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LLAGOSTERA 
ABRIL DEL 1986 

Llagosterencs: 
A pocs dies de la Festa Major, m'adreço a tots vosaltres amb l'encís propi de qui durant tot 

l'any espera amb il.lusió veure reflectit en unes festes el benestar i la bonhomia d'unes persones re
lacionades no tan sols per un espai físic, sinó també per un esperit de col.laboració entre elles i uns 
anhels comuns. 

L'ACALDE 

Programo d'Actos de lo FostO Mfljor 
Del 16 al 20 de maig del 1986 

Divendres, dia 16 
A les 8 de la tarda.— Inauguració de la Festa Major. 

Sortida de Gegants i Cap-grossos. 
Sortida de Nova Banda de Cornetes Locals, acompa
nyats pel Grup de Majorettes del Col·legi Ntra. Sra. 
del Carme. 

A 2/4 de 12 de la ni t . - A l'envelat: Ball amb l'Orques
tra PLATERIA. 

Dissabte, dia 17 
A la 1 del migdia.- Inauguració de l'exposició de 

pintures en els locals de la Casa de Cultura de la 
Caixa. 
Inauguració de l'exposició de treballs d'artesania en 
el local de Belles Arts de la Casa de les Vídues. 

A 2/4 de 4 de la tarda.- Concurs de dibuix organitzat 
pel Grup Bell-Matí. 

A les 5 . - I Trobada Sardanista Infantil a la Plaça Cata
lunya, a càrrec de les Cobles: LA PRINCIPAL DE 
LLAGOSTERA i CIUTAT DE GIRONA. 

A 2/4 d'l 1 de la ni t . - Correfoc INFERN SELVATÀ. 
A 2/4 de 12 . - A l'envelat: Ball amb l'ORQUESTRA 

CIMARRON i CONJUNT NOVAE. 

Diumenge, dia 18 
A les 9 del matí.— Concurs local de tir al plat. 
A les 1 1 . - Obertura Certamen Agrícola i Museu Etno

lògic. 
A les 12 . - Sorteig de premis concurs de dibuix infantil. 

Ofici Solemne, amb el Cor Local. 
A la 1 de la tarda.- Sardanes a càrrec de l'Orquestra 

ATLÀNTIDA. 
A les 3 . - Concurs de tir al plat, per al públic en general. 
A les 7 . - Sardanes a càrrec de l'Orquestra ATLÀN

TIDA. 
A les 11 de la ni t . - Concert amb l'Orquestra ATLÀN

TIDA. 
A 2/4 de 12. - A l'envelat: Ball amb les Orquestres 

MIRAMAR i ATLÀNTIDA. 

DiUuns, dia 19 
A les 5 de la tarda.- Futbol: 

LLAGOSTERA - BARCELONA AMATEUR 
A les 7 . - Sardanes a càrrec de l'Orquestra LA PRINCI

PAL DE LLAGOSTERA. 
A les 11 de la nit.— Concert, amb l'Orquestra LA 

PRINCIPAL DE LA BISBAL. 
A 2/4 de 12.- A l'envelat: Ball pel Conjunt MEL i 

MATÓ i l'Orquestra LA PRINCIPAL DE LA 
BISBAL. 

Dimarts, dia 20 
A les 5 de la tarda.- Festival infantil amb el Grup 

SARAGATA, i seguidament xocolatada. 
A les 7 . - Sardanes amb l'Orquestra LA PRINCIPAL 

DE LLAGOSTERA. 
A les 10 . - A l'envelat: Teatre, amb l'obra "FESTA 

MAJOR", pel Grup TALLER DE TEATRE DE 
FIGUERES. 
NOTES.— El preu dels abonaments és de 2.400'- ptes. per 

matrimoni Pel primer fill major de 14 anys o membre de famí
lia que s'hi afegeixi, 900'-ptes. més, i per als restants, 600'-ptes. 
per cadascun. Hi ha també abonaments individuals de 1.800'-
ptes. 

-Quant a les llotges, seran swtejades entre tots els sol·lici
tants i el seu import és de 3.500'- ptes. 

-L'abonament servirà com entrada a l'envelat. Serà impres
cindible exhibir una contrasenya per tornar a entrar al recinte 
dels festeigs. 

-Per a la compra dels abonaments s'adreçaran unes noies, de
gudament acreditades, als domicilis particuúirs; o bé poden adre
çar-se a l'Ajuntament, a la Cambra Agrària, o ala Sra. Carme 
Ferrer, Cj. Almogàvers, 18, a la tarda de 5 a 9. 

-La Comissió es reserva el dret d'alterar aquest programa, 
sempre que alguna causa imprevista obligui a fer-ho. 

Components de la Comissió organitzadora de la 
Festa Major - 86 

Casino Llagosterenc - Cambra Agrària Local -
Llagostera Ràdio - Comissió de Cultura — Casal 
Parroquial - AA.PP. Collegis "Lacustària" i "Ntra. 
Sra. del Carme". - CoUetiu Butlletí - G.E. Bell-
Matí - Amics de la Sardana — Patronat del Museu 
i Amics de la Història - Club d'Escacs "Domingo 
Pascual Carbó" - Stat. de caçadors "San Huberto" -
Club Futbol-Sala - Club Bàsquet. 
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COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
SESSIÓ DEL DIA II DE DESEMBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Concedir l'aplaçament del pagament de la lli
cència d'obres núm. 139/85 a Santiago Vila Vidal, 
d'acord amb els requisits establerts per l'Ajuntament. 

4.— Concedir subvenció de 5.000'- ptes. al G.E. 
Bell-Matí per a l'organització del Pessebre Vivent, així 
com autoritzar el tancament dels carrers Olivareta i 
Processó mentre es faci la representació del mateix 
els dies 24, 25 i 26 de desembre. 

5.— Concedir el nínxol núm. 86 antic esquerre del 
Cementiri Municipal a Josep Blanch Vall-Uosera. 

6.— Acceptar l'oferiment de venda del nínxol amb 
ossera núm. 77 antic dreta del Cementiri Municipal, 
efectuada per la Sra. Ramona Canet Masgrau. 

7.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.275.708'- pessetes, així com el pagament 
de 26.000'- ptes. a SES de La Bisbal en concepte de 
drets de connexió, dipòsit i lloguer del mes de desem
bre del "busca-persones" que s'ha adquirit per al prac
ticant. 

8.— Llicències d'obres: 
1 . - Concedir llicència al Sr. Enric Grau Pi per re

formar el banc de la cuina al carrer Concepció núm. 9 
2 . - Concedir llicència al Sr. Ricard Rigau Rissech 

per canviar les rajoles i el terra de la cuina al carrer 
Barcelona núm. 11 

9.— Aprovar les liquidacions pel concepte d'inspec
ció de motors de l'any 1985, per un import total de 
493.120'-ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 18 DE DESEMBRE DEL 1985 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda i ratificar la gestió portada a terme. 

3 . - Autoritzar la celebració de la Cursa Popular 
de Sant Esteve. 

4 . - Denegar l'autorització sol·licitada per Amar El 
Hajra per a la venda ambulant de rellotges a la vila, 
ja que la venda ambulant no està permesa a la nostra 
vila. 

5 . - Atorgar el canvi de titularitat del nínxol núm. 
92 ampliació esquerra del Cementiri Municipal a fa
vor de Josep Vila Noguera. 

6 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.407.879'- pessetes. 

