardins, 
s'acorda portar a terme els treballs de jardineria a 
l'encreuament de la ctra. de Girona - Sant Feliu de 
Guíxols amb la Ctra. de Tossa, adjudicant la seva 
realització a la Jardineria X. Bellido per ser l'oferta 
més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

SESSIÓ DEL 19 DE JUNY DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Autoritzar a "LLAGOSTERA COMPETICIÓ", 
la utilització de la plaça Catalunya amb motiu de la 
celebració d'una prova de TRIAL INDOR i de TRIAL-
SIN, el dia 20 de juliol a les 21 hores, instal·lació d'un 
bar i col·locar tanques metàl·liques, concedint una 
subvenció de 60.000'- ptes. 

3.— Concedir a Lorenza Rodríguez Corona, pel ter
mini de 40 anys, el nínxol núm. 247 antic dreta del 
Cementiri Municipal. 

4.— Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núms. 177 ant. d. (os.), 178 ant. d. i 325 ant. esq. (os.) 
fins ara a nom de Carme Ferrusola Coris, a favor de 
Josep M. Ferrusola Coris. 

5.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
456 ant. esquerre, fins ara a nom de Teresa Batlle Sa-
lellas, a favor de Teresa i Pere Tarinas Horta. 

6 . - Concedir llicència a Josep Tres Codina per ocu
pació de la via pública amb taules i cadires davant del 
seu establiment del carrer Camprodon núm. 3, des del 
dia 1 de juliol al 31 d'agost del 1985. 

7 . - Comunicar a la Sra. Carme Masó Domènech 
que l'Ajuntament actualment té una sèrie de priori
tats urbanístiques, en aquest moment molt més ur
gents que la Unitat d'Actuació projectada (delimitada 
per la ctra. de Sant Llorenç, vial de nova creació, pas
seig Romeu i Pau Casals) i que, això no obstant, el 
particular interessat pot realitzar-ho i presentar a 
l'Ajuntament la seva proposta. 

8.-Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Antonio Cívido Gordillo per 

arranjar la cuina i cambra de bany en el carrer Joan 
Maragall núm. 24, per termini de tres mesos. 

-Concedir llicència a en Climent Casanovas Ballell 
per canviar les rajoles de la cuina i col·locar 50 m. 2 de 

gres en el terra, en el carrer Àngel Guimerà núm. 20, 
per termini de tres mesos. 

—Concedir llicència a Sara Noguera Martínez per 
ampliar obertura i col·locar portes metàl·liques en el 
carrer Donzelles núm. 6, per termini de dos mesos. 

9 . - Aprovar la rectificació del Padró d'habitants, 
amb data 31-3-85, exposant-lo al públic per termini 
de 1 5 dies. 

10.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.623.193 pessetes. 

1 1 . - Efectuar la devolució de la fiança de 100.000 
ptes. a en Teodoro Serrano Munoz, que va dipositar 
en el concurs d'adjudicació de la piscina municipal, ei 
dia 30-6-84. 

12.— Aprovar la liquidació de dues plusvàlues, 
expts. núms. 28/85 i 29/85, per un import total de 
92.700'- ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 26 DE JUNY DEL 1985 

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

2.-Accedir a la petició de la Junta de la Guarderia 
"El Niu" perquè, com cada any, els nens de la guar
deria puguin anar a la piscina municipal amb l'entra
da gratuïta. 

3.— Concedir un trofeu a l'Agrupació Tennística 
Llagosterenca amb motiu de la celebració del primer 
campionat local de tennis, que tindrà lloc a la pista 
polisportiva municipal. 

4 . - Concedir a Serafina Vivaracho Cobacho el 
nínxol núm. F-84 esquerre del Cementiri Municipal 
pel termini de 40 anys, previ pagament de les corres
ponents taxes municipals. 

5.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Maria Quer Güell per a la 

construcció d'un cobert per a llenya i aixecar la tanca 
un metre més en el passeig Tomàs de A. Boada núm. 
14, condicionat a que el teulat ha d'ésser de teula o 
de fibrociment ondulat imitant teula i no d'uralita 
com sol·licitava. 

-Concedir llicència a Joaquim Comas Boadella 
per a la construcció d'una estabulació Uiure per a 
bestiar boví en el veïnat de Panedes núm. 30 condi
cionat a que l'edificació es situi a la distància de 12 
metres del límit de la parcel·la, fent la corresponent 
rectificació en el projecte. 

—Concedir llicència al Casal Parroquial Llagoste-
renc per a la reforma del sostre del teatre, canviant 
les planxes de guix en el carrer Tossa s/n. 

6 - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 678.790'-ptes. 

7.— A proposta del Regidor de Museus i Exposi
cions s'aprova encarregar el montatge del rellotge vell 
del campanar al Sr. Fabra. 

8 . - A proposta del Regidor d'Obres s'acorda esta
blir el sistema d'aval bancari dels particulars per poder 
concedir llicències a la urbanització Martí-Raset, se
guint el criteri del volum edificable. 

9 . - Autoritzar al club "Atlètic Llagosterenc" per
què utilitzi el camp municipal d'esports, sempre i 
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quan no sigui a les mateixes hores en què ho fan els 
altres equips amb dret a utilització de les instal·la
cions municipals. 

SESSIÓ DEL DIA 10 DE JULIOL DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir una subvenció de 19.000'- ptes. al 
Col.lectiu organitzador del "Solstici d'Estiu". 

4 . - Denegar autorització a FECSA per a la instal-
lació de tres pals de formigó per subministrar energia 
elèctrica a la vivenda del Sr. Nigel Barrington ja que 
travessen un camí en diagonal havent-lo de fer per
pendicularment. 

5.— Desestimar la reclamació de la Sra. Ramona 
Soler Aluart perquè no se li apliqués el recàrrec en el 
rebut de l'impost de circulació de vehicles que no va 
fer efectiu en el període de voluntària, per considerar 
que és un tema a solucionar entre l'entitat bancària 
i la interessada. 

6.— Deixar exempt del pagament de l'impost muni
cipal sobre l'increment dels terrenys al Casino Llagos-
terenc, per tractar-se d'una entitat cultural i recreati
va, sense finalitat de lucre. 

7.— Concedir Uicència a l'Enric Casanovas Marti-
nell per ocupació de la via pública amb materials de 
construcció i runes al C/. Alvarez núm. 7 

8.— Concedir el nínxol núm. 3 antic esquerre del 
Cementiri Municipal, pel termini de 40 anys, a Fran
cesc Martín Garcia. 

9 . - Atorgar el canvi de titularitat del nínxol núm. 
209 ampliació dreta del Cementiri Municipal, a favor 
de la Sra. Macarina Xirgo Maymí. 

10.— Concedir el nínxol núm. 14 antic dreta del 
Cementiri Municipal, pertanyent a l'expedient de 
declaració de domini efectuat per l'Ajuntament, pel 
termini de 40 anys, a M. Engràcia Montiel Figueras. 

1 1 . - Concedir el nínxol núm. G-84 esquerre del 
Cementiri Municipal, durant un període de 40 anys, 
a Rosa Ribot Martí. 

12.— Concedir el nínxol núm. 71 ampliació esquer
ra del Cementiri Municipal, inclòs en l'expedient de 
declaració de domini efectuat per l'Ajuntament du
rant un període de 40 anys, a Enric Casanovas Marti-
nell. 

1 3 . - Iniciar expedient d'expropiació del nínxol 
núm. 102 ampliació dreta del Cementiri Municipal, 
que per error no va ésser inclòs en l'expedient de de
claració de domini efectuat per l'Ajuntament en el 
seu moment. 

14.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 673.543'- pessetes. 

15.— Llicències d'obres: 
—Concedir pròrroga de la llicència d'obres sol.hci-

tada per Balbino Maurici Gelma, per construir una 
caseta de 3 x 2 m. i col·locar vorada al voltant de la 
bàscula, en el carrer Cantallops s/n. 

-Concedir llicència a Enric Casanovas Martinell 
per canviar les rajoles de la cuina i el bany. en el 
carrer Alvarez núm. 7 

—Concedir llicència a Jordi Virgili Rovira per co
brir la terrassa de la planta pis en el carrer Mas Sec 
núm. 52 

—Concedir llicència a Josep Jovanet Vila per a la 
reforma i ampliació d'una vivenda en el carrer Oliva-
reta núm. 23. 

—Concedir llicència a Tomàs Carrasco Alfonso per 
a la construcció d'una vivenda en el carrer Olivareta 
núm. 10. 

-Anul·lar la llicència d'obres atorgada a Maria 
Quer Güell en sessió celebrada en data 26-6-85 per 
a la construcció d'un cobert i aixecar un metre la 
valia existent, concedint nova IHcència només per 
aixecar 1 m. més la valia en el passeig Tomàs de A. 
Boada núm. 14. 

16.— A proposta del Tribunal qualificador, nome
nar a Joan Linde Ribas, com a guanyador de les 
proves del concurs-oposició, per cobrir en propietat 
una plaça de la Policia Municipal. 

17.— Concedir una subvenció al Curset de Natació 
que es realitza a la piscina municipal, fent-se càrrec de 
les medalles i contes de premis per als participants. 

18 . - Aprovar l'adquisició i instal·lació d'un ràdio-
telèfon per a la Policia Municipal. 

19.— Aprovar el padró municipal sobre serveis o 
aprofitaments urbans i industrials de l'any 1984 (es
combraries, clavegueres, tubs d'estufa, veles i marque
sines, balcons i tribunes, canalons, guals permanents, 
entrades de vehicles, aparadors i rètols), per la quan
titat de 4.856.074'- pessetes. 

SESSIÓ DEL DIA 17 DE JULIOL DEL 1985 

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

2.— Desestimar la reclamació del Sr. Antonio 
Aguado Clemente perquè no se li apliqui el recàrrec 
del 20 per cent del rebut de l'impost municipal sobre 
circulació de vehicles, ja que la seva tramitació ha es
tat la reglamentària havent passat a l'Oficina de la 
Recaptació Municipal. 

3.— Concedir al Casal Parroquial Llagosterenc una 
subvenció extraordinària, amb motiu de les despeses 
ocasionades per les obres que s'han portat a terme, 
equivalent a les despeses de la llicència d'obres. 

4 . - Denegar un lloc fix en el mercat setmanal sol-
licitat per la Sra. Anna Vallbona Collet per no haver 
suficient espai disponible. 

5.— Concedir un ajut econòmic a la Secció Ciclista 
de la U.E. de Sants per a l'organització i celebració de 
la "Volta" CicUsta a Catalunya. 

6 . - Autoritzar a la Companyia Telefònica Nacional 
d'Espanya el desplaçament de tres pals telefònics en 
el carrer Albertí, uns 50 cm. aproximadament. 

7 . - Concedir el nínxol núm. 82 antic esquerre, du
rant un termini de 40 anys, a Josep Blanc Vall-Uosera. 

8 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
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364 ampliació dreta del Cementiri Municipal, a favor 
de Ram ona Maimí May oi. 

9 . - Llicències d'obres: 
-Concedir llicència a Robert Corominas Sayols per 

connectar a la xarxa general de clavegueram, a la car
retera de Sant Llorenç, s/n. 

-Concedir llicència a Joan Bragulat i Josep M. Es
teve per a la construcció d'una valia de tancament 
amb tela metàl·lica en el carrer Estrella s/n., condicio
nada a l'acreditació davant de l'Ajuntament de la ins
cripció en el Registre de la Propietat de l'autorització 
municipal acceptada sota els condiconaments que la 
Llei sobre Règim del Sòl estableix en el seu art. 58.2 

—Concedir llicència a Josep M. Esteve Massa per a 
la construcció d'un cobert en el pati del núm. 23 del 
carrer Donzelles. 

—Concedir pròrroga de llicència d'obres a Emili 
Carbó Bosch per a la pavimentació del terra i arrebos
sar les parets interiors en el vei'nat de Panedes núm. 9, 
"Mas Pijoan". 

