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OCTUBRE DEL 1986 

Benvolguts conciutadans: 

Són diversos els projectes, idees i alternatives que aquests últims 
mesos s'han vingut proposant a aquest Ajuntament. Seguidament us 
passem a exposar alguns dels més remarcables i a la vegada complexos 
per a la seva transcendència i envergadura. 

D'una part hi ha el riou Dispensari municipal, obra que ha de 
cobrir un sector important de les demandes sanitàries i que en aquests 
moments es troba en fase de construcció en els antics terrenys de 
F.E.V.E. (Vegi'spàg. 2) 

També podreu observar un croquis del que serà el futur carrer 
Saragossa, artèria vial de vital importància per a l'accés al centre urbà 
no exempt d'una certa polèmica, que ha de dur a un recull d'idees i 
a una política de consens entre tots els llagosterencs. (Vegi'spàg. 3) 

Per últim, remarcar la vostra atenció en el futur Pla Parcial de 
la ZONA INDUSTRIAL, instrument que ha de servir per rellançar 
l'economia de Llagostera i del qual es tenen grans expectatives. (Vegi's 
pàg. 4) 

Aquí tenim, doncs, tres objectius a assolir a curt termini Som 
conscients de les seves dificultats, moltes d'elles d'índole econòmica, 
però estem segurs que amb l'ajut i la comprensió de tots els podrem 
dur a terme. 

Llagostera, 30 d'octubre del 1986. 

L'ALCALDE 

A V I S 

ES COMUNICA QUE A PARTIR D'ARA, L'AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 
PASSA A DEPENDRE, A EFECTES DE TRAMITACIÓ DEL D.N.L, PASSAPORTS 

I ESTRANGERS, DE LA COMISSARIA DE SANT FELIU DE GUÍXOLS. 
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EL FUTUR CARRER SARAGOSSA 
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PLA fARCAL D'ORDENACD "SECTOR INCUSíraA. I" 
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COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
SESSIÓ DEL DIA 2 D'ABRIL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir el canvi de nom de la llicència 
d'obertura de l'hostal "El Carril" d'acord amb la 
sol·licitud de la Sra. Isabel Boadella Butiflach. 

4.— Estimar la reclamació del Sr. Lluís Casals 
Quer i aplicar la bonificació del 90 o/o en la liquida
ció de plusvàlua núm. 67/86, per tractar-se d'un so
lar on s'hi edificarà una vivenda de protecció oficial. 

5.— Concedir un gual permanent en el carrer Fiva-
Uer núm. 15, al Sr. Francisco Mallorquí Saüp. 

6.— Estimar la reclamació del Sr. Joan Auladell 
Rissech i anul.lar el rebut núm. 005/85 corresponent 
a la taxa d'inspecció d'aparells i instal·lacions indus
trials de la fàbrica de suro del carrer Barcelona núm. 
13 i donar-lo de baixa del corresponent padró. 

7 . - Concedir una subvenció de 50.000,- ptes. al 
grup "Amics de la Sardana", amb motiu dç la cele
bració de la VI Trobada Sardanista el passat 31 de 
març. 

8.— Accedir a k petició del Sr. Santiago Barreiro 
Aldir revocant el compromís d'entrega de la biga de 
fusta amb la inscripció "1876" del carrer Olivareta, 
sense fer ús del dret de comi»-a. 

9.— Concedir el nínxol núm. H-84 esquerre del 
Cementiri Municipal el Sr. Jesús Calvo Vivaracho. 

10 . - Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. Joan Casas Masgrau per 

a la construcció d'una paret de tanca de la nau de la 
Nàutica Casas, S.A., sota els condicionaments de 
l'art. 58.2 de la Llei del Sòl. 

-Concedir llicència al Sr. Jaume Fa Tolsanas per 
realitzar obres interiors a la casa de la seva propietat 
situada al Passeig Pompeu Fabra núm. 47. 

—Concedir llicència al Sr. Benet Carreras Vilanova 
per a la reforma i ampliació del local que posseeix en 
el carrer Ricard Casademont núm. 9 bis. 

—Concedir llicència al Sr. Joan Esteba Vila per a 
l'ampliació de l'habitació de comptadors de llum de 
la casa del veïnat de Panedes-núm. 34. 

-Concedir llicència al Sr. Emili Gispert Valentí per 
a la connexió a la xarxa general de clavegueram la vi
venda del carrer Tossa núm. 49. 

-Concedir llicència al Sr. Enric Hospital Llinàs 
per la vivenda ja edificada en el carrer Pocafarina 
núm. 1, previ pagament de taxes dobles per trac
tar-se d'obres ja realitzades sense llicència. 

-Trametre l'expt. núm. 38/86, instat pel Sr. Nar
cís Nohé Naraiyo per a la construcció d'una tanca 
de jardí al carrer Tossa (cantonada amb el C/. Carri
let), a la Comissió d'Urbanisme de Girona perquè, 
d'acord amb l'art. 58.2 de la Llei del Sòl, segueixi 
el tràmit corresponent. 

1 1 . - D'acord amb la sol·licitud del Sr. Josep Ga-
lobardes Alsina, en representació de Dihabsa Admi
nistració, S.A. s'acorda adjudicar-li l'execució de les 
obres de clavegueram de la Unitat d'Actuadó Raset. 

12 . - Denegar la sol·licitud del Sr. Josep Busquet 
Saló, que demanava llicència d'obertura d'una gran
ja d'engreix de bestiar porquí al veïnat de Gaià, per 
no complir amb l'art. 176 de les Normes Subsidià
ries que estableix que la distància mínima a la carre
tera ha de ser de 100 metres. 

13.— Aprovar la Certificació d'Obres núm. 2, cor
responent a les obres de construcció del Col·lector 
del carrer Canalejas, per un import de 918.885'-
pessetes. 

14.— Aprovar la relació de despeses per im total 
de 176.622'- ptes., així com la nota de despeses per 
desplaçaments dels agents de la Policia Municipal 
que han assistit al curs bàsic i cxirs de tir. 

1 5 . - Atorgar una subvenció de 54.000'-ptes. per 
a les despeses dels manaies en la ft-ocessó de Setma
na Santa. 

16 . - Aprovar s'efectuein els treballs de pintura 
del tractor del Museu Etnològic, per un pressupost 
aproximat de 17.000'- ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 9 D'ABRIL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la COTrespondència re
buda. 

3 . - Autoritzar al Sr. Francesc Fuente Garanger la 
venda de bosses de plàstic per a les parades del mer
cat. 

4 . - Autoritzar al &. Josep Roch Bassó per a la 
col·locació de 3 rètols lluminosos al passeig Pompeu 
Fabra núm. 46. 

5 . - Estimar la reclamació de la S-a. Carmen 
Miquel Genové, i rectificar la liquidació de plusvàlua 
núm. 132/86, per tractar-se d'una propietat horit
zontal. 

6 . - Estimar la reclamació del Sr. Edwald Donald 
Cushnie, i anul.lar la liquidació de plusvàlua núm. 
39/86 per tractar-se d'una duplicació de la liquidació 
núm. 45/85. 

7 . - Contractar al Sr. Manuel Romero Andreu per 
un període de 6 mesos en règim laboral, per cobrir 
l'oferta púbHca de treball promoguda per l'Ajunta
ment. 

8 . - Contractar els serveis de les Srtes. Pilar Mi
quel Llinàs, Dolors Ruiz Pujol i Mercè Moreno Car
rasco per a la realització dels treballs de renovació 
del padró d'habitants. 
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9.— Concedir a la Sra. Consuelo Moreno Santos el 
canvi de titularitat del nínxol núm. 325 ampliació 
dreta del Cementiri Mpal., prèvia exposició pública 
en el B.O.P. 

10.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència, al Sr. José Fco. Argelina Vi-

Uasefior per substituir teulat de fusta per un altre de 
formigó al carrer Camprodon, núm. 84. 

-Concedir llicència al Sr. Miquel Rissech Rusca-
Ueda per fer obres al carrer Ricard Casademont s/n. 

—Concedir llicència d'obres al Sr. Narcís Donat 
Dauset per connectar a la xarxa de clavegueram el 
desguàs de la vivenda del C/ Tossa, núm. 51. 

—Concedir llicència al Sr. Jaume Vilanova Font 
per a la reforma del banc de cuina, construir un envà 
i netejar el teulat de la vivenda del carrer Sta. Anna, 
núm. 13. 

—Concedir llicència al Sr. Miquel Llinàs Costa per 
a la construcció d'una vivenda unifamiliar aillada al 
veïnat de Panedes, s/núm. 

—Autoritzar a F.E.C.S.A. la construcció d'una lí
nia aèreade baixa tensió a l'antic pas de F.E.V.E. per 
al subministrament d'energia elèctrica a la propietat 
del Sr. Nigel Barrington. 

1 1 . - Aprovar factura de GESESA per un total de 
1.214.714,- ptes., corresponent a la instal·lació de la 
tuberia general de distribució p i00 , i instal·lació de 
2 hidrants RB-100 reglamentaris al carrer Tossa. 

12.— Adquirir un Optotipo amb llum per cobrir 
les necessitats del dispensari municipal a l'empresa J. 
Touron S.A., de Girona, per un preu de 18.500,-
ptes. 

1 3 . - Ampliar l'enllumenat públic de la plaça Ca
talunya, substituint les bombetes i equip de faroles 
centrals, i substituir les bombetes de les faroles late
rals per altres de major petència. 

14.-Adquirir pintura blanca especial per a senya
litzacions dels carrers a la casa Nobel Espafia, S.A. 

15.— Continuar la neteja del camí (abans via del 
tren) en el tros passat el camp de futbol. 

16 . - Contractar amb el Sr. Jordi Barris l'arren
dament d'un envelat per un preu de 800.00,- ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 16 D'ABRIL DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correnpondència re
buda. 

3.— Col.laborar en l'homenatge a Antoni Vares i 
Martinell concedint una subvenció de 40.000,- ptes. 
al Club Cine Amateur de Llagostera. 

4 . - Autoritzar la celebració de la prova 
d'auto-cross del proper dia 4 de maig, d'acord amb 
la sol.licitud efectuada per "Llagostera Competi-
CIO . 

5.— Concedir un trofeu a la Societat de Caçadors 

"San Huberto", per a la competició de "tir al plat" 
que es celebrarà el proper 18 de maig. 

6.— Autoritzar a la Cambra Agrària Local la ins-
tal.lació d'expositors del VI Certamen de Maquinària 
Agrícola, els dies 18,19 i 20 de maig. 

7.— Quedar assabentats del recorregut de la cara
vana ciclista en el III Diada del Pedal organitzada pel 
Col.legi Ntra. Sra. del Carmen per al dia 20 de juny. 

8 . - Concedir llicència per maternitat a la funcio
nària Sra. Consol Butifíach Font, per un període to
tal de 14 setmanes. 

9 . - Dispensar del pagament de taxes de canvi de 
titularitat i manteniment dels nínxols núm. 262, 266 
i 270 B, propietat de la parròquia. 

10 . - Autoritzar la col·locació de taules i cadires 
a la via pública en el carrer Àngel Guimerà, núm. 29 
(bar "El Dorado") i una valia protectora els dijous, 
diumenges i festius, els dies de la Festa Major i la 
temporada d'estiu. 

11.— Desestimar la sol.licitud del Sr. Josep Sagué 
Masgrau ja que el fet imponible ve donat per l'efec-
tiva ocupació de la via pública amb materials inde
pendentment de l'estat de conservació del vial. 

12.— Llicències d'obres: 
-Rectificar la llicència d'obres concedida en ses

sió de 5-3-86 al Sr. Jaume Clara Jou, expt. núm. 
29/86, ja que per error es va sol·licitar llicència per 
connectar desguàs a la xarxa general de clavegueram, 
i el que realment es demana és "canviar l'emplaça
ment de la tuberia de desguàs d'aigües pluvials del 
carrer Àngel Guimerà núm. 15. 

-Concedir llicència a la Sra. Marta Bamés Cruz per 
a la construcció d'un garatge i piscina al carrer Hos
pital núm. 8. 

—Concedir llicència al Sr. Narcís Restrudis Panella 
per cobrir l'actual terrassa al carrer Costa Brava, 
núm. 31. 

1 3 . - Aprovar la liquidació del Pressupost Ordina
ri de l'any 1985, amb un superàvit de 4.511.614,-
ptes. 

SESSIÓ DEL DIA 30 D'ABRIL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Concedir autorització al Sr. Francisco Mestres 
Fulla per a la instal·lació de taules i cadires al carrer 
Pau Casals núm, 2, des del dia 17 de maig fins al 30 
de setembre. 

4.— Concedir autorització al Sr. Daniel Riera Gur-
nés per a la instal·lació de taules i cadires al carrer 
Panedes núm, 16, des del dia 17 de maig fins al 30 
de setembre. 

5.— Concedir autorització al Sr. Enric Vall·llosera 
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Ramionet per a l'ocupació de la via pública amb ma
terials de construcció al carrer Ferrer núm, 3. 