7 . - Concedir llicència d'obres a Àngela i Margarida 
Mir Miquel per fer les obres que manquen per acabar 
la casa de la seva propietat del carrer Costa Brava. 

8 . - Aprovar una despesa de 150.000'- ptes. amb 
motiu de la celebració de la Diada dels Reis Mags. 

SESSIÓ DEL DIA 8 DE GENER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentada de la correspondència re
buda i ratificar la gestió portada a terme per l'Alcal
dia. 

3.— Estimar la reclamació efectuada per la Sra. Joa
quima Rissech Planells i procedir a la modificació del 
rebut d'inspecció de motors per estar equivocat el 
càlcul de la cabuda del dipòsit de gas-oil per a la cale
facció, que és de 3.000 litres. 

4.— Estimar la reclamació de la Sra. Concepció Ar
tigas Pol i donar de baixa el rebut d'arbitris d'urbana 
corresponent al núm. 4 del carrer Major ja que és un 
local en runes no habitable. 

5.— Concedir un gual permanent en el carrer Sant 
Josep núm. 1 acc, d'acord amb la sol·licitud formula
da per la Sra. Ramona Soler Aluart. 

6.— Estimar la reclamació del Sr. Joan Duran i Vila 
i donar de baixa el rebut núm. 38 d'arbitris d'urbana 
ja que en el núm. 36 del carrer Nou només hi ha una 
vivenda, i rectificar la quota pel concepte d'entrada 
i sortida de vehicles. 

7 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
de 3.967.523'- pessetes. 

8 . - Concedir el canvi de titularitat dels següents 
nínxols del Cementiri municipal: 

núm. 105 amp. esq., a favor d'Emili Roget Rau-
rich. 

núm. 222 ant. dreta, a favor d'EmiU Roget Rau-
rich. 

núm. 155 i 291 ant. esq., a favor de Lluís Prunell 
Mallorquí. 

núm. 6 amp. esq., a favor de Josep Blanch Vall-
llosera. 

núm. 474 ant. esq., a favor de Montserrat Martí 
Simón. 

núm. 108 amp. esq. i 46 bloc 1 .r esq., a favor de 
Lluís Gispert Esteba. 

núm. 470 ant. esq., a favor de Pere Ferrer Bertran. 
núm. 327 amp. esq., a favor de Marcelina Carrasco 

Àlvarez. 
9 . - Concedir, per 40 anys, el nínxol núm. 25 antic 

esquerre al Sr. Julio Mauri Bosch. 
10.- LHcències d'obres: 
—Concedir llicència a la Sra. Teresa Lloveras Sure-

da, per enderrocar un edifici existent i construir un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Campro
don núm. 32, condicionada a l'obtenció del permís 
del Servei de Carreteres. 

-Concedir llicència a Pere Camps Sansalvador per 
a la pavimentació de 4 sales, construir 4 lavabos, 12 
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dutxes i 9 W.C, així com diferents obres interiors al 
"Mas Morató" del veïnat de Panedes. 

-Concedir llicència a Santiago Barreiro Aldir i 
Rosa Llagostera Calvet, per a la construcció d'una 
vivenda entre mitgeres al carrer Olivareta núm. 11 

—Concedir llicència a Joan Díaz Corominas per a la 
construcció d'una escala interior al carrer Jaume I, 
núm. 9, baixos. 

—Concedir llicència a Àngela Turon Deulofeu per 
arrebossar dues habitacions de 3,70 m. x 3,50 m. 
aproximadament, al veïnat Creu de Serra núm. 9 

—Concedir llicència a Josep M. Mujal Ferrer per a 
la construcció d'un local de 5 x 7,80 m. destinat a 
magatzem i rentador al veïnat de Bruguera núm. 13 
"Can Xaranet". 

1 1 . - Concedir llicència municipal a l'Escorxador ja 
que s'han fet les obres d'adequació corresponents. 

SESSIÓ DEL DIA 15 DE GENER DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència rebu
da i ratificar la gestió portada a terme per l'Alcaldia. 

3.— Desestimar la reclamació del Sr. Emili Roget 
Raurich ja que el descompte del 25 per cent en con
cepte de servei públic ja s'aplica al camió-grúa de la 
seva propietat. 

4.— Donar de baixa del Padró d'Inspecció de Mo
tors el taller de ferreteria del carrer Barcelona núm. 
11, propietat del Sr. Ricard Rigau Gispert, en la part 
proporcional que correspongui a partir del moment 
del cessi de l'activitat. 

5.— Concedir autorització a la Sra. Rosalia Tornés 
Coll per a la instal·lació d'un xurreria el dia de la 
Trobada Sardanista. 

6 . - Desestimar la reclamació del Sr. Joaquim Ar-
bussé Turon sol·licitant l'anul.lació del concepte de 
recolüda d'escombraries del rebut corresponent a la 
vivenda núm. 9 de la plaça Catalunya, ja que aques
ta vivenda ha constituït, durant tot l'any 1985, dues 
unitats físiques fins al moment en què es va concedir 
llicència d'obres. 

7 . - Estimar la reclamació del Sr. Jaume Arbussé 
Capdevila i donar de baixa dels rebuts núms. 430 i 
779 dels serveis d'urb. i industrial el concepte d'en
trada de carruatges i guals. 

8 . - Desestimar la reclamació de la Sra. Carmen 
Puig Feliu ja que la taxa de clavegueram no té en 
compte el consum d'aigua sinó en funció de la valo
ració cadastral de la casa. 

9 . - Estimar la reclamació de la Sra. Joaquim Ris-
sech Planells i donar de baixa del rebut núm. 938 el 
concepte de recollida d'escombraries ja que no exis
teix edificació en el carrer Camprodon núm. 39 

10. - Concedir el canvi de titularitat dels següents 
nínxols: 

-nínxol núm. 286 antic dreta, a Salvador Font 
Vendrell. 

—nínxol núm. 169 antic esq., a Germans Roquer 
Bufí. 

-nínxol núm. 164 antic dreta, a Josep Fernandez 
Miguélez i M. Àngels Corominas Pallí. 

11.— Aprovar relació de despeses per un import to
tal de 864.436'- ptes. 

12.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. Josep M.Martí Bussot 

per modificar la distribució d'envans, construir barra-
bar, col·locar gres, e tc , al carrer Camprodon núm. 52, 
condicionada a l'obtenció de la pertinent llicència 
d'activitat. 

-Concedir llicència al Sr. Joan Puig Valls per a 
l'ampliació de l'obertura del primer pis i canviar mo
saic al passeig Pompeu Fabra núm. 44. 

—Concedir llicència al Sr. Isidre Comas Boadella 
per a la construcció d'un magatzem agrícola al veïnat 
de Panedes núm. 18. 

—Informar favorablement la sol·licitud de llicència 
d'obres del Sr. Miquel Llinàs Costa per a la construc
ció d'una vivenda unifamiliar aillada al veïnat de Pa
nedes s/n., i trametre l'expedient a la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme perquè segueixi el tràmit previst 
en l'art. 43.3 de la Llei del Sól. 

13.— Contractar l'assessorament d'un Enginyer 
Tècnic, que de moment vindrà un matí cada mes. 

14.— Assabentats de la sentència condemnatòria 
contra l'Ajuntament en l'assumpte de l'incendi de 
l'abocador d'escombraries, s'acorda apel·lar contra 
aquesta sentència. 

