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Benvolguts veïns: 

Per darrera vegada i després de quatre anys de gestió com a 
batlle de Llagostera permeteu-me que, tot saludant-vos ben 
cordialment, m 'adreci a vosaltres per a oferir-vos aquest número 
extraordinari del butlletí d'informació municipal. 

De la mateix manera que en proposar-vos la nostra 
candidatura temps ençà, com a cap de la llista que presentava 
Convergència i Unió, us exposàvem quins eren les nostres i/- fusions 
i els nostres projectes, avui crec que és el nostre deure, acabada 
la tasca a l'ajuntament, donar-vos compte de tot allò que ha estat 
realitzat. 

Ben segur que alguns pensareu si s 'hagués pogut fer més, i 
d 'altres que s 'hagueren pogut fer millor les coses que sí s'han fet. 
No vull treure pas raó a uns i altres. 

Puix que no gaudim del monopoli de la perfecció i la nostra 
condició de persones ens fa ben susceptibles d'errar, el que sí us 
puc garantir és que els nostres esforços han estat conduïts per la 
voluntat de servir Llagostera i tots vosaltres, i crec que ho hem fet 
en la mesura que les nostres capacitats ens ho han permès. 

Excuseu-me com a home els fets en què no estiguem tant 
d 'acord i atribuïu a una tasca d 'equip els encerts que hi aprecieu. 
En qualsevol cas, no veieu en aquest petit balanç un element de 
glorificació personal sinó un compliment de dret que tots els 
vilatans teniu d 'ésser informats d'allò que han fet els qui heu 
escollit per administrar la nostra comunitat. 

A partir d 'ara i des de l'honorós càrrec de vilatà de Llagostera 
seguirem fent, com sempre hem fet, tots els possibles per a 
col-laborar amb les coses i la gent del poble, tot quedant a la vostra 
disposició com un home que treballa i ha treballat per a millorar el 
municipi. 

Amicalment, 

Josep Puig i Rodó 
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- Restauració de la Sala d'Actes de la Casa de la 
Vila. 

- Construcció dels col·lectors de la Travessera 
Barceloneta/Passeig Romeu, i del carrer Canale
jas. 

- lnstaHació de la xarxa d'aigua potable al carrer 
Tossa. 

- Dictar ordre d'execució de les obres d'enllume
nat públic del carrer Lacustària i la connexió al 
clavegueram públic. 

- Realització d'obres d'acondiciament a l'Escorxa
dor municipal per a la seva legalització d'acord 
amb la normativa vigent. 

- Construcció d'una passarel-la per a vianants 
sobre la riera Gotarra. 

- Urbanització dels carrers Maiena, Gavarres, 
Travessera Gavarres, Cantallops, La Pau, Sol, 
Creu i Travessera Barceloneta, així com la 
repavimentació de diversos carrers de la vila. 

- Adquisició de la finca del carrer Donzelles núm. 
33 i enderrocament de l'habitatge per obrir un 
nou vial. 

- Construcció i posta en funcionament de dos 
pous per a la captació d'aigua potable. 

- Arranjar els camins veïnals en mal estat de la 
vila. 

- Aprovació i execució de les obres d'enderroc per 
a l'ampliació i millora de la Residència-Hospital 
«Josep Baulida». 

- Aprovar el PERI del Puig del General juntament 
amb el pla d'etapes de 6 anys per a la seva 
execució i les següents prioritats: 

1) Carrer Lleó I. 
2) Clavegueram. 
3) Enllumenat. 

- Aprovació de la Junta de Compensació de les 
urbanitzacions Mont-Rei, La Canyera i Llagoste
ra Residencial, pas important per a la seva 
legalització. 

- Aprovar l'Estudi de Detall del carrer Saragossa. 

- Aprovar el Pla Parcial de la Zona Industrial. 

- Aprovar el conveni amb l'Institut Català del Sòl 
per al finançament de les obres del Dispensari 
Municipal. 

- Aprovar els expedients i projectes d'urbanització 
de les Unitats d'Actuació MAS SEC. CAL CURT 
i RASET-MARTI. 