6.— Autoritzar al G.E. Bell-Matí la celebració de 
l'Aplec de Panedes, i posar a la seva disposició tanques 
metàl·liques i bidons de deixalles. 

7.— Estimar la reclamació efectuada per la Sra. 
Montserrat Boadella Pagès i anul.lar la multa núm. 
0510. 

8.— Aprovar la relació de sol·licituds d'ocupació 
de la via pública per als dies de la Festa Major, apli
cant un augment del 10 o/o a les taxes correspo
nents, excepte a la parada d'auto-xocs que, amb 
motiu de la seva major quantitat de metres d'ocupa
ció, se li aplica una quota fixa de 65.000,- ptes. 

9.— Autoritzar al Casal Parroquial Llagosterenc la 
instal·lació d'una tómbola benèfica en un local del 
Passeig Pompeu Fabra, així com la col.locació d'una 
pancarta. 

10.— Autoritzar a la Comissió de "Quintos/86" la 
instal·lació d'una parada els dies de la Festa Major. 

11.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. Salvador Casadellà Ca

sas per a la connexió de desguassos de 18 vivendes 
del carrer Tossa a la xarxa general de clavegueram. 

-Concedir llicència als Srs. Vicenç Carbó Torrent 
i Josep Caldas Bosch per a la construcció de voreres 
a la urbanització "Cal Curf'· 

—Concedir llicència al Sr. Josep Tena Subirana 
per obrir una finestra que dóna al pati i construir es
cala de la planta superior, al carrer Sant Josep núm. 
13. 

12 . - Informar favorablement l'expedient incoat 
per Sr· Francesc Pi Esteba per a la instal·lació de ca
lefacció amb dipòsit de gas-oilde5·000,-litres, al car
rer Àngel Guimerà núm 25, i trametre'l a la Comis
sió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades· 

13^- Adquirir una màquina de tallar la gespa per 
a la Brigada d'Obres· 

H · - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 3·470·427 pessetes· 

15^- Suspendre les obres que s'estan realitzant a la 
Urb. Llagostera Residencial, sense el corresponent 
permís municipal, per part del Sr. Jaime Remuiflàn 
Pena, en funció de les facultats que atorguen els art. 
184 de la llei del Sòl i 29 del Reglament de Discipli
na Urbanística. 

SESSIÓ DEL DIA 14 DE MAIG DEL 1986 

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

buda. 
3 . - Autoritzar al Sr. Joan Mestres Coll, la ins

tal·lació de la caseta de venda de gelats a la plaça Ca
talunya, per la temporada d'estiu. 

4.— Davant les infraccions de la graiya "Mas Boa
da" del veïnat de Llobatera que atenen contra la sa
lut pública, s'acorda realitzar inspeccions periòdi
ques i instruir l'oportú expedient sancionador. 

5 . - Autoritzar a la Caixa de pensions "La Caixa", 
la instal·lació del "Caixa-Bus" a la plaça Catalunya 
durant els dies de la Festa Major. 

6 . - Concedir llicència al Sr. Jordi Rissech CoUell 
per a l'ocupació de la via pública amb taules i cadi
res a la plaça Campmany· 

1.- Autoritzar al Sr. Lluís Cafligueral Barnés, que 
actua en nom del grup "Girona Esperanto", la cele
bració d'una exposició el proper dia 25 de maig, així 
com la xerrada col·loqui el dia 27 de maig, posant a 
la seva disposició el local social de "La Caixa", i de
negar la subvenció sol·licitada per cobrir les despeses 
de pintura per al mural. 

8 . - Autoritzar al Club Ciclista Blandense la cele
bració de la "2.a Vuelta Ciclista a Girona de Segun-
das y Juveniles", durant els dies 24, 25131 de maig 
i 1 de juny. 

9.— Autoritzar la instal·lació de parades durant la 
Festa Major, als Srs· Paulino Roig Rey, Blas Fernàn-
dez Villeras, Juan Miravete Mateos, José Sanchez 
Gómez, Josep Ros Pinsanch i Josefa Toboso Fonta-
nellas. 

lO · - Estimar la reclamació efectuada per Sr· Lo
renzo Vendrell Mallorquí, i anul·lar la liquidació de 
plusvàlua núm. 80/1.983, per tractar-se d'una finca 
rústica. 

11.— Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Juan 
Rodríguez Jiménez, i anul.lar la liquidació de plusvà
lua núm. 77/1.983, per tractar-se d'una finca rústica. 

12.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. Lluís Bellvehí Comas 

per a la pavimentació d'uns 60 m2. de pati, al carrer 
Joan Maragall, núm. 14. 

-Concedir llicència al Sr. Francesc Ragolta Bagué 
per acabar la vivenda unifamiliar del carrer Joan Ma
ragall, núm. 7. 

-Denegar la llicència d'obres sol·licitada pel Sr· 
Francisco Olmo Ramírez per a la construcció d'una 
vivenda unifamiliar a la urbanització "Selva Brava''^ 

13̂ — Donat el plec de condicions econòmico-ad-
ministratives per a la contractació pel sistema de 
subhasta per a la realització d'unes obres en el Museu 
d'història i en funció de l'art· 88 de la Llei de Bases 
de Règim Local, s'accrda declarar vàlida la licitació i 
adjudicar el contracte al Sr. Salvador Casadellà Casas 
com autor de la proposició més avantatjosa entre les 
admeses. 

14 . - Atorgar el nínxol núm. 122 ampliació es
querra del Cementiri Municipal a la Sra· Franciscà 
Mallorquí Codina· 

I S · - Atorgar el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 330 ampliació dreta del Cementiri Municipal a 
la Sra. Dolors Pi Mercadal, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

16 . - Atorgar canvi de titularitat del nínxol núm. 
286 antic esquerre del Cementiri Municipal al Sr. 
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Josep Gurnés ValLllosera, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

1 7 . - Atorgar canvi de titularitat del nínxol núm. 
131 antic dreta del Cementiri Municipal, a la Sra. 
Carmen Puig Feliu, prèvia publicació en el B.O.P. 

1 8 . - Establir un control d'entrada i sortida de 
l'escorxador municipal, amb el següent horari: 

Dilluns: de 6 a 20 hores. 
Dijous: de 7 a 18 hores. 
Dimecres: de 17 a 21 hores. 

19 . - Concedir l'abonament mensual de 30.000,-
ptes. a l'emissora municipal "Llagostera Ràdio", per 
cobrir part de les despeses de programació. 

20.— Concedir ima ajuda econòmica de 30.000,-
ptes. al grup de teatre local "La Troupe", per a la re
presentació de l'obra "El fantasma del barri" en el 
29.è Festival Internacional Of Touth Teatre, a Graz 
(Àustria). 

21.— Adquirir un equip d'estiu per a cada mem
bre de la Policia Municipal. 

2 2 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 5.433.785,- pessetes. 

2 3 . - Donada la necessitat d'obrir al púbUc la pis
cina municipal el més aviat posible, s'aproven les Ba
ses que han de regir l'explotació de les instal·lacions. 

SESSIÓ DEL DIA 28 DE MAIG DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Trametre l'informe tècnic sobre amplada i 
termes i categoria dels camins que limiten amb el 
bosc del Srs. Bertran i Raset i que tenen sortida a la 
ctra. de Panedes i ctra. de Llagostera a St. Feliu de 
Guíxols, al Sr. Andrés Valverde Marín. 

4 . - Concedir un "gual permanent" al carrer Puig 
del General, d'acord amb la sol.hcitud de la Sra. Ro
ser EUas Mitjans. 

5.— Autoritzar al Sr. Antonio Urbano Gonzàlez, 
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires al 
carrer Cristòfol Colom, durant els dies 17, 18,19 i 20 
de maig, amb motiu de la Festa Major. 

6.— Denegar la sol·licitud del Sr. Fructuoso Gar- ' 
cía Benito per visitar als veïns de Llagostera per 
sol·licitar ajuda econòmica per al taller ocupacional 
Santa Isabel, oferint "puzles". 

7.— Denegar la sol·licitud del Sr. Drissi Abdelka-
der per a l'obertura d'un estabhment al carrer Ganix, 
núm. 48. 

8.— Autoritzar el pas de la prova ciclista correspo
nent a la "Chalenge de Marxes Cicloturistes Gironi
nes" el dia 8 de juny, d'acord amb la sol·licitud del 
Club Ciclista Vidreres. 

9 . - Autoritzar al Sr. Valentí Gispert Ribas l'ocu
pació de la via pública amb taules i cadires al carrer 
Panedes núm. 31, des del dia 1 de juny fins al 15 
d'agost. 

10 . - Autoritzar a la Sra. Montserrat Bosch Roca 
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires a 
la Plaça Catalunya, núm. 6, des del dia 17 de maig 
fins al 30 de setembre, així com tancar el carrer els 
dies festius. 

1 1 . - Vistes les al·legacions presentades, es deses
tima la reclamació de la Sra. M. Engràcia Montiel Fi
gueras sol·licitant l'anul.lació de la multa núm. 
0393. 

12.— Informar favorablement l'expedient d'ins-
tal.lació d'un taller de reparació de maquinària de 
tota classe al carrer Camprodon núm. 29, instat pel 
Sr. Josep Brugulat Pratsevall, i trametre'l a la Comis
sió Territorial d'Indústries i Activitats Classificades. 

13.— Adjudicar al pintor Sr. Josep Martí Miquel 
els treballs de pintura de les vivendes dels mestres, 
per ser l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

14.— Adquirir el programa processador de textos 
per a l'ordinador, per un valor total de 145.000,-
pessetes. 

15.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.503.283,-ptes. 

16.— Aprovar la certificació d'obres núm. 1, cor
responent a la urbanització del carrer Maiena i set 
més, a càrrec de l'empresa O.R.S.A., per un import 
de 1.612.198,-ptes. 

17 . - Aprovar una provisió de fons de 50.000,-
pessetes, a compte de les despeses ocasionades pels 
honoraris corresponents a la defensa d'aquest Ajun
tament davant dels Tribunals Contenciosos-Adminis-
tratius. 

SESSIÓ DEL DIA 12 DE JUNY DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Autoritzar al Club Ciclista Girona el pas 
d'una prova ciclista el dia 14 de juny, a les 16,45 ho
res. 

4.— Autoritzar al Sr. Francesc Pujades Guinó 
l'ocupació de la via púbUca al passeig Romeu núm. 
33, amb una bastida per poder pintar la façana. 

5.— Denegar la concessió de lloc fix al mercat set
manal, per manca d'espai disponible, a: 

—José Antonio Inarejos Fresneda, per a la venda 
de fruites i verdures. 

-Ahmed Kafil Uddin, per a la venda de bisuteria. 
—Gian Singh, per a la venda de bisuteria. 
—Jagjit Singh, per a la venda de bisuteria. 
—Amarjut Sidhu, per a la venda de bisuteria. 
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—Sohon Lal, per a la venda de bisuteria. 
—José Ramos Mora, -per a la venda de melons i 

síndries. 
6.— Acceptar la renúncia al lloc fix que té conce

dit per una parada de 6 metres, per a la venda de cal
çat, en el mercat setmanal, de la Sra. Carmen García 
Jabalera. 

7.— Estimar la reclamació del Sr. Joan Cateura 
Barnés i aplicar la bonificació del 25 o/o per servei 
públic al camió Ebro GE-7851-L, i la devolució de la 
diferència que correspongui al rebut núm. 524/86, 
de l'impost de circulació de vehicles. 

8 . - Estimar la reclamació de Transports Font 
S.L., i retornar l'import corresponent a 3 trimestres 
del rebut núm. 2555/86 de l'impost de circulació de 
vehicles, per haver estat donat de baixa el vehicle el 
dia 10-3-86. 

9 . - Concedir al "Col.lectiu Solstici d'Estiu" una 
subvenció destinada a pal·liar el possible dèficit i co
municar la celebració d'aquesta festa popular a la 
Policia Municipal perquè s'adoptin les mesures opor
tunes. 

10.— Concedir tres trofeus al Club d'Escacs "Dr. 
Domingo Pascual Carbó", per al repartiment de pre
mis del torneig social que es celebrarà el dia 14 de 
juny. 

11.— Denegar la concessió de llicència d'obertura 
d'establiment al carrer Ganix núm. 48, al Sr. Moha-
med Benkaddour. 

12.— Denegar la concessió de llicència d'obertura 
d'establiment al carrer Donzelles núm. 29, al 
Sr. Houmad Aukili. 

13.— Adquirir a la Sra. Rosa Ferran Duran el nín
xol núm. 438 antic esquerre, previ canvi de titulari-
tat i pagament de les taxes corresponents. 

14 . - Concedir el nínxol núm. 38 antic esquerre 
del Cementiri Mxmicipal a la Sra. Luisa Benito Hor-
telano. 

15.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 174 ampliació esquerre del Cementiri Mimici-
pal a la Sra. Francesca Colomeda Soler, prèvia publi
cació en el B.O.P. 

16.— Atorgar el nínxol núm. 195 antic esquerre 
del Cementiri Municipal, al Sr. Pere Capellera Geli. 