15.— Adjudicar les obres del col·lector del carrer 
Canalejas al Sr. Salvador Casadellà Casas per ser l'ofer
ta econòmica més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

16.— Concedir llocs fixes al mercat setmanal dels 
dijous a: 

—M. Dolors Pujol Moiset fruites i verdura 
—Carmen Garriga Meliàn fruites i verdura 
—Antònia Abelenda Lomas verdura 
—Josep Bach-Esteve Ruiz fruites i verdura 
—Valentín Garrido Montsalvez . . . gèneres de punt 

a l'hivern i bisuteria a l'estiu 
—Martí Casellas Dararanas retalls de roba 
-Josep Burgos Castafio mitges i mitjons 
—Carmen García Jabalera calçat 
—Anna Vallbona CoUell confecció 
—José Ant. Castillo Navarro flors 
-Piedad Bechdejú Puig . roba 
—Juan Amores Corella musi-cassettes 
-Lluïsa Bosch Martell herbes medicinals 

SESSIÓ DEL DIA 22 DE GENER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da i ratificar la gestió portada a terme per l'Alcaldia. 

3.— Desestimar les reclamacions sobre l'aplicació 
dels arbitris d'urbana de l'any 1985 presentades pels 
Srs. Ricard Turon Turon, Emili Rufí Comadira, Pere 
Payret Vidal, FECSA, i Josep Mallorquí Aubó. 
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4.— Estimar les reclamacions sobre l'aplicació dels 
arbitris d'urbana presentades per la Sra. Sara Noguera 
Martínez i el Sr. Emili Frigola Martí. 

5 . - Expedir duplicat del títol del nínxul núm. 230 
ampliació esquerra propietat del Sr. Rafael Pigem 
Costabella, per haver-se extraviat l'original. 

6 . - Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 
185 ampliació esquerra a favor del Sr. Josep Vilallon
ga Ribalta, per actualització de documents. 

7. - Llicències d'obres: 
-Concedir llicència d'obres a Marcel Navarro Pare-

des per a la construcció d'un magatzem al veïnat de 
Bruguera, s/n. 

—Concedir llicència d'obres a Josep Badosa Esteve 
per canviar bigues de fusta per altres de pòrtland al 
carrer Panedes núm. 35. 

—Concedir llicència d'obres a Jaume Vifías Casas 
per acabar el 2.n pis del passeig Romeu núm. 18 

-Concedir llicència d'obres a Josep Caldas Bosch 
i Vicenç Carbó Torrent per completar els serveis ur
banístics del sector Cal Curt". 

-Denegar la sol·licitud de llicència d'obres de PUar 
Boadas Costas perquè no s'ajusta a la normativa de les 
vigents Normes Subsidiàries. 

8 . - Completar la instal·lació de l'enllumenat públic 
existent als carrers Ricard Casademont i Pocafarina, 
col·locant els punts de llum que falten. 

9 . - Aprovar una despesa de 40.000'- ptes. per a la 
celebració d'un cercavila i festival de Carnestoltes el 
dia 9 de febrer. 

10 . - Aprovar una despesa de 10.000'- ptes. en pa
gament del conferenciant de les xerrades escolars so
bre Formació Professional i B.U.P. 

SESSIÓ DEL DIA 29 DE GENER DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda i ratificar la gestió portada a terme per l'Alcal
dia. 

3 . - Concedir al Sr. Lluís Quintana Gubert un gual 
permanent al passeig Romeu núm. 20 

4 . - Estimar la reclamació del Sr. Josep Mallorquí 
Aubó i donar de baixa el rebut d'Arbitris d'Urbana 
corresponent a la vivenda del carrer Pau Casals núm. 
14, per constituir una sola unitat física. 

5.— Autoritzar a l'empresa Salvagas S.A. perquè, 
durant un dia, facin la venda domiciliària de plaques 
per a la seguretat de cuines de gas i butà. 

6 . - Desestimar la reclamació efectuada per la Sra. 
Amparo Gonzàlez Víbora ja que al carrer Santa Anna 
núm. 16 hi ha dues vi vendes. 

7.— Estimar la reclamació efectuada per la Sra. Na
tivitat Oliveras Miquel i rectificar el rebut núm. 
742/85 d'Arbitris d'Urbana ja que al carrer Ferrer 
núm. 9 no hi ha placa de gual permanent. 

8.— Accedir a la petició efectuada per la Sra. Ànge

la Medifià Giralt i donar de baixa 2 metres dels 6 que 
ocupa al mercat setmanal. 

9 . - Concedir a la Srta. Elena Roget Armengol, en 
representació de l'AA. VV. "23 de febrer", ajuda eco
nòmica de 7.500'- ptes. per a la celebració d'una con
ferència titulada "Colomoncagua, un camp de refu
giats salvadorencs a Hondures", a més de la cessió 
del vídeo de la Llar dels Jubilats. 

10.- Concedir al Sr. Pere Blanch i Vall-llosera el 
nínxol núm. 81 antic esquerre del Cementiri Munici
pal. 

11.— Accedir a la compra del nínxol núm. 260 
antic dreta del Cementiri Municipal, ofert per la Sra. 
Anna Codolar Bou, en les condicions que determina 
l'Ordenança Municipal. 

12.— Concedir al Sr. Joan Sais Blanc els nínxols 
núms. 21 i 22 ampliació esquerra del Cementiri Mu
nicipal. 

13.— Accedir a la compra del nínxol núm. 173 
ampliació esquerra del Cementiri Municipal, ofert 
pel Sr. Joan Sais Blanch, en les condicions que deter
mina l'Ordenança Municipal. 

14.- Concedir a la Sra. Francesca Colomeda Soler 
el nínxol núm. 173 amphació esquerra del Cementiri 
Municipal, condicionat a la prèvia adquisició del nín
xol per l'Ajuntament per estar pendent de la seva for
malització legal. 

15.— Aprovar una relació de despeses per un im
port total de 424.501 pessetes. 

16.- Aprovar el nou horari de la persona encarre
gada de la neteja de les Escoles que serà el següent: 

Matí: de 7 a 10 
Tarda: de 4 a 8 

20 . - Fer un anunci per a coneixement general 
informant que la Srta. Teresa Casadevall donarà 
classes de treballs manuals a l'Escola de Belles Arts 
(casa de les Vídues). 

SESSIÓ DEL Dl·\ 5 DE FEBRER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3 . - Autoritzar a Josep M. Martí Bussot la col·loca
ció de tubs lluminosos a la façana del carrer Campro
don núm. 52, així com la col·locació d'una visera de 
plàstic. 

4 . - Concedir a la Sra. M. Teresa Pujol Vall-Uovera 
el canvi de titularitat del nínxol núm. 34 ampliació 
esquerra del Cementiri Municipal. 

5.— Aprovar la relació de despeses per un import 
de 604.400'- ptes. 

6 . - Llicències d'obres: 
—Concedir llicència als Srs. Joan Bragulat Pagès i 

M. Dolors Vila Paradeda per reformar l'edifici del car
rer Estrella núm. 3 per a local en planta baixa i pis. 

-Concedir llicència al Sr. Joan Frigola Calvet per 
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reformar la cuina i impermeabilitzar el terrat al carrer 
Migdia núm. 22 

—Concedir llicència al Sr. Antonio Pareja Nieto per 
a la reforma i millora d'una sala de bany al carrer Sant 
Feliu núm. 19 

—Concedir llicència al Sr. Jaume Mallorquí Vidal 
per a la construcció d'un cobert d'uralita, de 15 x 
7 m., al veïnat de Panedes s/n., condicionat a que 
l'edificació s'ha de separar 12 m. dels límits de la 
finca. 