- Adjudicar el servei de recollida domiciliària 
d'escombraries, per cinc anys, al Sr. Manuel 
Carmona García. 

També s'han coHocat 2 contenidors (cruïlla de 
Caldes de Malavella i carrer del Cementiri) per 
posar-hi escombraries i així evitar que es 
dipositin tota mena de deixalles a les rodalies 
del poble. 



ANY 1986. URBANITZACIÓ DELS 
CARRERS: 

MA I ENA 
GAVARRES 
LA PAU 
CANTALLOPS 
TRAV. GAVARRES, 
SOL 
CREU 
TRAV. BARCELONETA. 

SÓN MOL TES LES COSES QUE S'HAN FET EN 
EL NOSTRE CEMENTIRI, EN AQUESTS QUATRE 
ANYS. COSES PETITES, SENZILLES, PERÒ 
MOLT NECESSÀRIES. ALGUNES D'ELLES SÓN: 
FER UNES VORERES EN L'AMPLIACIÓ. 
DESGUÀS AL CEMENTIRI NOU. 
TREURE DOS POUS SECS, I AL SEU LLOC FER-HI 
8 NÍNXOLS. 
CONSTRUCCIÓ D'UN LAVABO. 
CANVIAR RODES A L'ELEVADOR. 
REPÀS GENERAL DE PINTURES . . PREPARACIÓ 
DE TAPES DE PÒRTLAND PER ALS NÍNXOLS. 

PASSAREL·LA PER A VIANANTS SO
BRE LA RIERA GOTARRA QUE COMU
NICA LA PLAÇA DEL CARRIL AMB EL 
CARRER TOSSA. INAUGURADA EL 
DIA 15 D'AGOST DE 1984. 



CULTURA _ _ _ -
- Inauguració del monument al Privilegi concedit 

pel rei Jaume I a la vila de Llagostera. 

- Cedir el local de l'Estació al Museu Etnològic 
Municipal i aprovar les obres d'arranjament. 

- Inauguració del Museu d'Arqueologia i Etnolo
gia. 

- Creació d'una classe per a l'aprenentatge d'arte
sania i treballs manuals. 

- Organització dels actes Estiu al carrer i Festa 
Major. 

- Organització de diferents conferències de desta
cats personatges de Llagostera. 

- Organització del concert de, Nadal i Setmana 
Santa, amb el Cor Parroquià! i l'Orquestra de 
Cambra de Girona. 

- lnstal·lar una emissora municipal FM de ràdio i 
designació de la Junta del Patronat LLAGOSTE
RA RÀDIO i aprovar els Estatuts. 

- Celebrar l'homenatge al mestre Abelard Fàbrega 
amb motiu de l'agraïment per la seva obra 
pedagògica de les Escoles Graduades. 

FESTA MAJOR 1987. FOTO CEDIDA 
PER RAMON VIDA.L 

EXPOSICIÓ DELS TREBALLS D'ARTESANIA I MANUALITATS 
(FESTA MAJOR/87). 
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ERA EL MAIG DE L'ANY 1980. UN GRUP D'AFECCIONATS A L'ETNOLO
GIA DECIDÍREM FER UNA EXPOSICIÓ D'EINES DEL CAMP, AIXÍ COM 
TAMBÉ D'OFICIS ARTESANS, GAIREBÉ TOTS DESAPAREGUTS. NO 
TENÍEM LOCAL, PERÒ L'AFECCIÓ ERA MOL TA, I ES DECIDEIX FER-HO 
PER LA FESTA MAJOR, EN UN SOLAR CEDIT PEL SR. JOSEP CODINA. 
AMB LA IL·LUSIÓ QUE ALGUN DIA PODRfEM DISPOSAR D'UN LOCAL 
ADEQUAT ES CONTINUÀ DIVERSOS ANYS FENT AQUESTES EXPOSI
CIONS. EN UNA D'ÉLLES VÀREM TENIR L'AGRADABLE VISITA 
DEL M. H. PRESIDENT J. PUJOL. 
PER FI PER LA FESTA MAJOR DE L'ANY 1985 VÀREM PODER OBRIR EL 
MUSEU EN EL LOCAL DE L'ESTACIÓ DEL TREN CEDIT PER L'AJUNTA
MENT. CREIEM QUE ÉS UN MARC MOLT ADIENT. VAL A DIR QUE 
L'ESFORÇ HA VALGUT LA PENA. · · 
LA INAUGURACIÓ OFICIAL VA TENIR LLOC EL 16 DE MAIG D'ENGUANY 
AMB L'ASSISTÈNCIA DE L'HONORABLE CONSELLER DE CULTURA SR. 
FERRER. 