—Concedir llicència a Joaquima Rissech Planells 
per allargar 4 metres el magatzem efectuant rebaix de 
terres en el pati del carrer Àngel Guimerà núm. 5 

-Concedir llicència a Lluís Bellvehí Comas per a 
l'ampliació del despatx de la nau industrial a la ctra. 
C-250, de Girona-Sant Feliu de Guíxols. 

10 . - Autoritzar a Lacus S.A. la instal.lació d'un 
indicador il·luminat, per les dues cares, a la carretera 
de Santa Coloma-Palamós, "Hostal Mas Roure", i la 
col·locació provisional de dos rètols a les parets la
terals de l'Hostal. 

1 1 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 620.968'- ptes. 

12 . - Efectuar l'arranjament del camí que va de 
Can Belluga al carrer Cantallops. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE JULIOL DEL 1985 

1.— Aprovar la construcció d'un pou nou al voltant 
del Mas Gall, i adjudicar la realització de les obres a 
l'empresa Perforacions Sacot de Cassà de la Selva, per 
ser l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

SESSIÓ DEL DIA 24 DE JULIOL DEL 1985 

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

2 . - Fer un nou pou al costat del pou núm. 2, sem
pre i quant existeixin les garanties suficients de no 
contaminació del pou núm. 2, ja que en fer el pou del 
Mas Gall s'ha trobat pedra i sembla que no sortirà 
l'aigua necessària per cobrir les necessitats. 

3 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

4 . - Desestimar el recurs presentat per la Sra. Elena 
Fàbregas Bassas, en nom i representació del Sr. Joa
quim Fàbregas Vancells, contra la denegació de la 
llicència municipal per instal·lar, canviar d'emplaça

ment i ampliar un dipòsit de G.L.P. en el Restaurant 
"Els Escuts". 

5.— Estimar les reclamacions dels Srs. Pere Tarinas 
Horta i Rogeli Vila Armengol sobre els rebuts dels 
serveis d'urbana i industrials corresponents a l'any 
1984. 

6.— Concedir un termini de 10 dies a la Sra· Anna 
Morató Cantal per presentar les al·legacions que consi
deri oportunes, a l'emparança de l'art. 30 del Regla
ment d'Activitats molestes, insalubres, nocives i peri
lloses, per la sol·licitud presentada per a la instal·la
ció d'una Sala de Jocs Recreatius, tipus A, a la plaça 
Catalunya núm. 9, per Joaquim Arbussé Turon. 

7.— Llicències d'obres: 
-Concedir Ihcència a la Sra. Francesca Vidal Riera 

per reformar i ampliar una masia al veinat Creu de 
Serra núm. 15, després d'haver donat compliment al 
que disposen els arts. 43.3, 85 i 86 de la vigent Llei 
del Sòl (text refós de 9-4-76) i art. 44 del Reglament 
de Gestió Urbanística. 

-Deixar sobre la taula la sol·licitud de F.E.C.S.A. 
per posar una línia elèctrica a l'antic pas de F.E.V.E· 

8.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 178.030'-pessetes. 

SESSIÓ DEL DIA 31 DE JULIOL DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Autoritzar al Club Sport Ciclista Guíxols per 
fer la I Marxa Cicloturista Internacional "Ganxona" 
el dia 29 de setembre del 1985. 

4.~ Concedir llicència per a l'ocupació de la via 
pública amb taules i cadires davant el núm. 16 del car
rer Panedes, a Joan Gruart i Comas. 

5 . - Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Tomàs Vila Torras per habi

litar la part frontal de l'edifici del carrer Ganix núm. 
7 com a garatge. 

-Concedir Ihcència a Lluïsa Lasala per a la cons
trucció d'una cambra de bany i connexió de desguàs 
a la xarxa general de clavegueres al carrer Hospital 
núm. 7 

—Concedir llicència a Jesús Amat Madí per a l'am
pliació d'un local al carrer Almogàvers núm. 8 

—Concedir llicència a Narcís Poch Llavia per a la 
substitució de.bigues de fusta per altres de porland 
al veïnat Bruguera núm. 59, condicionada a que un 
tècnic assumeixi la direcció de l'obra. 

-Concedir llicència a Pilar López Molana per a la 
col·locació de vidrieres, marcs d'alumini i portes me
tàl·liques enroUables al passeig Romeu núm. 20, can
tonada amb Pau Casals. 

—Emetre informe favorable en relació a la sol·lici
tud de Josep i Ramon Expósito Masferrer per a la 
construcció d'un taller al sector CAVISA, zona 9.2, 
i trametre l'expedient a la Comissió Provincial d'Ur
banisme atenent el que determina l'art. 58.2 de la 
Llei del Sòl. 
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—Denegar la llicència sol·licitada per Josep Vila 
Soteras per a la construcció d'una fossa sèptica per 
a la instal·lació d'un dipòsit de gas-oil de S·OOO litres 
a la plaça Catalunya núm. 14, ja que es tracta d'una 
activitat classificada pendent d'obtenir la correspo
nent llicència. 

6.— Donar de baixa, per improcedents, diversos re
buts corresponents a l'any 1985, 1984 i anteriors, pel 
concepte de Circulació de vehicles, Escombraries, Cla
vegueram i Balcons, per un total de dues-centes deu 
mil dues-centes setanta-nou pessetes (210·279'-ptes.) 

?•— Aprovar la rectificació anual del Padró Muni
cipal d'Habitants, a 31 de març de 1985, quedant 
establert un cens de 5.210 habitants. 

8 . - Aprovar el Compte de Valors Independents i 
Auxiliars del Pressupost de l'any 1984. 

SESSIÓ DEL DIA 21 D'AGOST DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Desestimar la sol·licitud de la Comissió de 
Veïns del Grup de Vivendes Joan Bta. Sanz ja que 
l'Ajuntament s'encarrega de la neteja del clavegueram 
d'aquesta zona. 

4.— Estimar la reclamació de la Sra. Maria Moreno 
Flores i procedir a la rectificació de l'import del re
but de l'impost sobre circulació de vehicles correspo
nent al vehicle GE-091321, ja que existia un error en 
l'assignació de núms. de CV. 

5 . - Concedir un gual permanent a Carles Bellvehí 
Mascort al carrer Àngel Guimerà núm. 26 

6.— Concedir un gual permanent a Emma Bretcha 
Hernàndez al carrer Concepció núm. 6 

7 . - Estimar la reclamació de Francisco Duch Coll 
i rectificar el rebut núm. 1650/84 donant de baixa el 
concepte de canalons de l'esmentat rebut. 

8.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Joaquim Comas Corrius per a 

la urbanització del carrer Panedes (prolongació). 
- Concedir llicència a Manuel Malagon Serrano per 

a la col·locació de rajola a la cuina i canviar el marc i 
obertures a interiors i exteriors de la plaça Llibertat 
núm· 3 

—Concedir llicència a Enric Hospital Llinàs, en re
presentació de les RR·SS. de Sant Josep, per canviar 
obertures de finestres de fusta per altres de metàl.li
qües al carrer Hospital núm. 12 i 14. 

9 . - Informar favorablement l'expedient incoat per 
la Sra. Pilar López Molano sol·licitant l'obertura d'un 
taller de confecció al passeig Romeu núm. 20 i trame
tre l'expedient a la Comissió d'Activitats Classificades 
per a la seva tramitació. 

10.— Informar favorablement l'expedient incoat 
per Josep Vila Soteras per a la instal·lació d'un dipò
sit de gas-oil per a calefacció a la plaça Catalunya 
núm. 14 i trametre l'expedient a la Comissió d'Acti
vitats Classificades per a la seva tramitació. 

11.— Concedir llicència a José fa Arias Verdaguer 
per a la construcció d'un garatge al carrer La Coma 
núm. 3 

12.— Aprovar el preu de 308'-ptes./m.3 edificable 
per aplicar el sistema d'aval bancari per poder donar 
llicències d'obres al sector afectat per la Unitat d'Ac
tuació MARTI-RASET. 

13.— Aprovar l'adquisició de 3 containers de 1.100 
litres per recollir més adequadament les escombraries 
a la plaça Llibertat, plaça Barceloneta i jardí del car
rer Marina. 

SESSIÓ DEL DIA 28 D'AGOST DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
437 antic esquerra a favor del Sr. Francisco Mallorquí 
Salip. 

4 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
1 ampliació esquerra del Cementiri Municipal a favor 
de Montserrat Masó Domènech. 

5 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 9 antic dreta del Cementiri Municipal a favor 
de la Sra. Carme Masó Domènech. 

ó·— Concedir el nínxol núm. 4 antic esquerre, pel 
termini de 40 anys, a Arturo de la Torre Carrillo. 

7.— No concedir l'anul·lació de la pròrroga de la 
llicència d'obres núm. 105/85, concedida en sessió 
de 17-7-85, per no ésser procedent. 

8.— Estimar la reclamació del Sr. Josep Puig Ferrer 
i donar de baixa del rebut d'arbitris d'urbana el con
cepte de "canalons". 

9 . - Estimar la reclamació de la Sra. Francesca Pa-
retas Capdevila i donar de baixa el concepte de reco
llida d'escombraries del rebut núm. 58 d'arbitris d'ur
bana perquè el núm. 14 del C/. A. Guimerà està ocu
pat per una sabateria que ja paga per aquest concepte 
i el pis de dalt és utilitzat com a magatzem. 

10.— Concedir el canvi de titularitat del bar anome
nat "Taverna Can Pep" a favor de la Sra. Francesca 
Ohveras Colom, un cop vista la documentació presen
tada. 

1 1 . - Estimar la reclamació del Sr. Narcís Vert Lla
gostera i donar de baixa del rebut d'arbitris d'urbana 
el concepte d'entrada de carruatges del C/. del Sol, 
per ésser duplicat. 

12 . - Estimar la reclamació del Sr. Lluís Ribas Sar-
rà i anul·lar el rebut núm. 1616 d'arbitris d'urbana i 
incloure els conceptes de "Rètol" i "Entrada de car
ruatges" en el rebut núm. 1628 ja que els dos rebuts 
pertanyen a la mateixa vivenda. 

13.— Estimar la reclamació de la Sra. Josefa Coris 
Vila i procedir a la devolució de l'import del rebut 
núm. 659 corresponent a la vivenda del carrer Ganix 
núm. 8, pagat per error per la Sra. Coris. 

14.— Desestimar la reclamació del Sr. Joan Bagu-
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danch Serra ja que els balcons de la casa núm. 9 de 
l'Avgda. del Canigó sobresurten de la façana i aquest 
fet suposa l'existència del deute tributari. 

15.— Llicències d'obres: 
-Atorgar llicència al Sr. Lluís Subirana Serra per 

a la construcció d'un cobert agrícola al veïnat de Bru
guera núm. 44 

-Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. H.M.W. 
Klooster per a la construcció d'una vivenda unifami-
liar a la Urbanització La Canyera, parc. A-9, ja que la 
situació urbanística de l'esmentada urbanització no 
permet la concessió de llicències. 

16 . - Encarregar al serraller Sr. Pere Collell la con
fecció dels suports per a les senyals de tràfic a col·lo
car properament. 

17.— Adjudicar a Construccions Fusté l'arranja
ment de camins del municipi, per ser l'oferta més 
avantatjosa per a l'Ajuntament. 

SESSIÓ DEL DIA 4 DE SETEMBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3.— Cancelar l'import de l'I.T.E. corresponent a la 
compra del vehicle R-4 L, GE-7001-S per servei de la 
Policia Municipal, d'acord amb la sol·licitud del Sr. 
Ramon Gumés Vall-Uosera. 

4.— Estimar la reclamació del Sr. Joan Aradas Vilar 
i donar de baixa el rebut de contribucions municipals 
en concepte de baixada d'aigües pluvials a la voravia 
de la casa núm. 25 del carrer Olivareta. 

5.— Estimar la reclamació del Sr. Joaquim Mallor
quí Pigem i rectificar el rebut del servei de recollida 
d'escombraries ja que no es tracta de cap activitat, 
sinó d'un domicili particular. 

6 . - Estimar la reclamació del Sr. Josep Coloma 
Ros i anul·lar el rebut per servei de recollida d'escom
braries de la vivenda del Passatge del Puig del General 
ja que estava en construcció l'any 1984. 