—Concedir llicència a la Sra. Teresa Pons Salvà per 
a la construcció d'una fossa per instal·lar-hi un dipò
sit de gas-oil, al carrer Puig del General núm. 1 

-Concedir llicència al Sr. Josep Bellvehí Comas, 
en representació de Domingo Pascual Carbó, S.A., 
per a la construcció d'un edifici destinat a laboratori, 
a la ctra. de Girona - St. Feliu, km. 20,5 

—Concedir llicència a la Direcció General de la 
Guàrdia Civil per a la construcció d'una caserna de 
set vivendes, oficines i garatges, al carrer Tossa, s/n. 

—Denegar la sol·licitud de llicència del Sr. Narcís 
Llinàs Vergés per a la construcció d'un porxo i pèr
gola al Passatge Costa Brava núm. 10, per excedir la 
profunditat edificable de la zona. 

7 . - Acceptar la proposta d'instal·lació del servei 
de telèfon als locals de la Guarderia "El Niu" i a la 
Llar del Pensionista fent-se càrrec l'Ajuntament de 
les despeses de la instal·lació i, les respectives Juntes, 
del manteniment i consum. 

8 . - Adjudicar els treballs d'instal·lació de la porta 
de la Sala de Sessions al Sr. Jordi Ros, de Cassà de la 
Selva, per ser l'oferta econòmica més avantatjosa per 
a l'Ajuntament. 

SESSIÓ DEL DIA 12 DE FEBRER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3.— Desestimar el recurs presentat per la Sra. Am-
paro Gonzàlez Víbora reclamant contra el pagament 
de rebuts d'Arbitris d'Urbana de la seva vivenda del 
carrer Santa Anna núm. 16, per existir realment 
dues unitats físiques independents. 

4 . - Autoritzar al Club Ciclista Lloret el pas de la 
Cursa Ciclista denominada "II Ronda Internacional 
de la Costa Brava" que passarà els dies 17, 19, 25 i 
26 de febrer. 

5 . - Autoritzar al Club Sport Ciclista Guíxols el 
pas de la Cursa Ciclista anomenada "XIV Trofeu Cos
ta Brava" els dies 22 i 23 de març. 

6 . - Accedir a la sol·licitud del Sr. Pere Camps San-
salvador i anul·lar la llicència d'obres concedida en 
data 8-1-86, per a l'adequació de la vivenda del Mas 
Morató del veïnat de Panedes com a Casa de Colònies. 

7 . - Desestimar la reclamació de la Sra. Maria Ge-
noher Costabella ja que la quota aplicada en el rebut 
d'Arbitris d'Urbana de la vivenda del carrer Nou núm. 
46 és la correcta. 

8.— Estimar la reclamació del Sr. Emili Coll Plane
lla i rectificar el rebut d'Arbitris d'Urbana correspo
nent a la vivenda del carrer Consellers núm. 20, per 
haver-li aplicat, erròniament, la quota de dos balcons. 

9 . - Desestimar la reclamació del Sr. Josep Tres 
Codina ja que les quotes i conceptes aphcats en el 
rebut d'Arbitris d'Urbana de la vivenda del carrer 
Camprodon núm. 3 són correctes. 

10 . - Denegar lloc fix de venda al mercat setmanal 
dels dijous a la Sra. Manuela Cardefías Solera, per no 
existir espai lliure suficient. 

1 1 . - Denegar lloc fix de venda al mercat setmanal 
dels dijous al Sr. Malik Mohammad Sarfraz, per no 
existir espai lliure suficient. 

12. - Concedir un lloc fix de venda al mercat set
manal, de 4 metres, a la Sra. Matilde Espinós Dalmau, 
per a la venda de roba. 

1 3 . - Desestimar la reclamació del Sr. Xavier Cal-
deró Cabanes, sol·licitant l'anul·lació del rebut de 
l'impost de circulació de vehicles d'un vehicle donat 
d'alta a la Prefectura de Tràfic el 30-12-85 ja que no 
hi ha lloc a un fraccionament de l'import del rebut. 

14.- Autoritzar al Sr. Josep Verdaguer Rodrigo 
la col·locació d'un rètol de 50 x 50 cm., a la façana 
del carrer Migdia núm. 28 

15.— Denegar la sol·licitud del Sr. Josep Verdaguer 
Rodrigo per a la col·locació d'objectes de cistelleria 
sota el balcó del carrer Migdia núm. 28 

16 . - Expedir nou títol del nínxol núm. 30 amplia
ció dreta del Cementiri Municipal a nom de la Sra. 
Anna Balam Arbuser, per ser-ne la única heredera. 

17 . - Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
261 i 276 antic esquerre del Cementiri Municipal, a 
favor de Francesca, Maria i Josep Puig Rodó, per ac
tualització de documents. 

18 . - Llicències d'obres: 
-Concedir llicència a la Sra. Amèlia Calvet Gotarra 

per arrebossar la façana principal i la lateral de la vi
venda del carrer Donzelles núm. 49 

-Concedir llicència al Sr. Antonio Cívico Gordillo 
per fer obres de reforma de la planta baixa de la vi
venda del carrer Joan Maragall núm. 24 

19 . - Aprovar l'aplicació de Contribucions Espe
cials per les obres de construcció del "Col·lector del 
carrer Canalejas". 

20 . - Aprovar la realització d'obres per arranjar les 
humitats que han sorgit a l'escala i paret nord de la 
planta baixa de la Biblioteca "Julià Cutillé". 

2 1 . - Aprovar la memòria de les obres a realitzar 
a la planta baixa de l'antic magatzem de la plaça del 
Mercat, per adequar-lo com a Museu d'Història. 

SESSIÓ DEL DLV 19 DE FEBRER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència rebu-
i. 

3.— Quedar assabentats de la celebració de la IX 

da. 
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Matança del porc, el dia 9 de març del 1986 al Casal 
Parroquial Uagosterenc deixant els cubells per a les 
escombraries i que per la Policia Municipal es controli 
el tràfic d'aquell sector. 

4 . - Estimar la reclamació del Sr. Francesc Sais Ca-
teura Barnés i anul.lar la liquidació de plusvàlua núm. 
78/83 i efectuar nova liquidació a càrrec de Capsapa-
za, S.A. 

5 . - Estimar la reclamació del Sr. Àngel Cateura 
Barnés i rectificar la liquidació de taxes per ocupació 
de la via pública amb materials de construcció al car
rer de Tossa núm. 7 

6.— Concedir un gual permanent al carrer Ferrer 
núm. 9, sol.licitat per la Sra. Nativitat Oliveras Mi
quel. 

7.— Estimar la reclamació de la Sra. Maria Esteva 
Rissech i donar de baixa el concepte de "entrada de 
carruatges" del rebut núm. 0359/85 d'Arbitris d'Ur
bana, del carrer Nou núm. 6 

8 . - Estimar en part la reclamació efectuada pel 
Sr. Manuel Aguilar Soria donant de baixa el rebut 
d'Arbitris d'Urbana del carrer del Fred núm. 5 per 
no ésser el propietari i en quant a la reclamació del 
clavegueram de les vivendes de la part de baix, que 
donen a aquest carrer. 

9.— Atorgar un trofeu de 4.000'- ptes. per a la 
34 Edició del Rally Costa Brava - Lloret de Mar. 