16-5-8 7. NOVA SALA DE SESSIONS. 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE «LLAGOS
TERA» DE DOLORS GRAN. 

ARRANJAMENT I MODIFICACIÓ DELS LOCALS DE L'ANTI
GA ESCOLA DE DIBUIX I GUARDERIA DESTINATS A: LLAR 
DE JUBILAT, EMISSORA MUNICIPAL, ESCOLA-BRESSOL 
«EL NIU». 
DATA INAUGURACIÓ: 8-ABRIL-1 984. 



PATRIMONI I -
- Canviar el rellotge públic de la vila. 
- Sol·licitar la inclusió de les obres de construcció 

del Dispensari municipal en el Pla d'Obres i 
Serveis per al 1986. 

- Adquisició i instal·lació d'un equip d'informàtica. 
- Compra d'un edifici al carrer Processó núm. 1 5 

per a magatzem municipal. 
- Compra d'una finca al costat de la caserna nova 

de la Guàrdia Civil. 
- Compra d'una finca al carrer Donzelles núm. 33 

i enderrocament de la mateixa per fer-hi un pas 
per a vianants. 

- Compra d'una finca per a la construcció d'un 
pavelló d'esports i zona esportiva. 

- Col·locació d'hidrants per als bombers en dife
rents llocs de la vila. 

ADQUISICIÓ DE L'IMMOBLE DEL 
C/ DONZELLES NÚM. 33, EN SESSIÓ 
PLENÀRIA DEL 12-6-86, PER OBRIR 
UN NOU VIAL QUE COMUNIQUI EL 
CENTRE DE LA VILA AMB EL SECTOR 
«CAL CURT» I• <<MAS SEC». 

GOVERNACIÓ . ·.~ . ..· .·'·::. -

- Replantejament de la numeració de diferents 
carrers de la vila. 

- Gestions per evitar el possible trasllat de la 
Guàrdia Civil, i gestionar la construcció d'un nou 
edifici per a caserna de la Guàrdia Civil. 

- Rescindir el contracte amb el Recaptador muni
cipal i aprovació d'una plaça de recaptador 
municipal per gestió directa en els seus períodes 
de voluntària i executiva. 

PARCS I JARDINS I I I 
- Festa de l'Arbre. Plantada de diferents arbres a: 

* la parceHa propietat de l'Ajuntament al carrer 
Canalejas. 
* als terrenys de l'Estació (60 desmais). 

- Adequació del sector de la Pi!leda de la Torre. 

- Portar a terme els treballs de jardineria a la Ctra. 
de Girona a Sant Feliu de Guíxols. 

ENJARDINAMENT DEL C/ MARINA. A NY 1986. 



ADQUISICIÓ DE L'IMMOBLE DEL C/ PRO
CESSÓ NÚM. 15 DESTINAT A MA
GATZEM MUNICIPAL -APROVAT EN SES
SIÓ PLENÀRIA DEL 17 D'ABRIL DE 1985. 

CESSIÓ DELS TERRENYS PER A 
LA CONSTRUCCIÓ DE LA CASER
NA DE LA GUÀRDIA CIVIL, AL 
CI TOSSA. 