7 . - Estimar la reclamació del Sr. Climent Casano
vas Ballell i donar de baixa el rebut del servei de reco
llida d'escombraries referent a la seva indústria de 
suro del carrer La Pau. 

8 . - Estimar la reclamació del Sr. Pere Comas Mas-
cort i rectificar el rebut d'arbitris d'urbana ja que la 
casa de la seva propietat del carrer Canalejas núm. 2 
està ubicada en zona rústica, d'acord amb les Normes 
Subsidiàries. 

9.— Estimar la reclamació dels Srs. Amadeu i Marta 
Junqué Barta i donar de baixa els rebuts dels anys 
1983 i 1984 de recollida d'escombraries al carrer Ri
card Casademont núm. 37 i 39 

10. - Estimar la reclamació del Sr. Jaume Qara Jou 
i rectificar el rebut d'arbitris d'urbana, anul·lant el 
concepte de clavegueram ja que no existeix en el car
rer Romaní. 

11.— Estimar la reclamació del Sr. Narcís Carreras 
Canals del carrer La Coma núm. 7 i rectificar els re

buts d'arbitris d'urbana ja que els núms. 5 i 7 del car
rer La Coma composen una sola vivenda i no dues. 

12 . - Estimar la reclamació de la Sra. Joaquima 
Gruart Tarrés i anul·lar el rebut núm. 198 del padró 
d'arbitris d'urbana ja que en el carrer Bonaire núm. 
13 només existeix una vivenda. 

13.— Desestimar la reclamació del Sr. Francisco 
Sànchez Vilches ja que en el carrer Rafael Mas núm. 
59 hi ha dos habitatges independents i no és proce
dent l'anul.lació dels rebuts d'arbitris d'urbana. 

14.— Desestimar la reclamació del Sr. Josep Vicens 
Dausà, del carrer Mas Sec núm. 47 ja que l'edifici està 
format per dos habitatges amb accés independent i no 
és procedent l'anul.lació dels rebuts d'arbitris d'urba
na. 

15.— Estimar la reclamació del Sr. Juan Ramos Mo
ra i anul·lar el rebut núm. 1326 del servei de recolHda 
d'escombraries ja que en el passeig Pompeu Fabra 
núm. 43 només hi ha una vivenda. 

16.— Desestimar la reclamació del Sr. Josep Vila
llonga Ribalta ja que no es cobra pel concepte de pu
blicitat sinó pel concepte de tendal. d'acord amb el 
rebut d'arbitris d'urbana i industrial en el núm. 24 
del carrer Àngel Guimerà. 

17.— Lhcéncies d'obres: 
—Concedir llicència d'obres a Josep Galobardes 

Alsina per a la construcció de 5 vivendes unifamiliars 
entre mitgeres de protecció oficial al carrer Músic 
Aguiló, s/n. 

—Concedir llicència a Climent Frigola Calvet per 
cobrir un terrat amb planxes de plàstic al carrer Àn
gel Guimerà núm. 27 

-Concedir llicència a Amèlia Mir Sais per pavimen
tar el garatge, arrebossar les parets i canviar la porta 
del garatge al carrer Donzelles núm. 47 

-Concedir llicència a l'Angel Cateura Barnés per a 
l'ampliació d'un magatzem al carrer dé Tossa núm. 7 

18 . - Informar favorablement la sol·l·lcitud de Joa
quim Arbusé Turon per instal·lar una Sala de Jocs Re
creatius, tipus A, a la plaça Catalunya núm. 9, i tra
metre l'expedient a la Comissió Provincial d'Activitats 
Classificades, i concedir la llicència d'obertura del ci
tat local. 

19 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.525.035'-pessetes. 

20.— Atorgar a Rita Sabarí Mateu el canvi de titu-
laritat del nínxol núm. 19 ampliació esquerra del Ce
mentiri Municipal. 

Concedir a la Sra. Montserrat Solà Roig, per termi
ni de 40 anys, el nínxol núm. 113 ampliació dreta del 
Cementiri Municipal. 

2 1 . - Concedir una subvenció de 10.000'- ptes. al 
club de Hoquei. 

SESSIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3.— Estimar la reclamació del Sr. Manuel Gordon 
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Gonzàlez i anul.lar el rebut núm. 1398 del padró d'ur
bana i industrial ja que la casa núm. 34 del carrer Puig 
del General l'any 1984 no era habitable. 

4.— Estimar la reclamació dels Srs. Josep i Joan Co
mas Pijoan i rectificar el rebut de l'impost municipal 
sobre circulació de vehicles aplicant la bonificació del 
25 per cent corresponent a la seva adscripció a Servei 
Públic. 

5 . - Autoritzar a "Llagostera Competició" la cele
bració del IV MOTaCROSS LLAGOSTERA i el 
III TROFEU VESPA CASADEMONT, el dia 22 de 
setembre, i donar una subvenció de fins a 10.000'-
ptes. per a trofeus. 

6.— Autoritzar al G.E. Bell-Matí l'ocupació de la 
plaça Catalunya el dia 5 d'octubre amb motiu de l'or
ganització de diferents actes recreatius en commemo
ració del XX.è aniversari del grup. 

1.— Concedir llicència a Joan Llenas Martinell per 
ocupació de la via pública amb un container al carrer 
Fivaller núm. 22. 

8.— Concedir a la Sra. Ramona Pagès Uoveras dos 
guals permanants en el carrer Camprodon núms. 27 i 
29. 

9 . - Desestimar la reclamació del Sr. Hipólito Mar
tínez Boto demanant la baixa del rebut del servei de 
recollida d'escombraries del carrer Sant Pere núm. 3 
bis, ja que el fet tributari neix des del moment en 
que existeix la vivenda. 

10.— Estimar la reclamació del Sr. Pere May oi 
Borrell i en el padró d'arbitris d'urbana de l'any 1985 
aplicar la quota del servei de recollida d'escombraries 
com a vivenda i no com a fonda. 

11.— Estimar la reclamació del Sr. Anselmo Xirgu 
Massa i donar de baixa el rebut núm. 1.111 del servei 
de recollida d'escombraries ja que el núm. 45 del car
rer Nou és una sola de vivenda. 

12.— Estimar, en part, la reclamació del Sr. Emili 
Rufí Comadira i donar de baixa el concepte d'entrada 
de vehicles del rebut núm. 588 del padró d'arbitris 
d'urbana però ratificar la resta de conceptes del rebut. 
Així mateix, s'acorda ratificar el rebut núm. 586 del 
carrer Estrella núm. 5 ja que existeix clavegueram. 

1 3 . - Fer passar la màquina nivelladora al pati del 
Col·legi Públic Lacustària. 

14 . - Estimar la reclamació del Sr. Joan Aubó Fer
rer i modificar l'assignació de metres que li corres
ponen per l'obra del col·lector entre la trav. Barcelo-
neta i el passeig Romeu. 

1 5 . - Llicències d'obres: 
-Requerir a la Sra. Catalina Estafiol Morató perquè 

connecti la seva propietat del carrer Pocafarina núm. 
16 a la xarxa general de clavegueram concedint un 
termini de 15 dies per començar les obres i un mes 
per acabar-les. 

-Concedir llicència a Joan Cateura Barnés per re
formar el teulat i treure teulat d'uralita per formar 
terrat al carrer Constància núm. 9 

-Concedir llicència a Benet Garrig? Villanueva per 
a l'ampliació d'una finestra i canvi d'envans en el 
carrer Camprodon núm. 35 

-Concedir llicència a Joan Boadella Vila i Dolors 

Riera Viflals per a la construcció d'una vivenda uni-
familiar entre mitgeres en el carrer Músic Aguiló, 
s/n., ja que ha presentat aval bancari per garantir les 
obres d'urbanització. 

16.— Informar favorablement la sol·licitud de Joan 
Casas CoUell per a la instal·lació d'un dipòsit de gas-
oil per a calefacció en el carrer Major núm. 15 i tra
metre l'expedient a la Comissió d'Activitats Classi
ficades per a la seva tramitació. 

17.— Procedir a la contractació interina per cobrir 
dues places de PoHcia Municipal i una plaça d'auxiliar 
administratiu a les dependències municipals a: 

-Margarida Mir Miquel 
—Josep Lluís Santamaría Molero 
—Josep Àngel Ramil Padín 

18.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.020.571'-pessetes. 

19.— Concedir una subvenció de 35.000'-ptes. per 
a les despeses de les activitats desenvolupades pel Ca
sal d'Estiu. 

20.— Concedir una subvenció de 5.000'- ptes. per 
a cada sessió de Rialles que es celebri. 

21.— Aprovar una despesa màxima de 248.000'-
ptes. per a l'organització de la Festa-Homenatge a la 
3.^ Edat que es celebrarà el dia 6 d'octubre del 1985. 

22.— Adjudicar la reahtzació dels treballs de pintu
ra de la Guarderia "El Niu" al pintor Mateu Font, per 
ser l'oferta econòmica més avantatjosa per a l'Ajun
tament. 

23.— Adjudicar la realització de les obres de refor
ma de la Sala d'Actes de la Casa de la Vila al contrac
tista Enric Hospital Llinàs, per ser l'oferta econòmica 
més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

24.— Aprovar la compra de roba d'hivern per als 
membres de la Policia Municipal. 

25.— Reconèixer a l'agent Alfons Pelegrina Mir el 
1 .r trienni de serveis prestats així com la relació d'ho
res extres realitzades. 

SESSIÓ DEL DIA 25 DE SETEMBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Concedir autorització a la "Pefla Motorista 
Diez por hora" perquè el proper dia 6 d'octubre passi 
pel municipi el Gran Rally Tour d'Europa. 

4 . - Desestimar la reclamació del Sr. Josep Puig 
Ferrer demanant la baixa del semi-remolc GE-1239-R 
del rebut núm. 2781/85 de l'impost de circulació de 
vehicles ja que els semi-remolcs han de pagar com a 
camions. 

5 . - Estimar la reclamació del Sr. Martí Pla Xirgu 
i donar de baixa la liquidació de l'impost municipal 
de vehicles de l'any 1984, corresponent al vehicle 
GE-6233-G 

6.— Estimar la reclamació del Sr. Àngel Cateura 
Barnés i donar de baixa la liquidació de l'impost de 
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circulació de vehicles corresponent al vehicle GE-
84.438, de l'any 1983. 

7.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
294 ampliació esquerra del Cementiri Municipal a fa
vor de Josep Ayach Ribot, d'acord amb la documen
tació presentada. 

8 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
67 ampliació esquerra del Cementiri Municipal a favor 
de Joan Casanovas Martinell, d'acord amb la soLlici-
tud de Rosa Martinell Salvatella. 

9.— Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núms. 153 i 157 ampliació esquerra del Cementiri 
Municipal a favor de Miquel Suros Rams, d'acord amb 
la documentació presentada. 

10.— Adquirir a la Sra. Paquita Matas Ferriol el 
nínxol núm. 63 antic dreta del Cementiri Municipal. 

11.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Joan Vilella Roura per refor

mar part del sostre de la granja en el veinat de Bru
guera núm. 25 "Cal Ros". 

—Concedir llicència a M. Elena Pascual Morató per 
repicar parets i cel ras en el carrer Nou núm. 43. 

—Concedir llicència a Esteve Lloveras Miquela per 
efectuar moviment de terres per a la construcció 
d'una bassa de 10 x 10 x 5 m. en un camp situat al 
costat del Bar-Restaurant Panedes. 

—Concedir llicència a Joaquim Casolas Carreras per 
obrir tres finestres en els terrenys de l'antiga estació 
de F.E.V.E. 

—Denegar la llicència sol·licitada per José Luís Ra
mírez Ramírez per a la construcció d'una vivenda en
tre mitgeres al carrer Mas Sec, s/n., ja que la zona es
tà pendent del projecte d'una Unitat d'Actuació. 

12 . - Aprovar les liquidacions de plusvàlua per un 
import total de 807.804'- ptes. 

1 3 . - Aprovar les dates núm. 1, 2 i 3 presentades 
pel Recaptador Municipal, per un import de 181.807'-, 
28.252'- i 54.656'- pessetes respectivament. 