10.- Llicències d'obres: 
—Concedir llicència d'obres al Sr. Werner Fürst 

per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aillada 
en el veïnat de Gaià, parcel.la 164, polígon 4. 

-Concedir llicència al Sr. Jaume Mallorquí Vidal 
per a la construcció d'un cobert d'uralita de 31,5 x 
5 m., al carrer Maiena núm. 21. 

-Concedir llicència al Sr. Emili Pons Serarols per 
a la construcció d'una tanca de 1 x 50 m., per a la 
contenció de terres, al carrer Mas Sec. 

1 1 . - Informar favorablement la sol.licitud del Sr. 
Narcís Restrudis Panella per realitzar obres per co
brir l'actual terrassa del carrer Costa Brava núm. 31, 
ja que l'obra s'ajusta al planejament actual i s'ajusta 
també a tots els paràmetres reguladors del P.E.R.L 
del Puig del General. 

12 . - Informar favorablement la sol.licitud del Sr. 
Joaquim Vicens Virgili per al funcionament d'una 
grai\ja de 20 truges de cria, en el veïnat de Sant Llo
renç "Can Juanillo", i trametre l'expedient a la 
Comissió Provincial d'Activitats Classificades. 

13.— Concedir l'aportació de 65.000'- ptes. per a la 
realització d'un video^-eportatge sobre "El suro a les 
comarques gironines", projecte que realitzarà la Dipu
tació de Girona amb la col.laboració dels Ajunta
ments. 

14.— Aprovar la relació de liquidacions de plusvà
lua, per un import total de 1.462.923'- ptes. 

15.— Aprovar la Certificació d'Obres de l'ampliació 
del recinte del Cementiri Municipal, per valor de 
7.120.000'-ptes. 

16.— Aprovar el nou repartiment de Contribucions 
Especials per l'obra del col·lector entre la Trav. Bar-
celoneta i el passeig Romeu. 

17.— Establir el nou horari per procedir a la neteja 
del Col·legi Públic Lacustària, que a partir del dia 1 de 
març del 1986 serà el següent: 

-De dilluns a divendres: 
Matí de 7 a 10 h. 
Tarda de 16 a 20 h. 
—Dissabte: treballar 5 hores. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE MARÇ DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re-
buda· 

3^- Reconèixer el 5.è trienni de serveis prestats a 
l'Administratiu d'aquest Ajuntament Sr. Joan Tarinas 
Malet. 

4 . - Estimar la reclamació dels Srs. Josep i Joan Co
mas Pijoan del rebut de Circulació de Vehicles corres
ponent al camió matrícula GE-0869-J, i procedir a 
l'oportuna rectificació del Padró. 

S · - Autoritzar al Sr· Joaquim Arbusé Turon per a 
la instal·lació d'una màquina-bar en el Saló Recreatiu 
Tipus "A" de la plaça Catalunya núm· 9 

6.— Desestimar la reclamació del Sr· Ricard Roig 
Trias sobre el pagament de la taxa del servei de reco
llida domiciliària d'escombraries corresponent a la se
va propietat del carrer Ganix núm· 11, destinada a 
indústria surera, ja que l'aplicació de l'Ordenança e's 
correcta • 

7.- Concedir dos guals permanents al carrer Lacus
tària, edifici "CerdefSa", d'acord amb la sol·licitud del 
Sr. Antonio Cabarrocas Garriga. 

8 . - Denegar la sol·licitud de la Sra· Florència Ben-
jumea Benjumea per obtenir un lloc fix de venda de 
roba al mercat setmanal, per manca d'espai disponi
ble. 

9.~ Denegar la sol·licitud del Sr· Mohamed Kadri 
per obtenir un lloc fix de venda de rellotges al mercat 
setmanal, per manca d'espai disponible· 

lO·- Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núms· 197 i 198 ampliació dreta, i 77 ampliació es
querra del Cementiri Municipal, que eren propietat 
d'Emili Ribas Vila i Joaquima Bordas Garriga, respec
tivament, prèvia informació púbhca al Butlletí Oficial 
de la Província. 

11 . - Adjudicar els treballs de neteja de la riera 
Gotarra (bardisses, etc·j des del pont de Can Cantó 
fins al pont del Carril, a l'empresa de Joaquim Vall-
llosera. 

12.- Realitzar diverses obres en el Cementiri Mu
nicipal (ajardinament de l'ampliació esquerra, repàs 
dels nínxols en mal estat, etc), d'acord amb la pro
posta del Regidor-Delegat del Cementiri. 

13.— Procedir a l'adquisició de panots per a les vo
reres a l'empresa TORHO, de Tordera· 

14̂ — LUcències d'obres: 
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—Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Narcís 
Llinàs Vergés per a la construcció d'un porxo i una 
pèrgola al carrer Costa Brava núm. 10, per sobrepassar 
la profunditat edificable de la zona. 

—Concedir llicència a Joaquim Comas Corrius, S.A. 
per realitzar les obres de connexió a la xarxa general 
de clavegueram d'un edifici de 3 vivendes, al carrer 
Migdia núm. 36 

—Concedir llicència a la Sra. Pietat Pallí Sala per 
realitzar les obres de pavimentació d'uns 20 m.2 a 
l'entrada de la vivenda del carrer Tossa núm. 31 

—Concedir llicència al Sr. Jaume Clara Jou per rea
litzar les obres de connexió a la xarxa general de cla
vegueram, al carrer Àngel Guimerà núm. 15 

-Autoritzar a F.E.C.S.A. la col.locació d'un pal de 
fusta a la vorera del carrer Estrella s/n. amb motiu de 
l'enderroc de l'edifici del Sr. Joan Bragulat Pagès, on 
està situada la línia, havent de tornar a situar-la en el 
seu lloc corresponent. 

—Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Miquel Ris-
sech Ruscalleda per realitzar les obres d'ampliació 
d'un local, en planta pis, al carrer Ricard Casademont 
s/n., ja que la proposta presentada ultrapassa la pro
funditat màxima edificable en planta pis. 

15 . - Informar favorablement l'expedient incoat 
per Josep M. Martí Bussot, per obtenir llicència 
d'obertura d'establiment al carrer Camprodon núm. 
52, i trametre'l a la Comissió Provincial d'Activitats 
Classificades. 

SESSIÓ DEL DIA 19 DE MARÇ DEL 1986 

1.— Aprovar Lacta de la sessió anterior. 

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Atorgar tres plaques de gual a la Sra. Joaquima 
Rissech Planells per al C/. Barceloneta núm. 13 i 
C/. Ferrer núm. 6 

4.— Atorgar el canvi de nom del nínxol núm. 180 
ampliació dreta del Cementiri Municipal, a favor 
del Sr. Josep Puig Ferrer, prèvia exposició pública 
al B.O.P. 

5.— Atorgar el canvi de nom del nínxol núm. 183 
ampliació dreta del Cementiri Municipal, a favor del 
Sr. Joaquim Puig Ferrer, prèvia exposició pública al 
B.O.P. 

6 . - Denegar l'autorització sol·licitada pel Sr. Josep 
M. Vilardell Oliveras per instal·lar una caseta temporal 
a la via pública per a la venda de productes pirotèc
nics. 

7 . - Autoritzar la celebració d'una cursa ciclista el 
proper 12 d'abril organitzada pel C.C. Girona, i que 
passarà pel nostre terme municipal. 

8 . - Denegar la cessió de local i aportació econòmi
ca sol·licitada per la Sra. Marta Pomer oi per realitzar 
un curset de "macramé", per ha ver-se organitzat al
tres activitats paral·leles. 