17.— Concedir al Sr. Joan FuUà Cabarrocas el can
vi de titularitat del nínxol núm. 194 antic esquerre 
del Cementiri Municipal, prèvia publicació en el B.O. 
P. 

1 8 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.266.742,- pessetes. 

19 . - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 2, junt 
amb els honoraris de direcció dels carrers Maiena i 
set més, per un total de 2.201.417,- pessetes. 

2 0 . - Concedir llicència d'obres al Sr. Manuel Ma-
lagón Serrano, que actua en nom de la Sra. Àngela 
Sureda, per refer uns 55 m.2 de teulat al veïnat de 
Bruguera, núm. 23. 

21.— Adquirir a Mosaics Selecti de Salt, 20 m.2 

de panots de color gris i vermell per a les voreres dels 
carrers. 

SESSIÓ DEL DIA 18 DE JUNY DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Concedir a la Sra. Neus Rodés i Pou l'organit
zació d'un curset de natació a la piscina mimicipal, es
tablint el preu d'inscripció en 3.500,- ptes., amb un 
percentatge de recaptació per part de l'Ajuntament 
del 20 o/o. La durada del curset serà del dia 1 de ju
liol al 10 d'agost. 

4 . - Accedir a la sol·licitud de l'Escola-Bressol "El 
Niu" i permetre l'entrada gratuïta dels nens de la llar 
d'infants a la piscina municipal. 

5.— Estimar en part la reclamació del Sr. Josep 
Albertí Tomàs retornant 3 trimestres del rebut cor
responent al vehicle GE-39.446, de l'impost de cir
culació de vehicles< 

6.— Estimar la reclamació de la Sra. Teresa Costa 
Sans, i procedir a la devolució de les 580'- ptes. en 
concepte de recàrrec, per no haver-se efectuat la 
notificació prèvia de l'impost de circulació de ve
hicles. 

7 . - Adjudicar a la Sra. Clara Bussot Camós el nín
xol núm. 15 ampliació dreta del Cementiri Mimici-
pal. 

8.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 52 ampliació dreta del Cementiri Municipal a 
la Sra. Àngela Ciurana Ribas, sempre que es realitzin 
els traspassos simultàniament (de J. Ayach a A. Ciu
rana, i d'aquesta a E. Ciurana), prèvia publicació en 
el B.O.P. 

9 . - Adquirir el nínxol núm. 30 antic dreta del 
Cementiri Municipal a la Sra. Montserrat Soler Boa
della, previ canvi de titularitat i de la seva publicació 
en el B.O.P. 

10 . - Llicències d'obres: 
—Concedir llicència d'obres al Sr. Josep Badia En-

rich per construir tanca metàl·lica de 1,5 x 45m. a la 
ctra. de Sant Llorenç, s/núm., prèvia autorització fa
vorable de l'Excma. Diputació de Girona de qui de
pèn el vial. 

—Concedir llicència al Sr. Ramon Regàs Rodó per 
canviar visera d'uralita de 15 x 1 m. trencada per la 
pedra, al carrer Camprodon, núm. 2. 

—Concedir llicència al Sr. Benet Carreras Vilanova 
per col·locar un pal de llum, provisionalment, a la 
vorera del carrer Ricard Casademont núm. 9, amb 
motiu de l'endCTroc de l'edifici existent actualment. 

-Concedir llicència al Sr. Fèlix Montiel Lluís per 
tancar el pati del carrer Rafael Mas núm. 37 amb una 
tanca de 10 x l,8m. condicionada a l'acceptació de 
la renúncia a qualsevol dret a indemnització en cas 
de que l'Ajuntament ordeni enderrocar les ote'es, ja 
que encara no estan aprovats els Projectes d'urbanit
zació corresponents a la Unitat d'Actuació. 
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—Concedir llicència a la Caixa d'Estalvis Provin
cial de Girona per realitzar les obres de decoració i 
distribució de la nova oficina, situada a la plaça 
Catalunya núm. 8. 

11.— Aprovar la relació de despeses per un im
port total de 686.894,- pessetes. 

12.— Aprovar la liquidació de comptes de la 
gestió recaptatòria, per valors rebuts, corresponent 
a l'exercici 1985, quin resum és el següent: 

Baixes: Definitiva 363.780,- ptes. 
Executiva 473.515,-ptes. 

Recaptació: Voluntària 6.718.165,-ptes. 
Executiva 3.085.278,- ptes. 

Valor a compte nou 7.202.959.-ptes. 
TOTAL 17.843.697,- ptes. 

1 3 . - Aprovar la liquidació de comptes de la gestió 
recaptatòria per valors certificacions de descobert, 
ccM-responents a l'exercici de 1985, quin resum és el 
següent: 

Baixes 221.168,- ptes. 
Recaptació: Executiva 316.124,-ptes. 

Recàrrec 27.180,-ptes. 
Valors a compte nou:- 1.990.035,-ptes. 

TOTAL 2.554.507,-ptes. 

14.— Subscriure el contracte-tipus de manteni
ment bàsic (BMMC) i en el lloc de la instaLlació 
(PMMC) dels ordinadors Hewlett Packarc que pos
seeix l'Ajuntament. 

1 5 . - Adquirir un martell "demoledor" per a la 
Brigada d'Obres. 

16.— Adquirir sprais dispersors individuals per a la 
Policia Municipal. 

SESSIÓ DEL DIA 2 DE JULIOL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Donar de baixa el gual núm. 139 del carrer 
Migdia núm. 28, d'acord amb la sol.licitud del Sr. 
Josep Verdaguer Rodrigo, ja que actualment no 
existeix el garatge que motivava la seva existència. 

4.— Desestimar la reclamació efectuada per la 
Sra. Inés Piella Jofre demanant l'anul·lació de la 
denúncia per estacionament prohibit núm. 0632. 

5 . - Denegar la sol.licitud del Sr. Mohamed Auki-
ki que demana llicènda d'obertura d'establiment al 
carrer Donzelles núm. 59. 

6 . - Autoritzar al Sr. Josep Tres Codina l'ocupa
ció de la via pública amb taules i cadires al carrer 
Camprodon núm. 3 , des del 5-7-86 fins al 31-8-86. 

7.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. José Gil Barrero, en re

presentació de la S.A.T. Mas Boada, per a la repara
ció del femer construint un mur de 30 m.2 armat, 
al veïnat de Llobatera. 

—Concedir llicència als Srs. Josep Restrudis Pane-
11a i Roser Rufi Puig, per enderrocar l'edifici exis
tent al carrer Jaume I núm. 12. 

-Concedir llicència a Dihabsa Administració S.A. 
per a la construcció de 6 vivendes unifamiliars entre 
mitgeres, i 9 pisos, de protecció oficial al carrer Al
bert! (cantonada amb C/. Barcelona), considerant-se 
que a la planta de coberta no ha d'haver-hi comparti-
mentació per aprofitament individuahtzat. 

-Denegar la llicència d'obres sol.Ucitada pel Sr. 
Jaime Remuinàn Pena per a la construcció d'una vi-
venda unifamiliar aïllada a la urbanització Llagoste
ra Residencial (C/. Octavio). 

8.— Instal·lar en els carrers Maiena, Gavarres, La 
Pau, Cantallops i del Sol, les vàlvules d'escomeses 
d'aigua comp. Q 80. 

9.— Aprovar la relació de m.3 consumits d'aigua 
potable en les dependències de què es fa càrrec 
l'Ajuntament durant els mesos d'abril, maig i juny 
del 1986, presentada per GESESA. 

10.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 134.624'-pessetes. 

11.— Concedir una subvenció de 34.262'-ptes. al 
Patronat Municipal d'Esports per al pagament de di
verses factures corresponents a l'entrega de trofeus 
en els actes celebrats durant la Festa Major. 

12.— Aprovar la liquidació presentada pel Recap
tador Municipal, corresponent a l'impost sobre cir
culació de vehicles i conservació de Cementiri, exer
cici 1986. 

1 3 . - Aprovar el pressupost presentat per Instal-
lacions FEC, per un total de 409.800'- pessetes, per 
a la instal·lació a reahtzar en l'edifici del carrer Alt 
de Girona núm. 4, destinat a Museu d'Història. 

14 . - Adjudicar la confecció de persianes de lli
bret per a les obertures de la paret sud de l'edifici 
consistorial al Sr. Jaume Castelló. 

15.— Adquirir a l'empresa Paco García boines de 
color blau per a l'uniforme de la Pohcia Municipal, 
atesa la calor dels mesos d'estiu. 

SESSIÓ DEL DIA 16 DE JULIOL DEL 1986 

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

2 . - Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Denegar la sol.licitud de la Sra. Antònia Mo-
raguez Sanchez que demana se li assigni un lloc fix al 
mercat setmanal per a la venda de fruites i verdures, 
ja que no hi ha espai disponible. 

4 . - Concedir ima subvenció de 10.000'- ptes. per 
a l'organització de la "Volta Ciclista a Catalunya". 

5.— Concedir una subvenció de 35.000'- ptes. al 
Casal d'Estiu organitzat pel Casal Parroquial Llagos-
terenc i permetre la utilització de la Piscina Mimici-
pal de forma regular i controlada. 
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6.— Autoritzar a la Sra. Isabel Boadella Butinach 
l'ocupació de la via pública amb taules i cadires al 
passeig Romeu núm. 2, des del dia 1-7-86 al 31-8-86. 

7.— Concedir a la Sra. Esther Calvo Vivaracho el 
canvi de titularitat del nínxol núm. F-84 esquerre 
del Cementiri Municipal, prèvia publicació en el 
B.Ó.P. 

8.— Adquirir a la Sra. Angelina Marquès Sabria el 
nínxol núm. 85 ampliació dreta del Cementiri Mu
nicipal, previ canvi de titularitat a nom seu i paga
ment de 2.334'- ptes. corresponents a taxes de con
servació. 

9.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 49 (amb ossera) del Cementiri Municipal, a 
nom de Joan Sàbat Tibau, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

10.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 132 antic dreta del Cementiri Municipal, a 
nom de Jordi Sàbat Tibau, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

11.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència a FECSA per a la instal·la

ció d'un cable subterrani de 25 kv., creuant el pas
seig Pompeu Fabra i passant pel carrer Jaume I. 

-Concedir llicència al Sr. Joaii Rodríguez Jimé
nez per a la legalització de les obres d'ampliació rea
litzades a la granja que posseeix al veïnat Bruguera 
Alta, s/n. 

—Concedir llicència al Sr. Juan Rodríguez Jimé
nez per a la construcció d'una nau d'engreix porquí 
al veinat de Bruguera Alta, s/n. 

12.— Aprovar la relació de despeses per un im
port total de 709.218'- pessetes. 

13.— Aprovar una factura de Jaume Romo, per 
un import total de 103.276'- pessetes. 

14.— Adjudicar la instal·lació d'una electro-bom-
ba submergible al pou núm. 11 a GESESA. 

1 5 . - Adjudicar la realització dels treballs de man
teniment i millora de l'edifici del Col.legi Lacustària 
a Construccions Lluís Esteve. 

16.— Sol·licitar la inclusió de l'Ajuntament de 
Llagostera dins del pla d'ajuts per a l'organització 
dels cursos de Català, nivell B, convocat pel Depar
tament de Cultura. 

SESSIÓ DEL DIA 23 DE JULIOL DEL 1986 

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

2 . - Estimar la reclamació del Sr. Robert Portas 
Grau i anul·lar la multa núm. 0389. 

3.— Concedir un gual permanent a Joaquim Co
mas Corrius, S.A. per al carrer Migdia núm. 36. 

4 . - Denegar la sol·licitud d'ampliació d'una para
da de venda del mercat setmanal dels dijous presen

tada per la Sra. Aima Vellbona Collet, per manca 
d'espai disponible· 

5.— Concedir un lloc fix al mercat setmanal al 
Sr. José Domínguez Domínguez. 

6 . - Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Josep 
Romo Ruaix i rectificar la quota a pagar a partir 
de la 2.a liquidació de les CE. per les obres d'urba
nització del carrer Maiena, ja que existeix un error 
en els metres de façana aplicats. 

1.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. Josep Puerto Rey, que 

actua en representació d'EGBA, S.A. per realitzar 
obres de reforma de distribució interior al veinat 
Panedes, s/n. (ctra. Girona-St. Feliu de Guíxols, 
p.k. 22). 

—Concedir llicència al Sr. Lluís Turon Quer per 
a la construcció d'un bany i engrandir la porta d'ac
cés al pati de la vivenda del carrer Bonaire núm. 2. 

—Concedir llicència al Sr. Josep Puig Gelada per 
enderrocar una volta en mal estat o construir un 
forjat amb biguetes pretensades a la vivenda del 
carrer Concepció núm. 3. 

—Concedir llicència a Bellvehí, S.A. per a la 
construcció d'un garatge en el pati que té l'empre
sa al carrer Camprodon núm. 65. 

8 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.476.287'- pessetes. 

9 . - Aprovar la minuta d'honoraris presentada pel 
Sr. Pere Batet Baiges, corresponents a la direcció 
d'obres del projecte de reforma de construcció del 
col·lector de sanejament del carrer Canalejas per 
un import de 78.649'- ptes. 