SESSIÓ DEL DIA 2 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Estimar la reclamació de la Sra. Margarita Gis
pert Montafía i rectificar els rebuts de recollida d'es
combraries i clavegueram dels pisos 1 .r i 2.n de la se
va vivenda al carrer Migdia núm. 16 ja que no cons
titueixen habitatge independent del de la planta 
baixa. 

4 . - Aprovar el pagament de serveis extraordinaris 
realitzats pels agents Srs. Alfons Pelegrina Mir i Josep 
Lluís Santamaría Molero. 

5.— Estimar la reclamació del Sr. Narcís Donat 
Dauset i rectificar el padró d'arbitris d'urbana ja que 
la casa del carrer Tossa núm. 11 és realment un ma
gatzem. 

6.— Atorgar la concessió temporal per 40 anys del 
nínxol núm. 8 antic esquerre a Josep Codinach Rie
ra. 

7.— Atorgar la concessió temporal per 40 anys del 
nínxol núm. 102 ampliació dreta a Francesc Falive-
ne Pingetti. 

8.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a Josep Estrany Pyoan per ar

rebossar la façana del carrer Santa Anna núm. 10, 
amb exempció de taxes per estar inclosa en el Padró 
de façanes en mal estat. 

—Concedir llicència a Benet Roca Carreras per can
viar les obertures de la façana, arrebossar dos envans 
i pavimentar el menjador de la vivenda núm. 8 del car
rer Alvarez. 

-Concedir llicència a la Cia. Telefònica Nacional 
d'Espanya per a la construcció de cambres de registre, 
conductes i canalitzacions als carrers Dr. Fleming, 
Àngel Guimerà, Joan Maragall i Sant Feliu i per a la 
instal.lació i reposició de pals telefònics a la urbanit
zació La Canyera i als carrers Ricard Casademont, Ro
ser i carretera de Sant Llorenç. 

9 . - Encarregar al Sr. Lluís Castellar Orra l'aixeca
ment de plànols topogràfics del sector "Cal Curt", 
per a la futura execució dels carrers que encara no 
s'han obert. 

SESSIÓ DEL DIA 9 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2 — Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Reconèixer un trienni de serveis prestats al 
funcionari Antonio Rodríguez Pérez, des del dia 1 
d'agost d'enguany. 

4.— Reconèixer el 2." trienni al funcionari Domin
go Màrmol Mercado, amb data 1-8-85. 

5.— Concedir dos guals permanents en el carrer 
Lleó I núm. 3 i Ganix núm. 7 a Tomàs Vila Torras, i 
denegar el gual sol.licitat per al carrer Ganix núm. 9 

6.— Autoritzar la instal.lació de marquesina publi
citària en el carrer Donzelles núm. 6, d'acord amb la 
sol·licitud de Sara Noguera Martínez. 

1.— Atorgar a la Sra· M· Angeles Brea Ribas el nín
xol amb ossera núm. 125 antic esquerre del Cementiri 
MunicipaL 

8 . - Lhcències d'obres: 
-Concedir llicència a Joan Casas Collell per obrir 

una fossa per instal·lar un dipòsit de gas-oil per a la 
calefacció, al carrer Major núm· 1 5 

-Concedir llicència a Consol Domènec Pi per a la 
reconstrucció de la coberta del teulat al carrer Sant 
Antoni núm· 12 

—Concedir llicència a Josep Albertí Ayach per a la 
reparació del teulat i ampliar una finestra al veinat 
Gaià núm. 18 

9.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 579.577'- pessetes. 

10 . - Aprovar el Padró Mpal. de conservació del 
Cementiri per un import total de 461.400'- ptes., 
acordant-se la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
província a efectes de possibles reclamacions. 
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SESSIÓ DEL DIA 16 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Concedir una subvenció de 130.000'-ptes. per 
a l'organització d'un curset per aprendre a ballar sar
danes als escolars de la vila. 

4 . - Autoritzar la celebració del IV Auto-Cross Lla
gostera i el III Trofeu de les Comarques Gironines i 
concedir tres trofeus, d'acord amb la sol·licitud de 
Llagostera Competició. També s'autoritza la col·loca
ció d'una pancarta anunciadora al carrer Camprodon. 

5 . - Acceptar la tramesa de 15.000'- ptes. en segells 
aprovats per la Direcció General de Tributs mitjan
çant resolució de 19-1-84, feta per la Creu Roja de 
Catalunya, i procedir al pagament dels mateixos. 

6 . - Concedir a la Sra. Isabel Parés Alcalà llicència 
de taxi per al vehicle Mercedes, matrícula GE-3255-0, 
en substitució de l'actual Seat, matrícula GE-1130-O 

7 . - Concedir al Sr. Miquel Motjé Lloveras un gual 
permanent al carrer Concepció núm. 24 

8.— Llicències d'obres; 
—Concedir llicència a Josep Vila Soteras per a la 

construcció d'una fossa per instal·lar un dipòsit de 
gas-oil de 5.000 1. a la plaça Catalunya núm. 14 

—Concedir llicència a Joaquim Arbusé Turon per 
fer obres de remodelació i adaptació del local de la 
plaça Catalunya núm. 9, per instal·lar una Sala de 
Jocs Recreatius, tipus A 

-Concedir llicència a Santiago Vila Vidal per a 
l'ampliació d'un magatzem i oficines a la carretera 
de Girona a Sant Feliu de Guíxols, p.k. 24,6, condi
cionada a que el magatzem II s'ha de separar com a 
mínim 12 m. del límit de la parcel·la. 

-Concedir llicència a Joan Puig Valls, per ampliar 
balcó i pavimentar el terra al passeig Pompeu Fabra 
núm. 46 

-Concedir llicència a Bonaventura Paradeda Pla, 
per enguixar el sostre i arrebossar parets dels soterranis 
i construir paret d'aillament al passeig Tomàs de A. 
Boada núm. 15 bis. 

—Concedir llicència a Joan Llenas Martinell per am
pliar habitatge i magatzem al carrer Fivaller núm. 22 

9 . - Informar favorablement l'Estudi de Detall pre
sentat pels Srs. Santiago Barreiro i Rosa Llagostera 
per construir una vivenda al carrer Olivareta. 

10 . - Concedir llicència d'obertura d'un local des
tinat a Sala de Jocs Recreatius, tipus A, a la plaça Ca
talunya núm. 9, d'acord amb la sol·licitud de Joa
quim Arbusé Turon. 

1 1 . - Informar favorablement la sol·licitud de Lluís 
Bellvehí Comas per a la instal·lació de calefacció al 
carrer Joan Maragall núm. 14, i trametre l'expedient a 
la Comissió d'Activitats Qassificades de Girona. 

12 . - Adjudicar les obres a realitzar en el Cementiri 
Municipal al contractista Salvador Casadellà, per ser 
l'oferta econòmica més avantatjosa per a l'Ajunta
ment. 

1 3 . - Procedir al cobrament de les Contribucions 
Especials per les obres d'urbanització dels sector del 

Cementiri i del C/. del Fred, amb el recàrrec del 20 
per cent, als següents propietaris: 

* Carrer Ganix: Vicenta Fausellas Mallorquí, Joan 
Ferrer Plana, Narcís Rabert Horta. 

*Carrer Ricard Casademont: Ramona Colomer Ros, 
Rita Font Cabarrocas. 

*Carrer Pocafarina: Maria Gelada Mateu. 
•Carrer del Fred: Dolors Marquès Bach, Josefa Ra

mírez Bermúdez, Bonaventura Alefíà Pallí, Josefa 
Rodríguez Rojo. 

*Carrer Rafael Mas: Montserrat Vicens. 

SESSIÓ DEL DIA 23 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir un gual permanent al Sr. Antoni Puig 
Menció al carrer Albertí núm. 12 

4 . - Desestimar la sol·licitud del Sr· Tomàs Vila 
Torras demanant un gual permanent en el núm· 99 
del carrer Ganix ja que les Ordenances Municipals no 
preveuen la possibilitat de concedir guals a obertures 
a la via pública que no siguin portes que permetin 
l'entrada i sortida de vehicles. No obstant això 
s'acorda estudiar la possibilitat de senyalitzar la zona 
per facilitar les tasques de càrrega i descàrrega. 

5.— Desestimar la reclamació del Sr. Hipólito Mar
tínez Boto i no donar de baixa el rebut del servei de 
recollida d'escombraries del carrer Sant Pere núm 3 
bis ja que s'ha pogut comprovar que constitueixen 
dues unitats físiques, i per tant dues vivendes. 

6.— Reconèixer a l'agent Andrés Manchado Nieto 
el 1J trienni de serveis prestats, a partir del dia 1 -8-85 

7.— Procedir a l'anul·lació de l'aval bancari presen
tat per Construccions Planells S.A. el 14 de maig del 
1982, en garantia per a la construcció de la piscina 
municipal i edifici de vestuaris. 

8 . - Llicències d'obres: 
-Concedir llicència a Josep Pons Borrell per a la 

construcció d'un cobert en el "Mas Cateura" del vei-
nat Cantallops, condicionada a que l'ampliació esti
gui separada un mínim de 12 metres respecte al límit 
de la finca· 

-Concedir llicència a Josep Sagué Masgrau per mo
dificar una finestra i col·locar una persiana metàl·lica 
al carrer Cantallops núm· 10 

9.— Ordenar la paralització de les obres d'instal·la
ció de material elèctric a la prolongació del carrer 
Panedes i requerir al promotor Sr· Joaquim Comas 
Corrius perquè presenti a l'Ajuntament el correspo
nent projecte tècnic· 

lO · - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1 •659.594'- pessetes, així com el pagament 
de serveis especials realitzats per agents de la Pohcia 
Municipal per un import total de 45.300'- pessetes. 

1 ! • - Concedir a Jaume Corominas Gironès el nín
xol núm. 5 antic esquerra del Cementiri Municipal, 
per termini de 40 anys. 

12 . - Adquirir a la Sra. Pilar Gurnés Costa els nin-
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xols núms. 31 antic esquerre i 284 antic esquerre del 
Cementiri Municipal, d'acord amb la seva sol·licitud. 

1 3 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 3 antic dreta del Cementiri Municipal a favor de 
Joan Capdevila Arbat. 

14 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 459 antic esquerre del Cementiri Municipal a 
favor de Joaquima Capdevila Arbat. 

15.— Aprovar l'adquisició de plaques de numeració 
de les vivendes d'una sèrie de carrers que actualment 
no estan numerats. 

16.— Contractar el tractament informàtic dels pa
drons municipals amb l'empresa Centre de Càlcul de 
Girona S.A. 

17 . - Aprovar el projecte i pressupost d'enllumenat 
del Camp de futbol, per un valor de 901.875'- ptes., 
redactat per l'Enginyer Tècnic Sr. Jordi Tarradellas 
Llensa. 

També s'acorda oferir-lo a diferents tècnics instal-
ladors perquè ofereixin a la baixa. 

18.— Aprovar l'adquisició de vestuari per als mem
bres de la Brigada d'Obres. 

19.— Realitzar les obres d'arranjament i adequació 
del magatzem recentment adquirit per etapes i en pri
mer lloc, procedir a fer el paviment. 

20.— Desestimar l'oferta de l'empresa Nobel Espa-
flia S.A. oferint pintura per a les senyalitzacions asfàl
tiques. 

2 1 . - Subvencionar sopar organitzat per la Policia 
Municipal amb motiu de la celebració de la festivitat 
de la seva Patrona amb 10.500'- pessetes. 

2 2 . - Concedir una subvenció al Consell de Cultura 
amb motiu de la MOSTRA DE TEATRE per valor de 
178.000'-ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 30 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Estimar la reclamació del Sr. Pere Comas Mas-
cort i donar de baixa el concepte d'entrada de car
ruatges i guals del rebut núm. 292 d'arbitris munici
pals ja que la casa núm. 2 del carrer Canalejas està 
ubicada en una finca qualificada com a "sòl rústic". 

4.— Autoritzar al Club Ciclista de Vidreres perquè 
la VIII Cursa Social, el proper dia 24 de novembre del 
1985, passi per aquest terme municipal. 