9 . - Autoritzar la celebració de la VI Trobada Sar

danista de Llagostera el proper 31-3-86, a la plaça Ca
talunya. 

10 . - Autoritzar el pas de la Marxa Ciclo-Turista 
Gironina que tindrà lloc el proper 13 d'abril, organit
zada pel CE. Lloret. 

1 1 . - Concedir la llicència d'obertura per trasllat 
de l'establiment per a la venda de productes d'alimen
tació i congelats al carrer Àlvarez núm. 15, a la Sra. 
Anna Butifíach Font. 

12. - Autoritzar al Sr. Josep Coll Redorta la instal-
lació d'una atracció infantil i una caseta de tir des del 
dia 15 al 24 de març. 

13.— No atorgar la subvenció sol·licitada per l'Ins
titut de Formació Professional de La Bisbal per a la 
celebració de la Setmana Cultural, ja que no consta 
que enguany hi participi cap alumne del nostre mu
nicipi. 

14.— Autoritzar a la Sra. Lluïsa Sabarí Mateu per 
a la utilització de l'escorxador municipal. 

15 . - Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Mo-
loud Allaoui per exercir l'activitat de mestre d'obres 
per compte propi al carrer del Carrilet núm. 2. 

16 . - Denegar la lUcència sol·licitada pel Sr. Moha-
med Bouaalaitiu per exercir l'activitat de mestre 
d'obres per compte propi al carrer del Carrilet núm. 
2. 

17.— Autoritzar a l'Escuderia Baix Empordà la 
celebració del XI Rallye Internacional Empordà, que 
passarà pel nostre terme municipal els dies 5 i 6 
d'abril. 

18 . - Autoritzar al Reial Automòbü Club de Cata
lunya la celebració del XX Rallye Cales de Palafrugell-
Girona. 

19 . - Denegar la sol·licitud de la Sra. Josefa Rubia 
Carrillo per obtenir un lloc fix al mercat setmanal per 
manca d'espai disponible. 

2 0 . - Aprovar les liquidacions de plusvàlua núms. 
72 al 137, per un import total de 1.112.625'-ptes. 

21.— LUcències d'obres: 

-Concedir llicència al Sr. Francisco Nadal Oller 
per reparar el teulat de la seva vivenda al veïnat Creu 
de Serra núm. 34 "Mas Gascons". 

—Concedir llicència al Sr. Josep Sagué Masgrau per 
nivellar terreny, fer obertura a la tanca existent i con
nectar a la xarxa general de clavegueram al carrer Can
tallops s/n. 

-Concedir llicència al Sr. Domènec Noguera Gis
pert per reformar el teulat de la seva vivenda al carrer 
Santiago Rusifiol núm. 4 

—Concedir llicència a Immovera S.A. per a la cons
trucció de tres vivendes al carrer Ferrer núm. 3 
(V.P.O.) 

22.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.237.878'-pessetes. 

2 3 . - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 1, cor
responent a les obres de construcció del Col·lector 
del carrer Canalejas, per un import de 1.336.309'-
pessetes. 

24.— Sol·licitar la inclusió en el Pla de Camins Mu
nicipals per a 1986 per a l'arraruament de diversos 
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camins rurals del municipi, d'acord amb la convoca
tòria d'ajudes realitzada per l'Excma. Diputació de 
Girona. 

2 5 . - Nomenar als advocats Srs. Joan Pascual Fo

raster i Jordi Puig Pijoan, per representar i defensar 
a l'Ajuntament en els recursos interposats per José 
Escoriza Nieto i Ana M.a Crusells Truftó contra 
l'Ajuntament. 

ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 

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.— Reformar les Ordenances Fiscals, quedant de 
la següent forma: 

—Recollida i immobilització de vehicles 
a la via pública 20 o/o 

-Ordenança de Policia: 
-Conducció imiM-udent 5.000'- ptes. 
-Conducció etílica 5.000'- ptes. 
-Donar-se a la fuga 5.000'- ptes. 
-Motos sense placa matrícula 500'- ptes. 
-Motos sense enllumenat 2.000'- ptes. 
-Circular sense permís 2.000'- ptes. 
-Escape lliure 5.000'- ptes. 
-Circulació paral.lela 1.000'- ptes. 
-Aparcament prohibit 500'- ptes. 
-Danys a la via pública 5.000'- ptes. 
-Desobediència a l'agent 5.000'- ptes. 

—Expedició de documents municipals . . . . 25 o/o 
—Serveis d'escorxador municipal 30 o/o 
—Lluita sanitària contra la ràbia 10 o/o 
—Taxa de clavegueram 50 o/o 
—Ocupació de terrenys d'ús públic amb 

materials i mercaderies 50 o/o 
—Inspecció de vehicles i motors, etc 15 o/o 
-Presa de la xarxa general d'aigua potable . 50 o/o 
—Ocupació de la via pública amb 

taules i cadires 20 o/o 
-Rètols amb subministrament municipal 

d'energia elèctrica (publicitat), per part 
de l'Ajuntament 20 o/o 

—Barraques, casetes i espectacles a terrenys 
d'ús públic 15 o/o 

-Llicències d'auto-taxis 50 o/o 

4 . - Prorrogar el Pressupost Municipal fins el dia 31 
de març del 1986, degut a la complexitat de l'execu
ció de l'actual pressupost. 

5 . - Nomenar Caporal de la Policia Municipal al Sr. 
Joan Linde Ribas. 

6.— Aprovar la modificació de retribucions del per
sonal de neteja amb un augment de 25'- ptes./hora i a 
l'encarregat de l'escorxador 3.000'- ptes./mes. 

7 . - Augmentar en un 15 per cent el contracte del 
servei de recollida domiciliària d'escombraries. Aques

ta puja es fa sobre el preu d'adjudicació i no sobre el 
preu actual. 

8 . - Aprovar l'expedient de Suplement de Crèdit, 
equilibrat en la quantitat de 11.680.778'- ptes., per 
atendre despeses inaplaçables i pendents. 

9 . - Informar favorablement la proposta gràfica de 
reducció de l'àmbit d'actuació de la Unitat d'Actua
ció de "Cal Curt", acordant-se procedir a la seva ex
posició al públic. 

10.— Actualitzar el Padró Municipal de Beneficièn-
cia, delegant en el Sr. Grabulosa per portar a terme 
aquesta tasca. 

SESSIÓ DEL DIA 8 DE GENER DEL 1986 

1.- Aprovar Facta de la sessió anterior. 

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Aprovar provisionalment la reducció de l'àmbit 
d'actuació de la Unitat d'Actuació de "Cal Curt" i 
trametre l'expedient a la Comissió Provincial d'Urba
nisme. 

4 . - Quedar assabentats de la gestió dels Regidors 
en les respectives delegacions. 

SESSIÓ DEL DIA 5 DE FEBRER DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— En relació a lesal.legacionsal P.E.R.I. del Puig 
del General s'acorda: 

a ) . - No rectificar l'àmbit d'actuació del P.E.R.I. en 
el que fa referència a la reclamació de la Sra. Anna 
Codolar Bou i aprovar-lo tal com està. 

b ) . - Aprovar la proposta del tècnic redactor de la 
plaça circular projectada, ja que és la forma menys 
perjudicial per a la vialitat de la zona. 

c ) . - Suprimir l'escala projectada per la pujada al 
dipòsit de l'aigua. 

i 
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4.— Aprovar, provisionalment, el P.E.R.I. del Puig 
del General en la forma que queda després de les reso
lucions de les al·legacions. 