10 . - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 3, cor
responent a la urbanització del carrer Maiena i set 
més, a càrrec de l'empresa Obras Reunidas, S.A. 
(O.R.S.A.), per un import total de 3.919.687'- ptes. 

1 1 . - Aprovar la data que presenta el Recaptador 
Municipal, de certificacions de descobert i rebuts en 
executiva per a la seva baixa definitiva al ser consi
derats improcedents, per un total de 181.708 pesse
tes. 

12.— Aprovar la proposta formulada per fer una 
separació en el menjador del col.legi Lacustària per 
poder comptar amb un local nou. 

13.— Adquirir a l'empresa Nobel Espafia, S.A. 
pintura groga i blanca per a la senyalització dels 
carrers. 

14 . - Adequar el sistema d'enllumenat del camp 
municipal de futbol amb motiu de la imminent cele
bració d'un torneig triangular de futbol a celebrar a 
Llagostera. 

SESSIÓ DEL DIA 6 D'AGOST DEL 1986 

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

3 . - Autoritzar a l'empresa "Planeta Crédito, S.A." 
tenir accés al padró d'habitants per obtenir dades 
sobre la població juvenil, entre 8 i 17 anys, a fi de 
fer-lis arribar les Bases .per poder participar en el 
XVIII Premi Escolar Planeta per aconseguir beques. 

4.— Autoritzar al Sr. Pere Genoher Vilella la col-
locació d'un rètol lluminós, tipus banderola, de 53 x 
80 cms., al carrer Barcelona núm. 12. 

5.— Concedir al Col·lectiu del Solstici d'Estiu una 
subvenció de 25.332'- ptes. per cobrir el dèficit de 
la festa "Solstici d'Estiu / 1986". 

6.— Estimar la reclamació dels Srs. Josep Restru-
dis Panella i Roser Rufí Puig i aplicar la bonificació 
del 90 per cent en la liquidació de la llicència 
d'obres concedida, ja que les obres que s'hi reahtza-
ran seran de protecció oficial. 

7 . - Estimar la reclamació del Sr. Josep M. Coris 
Martinell i anul·lar el rebut núm. 0301 d'arbitris 
d'urbana ja que l'habitatge situat entre el carrer 
Donzelles núm. 3 i carrer Calderers núm. 2 Acc. és 
una sola vivenda. 

8.— Desestimar la reclamació de la Sra. Montser
rat Calm Soler sol·licitant l'anul·ladó de nïulta núm. 
0834 imposada per la Policia Municipal. 

9.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. José Luís Ramírez Ra

mírez per a la construcció d'una vivenda unifami-
liar al carrer Mas Sec, s/n. 

—Concedir llicència al Sr. Josep Salvatella Ventu
ra, per a la construcció d'una vivenda unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Mas Sec, s/n. 

—Concedir llicència al Sr. Arcadi Vifías Cargol 
per enderrocar l'edifici del carrer Donzelles núm. 33. 

—Concedir llicència al Sr. Climent Frigola Calvet 
per enderrocar l'edifici existent al carrer Cristòfol 
Colom núm. 19. 

—Concedir llicència d'obres al Sr. Climent Frigola 
Calvet per a la construcció d'una vivenda unifamiliar 
entre mitgeres al carrer Cristòfol Colom núm. 19. 

-Concedir llicència a la Sra. Marta Roqueta Ma
llorquí per a la construcció d'una vivenda unifami
liar aïllada al veïnat de Panedes, s/n., en haver-se 
seguit el procediment previst en l'art. 43.3 de la 
Llei del Sòl. 

10.— Concedir una subvenció de 50.000'-pesse
tes a Llagostera Ràdio per adquirir un equip emissor 
italià ja que l'aparell inicial no funciona. 

11.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 110.066'- pessetes. 

12.— Aprovar la certificació d'Obres núm. 3, cor
responent a les obres de construcció del col·lector 
de sanejament del carrer Canalejas, per un import 
de 277.307'- pessetes. 

SESSIÓ DEL DIA 13 D'AGOST DEL 1986 

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

2 . - Requerir a la Sra. M. Lluisa Romero Ruiz 
perquè presenti acreditació del final d'obres per po
der comprovar que l'any 1981 la vivenda no estava 
acabada i procedir a l'anul·lació dels arbitris corres
ponents, si s'escau. 

3.— Estimar la reclamació del Sr. Miquel Rissech 
Ruscalleda i anul·lar els rebuts de tinença de gossos 
dels anys 1981 i 1982, ja que havien estat donats de 
baixa degudament. 

4.— Requerir als propietaris del Mas Gifre perquè 
tornin a l'estat original el camí púbhc que va d'Es-
clet al Mas Maiensa, cobrint el rec que de forma peri
llosa entorpeix el pas de vehicles. 

5.— Concedir un gual permanent al carrer Sant 
Pere núm. 35, d'acord amb la sol·licitud de la Sra. 
Marta Barnés Cruz. 

6.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a la Sra. Carmen Coll Prat per 

canviar 4 marcs de finestra i modificar un envà al 
carrer Camprodon núm. 12. 

—Concedir llicència al Sr. Antonio Padilla Serrano 
per substituir bigues de fusta del teulat, per altres 
de pòrtland, a la plaça Barceloneta núm. 4. 

—Concedir llicència d'obres al Sr. Francisco Pera-
caula Martí per a la construcció d'una vivenda uni
familiar entre mitgeres, al carrer del Sol núm. 22. 

—Concedir llicència al Sr. Narcís Nohé Naranjo 
per a la construcció d'una tanca al carrer Tossa 
(cantonada amb C/. Carrilet), condicionada a la ins
cripció en el Registre de la Propietat de l'autoritza
ció municipal acceptada sota els condicionaments 
que la llei estableix. 

7 . - Informar favorablement i trametre a la Co
missió Territorial d'Indústries i Activitats Classi
ficades els expedients instats per: 

-Marcel Navarro Paredes, per instal·lar una acti
vitat dedicada a magatzem de papers al veinat Bru
guera, s/n. 

-Enric Vall-llovera Ramionet, per a la instal·la
ció de calefacció de gas-oil, al passeig Pompeu Fabra 
núm. 86. 

-Balbí Prunell Xirgu, per al funcionament d'un 
taller per a la fabricació de suro aglomerat en el veï
nat de Panedes, s/n. 

8 . - Atorgar el nínxol núm. 209 antic dreta del 
Cementiri Municipal a la Sra. Engràcia Tirado Agua
do. 

9.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 64 antic esquerre del Cementiri Municipal a 
la Sra. Marta Barnés Cruz, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

10.— Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núm. 210 i 298 antic esquerre del Cementiri Munici
pal a la Sra. Marta Barnés Cruz, prèvia publicació en 
el B.O.P. 

11.— Concedir el nínxol núm. 42 antic esquerre 
del Cementiri Municipal al Sr. Julio Real Germàn. 
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SESSIÓ DEL DIA 27 D'AGOST DEL 1986 

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

buda. 
3.— Desestimar la reclamació formulada pel Sr. 

Emili Gruart Casellas sol·licitant es modifiquin els 
metres assignats en les Contribucions Especials del 
carrer de la Pau núm. 18 

4.— Concedir un gual permanent al carrer Sant 
Feliu núm. 37, d'acord amb la sol·licitud de la Sra. 
Victoria Pacheco Masgrau. 

5.— Desestimar la reclamació formulada pel Sr. 
Ignacio Pujolar Ximenis demanant l'anuLlació de la 
multa de tràfic imposada per la Policia Municipal. 

6 . - Transferir la quantitat de 125.000'- ptes. al 
Procurador del Tribunals, Sr. Jordi Bassedas Ballús, 
per atendre les despeses del plet interposat per 
F.E.C.S.A. contra aquest Ajuntament en reclamació 
d'ingressos indeguts. 

7.— No comparèixer formalment davant la sala 
l.a del Contenciós-Administratiu en el recurs pro
mogut per la Sra. Montserrat Ros Sala. 

8.— Concedir pròrroga d'un mes i mig als Srs. Vi
cenç Carbó Torrent i Josep Caldas Bosch, per a la 
finalització dels treballs d'execució de les voreres 
de la Unitat d'Actuació "Cal Curt". 

9.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. Ramon Soler Mca-ató 

per renovar la cuina, canviar rajola, armaris i pavi
ment al carrer Mas Sec, núm. 56. 

—Concedir llicència a la Sra. Consol Domènech 
Pi per reconstruir la terrassa a la plaça Catalunya 
núm. 6. 

—Trametre a la Comissió Provincial d'Urbanisme 
la sol·licitud del Sr. Joaquim Bernis Font per poder 
construir un local per a exposició de vehicles a la 
ctra. de Tossa, s/n. 

10.- Aprovar el pressupost presentat per ENHER 
de 36.960'- ptes., per l'escomesa del Museu d'Histò
ria, sitiiat al carrer Alt de Girona núm. 4. 

11.— Aprovar el pressupost presentat per GESE-
SA de 68.822'-ptes. per al subministrament d'aigua. 

12.— Informar favorablement i trametre a la Co
missió Provincial d'Indústries i Activitats Classifica
des, l'expedient incoat pel Sr. Antonio García Mon-
tes per a l'obertura d'establiment dedicat a la venda 
de pa i bolleria al carrer Sant Feliu núm. 17. 

13.— Aprovar el padró fiscal sobre serveis urbans 
i industrials de l'any 1986. 

14.- Atorgar el nínxol núm. 58 antic esquerre 
del Cementiri Mimicdpal al Sr. Joan Llosent Format
ger. 

15.— Atorgar el nínxol núm. 110 antic esquerre 
del Cementiri Municipal al Sr. Benet Mayol CoUell. 

16.- Concedir el canvi de titularitat del panteó n.o 

3 antic dreta, del Cementiri Municipal, al Sr. Jordi 
Vidal de Llobatera Yglesias. 

17.— Adquirir una màquina d'escombrar manual, 
segons oferta i pressupost presentat per l'empresa 
Derman de Girona. 

18.- Concedir una subvenció de 131.000'-ptes. 
per cobrir les despeses ocasionades per l'organitza
ció dels diferents actes del dia de la festa en home
natge a la 3.a edat que es celebrarà el primer diu
menge d'octubre i delegar la representació de l'Ajun
tament en el Regidor de la 3.a Edat, Sr. Àngel Gra-
bulosa. 

SESSIÓ DEL DLA 3 DE SETEMBRE DEL 1986 

1.- Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2.— Denegar la sol·licitud de la Sra. Ana Mora Ru

bio que demana un lloc fix en el mercat setmanal 
per manca d'espai disponible. 

3.— Iniciar expedient de recuperació en via admi
nistrativa del llit normal del rec d'aigües pluvials que 
en no tenir sortida, ara inunden els camps de "Can 
Boira", del veïnat Creu de Serra. 

4.— Denegar la sol·licitud del Sr. EmiH Mallorquí 
Bosch per a l'ajornament del pagament de les Contri
bucions Especials de les obres del carrer Maiena i 
set més, ja que existeixen altres vies de finançament. 

5.— Denegar la sol·licitud de la Ŝ a. Mercè Mallor
quí Bosch per a l'ajornament de les Contribucions 
Especials de les obres del carrer Maiena i set més, ja 
que existeixen altres vies de finançament. 

6.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. Àngel Boadas Sarrià per 

obres interiors a la fàbrica situada a la carretera de 
Llagostera a Caldes de Malavella. 

—Concedir llicència al Sr. Domingo Gotarra Blan-
qué per obrir una finestra i revocar l'interior, a la 
masia de Can Gotarra del veïnat de Llobatera. 

-Concedir llicència al Sr. Àngel Frigola Pla per 
arrai\jar les parets del soterrià de la casa núm. 12 del 
carrer Comte Guifré. 

-Concedir llicència al Sr. José Romero Ruiz per a 
la construcció de l'estructura d'una vivenda al carrer 
Mas Sec, prèvia presentació d'una garantia de 
122.250'- ptes., per respondre de la seva participació 
en les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació 
en què es troba. 

-Concedir llicència al Sr. Esteve Barceló Bosch 
per enderrocar edifici existent i construir una viven
da unifamiliar entre mitgeres, de protecció oficial, al 
carrer del Sol núm. 5. 

-Concedir llicència al Sr. Andrés Valverde Marín 
per canviar paviment del primer pis al veïnat de Pi
nedes núm. 1. 

7 . - Concedir el canvi de titularitat dels nínxols 
núms. 453 a. esq. i 9, 242 i 243 nous esquerre a fa
vor de la Sra. Maria Roquet Roquet, previ pagament 
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de les taxes endarrerides en concepte de conserva
ció. 

8.— No adquirir els nínxols núms. 224 i 248 am
pliació esquerra del Cementiri Municipal segons la 
sol·licitud efectuada per la Sra. Carmen Mascort 
Busquets. 

9.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1,231.503'- pessetes. 

SESSIÓ DEL DIA 17 DE SETEMBRE DEL 1986 

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

2.— Concedir autorització per ocupar la via pú
blica amb un contenidor de materials de construcció 
al carrer Puig del General núm. 1, segons sol·licitud 
formulada per la Sra. Teresa Pons Salvà. 