5.— Desestimar la reclamació del Sr. Joan Duran 
Vila i no donar de baixa el concepte d'escombraries 
del rebut núm. 609. 

6.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència a la Sra. Catalina Estaíiol 

Morató per a la construcció d'una fossa sèptica i 
connectar a la xarxa general de clavegueram al car
rer Pocafarina, 16. 

—Informar favorablement la sol.licitud de llicèn
cia d'obres del Sr. Joan Casas Masgrau per a la cons

trucció d'una paret de tanca a la Nàutica Casas, S.A., 
al carrer Maiena, s/n., i trametre l'expedient a la 
Comissió Provincial d'Urbanisme perquè autoritzi 
l'obra a l'amparança de l'art. 58.2 de la Llei del Sòl. 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Estimar la reclamació del Sr. A. Padilla Pérez 
i donar de baixa el concepte d'entrada de carruatges 
i guals del rebut núm. 390 d'arbitris d'urbana. 

4 . - Concedir a la Sra. Concepció Artigas Pol un 
gual permanent a la plaça del Mercat núm. 4. 

5 . - Llicències d'obres: 
-Atorgar llicència al Sr. Joaquim Arbusé Turon 

per reformar la façana de la casa núm. 9 de la pla
ça de Catalunya. 

-Atorgar llicència al Sr. Àngel Albertí Barrera per 
a la construcció d'un cobert agrícola en el veïnat 
de Panedes núm. 15, "Cal Soldat". 

—Atorgar llicència al Sr. Vicenç Boadella Rabase-
das per a la construcció d'una cuina, pavimentar i 
arrebossar les parets del garatge al carrer Constàn
cia núm. 7. 

SESSIÓ DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentada de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir autorització a la Comissió de Quin-
tos/85 per a la celebració del XII Quo Vadis, el dia 
1 de desembre del 1985. 

4 . - Reconèixer el 4.rt trieni de serveis prestats 
al funcionari Lluís Company Armengol. 

5.- Llicències d'obres: 
-Concedir llicència d'obres a Josep Guinó Bou, 

per a la construcció d'una vivenda unifamiliar entre 
mitgeres a la prolongació del carrer Panedes, s/n. 
(actualment carrer Marina), ja que el contractista 
d'obres, responsable de la urbanització del carrer, 
ha presentat l'aval bancari corresponent per garan
tir les obres d'urbanització del carrer. 

—Concedir llicència a Dihabsa Administración, 
S.A., per a la construcció de 5 vivendes unifami-
liars entre mitgeres, de Protecció Oficial, a l'avin
guda del Carril, ja que ha presentat aval bancari 
per garantir les obres d'urbanització de la zona. 

— Concedir llicència a Josep Puig Ferrer per a 
l'ampliació d'un magatzem al carrer Albertí, s/n. 

-Informar favorablement la sol.licitud de Wer-
ner Fürst per a la construcció d'una vivenda unifa
miliar aillada al veïnat de Gaià, parcel·la 164, po
lígon 4, i trametre l'expedient a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme perquè segueixi el tràmit de 
l'art. 43.3 deia Llei del Sòl. 

-Informar favorablement la sol.licitud de Pere 
Camps Sansalvador demanant el canvi d'ús de la 



Butlletí d'Informació Municipal - 19 

masia agrícola "Mas Morató" del veïnat de Pane-
des, passant de masia agrícola a Casa de Colònies. 
S'acorda trametre l'expedient a la Comissió Provin
cial d'Urbanisme seguint el procediment previst a 
l'art. 43.3 de la Llei del Sòl. 

6.— Aprovar la relació d'entitats i nuclis de po
blació del terme municipal, així com la denominació 
dels diferents carrers i el tipus de via que els hi 
correspon a cada un. 

7.— Aprovar la compra de gas-oil per a la calefac
ció del Col·legi Públic Lacustària. 

8 . - Aprovar la instal·lació d'un elemant de cale
facció a la Llar de Jubilat ja que les instal.lacions 
actuals són insuficients. 

9.— Concedir subvenció als grups de teatre que 
participen a la IV Mostra de Teatre: 

-Grup Pimpinela 23.000 ptes. 
-Grup Taller de Teatre 25.000 ptes. 
-Grup Teatre d'Art 25.000 ptes. 
-Grup T.E.I. de Sant Marçal 25.000 ptes. 

10 . - Adjudicar els treballs d'instal·lació de l'en
llumenat del camp de futbol a l'empresa Joan Parés, 
per ser l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament· 

SESSIÓ DEL DIA 20 DE NOVEMBRE DEL 1985 

1 •- Aprovar l'acta de la sessió anterior· 

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Tornar la fiança dipositada per Francesc 
Nuell Moll per la concessió de l'explotació de la 
piscina municipal durant la temporada d'estiu/85. 

4 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 132 antic dreta del Cementiri Municipal, a 
nom de Delfí Sàbat Xirgu, d'acord amb la documen
tació presentada· 

5 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm· 49 (amb ossera) antic dreta del Cementiri 
Municipal, a nom de Delfí Sàbat Xirgu, d'acord 
amb la documentació presentada. 

6 . - Aprovar la relació de despeses per un im
port total de 325.465'- ptes., així com la relació 
de serveis especials prestats per l'agent de la Poli
cia Municipal José Luis Santamaría Molero. 

7.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. Joan Duran Vüa per a 

la substitució d'una finestra per una porta de ga
ratge al carrer Jaume I (cantonada amb carrer Fi-
valler), condicionada a que un tècnic competent 
assumeixi la direcció de les obres, per tractar-se 
d'una intervenció estructural. 

-Concedir llicència al Sr. Josep Galobardes 
Alsina, en representació de Dihabsa Administra-
ción, S.A., per a la construcció d'una vivenda uni-
familiar entre mitgeres a l'Avinguda del Carril, 
s/n., condicionada a la presentació d'un aval ban
cari als efectes de garantir les obres d'urbanització. 

8.— Aprovar la Data núm. 6 presentada pel Re
captador Municipal, per un import de 98.845 pes
setes, als efectes de donar de baixa rebuts de l'im

post municipal de circulació de vehicles, per im
procedents. 

9.— Procedir a donar de baixa diversos rebuts de 
Contribucions Territorials de diferents propietats 
municipals que estan destinades a l'ús públic. 

10.— Sol·licitar de la Diputació de Girona subven
ció pera: 

a) Reparació de la Sala de Sessions de l'Ajuntament. 
b) Equipament informàtic per a l'Ajuntament. 
c) Instal.lació de 10 hidrants al municipi. 

1 1 . - Adquirir una màquina d'escriure per a les ofi
cines municipals. 

12 . - Nomenar Caporal de la Policia Municipal a 
l'agent Joan Linde Ribas. 

13.— Acceptar les subvencions i crèdits concedits 
per la Diputació de Girona: 

-Crèdit de 1.000.000 ptes. per a l'arranjament 
de carrers. 

-Subvenció de 700.000 ptes. per al Museu Muni
cipal. 

-Subvenció de 500.000 ptes. per a un pou d'aigua. 
-Subvenció de 500.000 ptes. per a l'adequació del 

local social del carrer Ganix. 
-Subvenció de 200.000 ptes. per a camins veïnals. 

14.— Aprovar la Certificació d'Obres referent a 
l'adequació del local social del carrer Ganix, per un 
import total de 1.600.979 ptes. 

15 . - Aprovar el Padró d'Arbitris d'Urbana per a 
1985 (escombraries, clavagueram, balcons, entrades 
de vehicles, etc) . 

SESSIÓ DEL DIA 4 DE DESEMBRE DEL 1985 

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

buda. 
3.— Denegar la sol·licitud de M.a Àngela i Marga

rida Mir i Miquel per renovar la llicència d'obres 
núm. 35/81, ja que la mateixa ha caducat i l'expe
dient s'ha arxivat, instant a les interessades perquè 
demanin nova llicència per a les obres que falten fer 
a les vivendes del carrer Costa Brava/Trav. St. Feliu. 

4.— Concedir autorització al Sr. Joan Reixach Jo-
ventech per ocupar la via pública amb mate
rials de construcció al carrer Concepció, 15. 

5.— Procedir a la revisió de la liquidació de taxes 
per taules i cadires núm. 14/85 tal con sol·licita 
el Sr. Francisco Boadella Butiftach rectificant 
el període impositiu. 

6.— Anul·lació de la multa núm.07135 de 17-11-
85, imposada al Sr. Francisco Pi Esteve. 

7.— Anul·lar la llicència d'obres núm. 167/85, 
a nom de Jaume Rigau Delclós, ja que aquest expe
dient resta pendent de tràmits amb el Patronat de 
la Vivenda de Girona. 

8.— Concedir un gual permanent al núm. 43 del 
carrer Nou, a nom del- Sr. Domingo Pascual Mo
rató. 

9 . - Autoritzar a la Sra. Maria Ferrés 
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Serra la instal·lació d'un Baby Innfantil, del 15-
12-85 al 2-1-86, en el solar del Sr. Josep M. Coris 
Martinell. 

10 . - Donar de baixa un rebut d'escombraries 
corresponent al núm. 29 del carrer Sant Feliu, per 
duplicat de rebuts. 

1 1 . - Revisar el rebut de recollida d'escombraries 
del núm. 23 del carrer Àngel Guimerà a nom del 
Sr. Francisco Pi Esteve, ja que no és una vivenda 
sinó un garatge. 

12 . - Concedir el nínxol núm. 28 antic est]uerrc 
del Cementiri Municipal al Sr. Josep Verii;it;uer Ro
drigo, pel termini de 40 anys. 

13.— Autoritzar el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 290 ampliació esquerra del Cementiri Muni
cipal, que passa a nom de la Sra. Isabel Pigem Oliveras. 

14.- Autoritzar el canvi de titularitat del 
nínxol núm. 249 ampliació dreta del Cementiri 
Municipal que passa a nom de la Sra. Lluisa Sabarí 
Mateu. 

1 5 . - Autoritzar el canvi de titularitat 
del nínxol núm. 78 ampliació dreta del Cementiri 
Municipal, que passa a nom de la Sra. Rita Sabarí 
Mateu. 

16.— Autoritzar el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 336 antic esquerre del Cementiri Municipal, 
que passa a nom de Miquel Suros Rams. 

17.— Aprovar unes despeses de 167.079 ptes. 
per factures diverses. 

18.— Denegar la llicència d'obres de l'expedient 
núm. 169/85, al Sr. Matias Rodríguez Rodríguez, per 
no adaptar-se a les Normes Subsidiàries, per fer un 
cobert a l'avinguda del Gironès, s/n. 

19.— Concedir llicència d'obres al Sr. Lorenzo 
Llobet Masgrau per obrir i formar porta i finestra 
a la façana del carrer Almogàvars núm. 22. 

20.— Concedir llicència d'obres al Sr. EmUi Ma
teu Darder, per arrebossar i col·locar mosaic al 
carrer Processó núm. 7 

21.— Concedir llicència al Sr. Joaquim Arbusé 
Turon per col·locar un rètol al núm. 9 de la plaça 
Catalunya, anunciant una Sala de Jocs Recreatius 
tipus A. 

2 2 . - Informar favorablement la instal·lació d'un 
dipòsit de gas-oil per a calefacció al carrer Puig del 
General núm. 1, a nom de Teresa Pons Salvà. 

2 3 . - Declarar improcedent el rebut núm. 297, 
de les Contribucions Municipals, a nom de Joaquim 
Puig Ferrer. 

24.— Rectificar l'entrada de carruatges i guals 
del rebut núm. 605 a nom de Joan Mestres Fulla. 

25.— Donar de baixa els conceptes de clavegueram, 
recollida d'escombraries i entrada de carruatges i 
guals al rebut núm 606, a nom de Joan Mestres 
Fulla. 

26.— Comprar una màquina elèctrica de podar 
per a l'Ajuntament. 

ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE MARÇ DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - En relació als recursos presentats contra les 
Contribucions Especials aplicades per a la construc
ció del col·lector de la Trav. PI. Barceloneta/Passeig 
Romeu: 

-Acceptar les reclamacions de Dolors Coris Vila, 
Josep Esteve Busquets, Josep Jovanet Rissech, Juan 
Ramírez Pàez, Manuel Sànchez Aguilera. 