ADEQUACIÓ DE LA PINEDA 
DE LA TORRE. 
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ECOLOGIA I MEDI AMBIENT S ·~ 

S'ha procurat netejar el camí on abans passava «el 
carrilet», ja que hi havia trossos en molt mal estat. 
En el pont «de ferro» que estava tallat, hi vam 
posar la passera «d'en Gotarra» que per molta gent 
és com una entranyable peça de museu. Ara es pot 
anar bé a peu de l'indret de can Fonollerons al mas 
Mundó, que ja és una bona caminada! 

NETEJA RODA LI ES 
Durant dos anys, amb un grup de nois voluntaris 
anàvem a netejar les rodalies del poble. El bosc de 
la Torre, Can Fonollerons, voltant Bar Panedes, 
torre del Foc, voltants del Cementiri, riera Gotarra, 
etc. foren el nostre objectiu. Va ésser una 
experiència molt bonica i profitosa per a tots, seria 
una pena que no tingués continuïtat. 

- Contractació d'una Assistenta Social mitjançant con
veni amb l'INEM per fer un estudi de les necessitats 
socials de la nostra vila. 

- Organització cada any de la festa-homenatge a 
la 3a. Edat. 

- Adequar l'edifici existent de les escoles velles per 
ubicar-hi un local per als jubilats. 

- Arranjament dels locals per la Junta de la U.D. 
Llagostera, transformant-la en aula per als nens 
de la guarderia. 

GUARDERIA 
- Manteniment i millora dels locals de la Guarde

ria. 
- Col·locació de telèfon i porter automàtic. 

- Arranjar els baixos de la Creu Roja per ubicar-hi 
el dispensari del practicant i llevadora. 

- Construcció del Dispensai-i Municipal. 

EDUCACIÓ I ESCOLES 
- Aprovació del pagament cada any de la v1s1ta a 

les Institucions, -Generalitat i Parlament-, per als 
alumnes dels dos col·legis. 

- Execució de diferents obres per al manteniment 
i millora de les instal·lacions del Col·legi Públic 
Lacustària. 

- Organització cada any de la Festa de l'Arbre. 

OBRES DE REMODELACIÓ I M ILLORA DE LA RESIDÈNCIA
HOSPITAL «JOSEP BAU LI DA», SEGONS PROJECTE APROVAT EN 
SESSIÓ CELEBRADA EL 19 DE GENER DE 1987. 

OCTUBRE 1986: INICI DE LES OBRES DE CONS
TRUCCIÓ DEL DISPENSARI ALS TERRENYS DE 
L'ESTACIÓ. 

( 



COL·LOCACIÓ DE LA PASSERA D'EN 
GOTARRA ON HI HAVIA EL «PONT DE 
FERRO». 

- Aprovar la creació del Patronat Municipal 
d'Esports i els seus Estatuts. 

- Aprovar projecte i pressupost d 'enllume
nat del camp de futbol. 

- Sol·licitar al Departament de la Presidència 
de la Generalitat la inclusió de les obres de 
construcció d'un pavelló polisportiu. 

- Adquisició terrenys destinats a zona es
portiva i futur pavelló. 

- Polisportiu (sessió plenària 5-11-86). 

- Adquirir per a la Policia Municipal un 
vehicle marca Renault 4 TL, un equip 
emissor, i telèfon mòbil. 

- Aprovació d'un nou pla d'organització del 
trànsit rodat de la vila. 

- Senyalització informativa de diferents 
punts de la vila. 

- Creació de 2 places de Policia Municipal. 
- Adquisició motocicleta Yamaha SR 250 

(29-4-87). 

I 
¡TERRENYS AOCt.nRITS 

I
PER I! Fi.l.NTñV'"c:NT 

DESTINATS A 
ZONA ESPORTIVA 

I FUTUR PAVELLO 
POLIESPORTll 
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LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
DEL DIA 8 D'ABRIL DE 1987 

La Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 8 
d'abril de 1987, va adoptar els següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) Quedar assabentada de la correspondència rebuda. 
3) Atendre la sol·licitud dels Srs. Ricard Roig Trias y Gerardo Coris 

Castelló i rebaixar les voreres davant del Casino. 
4) Denegar la sol·licitud del Sr. Daniel Riera Gurnés per ocupar la 

via pública amb unes jardineres davant del núm. 1 6 del 
e/ Panedes ja que suposaria una cessió de via pública. 