3.— Concedir autorització per ocupar la via pú
blica amb una bastida per poder pintar la façana, en 
el carrer Sant Feliu núm. 55, segons sol·licitud for
mulada pel Sr. Francisco Butifíach Plaja. 

4 . - Autoritzar al Sr. Climent Roca Bufí, que ac
tua en nom de GAM, S.A. de Girona, tenir accés al 
Padró Municipal d'Habitants per obtenir dades. 

5 . - Autoritzar al Club Sport Ciclista Guíxols, la 
celebració de la II Marxa Cicloturista Internacional 
Ganxona, el proper dia 12 d'octubre. 

6.— Autoritzar a la Srta. Dolors Grau Ferrando 
l'accés a l'arxiu municipal amb motiu de la confec
ció d'un llibre sobre la vila. 

7.— Estimar la reclamació efectuada pel Sr. Joa
quim Morera Anglada i rectificar el rebut núm. 
0653/86 anul·lant el concepte de gual que ja es pa
ga en el rebut corresponent al carrer Girona núm. 8 

8 . - Desestimar la reclamació efectuada per la Sra. 
Teresa Vàzquez Gonzàlez ja que encara que per poc 
temps, es va desenvolupar l'activitat doncs no es va 
comunicar el cessi oportú, de l'establiment del carrer 
Sant Josep núm. 3. 

9.— Encarregar a l'empresa ZELANT, S.A. la re
dacció del projecte de canalització del rec madral. 

10.— Nomenar per a la corresponent direcció de 
les obres del Dispensari Municipal als arquitectes re
dactors del projecte, Srs. Manel i Josep M. Falcó Hu
guet, i a l'arquitecte tècnic municipal, Sr. Genis Ba-
yé Sarrà. 

11.— Concedir el servei de grua municipal al Sr. 
Joan Puig Viiïolas revocant l'anterior concessió ator
gada al Sr. Robert Corominas, ateses les millors 
condicions tècniques oferides. 

12.— Informar favorablement i trametre a la Co
missió Territorial d'Indústries i Activitats Classifi
cades l'expedient incoat pel Sr. Emilio Ramos Mar
ca, en representació de Juliàn Jill Ibérica, S.A., per a 
l'obertura d'un magatzem de perfumeria i cosmètica 
al carrer Albertí núm. 4. 

13.— Llicències d'obres: 
-Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Josep 

Roch Bassó, en representació del Sr. Jacobus A. 
Kemp, per realitzar obres a la urbanització La Mata, 
parcel·la núm. 39. 

—Concedir llicència al Sr. Francisco Calvet Rebo
llo per construir vorera i pavimentar garatge al carrer 
Puig del General núm. 9. 

-Concedir llicència al Sr. Francisco Gifre Vila per 
a la construcció d'una habitació per a trastos al car
rer Concepció núm. 11. 

—Concedir llicència al Sr. Santiago del Monte Mo
rales per a la construcció d'una tanca metàl·lica a la 
urb. Mas Sec. 

—Concedir llicència al Sr. Fèlix Pallarols Negre 
per col·locar pedra a la façana de la vivenda del car
rer Joan Maragall núm. 8. 

-Concedir llicència a la Sra. Sílvia Cabarrocas Pe-
raferrer per a ia construcció d'envans a la vivenda del 
carrer Calderers núm. 1. 

—Concedir llicència al Sr. Josep Felip Menció per 
canviar el marc d'una finestra i repassar la façana al 
carrer Concepció núm. 31. També es concedeix au
torització per a l'ocupació de la via pública amb una 
bastida al C/. Concepció núm . 3 1 . 

—Concedir llicència al Sr. Marcel Navarro Paredes 
per a la construcció d'una tanca metàl·lica al veïnat 
de Bruguera s/n., condicionada a que la tanca es se
pari un mínim de 4 m. de l'eix del camí. 

—Informar favorablement i trametre a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme per a la seva tramitació re
glamentària (art. 43.3 de la Llei del Sòl), l'expedient 
incoat pe] Sr. Carles Mallart Figueras per a la cons
trucció d'una vivenda unifamiliar aïllada al veïnat 
de Mata, finca "Mas Prats". 

1 4 . - Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 2.379.496'-ptes. 

15.— Aprovar la factura presentada per GESESA 
per a la reparació de l'electro-bomba del pou núm. 
11, per un total de 44.503'- ptes., incloent-la en la 
liquidació de final d'exercici. 

16.— Aprovar el pressupost presentat per l'empre
sa ENHER per a la realització de la variant de la línia 
b.t. en el carrer del Sol. 

17.— Adquirir l'equipament d'hivern per als mem
bres de la Policia Municpal. 

18 . - Ampliar el servei de telèfon de l'Ajuntament 
amb una línia més completa, amb servei intercomu-
nicador, per evitar la situació d'incomunicació en 
què es troba la Policia Municipal durant els matins. 

19.— Aprovar les obres de construcció d'una vore
ra senzilla en el Cementiri vell i arranjar un petit lo
cal que té el teulat enfonsat. 

SESSIÓ DEL DIA 24 DE SETEMBRE DEL 1986 

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

3 . - Denegar la sol·licitud del Sr. Lluís Soler Mas-
cort ja que només es disposa d'un sol exemplar de 
les Normes Subsidiàries, i posar a la seva disposició 
l'assessorament dels serveis tècnics municipals. 

4 . - Estimar la reclamació de la Sra. Mercè Verda
guer Nuell i rectificar el rebut núm. 1767/86 d'arbi
tris d'urbana anul.lant el concepte de "rètols", ja 
que no n'hi ha cap en el seu comerç del passeig 
Pompeu Fabra núm. 44. 

5 . - Concedir un gual permanent a la Sra. Hermí
nia Boadas Sais, en el carrer Puig del General núm. 
4. 

6.— Concedir autorització al Sr. Josep Galobardes 
Alsina per a l'ocupació de la via pública amb mate
rials de construcció, al carrer Barcelona. 

7.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. Ferran Masgrau Sabater 

per enderrocar una volta, posar-hi bigues i cobrir el 
pati a l'altura de la planta baixa, al carrer Nou núm. 
34. 

—Concedir Uicència a la Sra. Àngela Turon Deulo-
feu per adobar el teulat i posar Hindes de pedra a 
4 finestres i a 2 portes, en el veïnat Creu de Serra 
núm. 7. 

8.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.884.826'- pessetes. 

9 . - Aprovar la Certificació d'Obres núm. 4 de les 
obres d'urbanització del carrer Maiena i set més, per 
un import de 3.728.979'- ptes. 

10.— Tramitar el cobrament de l'impost munici
pal sobre l'increment de valor dels terrenys corres
ponent a les liquidacions núms. 32/85 i 34/85, per 
via ordinària, donades les especials circumstàncies 
de desinformació al·legades pels Srs. Martín Sala
zar Martínez i Antonio Pérez Roldàn. 

SESSIÓ DEL DIA 1 D'OCTUBRE DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Denegar la sol·licitud del Sr. Enric Vall-Uove-
ra Ramionet per solucionar el mal estat actual del 
col·lector que passa pel carrer Ferrer núm. 3, per 
considerar que les obres de reparació de l'esmentat 
col·lector no són de competència municipal. 

4.— Trametre certificació de l'informe efectuat 
per l'arquitecte tècnic municipal a la Sra. Mercè 
Mallorquí Bosch, en relació a la seva sol·licitud de 
rectificació en la col·locació d'un "bordillo" al 
carrer de la Pau. 

5.— Estimar la reclamació del Sr. Emili Gruart 
Casellas i modificar l'aplicació de Contribucions Es

pecials del carrer La Pau, tenint com a base l'apro
fitament mig de la superfície del carrer. 

6 . - Autoritzar al G.E. Bell-Matí la celebració, el 
proper 4 d'octubre, d'uma gimcana de bicicletes per 
als nens i nenes, una festa infantil i una moniatada 
a la plaça Catalunya, amb motiu del XXI.è Aniver
sari del grup. 

7 . - Autoritzar a "Llagostera Competició" la ce
lebració del VI Auto-Cross de Llagostera, així com 
la col·locació d'una pancarta anunciadora de la 
prova, al carrer Camprodon. 

8.— No concórrer al tribunal qualificador de les 
proves per a la contractació d'un educador, tot i 
agraint la invitació cursada per l'Escola-Bressol 
"EL NIU", atesa la no vinculació. de l'Ajuntament 
en el procés de selecció del personal. 

9 . - Denegar la sol·licitud del Reial Aeroclub de 
Girona, representat pel Sr. Joan Valls Rabert, per 
poder aterrar i enlairar-se a la pista de Panedes. 

10.— Estimar la reclamació del Sr. José Luis Ro
mero Ruiz i rectificar la liquidació de la llicència 
d'obres núm. 166/85, atès que només es tracta de 
la construcció de l'estructura d'una vivenda. 

1 1 . - LHcències d'obres: 

-Concedir llicència al Sr. Antonio Bretó Carilla 
per aprofundir un pou al veïnat de Llobatera, s/n., 
sense perjudici d'altres autoritzacions que resultes
sin preceptives. 

-Concedir llicència al Sr. Joaquim Artau Pons per 
ampliar 2 finestres i obrir finestra a la planta baixa 
del carrer Donzelles núm. 47. 

-Concedir llicència a la Sra. Josefina Altarriba 
Vendrell per realitzar reparacions a l'interior de la 
casa, degoters i xemeneia en males condicions, a la 
vivenda de la plaça Barceloneta núm. 5. 

-Concedir llicència al Sr. Lluís Casals Quer per 
a la construcció d'una vivenda unifamiliar entre 
mitgeres, de protecció oficial, al passeig Tomàs de A. 
Boada, núm. 14. 

-Concedir llicència al Sr. Joaquim Vendrell Ma
llorquí per a la construcció d'una vivenda unifami
liar entre mitgeres al carrer Cadí s/n., prèvia presen
tació de fiança de 120.000'- ptes. per respondre 
de la seva participació en les obres d'urbanització 
de la Unitat d'Actuació. 

-Concedir llicència al Sr. Juan Malagón Grana
dos per renovar la coberta i aprofitar les golfes al 
carrer Concepció núm. 33. 

—Concedir llicència a Dihabsa Administració 
per enderrocar edifici existent al carrer Ricard Casa
demont núm. 35. 

-Concedir llicència al Sr. Andrés Valverde Marín 
per procedir a l'arraiyament de dos camins del veï
nat de Panedes. 

12.— Iniciar expedient de suspensió i, si s'escau, 
demolició d'obres fetes per la S-a. Francesca Vidal 
Riera al veïnat Creu de Serra núm. 15, per no ajus
tar-se a les condicions de la llicencia núm. 91/85, 
concedida el 24-7-85. 

13.— Aprovar la relació de despeses per un im
port total de 170.567'- pessetes. 
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14.— Aprovar la relació de factures presentada 
per GESESA, segons pressupostos el seu dia accep
tats, restant pendents de la liquidació definitiva del 
servei corresponent a l'any 1986: 

—Vàlvules de comporta del projecte 
d'urbanització del carrer Maiena 
i set més 76.340'- ptes. 

-Instal·lació definitiva del 
pou núm. 11 382.694'- ptes. 

—Instal·lació definitiva del 
pou núm. 12 726.397'-ptes. 

15.— Aprovar les noves tarifes que regiran els ser
veis de Pompes Fúnebres, segons Ordre del 20 de 
juny del 1986, provinent del Departament de Sani
tat i Seguretat Social. 

16.— Concedir subvenció de 35.000'- ptes. per a 
la projecció del reportatge "Caixa de Barcelona a 
l'Everest", en commemoració del XXI.e Aniversari 
del G.E. Bell-Matí. 

SESSIÓ DEL DIA 8 D'OCTUBRE DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Concedir una subvenció de 140.000,- ptes. 
per a les despeses del curs per aprendre a ballar sar
danes. 

4 . - Concedir el canvi de titularitat sol·licitat pel 
Sr. Joaquim Rissech Planells, dels nínxols núm. 76 
antic esq. i 119 antic dreta, del Cementiri Municipal. 

5.— Atorgar els nínxols núms. 92 i 93 ampliació 
dreta del Cementiri Municipal, a la Sra. Carmen Mas-
cort Busquets. 

6.— Concedir a la Sra. Nativitat Oliveras Miquel el 
canvi de titularitat dels nínxols núms. 135 i 497 ant. 
esquerre i el núm. 227 antic dreta del Cementiri 
Municipal· prèvia publicació en el B.O.P. 

7.— Informar favorablement la sol·licitud de l'em
presa ENHER per a la instal·lació d'una línia d'alta 
tensió al carrer Jaume I. 

8.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència al Sr. Enric Hospital Llinàs, 

que actua en nom del Sr. Joaquim Mundet, per fer 
50 m.2 de cel»ras, arranjar cuina i baixos façana, al 
carrer Ganix, núm. 8. 

-Concedir llicència al Sr. Josep Puig Vifíolas 
per substituir la finestra actual de la façana per una 
porta d'entrada de garatge al carrer Tossa núm. 13. 