-Ratificar l'acord pres en el que afecta a les CE. 
d'en Joan Turon Rabassedas. 

-Efectuar nova reunió amb els interessats signata
ris de la instància que encapçala Nicolàs Molina Alca
là. 

-Denegar el recurs de Lluís Perxachs Costas ja que 
realment és beneficiat per la construcció del col·lec
tor. 

4.— Declarar innecessària la reparcel.lació en la 
Unitat d'Actuació RASET-MARTI. Aprovar la localit
zació de terrenys de cessió obligatòria i gratuita a 

l'Ajuntament per a vials, així com la localització de 
la resta de parcel·les edificables, d'acord amb l'actual 
situació viària del sector i les determinacions de les 
Normes Subsidiàries. Afectar als usos de vials previs
tos en les N.S. els terrenys de cessió obligatòria i gra
tuïta. Prorratejar els costos d'urbanització de manera 
proporcional a la superfície dels terrenys dels respec
tius propietaris, amb els criteris correctors que s'es
tableixin d'acord amb el propis afectats. Sol·licitar 
del Registre de la Propietat que faci constar, mitjan
çant nota marginal, l'afecció amb caràcter real de les 
finques edificables incloses en el sector al compliment 
de les càrregues, i pagament de les despeses inherents 
al sistema de cooperació. 

5 . - Procedir a la contractació de les obres del col-
lector del carrer Canalejas mitjançant el Plec de Con
dicions aprovat en sessió de 22-11-84 i demanar un 
estudi per a la possible construcció simultània del 
servei d'aigua potable. 

6 . - Sol·licitar a la Delegació Territorial de Gover
nació autoritzi l'execució de les obres d'Ampliació 
del recinte del Cementiri Municipal, incloses en el Pla 
d'Obres i Serveis de Catalunya/1983, pel sistema de 
conrractació directa. 
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7.— Ratificar la contractació del Sr. Santiago Soler 
i Colomé com a Assessor Jurídic de l'Alcaldia. 

8 . - Habilitar com a Secretari Accidental a Santiago 
Soler i Colomé, ratificant l'acord de concessió de 
Comissió de Serveis al funcionari Joaquim Llorens i 
Clos. 

9 . - Aprovar la modificació de la plantilla de fun
cionaris, quedant fixada de la següent manera: 

— 1 plaça de Secretari. 
- 1 plaça d'Administratiu d'Administració General. 
- 4 places d'Auxiliars d'Administració General. 
—7 places de Policia Municipal. 
- 3 places de peó de la Brigada Municipal de Serveis. 

10.— Cobrir interinament les places vacants exis
tents (1 plaça d'Auxiliar d'Administració General i 
3 places de Policia Municipal), de conformitat amb el 
que preveu la Resolució de la Direcció General d'Ad
ministració Local de 11-9-84, establint un termini 
de 10 dies per a la presentació de sol.licituds. 

11.— Reconèixer els serveis prestats a l'Adminis
tració pels funcionaris Lluís Company Armengol, Do
mènec Màrmol Mercado i Núria Comas Ventura. 

12.- Augmentar en un 6,5 per cent les retribucions 
dels funcionaris i personal laboral al servei de l'Ajun
tament. Al mateix temps, en atenció a l'actual situa
ció deficitària de medis personals per a la Policia Mu
nicipal, s'acorda concedir-los-hi una gratificació per 
serveis extraordinaris. 

1 3 . - Contractar a Joan Montiel Montiel per termi
ni de sis mesos com a peó de la Brigada Municipal. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 20 DE MARÇ DEL 19 85 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Adjudicar el Servei de Recaptació Municipal 
al Sr. Carles Mateu Casellas, d'acord amb les Bases 
del Concurs publicades en el B.O.P. núm. 20, de 
14-2-85. 

4 . - En relació al subministrament d'aigua: 
1 . - Mantenir les negociacions ainh la Sra. Calm en 

l'estat en que es troben ara sense ;ib;mdonar-les total
ment i buscar solucions immediates al problema de 
l'aigua per aquest estiu. 

2 . - En cas de necessitat urgent d'aigua, recons
truir el pou núm. 2, és a dir, arrancar el tub ' tornar-lo 
a perforar augmentant la fondària en 40-50 letres. 

3 . - Visar el projecte existent per constn ir un pou 
a la mota de la riera Gotarra a una fondària d'uns 20-
25 m. 

5 . - No aprovar els comptes i liquidació pèr a l'any 
1984 presentat per GESESA, ja que les condicions 
que van determinar que no s'aprovés l'estat de comp
tes i liquidació per a l'any 1983, són les mateixes. 

6 . - Aprovar, per unanimitat, el Reglament de Rè
gim Interior del Patronat del Museu Municipal de Lla-
gc^tera. 

7.— Nomenar els següents membres de la Junta del 
Patronat del Museu Municipal: 

-PRESIDENT: Josep Puig i Rodó. 
-SOTS-PRESIDENT: Josep Blanch Vall-llosera. 
-Vocals: Josep Alba Matamala; Joan Puigdemunt 

Coll; Gna. Hermenegilda Santamaría Varona; Jaume 
Moll Ferrandis; Josep Planella Calvet; Emili Soler 
Vicens; Emili Pons Serarols. 

També d'acorda ratificar el nomenament de Con
seller de la Presidència al Sr. Esteve Fa Tolsanas, amb 
motiu de la seva curada gestió des de fa anys en la te
màtica. 

8 . - Encarregar als serveis tècnics municipals la re
dacció d'un avant-projecte d'urbanització del camí 
de Cantallops a Can Belluga, tenint en compte les sug-
gerències formulades pels veïns i, subsidiàriament, la 
proposta acceptada pel Ple Municipal en data 4-12-84. 

9 . - Es deixa sobre la taula l'aprovació dels comp
tes de la Residència-Hospital "Josep Baulida". 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 D'ABRIL DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Denegar el recurs de reposició interposat pel 
promotor de la urbanització "Mas Aymerich", Sra. 
Anna Maria Crusells Trufíó, contra l'aprovació defini
tiva de les Normes Subsidiàries. 

4 . - Tenir per interessat en l'acord municipal d'in-
cautació de fiança i resolució del contracte amb el 
contractista Sr. Saubí, a l'entitat Banca March, S.A., 
que va afíançar el contractista en l'execució de les 
obres dels carrers del sector del Cementiri i carrer del 
Fred. 

Admetre i estimar el recurs de reposició interposat 
per Banca March, S.A. considerant que no té lloc la 
incautació de la fiança amb motiu dels descomptes 
ja efectuats de les certificacions d'obres, i autoritzar 
la seva devolució prèvia la publicació del correspo
nent Edicte en el B.O.P. i al Tauló d'Edictes. 

Encomanar a l'Arquitecte Municipal, director de 
les obres, l'aixecament de la recepció definitiva de les 
mateixes en la part executada entenent que la recep
ció provisional ja ha estat efectuada amb l'aprovació 
de les certificacions d'obres, no havent-se aixecat fins 
a la data per causa del propi contractista, passivitat 
que aquest Ajuntament entén no pot perjudicar a ter
cers. 

5 . - Autoritzar al Sr. Alcalde per formalitzar el 
corresponent contracte de compravenda adquirint 
l'immoble del carrer Processó núm. 15, propietat de 
Maria Cantal Llaveras, pel preu de 1.600.000'- ptes. 

6 . - Aprovar l'expedient per a la creació d'un crè
dit extraordinari de 1.600.000'- ptes. per a la partida 
"Adquisició d'un magatzem pel servei de la Brigada 
Municipal d'Obres". 

7.— Aprovar definitivament el Projecte de cons-
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trucció del Dispensari Municipal redactat per l'Arqui
tecte J.M. Falcó Huguet. 

8 . - Redactar, previ els oportuns estudis, les Bases 
per realitzar un concurs per a l'arrendament del Servei 
Municipal d'Aigua Potable. 

9 . - Aprovar, inicialment, el Pla d'Organització del 
tràfic rodat de la vila, obrint tràmit d'informació pú
blica, pel termini de 15 dies, mitjançant anunci en el 
B.O.P. i el Tauló d'Edictes de la Casa de la Vila per 
formular les al·legacions que es creguin pertinents. 

10 . - Aprovar el programa de festes de la vila. 
També aprovar els preus dels abonaments que cobrei
xen l'entrada a totes les activitats fetes a l'envelat, 
que són els següents: 

-Per matrimoni, 2.000'- ptes. 
-Pel primer fill o membre de la família que s'hi afe

geixi, 750'-ptes. 
-Per la resta de fills o membres de la família, 500'-

ptes. per cadascun. 
També s'acorda que un dels dies de la Festa major 

els membres de la Corporació se'n cuidaran del bar 
de l'envelat. 

1 1.— Aprovar els comptes de la Residència-Hospi-
tal "Josep Baulida", exercici 1984, que ofereixen el 
següent resultat: 

-Existència a 01-01-1984 4.843.127'-ptes. 
-Ingressos 1984 6.644.062'- ptes. 
-Despeses 1984 5.032.939'- ptes. 

-EXISTÈNCIES a 31-12-1984.. 6.477.052'-ptes. 

12.— Aprovar inicialment l'estudi hidrològic de 
la riera Gotarra redactat per l'enginyer Sra. M. Carme 
Velasco Cabré, obrint tràmit d'informació públi
ca mitjançant anunci en el B.O.P. pel termini de 15 
dies i al Tauló d'edictes de la Casa de la Vila, per for
mular les al.legacions que es creguin adients. 

SESSIÓ DEL DIA 8 DE MAIG DEL 1985 

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

buda. 

3 . - Considerar no compatible la tasca del Sr. Ra
mon Gavilan com Arquitecte Tècnic Municipal de 
Llagostera amb la que desenvolupa a l'Ajuntament de 
Sant Feliu de Guíxols, si bé s'agraeix la col·laboració 
prestada fins al moment que ha estat plenament satis
factòria. 

4 . - Concertar les prestacions dels funcionaris i per
sonal passiu d'aquest Ajuntament amb l'entitat Previ-
sión Aseguradora Sanitària, S.A., enviant el contracte 
a la direcció de la M.U.N.P.A.L. perquè conformin la 
possibilitat de la seva compensació. 

Atorgar el termini d'un mes als funcionaris que no 
tenen subscrita pòlissa individual amb aquesta Com
panyia perquè presentin oferta de la prestació de ser
veis complementaris que exigeix la M.U.N.P.A.L. 

5 . - Resoldre els punts inconcrets en la normativa 
vigent a la zona coneguda com a Sector del CASC 
ANTIC, mitjançant un Estudi de Detall quina redac
ció s'encarrega a l'Arquitecte Municipal per fixar les 

alçades màximes i concretar, en tot cas, els colors i 
acabats. 

6.— Procedir a la demolició de la xemeneia cons
truïda per la Sra. Catalina Soler Barceló al carrer 
Santa Anna núm. 14, concedint a la interessada un 
termini de 15 dies perquè procedeixi a fer la demo
lició, impedint definitivament els usos a què donés 
lloc, amb l'advertiment de que transcorregut aquest 
termini, es procedirà d'ofici a l'execució subsidiària 
per la Brigada Municipal d'Obres, sota la direcció 
de l'Arquitecte Municipal i a costa de l'obligada. 

7.— Realitzar una inspecció de les declaracions de 
facturacions efectuades per FECSA dintre del terme 
municipal per poder valorar exactament si aquelles 
eren correctes i poder així, establir, amb més exac
titud, a part de l'estricte compliment de les facultats 
revisores de l'administració tributària, la convenièn
cia municipal de cobrar amb un o altre sistema, sol-
licitant a FECSA que posi els rebuts i llistat corres
ponents a tots els abonats al servei dins el terme mu
nicipal a la disposició del personal d'aquest Ajunta
ment, en el termini màxim d'un mes. 