Igualment s'aprova un Pla d'etapes de 6 anys per a 
la seva execució i les següents prioritats: 

l.a.-Carrer Lleó I 
2.a.— Qavegueram 
3.3.- Enllumenat 
5.— Havent-se suprimit l'organisme autònom deno

minat "Servicio de Pósitos", s'acorda traspassar els 
diners del Pòsit Municipal a les Arques municipals. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 24 DE FEBRER DEL 1986 

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

2.— El Sr. Alcalde, en virtut de la Credencial de 
Regidor de la Junta Electoral de Zona de Girona, dó
na possessió del càrrec de Regidor al Sr. Joan Carran-
za Peregrina, corresponent a la llista de candidats pre
sentats pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC/ 
PSOE), en substitució del Sr. Lluís Nuell Creus. 

3 . - Després d'haver-se procedit al sorteig per al no
menament dels membres de les Meses Electorals del 
Referèndum del 12 de març del 1986, d'acord amb 
l'article 26 de la Llei 5/85, de 19 de juny, les Meses 
Electorals queden formades de la següent manera: 

SECCIÓ PRIMERA -MESA 1 
Titulars 

President: Clemente Casanovas Altarriba 
D.N.I. 77.897.442 

1/ Vocal: Guillermo Guirado Gutiérrez 
D.N.L 40.263.832 

2. n Vocal: José Gruart Gispert 
D.N.L 40.284.710 

Suplents 
De President: Juan Gruart Comas 

D.N.L 39.650.049 
De President: Fernando Burgués Vila 

D.N.L 36.889.064 
De I.f Vocal: Antonio Fernandez Suàrez 

D.N.L 40.138.926 
De 1/ Vocal: Esther Puig Mayol 

D.N.L 40.301.754 
De 2." Vocal: Maria Isern Martínez 

D.N.L 40.466.556 
De 2." Vocal: Roberto Ventura Brugulat 

D.N.L 77.894.092 
Quan són les vint-i-una hores i trenta minuts, s'ab

senta el Sr. AIbà que ja al començament de la sessió 
havia assabentat a la Presidència que tindria que mar
xar. 

SECCIÓ SEGONA -MESA 1 
Titulars 

President: José Rodríguez Vidal 
D.N.L 40.266.998 

1/ Vocal: Montserrat Soler Boadella 
D.N.L 17.897 All 

2." Vocal: Alberto Juanola Masgrau 
D.N.L 40.261.121 

Suplents 
De President: Lluís Vilaplana Coris 

D.N.L 40.295.594 
De President: Rosa Soler Burjats 

D.N.L 77.898.532 
.De IJ Vocal: Joaquima Puig Bancells 

D.N.L 40.239.032 
De 1.1" Vocal: Elisa Mayol Seus 

D.N.L 40.295.735 
De 2." Vocal: Teresa Cebrià Parés 

D.N.L 40.306.173 
De 2." Vocal: Isabel Corominola Juscafresa 

D.N.L 40.506.236 

SECCIÓ SEGONA -MESA 2 
Titulars 

President: Sara Artau Roig 

1.'' Vocal: Montserrat Puig Rodó 

2." Vocal: Carmen Pérez Ortega 

D.N.L 40.299.004 

D.N.L 40.167.475 

D.N.L 40.239.064 

Suplents 

De President: Margarita Aubó Massa 
D.N.L 77.901.243 

De President: Joan Mestres Coll 
D.N.L 40.288.038 

De I.f Vocal: Rosa Tuscà Carreras 
D.N.L 40.247.408 

De 1.1" Vocal: Teresa Vives Duran 
D.N.L 40.822.159 

De 2.n Vocal: José Pi Comas 
D.N.L 40.306.484 

De 2.n Vocal: Roberto Pascual Coris 
D.N.L 40Í168.038 

SECCIÓ TERCERA -MESA 1 

Titulars 

President: Carlos Postigos García 
D.N.L 40.306.432 

i.*" Vocal: M.a Carmen Soler Mafllach 
D.N.L 77.910.487 

2." Vocal: Manuel Sais Sola 
D.N.L 40.251.001 

Suplents 

De President: Francesc Sureda Alsina 
D.N.L 40.249.323 

De President: Maria Rusifíol Boatella 
D.N.L 39.310.174 

De l.r Vocal: Loreto Prat Colom 
D.N.L 40.137.008 

De I.f" Vocal: Josefa Subirana Subirana 
D.N.L 40.476.665 

De 2.^ Vocal: Juan Aubó Ferrer 
D.N.I. 40.168.048 

De 2." Vocal: Isabel Paradeda Boadella 
D.N.L 77.910.451 
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SESSIÓ DEL DIA 5 DE MARÇ DEL 1986 

L— Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

2.— Quedar assabentats de la correspondència rebu
da. 

3.— Aprovar definitivament l'expedient instruït per 
a la modificació de les Ordenances Fiscals. 

4.— Aprovar inicialment el Pressupost Municipal 
per al 1986, que ofereix el següent resum: 

Ingressos 

al— Operacions corrents 
Cap. I 22.965.042'- ptes. 
Cap. II 8.640.000'- ptes. 
Cap. III 58.445.147'- ptes. 
Cap. IV 27.653.877'- ptes. 
Cap. V 946.000'- ptes 

b). — Operacions de Capital 

Cap. VI 
Cap. VII 3.000.000'- ptes. 
Cap. VIII 
Cap. IX 2.000.000'-ptes. 

Total 1 23.650.066'- ptes. 

Despeses 

a).— Operacions corrents 

Cap I 31.070.685'- ptes. 
Cap II 32.205.680'- ptes. 
Cap. III 828.514'-ptes. 
Cap. IV 6.119.548'- ptes. 

b).- Operacions de Capital 

Cap. VI 52.442.972'- ptes. 
Cap. VII 
Cap. VIII 
Cap. IX 982.667'-ptes. 

Total 123.650.066'- ptes. 

5 . - Aprovar definitivament el projecte d'urbanit
zació del caner Maiena i set més, redactat pel Sr. Pere 
Patet Baiges, amb les esmenes en el desglossament del 
pressupost, amb un cost previst de 28.086.546'- ptes. 

6.— Aplicar obligatòriament Contribucions Espe
cials per a l'execució de les obres d'urbanització del 
carrer Maiena i set més, fixant la quantitat a repartir 
entre els beneficiaris en un 90 per cent del cost de les 
obres, i aplicar com a mòdul de repartiment el de me
tres lineals de façana. 

L'import de les indemnitzacions que corresponen 
per l'eixamplament dels carrers, així com totes aque
lles possibles obres que en resultin al marge del pro
jecte i que causin banefici especial als veïns d'un de
terminat carrer, seran repartits entre aquests mateix 
àmbit de beneficiaris. 

7 . - Vist l'expedient d'adjudicació de les obres 
d'urbanització del carrer Maiena i set més, i vist que 
la seva licitació en pública subhasta va resultar vacant 
per manca d'ofertes, s'ha procedit a una nova licitació 
mitjançant el sistema de contractació directa que pre
veu l'article 88 de la Llei de Règim Local, i s'acorda 
atorgar l'adjudicació directa a l'empresa Obras Reu-
nidas S.A. (O.R.S.A.), per ser l'oferta més interessant. 

8 . - Aprovar definitivament la constitució de l'As
sociació Administrativa de Contribuents per a l'exe
cució de les obres d'urbanització del carrer Maiena i 
set més, així com els Estatuts en què ha de regir-se. 