—Concedir llicència al Sr. Ramon Rodas Vila per 
construir una habitació a nivell de planta baixa al 
carrer Camprodon, 24. 

9.— Informar favorablement i trametre a la Co
missió Territorial d'Indústries i Activitats Classifica
des, els expedients instats per: 

—Joaquima Mateu Saura, per a l'obertura d'un 

supermercat i rostisseria al carrer Joan Maragall, 
núm. 24. 

—Manuela Vaamonde Vifías, per a l'obertura 
d'una peixateria al carrer Almogàvers, núm. 22. 

10.- Aprovar la instal·lació d'una línia telefònica 
independent per al servei de Policia Municipal. 

1 1 . - Aprovar la Data núm. 5/86, presentada pel 
Recaptador Municipal, Sr. Carles Mateu, per un im
port total de 260.321.- ptes., donant de baixa els re
buts corresponents, i posar al cobrament en voluntà
ria les liquidacions de plusvàlua núms. 32/85 i 
34/85. 

12 . - Aprovar el pagament de la quota d'instal·la
ció d'un telèfon a l'Escola-Bressol "EL NIU". 

13.— Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 1.465.842,- pessetes. 

14.— Adquirir un motor elèctric de 2 CV. per a la 
formigonera de la Brigada Mpal. d'obres. 

SESSIÓ DEL DIA 15 D'OCTUBRE DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Autoritzar a la Sra. Marina Clavaguera Carbó 
la col·locació d'un rètol lluminós a la façana de la 
plaça de Catalunya, núm. 8-B, de 4 x 0,80 m. 

4.— Estimar la reclamació presentada pel Sr. Jo
sep Miquel Valentí, i donar de baixa el rebut núm. 
l·288/86 d'arbitris d'urbana, ja que al carrer C. Co
lom núm. 11 no hi ha entrada de vehicles. 

5 . - Concedir a POLITOSA un gual permanent al 
passeig Romeu núm. 20 

6 . - Autoritzar el Club Ciclista Lloret el pas de la 
prova que es celebrarà el proper dia 16 de novembre, 
amb motiu de la VI Marxa Cicloturistica Internacio
nal. 

7.— Sufragar les despeses de contractació d'una 
cobla al grup "Dansaires Sardanistes", amb motiu de 
la celebració d'una trobada infantil sardanista el dia 
14-6-87, a Llagostera. 

8 . - Estimar la reclamació del Sr. Ferran Roqueta 
Roqueta i donar de baixa el corresponent rebut d'ar
bitris d'urbana, per haver donat de baixa l'activitat 
de la fàbrica de suro del C/ Ganix el dia 31 de juliol 
de 1985, i tramitar l'alta com a immoble. 

9.— Llicències d'obres: 
-Concedir llicència al Sr. José Antonio Padilla 

Rodríguez per construir envans contra la humitat i 
reformar la porta metàl·lica del carrer Albertí 
núm. 2. 

—Denegar la sol·licitud de llicència d'obres pre
sentada per Sr. Josep M. Bartomeu Bonjoch per en
derrocar i construir vivenda unifamiliar aillada a la 
urbanització La Mata. 
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10.— Aprovar la instal·lació d'un telèfon T.R.M. 
(telèfon mitjançant monedes) a l'Escorxador Muni
cipal, en substitució del actual. 

1 1 . - Comunicar als veïns que paguen taxa per en
trada amb gual i que disposen de plaques no norma
litzades la seva obligació de regularitzar les respecti
ves plaques. 

12 . - Atorgar una subvenció de 1.500.000'-al Pa
tronat Municipal d'Esports. 

13.— Adjudicar la construcció de vitrines-exposi-
tors per al Museu d'Història Municipal, a CRISTA-
LERIA LLAGOSTERA, per ser l'oferta més avantat
josa. 

14.— Aprovar la relació de despeses per un im
port total de 204.620,- pessetes. 

15.— Signar un Conveni amb el Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
acollir alumnes provinents de la branca d'informàti
ca de gestió, per realització de pràctiques a l'Ajun
tament. 

SESSIÓ DEL DIA 22 D'OCTUBRE DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Comunicar al Restaurant "ELS ESCUTS" 
que per poder donar de baixa la planta pis com a 
meryadors cal primer sol.licitar la llicència d'ade
quació i reforma pertinent. 

4.— Trametre l'informe jurídic emès sobre la titu-
laritat d'un rec colindant a les finques dels Srs. Ana 
Aliu Dausà i Joan Oliveras Turon, d'acord amb la 
seva sol·licitud. 

5.— Estimar en part la reclamació formulada pel 
Sr. Josep Recasens Solà, i donar de baixa del padró 
d'arbitris d'urbana els rebuts corresponents a la vi-
venda del carrer Barceloneta, núm. 8 dels anys 1985 
i 1986, ja que la vivenda està en curs de construcció 
des de l'any 1985. 

6.— Llicències d'obres: 
—Concedir llicència a la Companyia Telefònica 

Nacional d'Espanya per a la instal·lació de pals tele
fònics a: 

-Urb. Llagostera Residencial. 
-Carrer Carrilet i prolongació. 
-Urb. La Canyera. 
-Urb. Mont-Rei. 
-Concedir llicència al Sr. Josep Busquet Saló per 

pavimentar una nau al veïnat Gaià núm. 11. 
-Concedir llicència a la Sra. Isabel Camós Gorgoll 

per arraiyar cuina i bany al carrer Sant Pere núm. 
20, així com poder connectar a la xarxa general de 
clavegueram. 

-Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Joaquim 
Bernis Font per a la construcció d'un local per a ex

posició de vehicles a la ctra. de Tossa s/núm., vist 
l'informe desfavorable emès per la Comissió Provin
cial d'Urbanisme. 

7.— Requerir als veïns que han col·locat rampes 
sobre l'asfalt per faciütar l'accés als vehicles la res
titució al seu estat original les voreres dels carrers 
següents: 

-La Llebre, núms. 3-5-6-8-10-12. 
-Mas Sec, núms. 4-5-17-19-25^5-47^8-50. 
-Rafael Mas, núm. 6-30-31-32-33-35-37-41 
—Cadí, núm. 3. 
-Av. Canigó, núm. 11. 
—Puig de les Cadiretes, núms. 3-7-9-12. 
—Ricard Casademont, núm. 4. 
—Ganix, núm. 2 acc. 

8.— Concedir el canvi de titularitat del nínxol 
núm. 139 ampliació dreta del Cementiri Municipal a 
la Sra. Mercedes Gay Mateu, prèvia publicació en el 
B.O.P. 

9 . - Aprovar les liquidacions de plusvàlua (del 
núm. 138/86 al 143/86) per un import total de 
108.173,-ptes. 

10.- Aprovar la relació de despeses per un import 
total de 746.366,- pessetes. 

11.— Aprovar la Certificació d'Obres núm. 5 pre
sentada per l'empresa O.R.S.A. per les obres d'urba
nització del carrer Maiena i set més per un import de 
3.988.485'-ptes. 

12.— Aprovar l'adquisició de gas-oil per a la cale
facció del col·legi Lacustària i l'edifici on hi ha els 
locals socials de la Guarderia, Emissora, Llar del Pen
sionista, Creu Roja i Dispensari. 
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ACORDS DE L'AJUNTAMENT PLE 
SESSIÓ DEL DIA 2 D'ABRIL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Aprovar, per majoria, l'inici dels tràmits per 
l'adquisició dels terrenys destinats al polisportiu. 

4.— Atorgar l'adquisició del terreny sobrant de via 
pública corresponent al carrer Olivareta al Sr. Jaume 
Tur Sànchez, per un total de 17.024,- ptes., i facul
tar al Sr. Alcalde per atorgar l'oportuna escriptura 
de propietat. 

5 . - Adquirir per 500.000,- ptes. una finca del car
rer de Tossa destinada parcialment a l'ampliació de 
les dependències de la Guàrdia Civil. 

6.—Autoritzar a la Junta del Patronat de l'Hospital 
Municipal, a tramitar i efectuar les vendes de les 
propietats assenyalades: 

- Casa del C/ Camprodon, núm. 5. 
- Hort del C/ Concepció, núm. 20. 
- Camp del veïnat de Sant Llorenç. 
- Camp del veïnat de Bruguera, núm. 14. 
- Camp del veïnat de Bruguera. 

7.— Vist l'informe elaborat per l'heraldista de la 
Direcció General d'Administració Local, Sr. Armand 
de Fluvià i Escorsa, i discutit el tema, s'acorda con
testar al Delegat Territorial de Governació, Sr. 
Xavier Soy, fent constar el desencís per part de la 
Corporació i constatar la voluntat de seguir utilit
zant l'heràldica que actualment identifica el munici
pi de Llagostera. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 29 D'ABRIL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats del nomenament de dife
rents delegacions de l'Alcaldia: 

— Cessar en les seves funcions i agrair la seva 
col·laboració a: 

Joan Gruart Comas, com a Regidor de Cultura. 
Josep Alba Matamala, com a Regidor d'Ensenya

ment i Escoles. 
— Nomenar com a Regidors-Delegats de les se

güents àrees a: 
Joan Carranza Peregrina, com a Regidor-Delegat 

d'Ensenyament i Escoles. 
Josep Alba Matamala, com a Regidor-Delegat de 

Bombers. 
Josep Blanch Vall.Uosera, com a Regidor-Delegat 

de Cultura. 

3.— Quedar assabentats de la programació de la 

Festa Major, a celebrar els dies 16, 17, 18, 19 i 20 de 
maig. 

4.— Aprovar inicialment la creació i Estatuts del 
Patronat Municipal d'Esports de Llagostera, tal com 
ho havia presentat el Consell Municipal d'Esports 
amb les següents modificacions: 

a).— En l'article 6.è referent a la composició de la 
Junta de Govern, caldrà garantir el que estableix 
l'art. 203 de la Llei de Bases de Règim Local, en 
quant a la participació de representants de totes les 
candidatures que hagin obtingut representació a 
l'Ajuntament, així com el que assenyala l'art. 73 del 
Reglament Orgànic, referent a que la presència de 
2/3 del número de membres de l'Ajuntament a la 
Junta, així com el que es fixa en l'art. 75 del mateix 
Estatut Orgànic, referent a la designació dels mem
bres ho serà pel Ple Municipal. 

b).— En l'art. 29.è, caldrà afegir un punt, que di
gui: -El nomenat dels membres-. 

c).— En l'art. 34.è, on diu "al Consell", hauria de 
dir "a la Junta del Patronat". 

5 . - Autoritzar al Patronat de l'Hospital-Residèn-
cia "Josep Baulida" a acceptar l'herència rebuda de 
la Sra. Pilar Gispert i a atorgar aquells actes que fa
cin possible la seva materialització. 

6.— Vist l'expedient obert per a la contractació 
temporal d'un ajudant de la brigada municipal i vis
tes les sol·licituds presentades, s'acorda contractar al 
Sr. Manuel Romero Andreu, autoritzant al Sr. Alcal
de per signar el corresponent contracte de treball per 
a sis mesos. 

7 . - Convocar concurs-oposició per a la provisió 
en propietat d'una plaça vacant de Guàrdia de la Po
licia Municipal, subgrup de serveis especials, nivell de 
proporcionahtat 4, coeficient 1,7, grau 1, segons Ba
ses que figuren a l'expedient. 

8.—Procedir a l'ampliació d'horari a un agent pa-
dronal, la Srta. Dolors Ruiz Pujol, pel termini de 3 
mesos, amb motiu de la Uicència per maternitat ator
gada a la funcionària, Sra. Consol Butifíach Font. 

9 . - Aprovar definitivament els Estatuts i Bases 
d'Actuació de la Junta de Compensació de la Urba
nització LLAGOSTERA RESIDENCIAL. 

10 . - Deixar sobre la taula l'estudi del Pla Parcial 
del sòl industrial. 

11.— Suspendre l'acord d'aprovació inicial dels 
Plans Parcials MAS GOTARRA I, i MAS GOTARRA 
II, fins que no s'incorporin les modificacions asse
nyalades, en un termini de 3 mesos. 

12.— Aplicar obligatòriament Contribucions Es
pecials per a l'execució de les obres d'urbanització 
del carrer Maiena i set més, quin projecte tècnic fou 
aprovat definitivament per la Corporació, aplicant 
com a mòdul de repartiment el de metres lineals de 
façana. 
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13.— Aprovar el text refós del projecte del 
P.E.R.I. del "PUIG DEL GENERAL", i trametre cò
pia del mateix a la Comissió d'Urbanisme de Girona 
perquè procedeixi a la publicació de l'acord de la se
va aprovació, atorgant, per tant, valor executiu a la 
mateixa. 

14 . - Acceptar la fixació d'un termini fins el pro
per dia 21 de juliol sol·licitat pel Sr. Josep M. Fonta
nals Bonaventura per a la presentació del correspo
nent Pla Parcial de la urbanització Selva-Brava, ad
vertint de que en cas d'incomplir-se es prendrien les 
mesures oportunes. 