8.- Denegar el recurs de reposició presentat per 
José Escoriza Nieto contra l'acord de l'Ajuntament 
Ple de 6-2-85 relatiu a la demolició de les obres rea
litzades a Can Crispins, ja que no és possible que unes 
obres acabades definitivament l'any 1981 encara es
tiguessin en construcció el 29-3-84. 

9 . - Aprovar l'estat de comptes presentat per GE-
SESA corresponent a l'exercici 1983, amb un saldo 
pendent de liquidar a favor de GESESA per import 
de 626.803'-ptes. 

10.- Aprovar l'estat de comptes presentat per GE
SESA, corresponent a l'exercici 1984. amb un saldo a 
favor de GESESA per un import de 3.357'- ptes. 

1 1 . - Deixar sobre la taula l'aprovació del Plec de 
Condicions del concurs d'adjudicació del servei muni
cipal d'aigua potable. 

12.— Denegar la sol.licitud de Vicenç Canigueral 
Cid i no atorgar el préstec que demana al Pòsit Agrí
cola Local ja que és voluntat d'aquest Ajuntament 

deixar sense efectes l'activitat del Pòsit Agrícola Local. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE JUNY DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Acceptar la dimissió de l'assessor personal de 
l'Alcaldia habilitat com a Secretari Accidental, Sr. 
Santiago Soler Colomé, que per motius professionals 
no pot atendre el càrrec municipal. 

4 . - Ratificar l'expedient de compatibilitat trami
tat per l'Alcaldia per a la contractació del Sr. Esteve 
Alcalde Jiménez com a Secretari de la Corporació, 
en virtut del qual l'Ajuntament de Vulpellach, Fonte-
ta i Peratallada declara compatible al seu funcionari 
establint un conveni entre ambdues Corporacions en 
quant a les condicions de funcionament i horari. 
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5 . - Contractar al peó d'obra Sr. Manuel Aguilera 
Córdoba per a la realització de diverses tasques. 

6.— Ratificar l'acord pres per la Comissió Mpal. 
Permanent en sessió de 15-5-85 i fixar en 3.000'-
ptes. la remuneració del Sr. Lluís Company Armengol 
per l'activitat de donar corda al rellotge i a la sirena 
municipal. 

7.— Ratificar el Decret de l'Alcaldia, de 17 de maig 
d'enguany, pel qual s'exposen al públic les normes 
que han de regir el concurs de contractació d'explota
ció de les instal.lacions de la piscina municipal i que ha 
estat exposat pel termini de 15 dies en el Tauló 
d'Edictes. 

8.— Adjudicar l'explotació del bar i instal.lacions 
de la piscina municipal a Francesc Nuell Moll per ser 
l'oferta econòmica més avantatjosa per a l'Ajunta
ment. 

9 . - Deixar sobre la taula la modificació del traçat 
d'un camí veïnal a la finca "Els Vinyals" a conse
qüència de la donació de la Sra. Ribó. 

10."— Deixar sobre la taula l'aprovació de les Bases 
per a la contractació d'un Arquitecte Tècnic Munici
pal. 

1 1 . - Deixar sobre la taula l'aprovació del Regla
ment Orgànic Municipal. 

12.— Quedar assabentats del Decret de l'Alcaldia 
designant als membres de la Comissió Municipal de 
Govern, que quedarà composada de la següent mane
ra: 

-PRESIDENT: Josep Puig i Rodó. 
-TINENT D'ALCALDE: Joan Gruart i Comas; 

Àngel Grabulosa i Corcoy; Josep Ramírez i Cano; 
Josep Alba i Matamala. 

SESSIÓ DEL DIA 3 DE JULIOL DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da així com del Decret de l'Alcaldia pel qual es cessa 
com a Regidor-Delegat d'Educació i Escoles al Sr. 
Lluís Nuell Creus, amb motiu de la reorganització 
interna de l'Ajuntament, donada la seva dimissió com 
a Regidor de l'Ajuntament i nomenant al Sr. Josep 
Alba i Matamala Regidor-Delegat d'Educació i Escoles 
i al Sr. Joaquim Comas Tarrés com a Regidor-Delegat 
adjunt a Urbanisme. 

3.— Aprovar la proposta de modificació del traçat 
del camí vei'nal a la finca "El Vinyals", a conseqüèn
cia de la cessió de la Sra. Àngela Ribó. 

4 . - Ratificar el nomenament del Sr. Esteve Alcalde 
Jiménez com a Secretari de la Corporació. 

5 . - Ratificar la contractació de l'Arquitecte Tècnic 
Sr. Genis Bayé Sarrà, amb caràcter interí, com a tèc
nic municipal. 

6.— Aprovar la proposta de retribució dels Srs. Re
gidors mantenint les valoracions proporcionals per 
punts afegint-hi un tant per Comissió Informativa, de 
Govern o Ple al que s'assisteixi. Les puntuacions són: 

-Per tasques d'Alcaldia 15 punts 
-Per la delegació de Cultura 2,5 punts 

—Per la delegació de Tràfic 3,5 punts 
—Per la delegació 3.a Edat-Guarderia . . . 2,5 punts 
-Per la delegació Assistència Social . . . . 1,5 punts 
-Per la delegació Parcs i Jardins 2 punts 
—Per la delegació Obres i Urbanisme . . . . 6 punts 
—Per la delegació Mercat 1 punt 
-Per la delegació Escorxador I punt 
-Per la delegació Ponts i Camins 0,5 punts 
-Per la delegació Escombraries 1 punt 
-Per la delegació Hisenda 1 punt 
-Per la delegació Enllumenat 0,5 punts 
-Per la delegació Adjunt a Urbanisme . . . . 1 punt 
—Per la delegació Festes 1 punt 
-Per la delegació Esports 3 punts 
—Per la deleg. Medi Ambient i Exposic. . 1,5 punts 
—Per la delegació Cementiri 1 punt 
—Per la delegació Personal 2 punts 
—Per la delegació Educació i Escoles . . . 2,5 punts 
—Per la delegació Sanejament 3,5 punts 
—Per la delegació Bombers i Atur 1,5 punts 
—Per la delegació Aigües 3 punts 
-Per la delegació Biblioteca 1,5 punts 
-Per la delegació Conserv. edificis 1 punt 
-Per la delegació Sanitat 2,5 punts 
Atorgant, d'acord amb les possibihtats pressupos

tàries, la valoració de 1.800'- ptes. per punt/mes. 
Per assistència a les diferents reunions i per a cada 

nivell, s'aproven les següents retribucions: 
-Per Presidència de Ple 3.000'- ptes. 
-Per Presidència Comissió de Govern 3.000'- ptes. 
-Per Presidència Comis. Informativa 3.000'- ptes. 
—Per assistència a Ple o Comissions . 1.000'-ptes. 

7 . - Aprovar l'Estudi de Detall del Casc Antic de la 
vila, amb vigència indefinida fins que sigui substituït 
adequadament per la redacció d'un Pla Especial tal i 
com estableixen les Normes Subsidiàries. 

8.— Aprovar la proposta de la Comissió de Serveis 
per refer el pou núm. 2 i delegar al Regidor Sr. Fabre-
llas perquè faci els estudis pertinents sobre la possibi
litat de fer un nou pou quan es cregui oportú. 

9.— Quedar assabentats de la dimissió com a Regi
dor de l'Ajuntament del Sr. Lluís Nuell Creus, tot 
agraint la sinceritat i dedicació amb que el Sr. Nuell 
ha portat a terme la seva tasca com a Regidor. 

10 . - Fixar el preu de repercussió a l'Ajuntament 
dels cursets de natació que es fan a la piscina munici
pal en la quantitat de 35'- ptes. per persona/dia. 

1 1 . - Aprovar el programa d'actes a celebrar durant 
l'estiu (mesos de juliol i agost). 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 17 DE JULIOL DEL 1985 

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

2 . - Aprovar, provisionalment, el Reglament Orgà
nic Municipal. 

3 . - Aprovar les Bases per a l'adjudicació del con
curs del Servei de subministrament d'aigua potable. 

4 . - Aprovar el resultat de la liquidació dels comp
tes de la Festa Major, que, globalment, han produït 
un dèficit estructural. 
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5.— Aprovar les Bases d'Actuació de la Junta de 
Compensació de la Urbanització "Llagostera Resi
dencial". 

SESSIÓ DEL DIA 7 D'AGOST DEL 1985 

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

2 . - Determinar les festes locals amb caràcter de 
retribuïdes i no recuperables per a l'any 1986 els dies 
19 i 20 de maig. 

3.— Aprovar la liquidació del compte general del 
pressupost de l'any 1984, amb un superàvit de 
6.900.719'-ptes. 

4.— Aprovar provisionalment, per termini de sis 
mesos, l'expedient d'ordenació del tràfic dels carrers 
de la vila. 

5.— Aprovar la proposta de l'Alcaldia que en vir
tut dels art. 22 i 23 de la vigent Llei de Bases de Rè
gim Local delegar competències a la Comissió de Go
vern els punts L, LL, O, P, V, W, X, Y, a, d, g, h, i, j , 
k, del Reglament Intern de l'Ajuntament i delegar 
alguna de les competències pròpies al Ple com són 
els punts e, i, 1, del Reglament Intern de l'Ajunta
ment. 

6.— Aprovar el model de llibre de Registre d'in
teressos de Regidors quina composició conceptual se
rà h següent: 

Concepte 1 Nom i cognoms del Sr. Regidor 
Concepte 2 Càrrec municipal 
Concepte 3 Professió del Sr. Regidor 
Concepte 4 Propietat immobles 
Concepte 5 Núm. D.N.I. 
Concepte 6 Data de la declaració 

7.— Aprovar la proposta del Regidor de Camins, 
acordant-se arranjar els camins defectuosos de la vila, 
amb un cost inicial valorat aproximadament en 
800.000'- ptes. 

8.— Encarregar als tècnics municipals la realització 
d'un informe de les obres necessàries per acondicionar 
el local adquirit com a magatzem de la briga d'obres i 
sol.licitar pressupostos de les obres. 

9 . - Aprovar la proposta per canviar el rellotge pú
blic de la vila ja que l'actual no funciona gaire bé. 
S'aprova el pressupost presentat per en Joan Fabra 
Vicents de Girona, per la quantitat de 241.955'-
ptes., més la instal.lació, el transport i les hores de 
feina. 

SESSIÓ DEL DIA 4 DE SETEMBRE DEL 1985 

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

2.— Aprovar definitivament el Plec de Condicions 
econòmico-administratives que regirà el concurs per 
a la contractació de l'arrendament del servei d'aigua 
potable. 

3.— Reformar les Ordenances Fiscals. 

4.— Sol.licitar la inclusió de les obres de construc
ció del Dispensari Municipal, en el Pla d'Obres i Ser
veis per al 1986. 

5.— Posar en marxa la tramitació corresponent per 
procedir a fer la sortida del carrer Saragossa. 

6.— Aprovar la rectificació/actualització del pressu
post de les obres d'urbanització del carrer Maiena i 
set més, per un import total de 28.086.546'- pessetes. 

7.— Sol.licitar al Sr. President del Consorci de la 
Costa Brava que es tinguin en compte les necessitats 
de la nostra vila en la redacció del Projecte del futur 
pas del Pasteral per a la portada d'aigües. 

8.— Aprovar l'adhesió a la proposta feta per l'Ajun
tament de Cassà de la Selva, i demanar al Departa
ment d'Ensenyament de la Generalitat que estudiï la 
possibilitat i conveniència d'invertir l'ordre de cons
trucció de Centres d'Ensenyament Secundari, que 
preveu el Pla Quadriennal de Construccions Escolars, 
entre Girona i Cassà de la Selva. 

SESSIÓ DEL DIA 2 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2 . - Suprimir la Comissió Permanent del Consell 
d'Esports i admetre la creació d'una nova entitat de 
caràcter privat que aglutini totes les inquietuds d'or
ganització i participació esportiva, que inicialment 
s'anomena JUNTA POLIESPORTIVA, autònoma to
talment respecte del propi Ajuntament. 

3.— Modificar l'art. 7.3 dels Estatuts de la Fundació 
de l'Hospital Municipal "Josep Baulida", en aplicació 
de la Disposició Transitòria del Reglament Orgànic 
Municipal. 