9.— Aplicar obligatòriament Contribucions Espe
cials per a l'execució de les obres de construcció del 
"Col·lector del carrer Canalejas", determinant que el 
pagament de l'import total es farà en dos terminis, 
consistent el primer en el 50 per cent de la quota, que 
s'ahurà d'ingressar immediatament per costejar la rea
lització immediata de les obres, i el segon, en el pe
ríode i quantia que es determini per l'import de la 
quota definitiva menys el de la quota ja anticipada. 

10.- Sol.licitar a l'Excma. Diputació de Girona 
que emprengui pels seus mitjans tècnics, la redacció 
dels projectes per al desenvolupament de la Unitat 
d'Actuació de sòl industrial consistent en un Estudi 
de Detall, Projecte de Reparcel.lació i Projecte d'Ur
banització de la zona coneguda com a "Sector CAVI-
SA". 

1 1 . - Obrir concurs públic per cobrir temporal
ment una plaça de peó de la Brigada Municipal 
d'Obres, amb el caràcter de personal laboral amb con
tracte de sis mesos de duració, establint un període de 
10 dies per a la presentació de sol·licituds d'aquesta 
oferta de treball. 

12.- Aprovar inicialment l'Ordenança de Policia i 
Bon Govern, que quedarà exposada al púbHc durant 
el termini de 30 dies als efectes de que puguin formu
lar-se les reclamacions i suggerències que es considerin 
oportunes. 

13 . - Aprovar inicialment l'Ordenança reguladora 
de la immobilització de vehicles de les vies públiques, 
que quedarà exposada al púbhc durant el termini de 
30 dies als efectes de que puguin formular-se les recla
macions i suggerències que es considerin oportunes. 

14.- Aprovar la certificació del Sr. Jordi Vidal de 
Llobatera, Arquitecte-Director de les obres per a 
l'ampliació del recinte del Cementiri Municipal, per 
un import de 7.120.000'- ptes., i trametre-ho a la 
Delegació de Govern de la Generahtat de Catalunya 
perquè facin efectiva la subvenció establerta en el Pla 
d'Obres i Serveis de 1983. 

15 . - Acceptar les subvencions a fons perdut ator
gades per l'Excma. Diputació de Girona en les quan
ties de 450.000, 2.500.000, i 1.968.988 pessetes, en 
concepte, respectivament per a la instal.lació d'hi-
drants, informatització municipal i endegament de 
la Sala de Sessions. 

16.- Sol.licitar de l'Excma. Diputació de Girona 
l'atorgament d'una subvenció a fons perdut en la 
quantitat més àmplia possible per a l'execució de les 
obres del Dispensari Municipal. 
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17.— Sol·licitar de la Generalitat de Catalunya la 
formulació d'un préstec finsa la quantitat més àmplia 
possible per a l'execució de les obres del Dispensari 
Municipal, en les millores condicions possibles, ateses 
la finalitat de l'obra i la situació d'aquesta Corpora
ció. 

18 . - Adquirir l'ordinador Hewlett Packard, HP-260, 
a l'empresa Audifilm S.A. de Girona, per ser l'oferta 
econòmica més interessant. 

19.- Donar trasllat a l'Associació de Veïns de la 
Urb. Selva Brava de l'informe efectuat sobre la situa
ció actual de la urbanització perquè en tinguin conei
xement amb el prec de que sol·licitin les precisions o 
rectificacions que considerin oportunes, per tal de 
clarificar la situació actual i especialment les possibi
litats d'actuació en la urbanització. 

20.— Ratificar l'aprovació provisional del P.E.R.I. 
del Puig del General efectuada en sessió de 5-2-86, 
incorporant les determinacions preses respecte a les 
al·legacions presentades per la Sra. Anna Codolar 
Bou, que no constaven en l'acta anterior. 

2 1 . - Fer passar una màquina nivelladora als carrers 
de la Urbanització La Mata i col.locar-hi un Tauló 
d'Anuncis, pera informació dels veïns. 

1.-

2.-

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 18 DE MARÇ DEL 1986 

Aprovar l'acta de la sessió anterior. 

Aprovar l'aplicació d'un augment del 7,2 per 
cent en les retribucions del personal, amb efectes des 
del dia 1-1-86. 

3 . - Contractar en règim laboral i contracte en 
pràctiques, al Sr. Xavier Bassols Ammetller, per ocu
par la plaça de Secretari de la Corporació, durant un 
període prorrogable de 6 mesos. 

4 . - Iniciar les gestions per a la firma del Conveni 
entre l'Ajuntament i l'INEM per a l'any 1986, amb 
motiu de realitzar obres en el Dispensari Municipal. 

5 . - Iniciar les gestions amb l'INEM per a la redac
ció d'un Pla d'atencions socials municipals. 

6.— Comprovada l'existència d'un error en la su
perfície de la finca cedida per a la construcció d'una 
Caserna de la Guèrdia Civil degut a una deficient 
inscripció inicial de les finques en el Registre, s'acor
da iniciar les converses amb els propietaris de la 
finca colindant en vistes a l'adquisició per part de 
l'Ajuntament del solar. 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
(GIRONA) 

Amb aquestes línies vull posar-me a la vostra disposició, conscient de que molts 
de vosaltres pensareu: un altre Secretari! 

No cal dir-vos que la funció pública té aquest inconvenient i sinó penseu en 
Jutges, Notaris, etc... 

Espero sincerament sapigueu acceptar les limitacions pròpies d'aquesta Secretaria 
amb la constatació de que no es tracta d'una responsabilitat d'un servei particular, sinó 
d'un servei municipal, la millor tècnica per a una eficaç descentralització —i desconcentra-
ció—; única solució lograda en molts segles. 

Atentament, amb la millor voluntat de servei. 

Firmat: Xavier Bassols i Ammetller 
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RENOVACIÓ PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 

Segons el Reial Decret 1957/85, de 24 de setembre, tots els residents en un municipi tenen 
l'obligació d'inscriure's en la renovació del padró municipal d'habitants en referència a 1 d'abril 
del 1986. 

Per aquest motiu caldrà que un membre de la família pugi a les oficines municipals quan 
rebi el corresponent avís, portant els Documents Nacionals d'Identitat dels membres de la famí
lia que en tinguin i el Llibre de Família. 

Llagostera, 1 d'abril del 1986. 

EDICTE 

Es fa saber que estaran al cobrament 
els rebuts corresponents a l'Impost Municipal 
de Circulació de Vehicles de l'any 1986. 

El cobrament s'efectuarà a l'Oficina de 
Recaptació de la Casa de la VUa, tots els 
dilluns, dijous i divendres, de 9 a 13,15 ho
res, des del dia 16 d'abril al 16 de juny 
del 1986 en voluntària. 

A partir del dia 17 de juny, es procedirà 
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 i Caixes. 

Llagostera, 14 d'abril del 1986. 

L'Alcalde 

EDICTE 

Es fa saber que estaran al cobrament 

els rebuts corresponents a conservació de 

Cementiri, corresponents a l'any 1986. 

El cobrament s'efectuarà a l'Oficina de 

Recaptació de la Casa de la Vila, tots els 

dilluns, dijous i divendres, de 9 a 13,15 ho
res, des del dia 16 d'abril al 16 de juny 

del 1986 en voluntària. 

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

Llagostera, 14 d'abril del 1986 

L'Alcalde 