1 5 . - Sol.lidtar al President de l'Excma. Diputa
ció de Girona que mitjançant el servei d'assistència 
als municipis assumeixin la defensa jurídica de 
l'Ajuntament de Llagostera en el procés conten-
ciós-administratiu núm. 121-S/86, promogut per la 
Sra. Montserrat Ros Sala. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 21 DE MAIG DEL 1986 

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

2.— Després d'haver-se procedit al sorteig per al 
nomenament dels membres de les Meses Electorals 
per a les Eleccions Generals del dia 22 de juny, 
d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 5/1985, de 19 
de juny, les Meses Electorals queden formades de la 
següent manera: 

SECCIÓ PRIMERA - MESA A 
Titulars 

President: Ramon Forteza-Rey Forteza 
D.N.I. 41.117.560 

/.'• Vocal: Ramon Tello Rodríguez 
D.N.I. 40.312.214 

2." Vocal: Carmen Pascalet Jou 
D.N.I. 40.494.668 

Suplents 
De President: Joaquim Bemis Mallorquí 

D.N.L 40.271.499 
De President: Àngela Carreras Caballé 

D.N.I. 40.248.427 
De J.f Vocal: Pere Gascons Masgrau 

D.N.I. 40. 168.266 
De IJ Vocal: Marcelina Carrasco Alvarez 

D.N.L 40.168.128 
De 2.« Vocal: Ildefonsa Ruano Màrmol 

D.N.I. 40.267.110 
De 2.n Vocal: Pilar Ramos Vàzquez 

D.N.I. 33.813.075 
SECCIÓ PRIMERA - MESA B 

Titulars 
President: Maria Vifíolas Esteba 

1/ Vocal: Candelaria Sojo Pàez 
D.N.L 40.284.916 

D.N.I. 28.069.693 

2." Vocal: Antoni Puig Menció 
D.N.L 40.272.668 

Suplents 
De President: Carmen Murgadella Portal 

D.N.L 40.283.252 
De President: Angeles Navacerrada Nieto 

D.N.L 40.298.895 
De l.r Vocal: Rafael Coll Barrachina 

D.N.L 77.901.231 
De 1/ Vocal: Jorge Ródenas Folch 

D.N.L 35.043.327 
De 2. n Vocal: Adela Sagué Mascort 

D.N.L 40.239.033 
De 2. n Vocal: Trinidad Rodríguez Cafiadas 

D.N.L 75.596.456 

SECCIÓ SEGONA - MESA A 
Titulars 

President: Teresa Casadevall Colomer 
D.N.L 40.168.582 

l.f Vocal: Marcel Navarro Freixas 
D.N.L 40.170.950 

2." Vocal: Carmen Ciurana Gotarra 
D.N.I. 40.171.526 

Suplents 
De President: Jordi Genové Frigola 

D.N.L 77.905.102 
De President: Joan Lluís Fontcuberta Solà 

D.N.L 37.693.366 
De IJ Vocal: Montserrat Alsina Mir 

D.N.L 40.268.051 
De 1/ Vocal: Concepción Paradeda Miquel 

D.N.L 40.168.495 
De 2." Vocal: Maria Cabarrocas Torrent 

D.N.I. 40.239.187 
De 2. n Vocal: Lluís Ventura Batlle 

D.N.L 40.467.425 

SECCIÓ SEGONA - MESA B 

Titulars 
President: Xavier Pascual Gifre 

D.N.L 40.306.584 
/.'• Vocal: Benito Roca Carreras 

D.N.I. 40.168.316 
2.« Vocal: Roberto Corominas Sayols 

D.N.L 40.239.203 

Suplents 
De President: Lluís Torres Llinàs 

D.N.L 40.287.079 
De President: Pompeyo Pascual Ceris 

D.N.L 40.120.607 
De 1/ Vocal: Josep Gurnés Vall.llosera 

D.N.L 40.167.467 
De IJ Vocal: Maria Sureda Raurich 

D.N.L 40.168.004 
De 2. n Vocal: Josep Turón Deulofeu 

D.N.L 40.168.057 
De 2." Vocal: José Restrudis Matas 

D.N.L 40.239.176 

SECCIÓ TERCERA-MESA A 

Titulars 
President: José Martínez Andrés 

D.N.L 40.504.478 
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1/ Vocal: José Restrudis Panella 
D.N.I. 40.306.222 

2." Vocal: Jaume Pigem Pericay 
D.N.I. 40.171.438 

Suplents 
De President: Francesc Sureda Alsina 

D.N.I. 40.249.323 
De President: Lluís Cafligueral Barnés 

D.N.I. 40.306.587 
De l.f Vocal: Elvira Miquel Martí 

D.N.I. 40.239.134 
De 1. f Vocal: Montserrat Sureda Bosch 

D.N.I. 40.167.440 
De 2." Vocal: José Rodríguez Martínez 

D.N.I. 27.606.464 
De 2. n Vocal: Josep Coll Saura 

D.N.I. 40.235.374 

3.— Nomenar al Sr. Joan Coll Bueno per a l'òrgan 
de govern del Col.legi Públic LACUSTARIA, en fun
ció de les prerrogatives que l'art. 23.4 de la Llei de 
Règim Local estableix per a la delegació de compe
tències. 

4.— Autoritzar a la Junta del Patronat de la Resi-
dència-Hospital "Josep Baulida", la venda de la finca 
situada en el núm. 7 del carrer Almogàvers, que per 
omissió no figurava relacionada en l'acord adoptat 
en sessió de 2-4-86. 

5.— Vista la necessitat acreixentada amb els anys 
d'obrir un nou vial que comuniqui el centre de la vi
la amb el sector de "Cal Curt" i "Mas Sec", s'acorda 
iniciar les converses amb els actuals propietaris de la 
finca núm. 31 del carrer Donzelles per a la seva ad
quisició. 

6.— Acceptar la dimissió presentada pels Regidors 
que composen el grup municipal PSC/PSOE, Srs. Jo
sep Alba i Matamala, Joan Fabrellas i Lloveras, Salva
dor Parés i Vila i Joan Carranza i Peregrina. 

7.— Ajornar la convocatòria de la Comissió Espe
cial de Comptes fins a la redacció completa de la re
lació de manaments per Capítols. 

SESSIÓ DEL DIA 4 DE JUNY DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Acceptar la proposta de la Junta del Patronat 
de la Residència Hospital "Josep Baulida" i procedir 
a l'acceptació de l'herència de la Sra. Montserrat 
Dorca Muné (q.e.p.d.). 

4 . - Vist l'estudi efectuat sobre l'escut de Llagos
tera, s'acorda: 

—Tenir en consideració l'estudi efectuat pel Sr. 
Emili Soler Vicens, i trametre-li l'agraiment de la 
Corporació per l'interès mostrat. 

—Remetre l'esmentat estudi al Sr. Armand de 
Fluvià i Escorsa amb les oportunes aclaracions sobre 
les manifestacions aparegudes a la premsa comarcal. 

5.— Aprovar que per part de la Gerència Territo
rial de Girona, de Centre de Gestió i Cooperació Tri
butària del Ministeri d'Economia i Hisenda, es porti 
a terme la contractació dels treballs per a la revisió 
cadastral de la Contribució Territorial Urbana, per 
un import total de 7.066.000.- ptes. 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
DEL DIA 12 DE JUNY DEL 1986 

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

2.— Establir les següents Delegacions de l'Alcal
dia: 

— Josep Blanch Vall.Uosera: Biblioteca; Cultura; 
Neteja de poble i voltants; Hisenda; Ecologia i medi 
ambient; Museus i exposicions; Cementiri; Belles 
arts. 

— Joan Gruart Comas: Turisme; Tràfic; Relacions 
públiques; Venda Ambulant. 

— Àngel Grabulosa Corcoy: Assistència social; Be-
neficiència; Tercera edat; Educació i escoles; Atur; 
Bombers; Parcs i jardins. 

— Josep Ramírez Cano: Planejament; Gestió urba
nística i obres en general. 

— Josep Turon Boadella: Mercat; Escorxador, 
Transports, Ponts i Camins. 

— Joaquim Comas Tarrés: Personal; Escombra
ries; Enllumenat; Disciplina urbanística; Sanejament; 
Aigua. 

— Joan Coll Bueno: Esports; Festeigs. 
— Joan Puigdemunt Coll: Sanitat. 
Les Comisions Informatives les composen els se

güents Regidors: 

COMISSIÓ DE GO VERNA CIÓ 

President: Àngel Grabulosa Corcoy. 
Vocals: Joan Puigdemunt Coll; Joan Carranza 

Peregrina; Joaquim Comas Tarrés; Josep Blanch 
Vall.Uosera. 

COMISSIÓ D'OBRES PUBLIQUES I URBANISME 

President: Josep Ramírez Cano. 
Vocals: Josep Alba Matamala; Joan Puigdemunt 

Coll; Joan Coll Bueno; Joaquim Comas Tarrés. 

COMISSIÓ DE CULTURA I ESPORTS 

President: Josep Blanch ValLllosera. 
Vocals: Joan Carranza Peregrina; Salvador Parés 

Vila; Joan Puigdemunt Coll; Joan Coll Bueno; Josep 
Turon Boadella. 

COMISSSIÓ D HISENDA I PA TRIMONI 

President: Josep Puig Rodó. 
Vocals: Salvador Parés Vila: Josep Alba Matama

la; Joan Puigdemunt Coll; Josep Blanch Vall.Uosera; 
Josep Ramírez Cano. 

JUNTA DE R ECL UTAMENT 

President: Josep Puig Rodó. 
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Vocals: Joan Puigdemunt Coll; Joan Carranza Pe
regrina; Joaquim Comas Tarrés; Joan Coll Bueno. 

COMISSIÓ DE SER VEISMUNICIPALS 

President: Àngel Grabulosa Corcoy. 
Vocals: Joaquim Comas Tarrés; Joan Coll Bueno; 

Joan Fabrellas Lloveras; Josep Alba Matamala; Joan 
Puigdemunt Coll. 

3.— Adquirir la finca del carrer Donzelles 
núm. 31, propietat del Sr. Arcadi Viílas Cargol, per 
un preu total de 1.400.000,- ptes. 

4.— Aprovar inicialment l'Estudi de Detall del car
rer Saragossa redactat per l'arquitecte Sr. Robert So
ler Alaurt, en la part que afecta exclusivament al car
rer Saragossa, excloent del projecte tota referència a 
la seva prolongació fins al carrer de Sant Feliu i de 
la plaça que es formaria segons la previsió de les Nor
mes Subsidiàries de Planejament. 

5 . - Atorgar els drets d'explotació de les instal·la
cions de la piscina municipal al Sr. Francesc Nuell 
Moll, percebent l'Ajuntament el50o/o de la recapta
ció de les entrades. 

6.— Contractar, dins del marc del conveni de 
col·laboració INEM-Corporacions Locals, a la Srta. 
Ester Busquets Puigdemont, Assistent Social, per a 
la redacció d'un estudi sobre la necessitat d'aten
cions socials de Llagostera, per un període de sis me
sos. 

7.— Sol·licitar als promotors de la instal·lació d'un 
camp d'aterratge d'ultralleugers en els terrenys desti
nats a l'Aeròdrom, documentació complementària a 
la presentada: mides de la pista, moviments de ter

res, possibles construccions, expectatives i presupos-
tos. 

SESSIÓ DEL DIA 2 DE JULIOL DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3.— Declarar la jubilació voluntària del Sr. Alfons 
Pelegrina Tarifa, funcionari de la plantilla d'aquest 
Ajuntament, perquè ho ha sol·licitat i reuneix les 
condicions exigides en l'art. 45.c) dels Estatuts de la 
MutuaUtat Nacional de Previsió de l'Administració 
Local. 

4 . - Sol·licitar ser inclosos en el pla de concessió 
de subvencions de l'ordre de 4 de juny de 1986, per 
a la construcció del Dispensari Municipal, aprovant 
la inversió de 10.723.516,- ptes. 

5 . - Acordat per l'Ajuntament Ple, en sessió de 
29-4-86, acollir-se al Decret núm. 148/1985, de 13 
de maig, per a finançament de les obres del Dispensari 
Municipal, s'acorda, per unanimitat, oferir com a ga
rantia del préstec subjecte al pagament, l'import 
anual que correspongui a la Corporació com a parti
cipació en el Fons Nacional de Cooperació, garantia 
que subsistirà fins a la cancelació total del préstec. 

6 . - Aprovar l'expedient d'habilitació i suplement 
de crèdit en el pressupost de l'any 1986, amb càrrec 
al superàvit resultant d'exercicis liquidats, de les se
güents partides: 

Partida Denominació Consignació Augments Augments Total 
Ant. 

617.70 Dispensari metge mpal 1.000 
619.70 Compra finca c/. Donzelles . . . 
620.70 "Compra solar colindant 

Caserna G. Civil, C/. Tossa . . . 
621.70 Museu d'Història 
622.70 Mobiliari Sala Sessions 

SUMEN 1.000 

per Suplem. 

1.161.614 

per Habilit. 