4 . - Sol.licitar un conveni amb la Seguretat Social 
per a l'assistència Mèdico-Farmacèutica dels funciona
ris. 

5.— Nomenar com a representant de l'Ajuntament 
a les Juntes de Compensació de "Llagostera Residen
cial" i "La Canyera", al Sr. Joaquim Comas Tarrés. 

6.— Autoritzar el pagament de 3 milions per a la 
construcció de la Caserna de la Guàrdia Civil a la Di
recció General de la Guàrdia Civil i donar-li el tracta
ment jurídic de donació i no com estava previst ini
cialment de subvenció. 

DEL DIA 9 D'OCTUBRE DEL 1985 

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

2 . - Aprovar la tramitació del corresponent de mo
dificació de la delimitació de la Unitat d'Actuació 
del sector anomenat "cal Curt" i ordenar als serveis 
tècnics municipals la redacció del Projecte de deUmi-
tació amb el sistema d'actuació urbanística de coope
ració. 

3 . - Encarregar a l'Arquitecte Mpal. la redacció 
d'un projecte d'obra ordinària per a l'obertura del vial 
travesser a la Baixada de Caldes, i l'escalinata a la car
retera de Tossa. 

4 . - Ordenar als tècnics municipals que procedeixin 
a redactar el projecte de reparcel.lació del polígon o 
Unitat d'Actuació del sector CAVISA, amb el contin-
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gut que estableixen els articles 82 a 84 del Reglament 
de Gestió. 

5 . - Aprovar inicialment el projecte del P.E.R.I. del 
Puig del General acordant-se sigui exposat al públic 
pel termini d'un mes, tal com determina l'art. 41 de la 
Llei del Sòl, per a la presentació d'al.legacions. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 16 D'OCTUBRE DEL 1985 

1. - Interposar recurs contra la proposta de Mapa 
Sanitari de Catalunya que fa la Conselleria de Sanitat, 
reclamant per a Llagostera la condició de vila cen
tral en l'estructura resultant de l'aplicació del Mapa 
Sanitari. 

SESSIÓ DEL DIA 6 DE NOVEMBRE DEL 1985 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Quedar assabentats del nomenament del Sr. 
Joaquim Comas Tarrés com a Regidor-Delegat de Par-
sonal. 

4.— Aprovar i remetre el text íntegre de la Moció 
conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya 
i de l'Associació Catalana de Municipis al Ministeri 
d'Economia i Hisenda, manifestant el desacord amb 
la intenció de congelar la participació dels munici
pis en els Pressupostos Generals de l'Estat. 

5.— Quedar assabentats del nomenament del Sr. 
Joan Puigdemunt Coll com a Regidor representant del 
partit Esquerra Republicana de Catalunya en les dife
rents Comissions Informatives, a l'emparança de l'art. 
54 del Reglament Orgànic Municipal. 

6.— Aprovar la composició de la Junta rectora 
del Patronat de l'Hospital Municipal i designar ais se
güents membres representants del Consistori: 

—President: . . Alcalde-President de l'Ajuntament 
-Vocals: Sr. Josep Blanc i Vall-llosera 

Sr. Joan Puigdemunt i Coll 
Representant del PSC/PSOE 

7.— Aprovar la renovació de la meitat dels mem
bres de la Junta del Patronat de l'Hospital Municipal. 
Així, són membres de la Junta sense ostentar la con
dició de Regidors: 

-Ferran Reverter i Sucarrats. 
-Alfons Figueras i Pérez. 
-Jaume Vinas i Casas. 

8.— Designar com a membres de la Junta del Patro
nat "Llagostera Ràdio" a: 

-President: . . Alcalde-President de l'Ajuntament 
-Vice-President: Joan Gruart i Comas 
-Vocals: Joan Puigdemunt i Coll 

Representant del PSC/PSOE. 
Pere Vila i Expósito. 

Joan-Carles Buhigas i Casadevall. 
També s'acorda elevar a set el número de compo

nents de la Junta i aprovar definitivament els Estatuts 
del Patronat de "Llagostera Ràdio". 

9.— Aprovar la composició de la Comissió Especial 
de Comptes, que estarà integrada pels següents mem
bres: 

-President: Josep Puig i Rodó. 
-Vocals: Salvador Parés i Vila; Josep Alba i Mata-

mala; Joaquim Comas i Tarrés; Josep Ramírez i 
Cano; Joan Puigdemunt i Coll. 

10.- Nomenar membres de la Junta de Portaveus 
de l'Ajuntament a: 

-Portaveu de CiU Josep Puig i Rodó 
-Portaveu de PSC/PSOE . . Josep Alba i Matamala 
-Portaveu d'E.R.C Joan Puigdemunt i Coll 

11.— Procedir a nomenar diversos carrers del poble 
que actualment no tenen denominació específica: 

—Carrer Marina, al carrer conegut fins ara com a 
Prolongació del carrer Panedes. 

—Passatge Puig del General, al carrer que fa d'en
llaç entre els carrers Puig del General i Costa Brava. 

-Parc de la Torre, a la pineda que hi ha al costat de 
la plaça Sant Narcís. 

12.— Informar favorablement de la sol.licitud de 
traspàs del funcionari pertanyent al Cos de Funciona
ris amb habilitació de caràcter nacional, Sr. Joaquim 
Llorens i Clos, per a la seva adscripció com a Secretari 
de la Comissió d'Urbanisme de Girona. 

13.— Aprovar definitivament la llista d'aspirants 
per cobrir una plaça d'Auxiliar d'Administració Gene
ral i designar com a membres del Tribunal Qualifica
dor de la prova a: 

-President: Sr. Josep I*uig i Rodó, Alcalde de 
l'Ajuntament 

Suplent: Sr. Joan Gruart i Comas, 1 .^r Tinent d'Al
calde. 

—Vocals: Sr. Joan Vila i Olivet, en representació de 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Su
plent: Sr. Xavier Càstig i Lloansí. 

—Sr. Joaquim Paulí i Costa, en representació del 
Departament de Governació. Suplent: Sr. Xavier 
Martorell i Bosch. 

— Sr. Àngel Grabulosa i Corcoy, Regidor de Go
vernació. Suplent: Sr. Josep Blanch i Vall-llosera. 

— Sr. Salvador Parés i Vila, Regidor encarregat de la 
Biblioteca. Suplent: Sr. Joan Coll i Bueno. 

—Secretari: el de la Corporació. 

El dia en què es realitzarà la prova quedarà senyalat 
en virtut de la informació pública en el Butlletí Ofi
cial de la província. 
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Sobre la Cinquena Festa-Homenatge 
a la Tercera Edat 

Unes setmanes més aviat que en els darrers anys, 
es celebrà el dia 6 d'octubre la Festa-Homenatge a 
la Tercera Edat, a la qual van assistir unes tres-centes 
persones que van gaudir dels actes programats per 
aquesta trobada. 

Cal recordar el sentit popular d'aquesta festa, d'al
tra manera no seria possible; les potser també tres-
centes persones que físicament hi col·laboren en la 
realització dels diferents actes programats, són una 
mostra de l'estimació que en el nostre poble tenim 
per la gent gran. 

Aprofitem aquestes ratlles per des de l'Ajuntament 
felicitar els homenatjats i agrair als homenatjants la 
seva valuosa col·laboració. 

Entitats col.laboradores de la 
V Festa-Homenatge a la Tercera Edat 

Caixa de Pensions "la Caixa" 50.000'-
Caixa d'Estalvis Provincial 35.000'-
Caixa Rural 20.000'-

Càmara Agrària 10.000'-
Banc de Bilbao 4.000'-
Banc Central 2.000'-
Societat de Caçadors 3.000'-

124.000'-

Relació de despeses de la 

V Festa-Homenatge a la Tercera Edat 

Orquestra 35.000'-

Obsequi 37.600'-

Lloguer de servei 24.468'-

Peix per a l'arròs 18.675'-

Tovalles i tovallons 3.045'-

Pollastres 16.727'-

Programes 11.400'-

Carn i embotits 19.208'-

Begudes i varis 36.661 '-

Pa 6.070'-

Coques de massapà 16.500'-

Lloguer de la paella 2.000'-

Flors 1.650'-

Consumicions nens 10.735'-

Llenya 1.618'-

10 caixes de patates Obsequi 

130 gelats Obsequi 

Verdures i varis 13.894'-

Total 255.251'-
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INFORMACIÓ 

Aprofitant que acaba l'any, volem infor-
mar-vos de les diferents tasques que estem 
portant a terme o que estan en projecte. 

Hem fet un important esforç per trobar Ics 
vies de solució al greu problema urbanístic 
que signifiquen les urbanitzacions que ens 
envolten. Moltes d'elles ja estan en marxa, bé 
en fase de redacció del Projecte d'urbanitza
ció, o bé en fase de constitució de la cor
responent Junta de Compensació. 

Continuant amb el tema urbanístic us 
podem dir que ben aviat seran contractades 
les obres d'urbanització dels carrers Maiena, 
Travessera Maiena, Gavarres, de la Pau, 
Cantallops, Trav. pi. Barceloneta, Sol, i de la 
Creu, amb la millora de la qualitat de vida que 
això suposarà. Igualment, a curt termi
ni, començaran les obres del col·lector del 
carrer Canalejas, doncs ja s'ha acabat la 
pertinent tramitació i ja disposem de totes les 
autoritzacions necessàries. 

Un tema molt important és la futura zona 
industrial de Llagostera, el corresponent Pla 
Parcial ja s'està redactant, amb la col·labo
ració de la Conselleria de Política Territorial i 
Obres Públiques i de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme. Ja us podeu imaginar l'impor
tant que és aquest Pla i les perspectives que es 
poden crear per al nostre poble en quant al 
creixement industrial i comercial. 

Com ja sabeu, s'ha reordenat el tràfic rodat 
de la nostra vila, i creiem que, fins al moment, 
ha estat molt exitós. Clar que es pot perfec
cionar, però aquesta perfecció la donarà la 
mateixa pràctica, que ens ajudarà a tots a 
aplicar millor les normes de circulació i a 
respectar-les. De totes formes necessitem la 
vostra col.laboració i l'agraïm. 

Un tema molt important, en el que ens 
agradaria obtenir un funcionament òptim, és 
el tema dels diferents serveis gratuïts que té el 
municipi. Recordeu que disposem d'una 

Biblioteca, d'una Escola de Belles Arts, d'un 
sistema d'Esport Escolar i d'una Emissora 
Municipal de Ràdio. Aprofiteu aquests 
serveis, que són per a vosaltres, i si voleu 
informació més completa sobre el tema us 
podeu dirigir a les oficines municipals. 

En el tema d'activitats us podem dir que la 
celebració de la Diada Nacional al nostre 
poble ha estat un complet èxit, amb unes 
despeses totals de 125.210'- ptes·, i amb un 
resultat d'un dèficit de 63.160'- ptes., dèficit 
que ha estat assumit per l'Ajuntament. 

En aquesta mateixa tònica s'ha celebrat 
la festa de la tercera edat; aquesta ha estat 
molt gratificadora i cordial. Les despeses 
d'organització d'aquesta festa dels nostres 
majors han estat de 255.251'- ptes. les quals 
han estat cobertes per l'Ajuntament en la 
quantia de 131.251'- ptes. i la resta per les 
Entitats relacionades en la pàg. anterior, 
quina col.laboració agraïm molt sincerament, 
esperant que sigui duradera. 

Per acabar heu de saber que s'han posat al 
cobrament els rebuts corresponents a taxes 
municipals, per l'any 1985, en els conceptes 
de serveis de Cementiri i arbitris d'urbana 
amb un termini de pagament voluntari que va 
des del dia 16 de desembre fins al 17 de fe
brer. 

Igualment teniu en compte que s'ha confec
cionat el Cens Electoral, i que està exposat a 
les oficines municipals, essent molt conve
nient fer l'oportuna consulta per assegurar-vos 
de la vostra inclusió de cares a les properes 
convocatòries electorals. 

L'AJUNTAMENT 



A partir de gener del 86, la periodicitat 

del Butlletí serà trimestral. 