500.000 

Pessetes 
1.162.614 

500.000 

500.000 500.000 
1.500.000 1.500.000 

850.000 850.000 

1.161.614 3.350.000 4.512.614 

SESSIÓ DEL DIA 6 D'AGOST DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la ccarespondència re
buda. 

3 . - Vista la liquidació de comptes, a 31-12-85, 
que l'empresa GESESA, concessionària del servei 
d'aigua potable, presenta a l'Ajuntament, s'acorda 
aprovar-la, amb un saldo favorable a l'Ajuntament 
de 363.329'- ptes. 

4.— -Aprovar inicialment la relació concreta i indi
vidualitzada dels béns i els drets, i també la relació 
de llurs propietaris, afectats pel projecte d'obres de 

la construcció d'una caserna per a la guàrdia civil, 
perquè, si en el termini de 15 dies, prèvia publicació 
en el B.O.P., no s'han produït reclamacions, s'inicia
rà l'expedient oportú d'expropiació forçosa de la 
finca propietat de M. Assumpció, Josepa i Enric 
Font López, situada al C/ Tossa. 

5.— Quedar assabentats de la donació de 
500.000,- ptes. a favor de la Residència-Hospital 
"Josep Baulida", efectuada pel Sr. Mercuri Planella 
el 25-7-86. 

6.— Aprovar provisionalment els resums numèrics 
i fulles d'inscripció corresponents al padró munici
pal d'habitants: 
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POBLACIÓ DE DRET (presents i absents): 

Homes 2.562 
Dones 2.535 

TOTAL 5.097 

7.— Quedar assabentaits de la distribució de Regi
dors del grup municipal PSC/PSOE dins les diferents 
Comissions Informatives. 

8.— Concedir una nova pròrroga al Sr. Josep M. 
Fontanals Bonaventura, d'un mes i mig, per a la pre
sentació del Pla Parcial de la urbanització SELVA 
BRAVA. 

9.— Accedir a la petició del Sr. Domingo Gotarra 
Blanqué, en representació de Promocions Santa Isa
bel S. A. i concedir un ajornament de 15 dies per a la 
presentació del Pla Parcial MAS GOTARRA I i MAS 
GOTARRA II. 

10.— Dirigir-se a la Junta de Sanejament de la Ge
neralitat de Catalunya exposant la greu situació sani
tària provocada per la manca d'una infraestructura 
suficient per al tractament de les aigües residuals i 
sol·licitar els ajuts pertinents per iniciar les obres 
d'acondicionament de la xarxa d'evacuació d'aigües. 

SESSIÓ DEL DIA 3 DE SETEMBRE DEL 1986 

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

2.— Quedar assabentats de la correspondència re
buda. 

3 . - Contractar els serveis personals de Gerunden
se de Servicios S.A. (GESESA), per al subministra
ment d'aigua potable al municipi de Llagostera. 

4.— Explotar el pou núm. 12, amb una inversió de 
720.000,- ptes. donada la creixent demanda d'aigua. 

5.— Aprovar la constitució de la Junta de Com
pensació de la urbanització "Llagostera Residen
cial", i instar la seva inscripció en el Registre d'En
titats Urbanístiques col·laboradores. 

6 . - Sol·licitar a l'Excma. Diputació de Girona 
una subvenció dirigida a les obres d'enllumenat del 
camp de futbol municipal, segons projecte refós re
dactat per l'enginyer tècnic municipal. 

7.— Dirigir-se a la Companyia ENHER amb la fi
nalitat d'establir el compromís de que no s'atorgui 
subministre elèctric a aquells propietaris que sota la 
sol·licitud de tarifa de reg, garatge,... e tc , amaguen la 
intenció d'establir un habitatge, entenent que aques
ta acció representa un frau a la llei, així com l'exi
gència de cèdula d'habitabilitat i llicència d'obres 
per a la contractació del subministre d'electricitat. 

8.— Deixar sobre la taula, pendent d'estudi, 
l'aprovació definitiva del Pla de Circulació. 

9.— No concórrer a la defensa del contenciós-ad-
ministratiu promogut per Montserrat Ros Sala con
tra l'Ajuntament. 

10.— Iniciar expedient d'atermanament d'un camí 
veïnal, d'acord amb la sol·licitud del Sr. Miquel Gi
ronès Bosch, posant-lo a exposició pública en el 
B.O.P. durant el termini de 60 dies abans d'iniciar 
les operacions d'atermanament. 

1 1 . - Deixar sobre la taula la modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries, pendent d'estudi. 

12.— Aprovar inicialment el Pla Parcial de la Zona 
Industrial redactat pels arquitectes Srs. Manel i Jo
sep M. Falcó Huguet, quedant exposat al públic du
rant un mes a partir de la seva publicació en el 
B.O.P. 

1 3 . - Aprovar el Pla de col·locació d'hidrants i fa
cultar al Sr. Alcalde perquè signi la documentació 
pertinent. 

14.— Deixar sobre la taula l'aprovació de les Bases 
que han de regir la concessió del servei de recollida 
d'escombraries, per estar pendent d'estudi. 

15 . - Aprovar la relació d'aspirants admesos per 
realitzar les proves per cobrir una plaça de Policia 
Municipal: 

- Àngel Ramil Padín. 
— José Luís Santamaría Molero. 

SESSIÓ DEL DIA 1 D'OCTUBRE DEL 1986 

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

2.— En relació al projecte de construcció del Dis
pensari Municipal, s'acorda el següent: 

-Contractar els serveis dels Srs. Manel Falcó Hu
guet, Arquitecte, i Genis Bayé Sarrà, Arquitecte 
Tècnic, per a la direcció de les obres. 

-Contractar al Sr. Salvador Casadellà Casas, pa
leta autònom, com a responsable de l'execució. 

—Contractar laboralment al Sr. José Ramírez 
Pàez, per un període de 6 mesos. 

-Facultar al Sr. Alcalde per a l'adquisició de ma
terials, mentre duri l'actual sistema de contractació. 

3 . - Aprovar el Projecte de Sanejament del Rec 
Madral i exposar-lo al públic per un termini de tren
ta dies. 

4 . - Aprovar l'avant-projecte de remodelació de 
l'Hospital Municipal, "JOSEP BAULIDA" i facultar 
al Patronat per a totes aquelles accions dirigides a 
facilitar el desenvolupament de l'estudi redactat pels 
arquitectes Srs. Francesc Ragolta i Robert Soler. 

5 . - Establir com a festes locals per a l'any 1987, 
els dies 8 i 9 de juny. 

6.— Aprovar la p-oposta de Suplement de Crèdit 
mitjançant transferència en el Pressupost Municipal 
1986, quedant fixades les partides pressupostàries 
de la següent manera: 



Butlletí d'Informació Municipal - 23 

BAIXES 

PARTIDA: 
Cap. Art. 

2 
6 
6 

9 
1 
1 

Con 

1 
1 
1 

AUGMENTS 

PARTIDA: 
Cap. Art. 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 

2 
2 
3 
5 
5 
5 
6 
1 
1 

Con. 

5 
3 
4 
4 
6 
8 
2 
1 
7 

Furt. 

70 
27 
47 

Fun. 

00 
31 
10 
10 
10 
10 
70 
11 
10 

Consignació 
que tenien 

1.250.000'-
7.696.472'-
1.800.000'-

13.246.472'-

Consignació 
que tenien 

5.072.006'-
1.200.000'-

800.000'-
2.100.000'-

500.000'-
2.650.000'-
6.000.000'-
5.000.000'-
1.161.614'-

24.483.620'-

Baixes per 
transferència 

507.940'-
6.000.000'-
1.320.693'-

8.328.633'-

Augments per 
transferència 

500.000'-
250.000'-
250.000'-
800.000'-
300.000'-

2.700.000'-
2.420.693'-

107.940'-
1.000.000'-

8.328.633'-

Queden: 

742.060'-
1.696.472"-

479.307'-

4.917.839'-

Total 

5.572.006'-
1.450.000'-
1.050.000'-
2.900.000'-

800.000'-
5.350.000'-
8.420.693'-
5.107.940'-
2.161.614'-

32.812.253'-

L'expedient estarà exposat al públic pel termini 
de 15 dies, prèvia publicació en el B.O.P. 

7.— Aprovar les quotes definitives de les Contri
bucions Especials corresponents a les obres de cons
trucció del Col.lector del carrer Canalejas. 

8 . - Aprovar inicialment el Pla Parcial MAS G O 
TARRA I i II, i sotmetre'l a informació pública du
rant el termini d'un mes mitjançant anunci que s'in
serirà en el B.O.P. 

9.— Aprovar inicialment el projecte de reparceLla-
ció del sector CAVI SA. Exposar-lo al públic durant 
15 dies mitjançant anunci que s'inserirà al B.O.P., i 
formalit a r en escriptura pública la cessió dels Suc-
cesors d'Enrique Zunzunegui Moreno, corresponent 
al 10 o/o d'aprofitament mig i instar la seva inscrip
ció en el Registre de la Propietat, facultant al Sr. Al
calde per signar la documentació pertinent. 

10 . - Aprovar definitivament el Pla Circulatori de 
la població quedant modificat en els següents punts: 

—Procedir a gestionar i executar urgentment les 
obres necessàries per tal d'obrir el carrer Saragossa. 

—Realitzar una consulta als veïns del pas
seig Pompeu Fabra per tal de conduir definitiva
ment el tema de l'aparcament. 

—Al carrer Consellers, establir les dues direccions 
circulatòries. 

—Convertir en direcció única el carrer Migdia 
(del carrer Consellers en direcció al carrer Concep
ció). 

1 1 . - Requerir a la Comissió ft-ovincial d'Urbanis
me de Girona perquè iniciï el procediment sanciona-
dor contra el promotor de la Urbanit2ació Selva 
Brava ja que, en els terminis establerts per l'Ajímta-
ment, no s'ha presentat el projecte de Pla Parcial. 

B A N 
Es comunica que a partir del proper dia 

1 de desembre i degut a l'aprovació defi
nitiva del Pla de Circulació de Llagostera 
es canviarà la circulació dels següents 
carrers: 

—C/. Consellers: passarà a ser de dues 
direccions. 

—C/. Migdia: restarà d'una sola direcció. 

Llagostera, 30 d'octubre del 1986. 

L'Alcalde 
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A N U N C I 

El Patronat Municipal de la Residència-Hospital "Josep Baulida" presenta a subhasta 
pública la següent relació de finques: 

1.— Solar situat en el núm. 20 del carrer Concepció. 

2.— Finca rústica amb edificació situada en el núm. 14 del veïnat de Bruguera. 

3.— Terra de conreu del veïnat de Sant Llorenç, anomenada "La Vinya". 

4.— Terra de conreu del veïnat de Sant Llorenç, anomenada "El Codolar". 

5.— Finca anomenada "Camp Llebres", al terme municipal de Cassà de la Selva. 

El Plec de Condicions econòmico-administratives el trobareu a les oficines de l'Ajunta
ment de Llagostera. 

L'obertura de pliques es realitzarà el dia 3 de desembre del 1986. 

Llagostera, 30 d'octubre del 1986. 

L'Alcalde 

UN POBLE NET ÉS COSA DE TOTS 

Tenir un poble net, poder passejar pels carrers 
i els molts indrets de la nostra vila, sense veure 
papers, plàstics, ampolles i tota mena de deixa
lles, seria una cosa que agradaria a tots. 

Qui té la culpa que això no sigui així? Jo crec 
que una mica tothom. Els uns per llençar-les, tot 
i tenint un bon servei de recollida d'escombra
ries, dos grans receptacles a la sortida del poble, i 
la brigada municipal que passa a recollir el que 
convingui Els altres, els que no l'embruten 
directament, per inhibir-se davant l'actuació 
flagrant dels primers. 

Tots tenim el dret de gaudir i utilitzar allò que 
és patrimoni col·lectiu, però també tenim el 
deure de vetllar i vigilar pel seu manteniment i 
conservació. Veure una persona que llença deixa
lles i no reprovar-ho ni denunciar-ho és tant greu 
com llençar-les. 

Durant aquest passat estiu es va organitzar un 
grup de joves voluntaris per netejar els voltants 
del nostre poble, ...i ara. tot just al cap d'uns 

mesos, algun d'ells ja ha exclamat: "tan bonic 
que vàrem deixar aquell bosc i ja l'han tornat a 
embrutir". Si us plau, siguem conscients del 
nostre deure com a ciutadans, com a conveïns 
d'una comunitat i procurem fer les coses ben 
fetes. 

Un altre tema punyent són les destrosses efec
tuades per gats i gossos a les bosses d'escombra
ries. Per tal d'evitar-ho es prega a tothom que les 
col·loqui dins d'una galleda adientment penjada 
a la façana. 

Més lamentable encara és veure com hi ha per
sones desaprensives que tenen gossos i es com
plauen passejant-los o deixant-los anar per car
rers i places a fi que facin les seves necessitats a 
qualsevol lloc (fins i tot al parc infantil). 

Des de la Casa de la Vila us demanem la vostra 
col·laboració i esperem que tots hi posarem el 
nostre gra de sorra per poder gaudir d'un poble 
net i acollidor. 