5) Desestimar la reclamació presentada pel Sr. Arcadi Valls Creus 
contra la sanció imposada per la Policia Municipal el 14-2-87. 

6) Desestimar la reclamació del Sr. Narcís Vert Llagostera ja que 
les obres per tapar la sortida del desguàs han de ser costejades 
pel propietari. 

7) Concedir una subvenció de 20.000 ptes. al grup «Dansaires 
Sardanistes». per sufragar les despeses de la 11 Trobada 
Sardanista lfantil. 

8) Concedir lloc f ix de 4 metres al mercat setmanal al Sr. Angel 
Padrosa Suñer. per a la venda de gènere de punt. 

9) Llicènaies d'obres: 
- Concedir llicència a Bellvehí S.A. per a la construcció d'un 

«altillo» dins del taller mecànic, al e/ Camprodon. 
- Concedir llicència al Sr. Narcís Viñolas Pla per a la construcció 

d'un magatzem al e/ Mas Sec núm. 58. previ establiment 
d'aval. 

- Concedir llicència al Sr. Isidre Pinos Naranjo per a la formació 
i tancament de dues cambres en pis a I'Avgda. del Carril. 

1 O) Denegar la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Sagué Masgrau 
per a la col·locació d'un rètol lluminós a la vorera de la ctra. 
Girona-Sant Feliu. 

11) Autoritzar el Sr. Manuel Tarré Saforcada la col·locació de dos 
rètols al restaurant «Mas Tarré». 

LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
DEL DIA 29 D'ABRIL DE 1987 

La Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 29 
d'abril de 1987, va adoptar els següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) Quedar assabentada de la correspondència rebuda. 
3) Quedar assabentada de la celebració de l'Aplec de Panedes el 

dia 1 7 de maig i facilitar material (tanques, bidons, etc.) al G. E. 
Bell-Mat!. 

4) Estimar la reclamació formulada pel Sr. Agustí Gart:ía Martín i 
procedir a la devolució de l'import corresponent als 3 últims 
trimestres de l'any 1987 de l'impost de circulació per haver 
donat de baixa el vehicle a la Pref. Prov. de Tràfic. 

5) Desestimar la reclamació presentada per la Sra. Beatriz Simon 
Cerezo contra la imposició d'una multa per haver circulat en 
direçció prohibida. 

6) Autoritzar el Sr. Jordi Rissech Collell la col-locació de taules i 
cadires a la plaça Campmay durant els mesos de maig, juny, 
juliol, agost i setembre. 

7) Autoritzar el Sr. Enric Vila Carreras la col-locació de taules i 
cadires al carrer Àngel Guimerà des del 7 de juny fins al 30 de 
setembre. 

8) Autoritzar el Sr. Daniel Riera Gurnés la col· locació de dues taules 
al carrer Pa nedes núm. 1 6 durant els mesos de maig, juny, juliol, 
agost i setembre. 

9) Concedir un gual permanent al Sr. Francisco Conde Villena per 
a l'entrada de garatge de la plaça Campmany núm. 1. 

1 0) Autoritzar la celebració del VIl Auto-Cross de Llagostera i 
facilitar material (tanques, senyals. etc.) a Llagostera Competició 
per a la seva organització. 

11) A petició de Llagostera Competició, s'acorda celebrar una 
ballada de sardanes per donar més relleu a l'acte de lliurament 
de premis del VIl Auto-Cross de Llagostera. 

12) Expedir títol de cotitularitat dels nínxols núms. 25 i 26 a nom 
de Pere, Maria, Enrica, Encarnació, Mercè i Dolors Pallí Gotarra 
per ser els hereus de Serafí Gallart, condicionat a l'aportació 
documental del títol de t ransmissió o a la renúncia expressa dels 
seus drets. 

13) Requerir els Srs. Andrés Valverde Marín, Catalina Soler Barceló, 
Juan Bertran Tarafa i Esteban Lloveras Gimbernat que aportin 
testimonis suficients que acreditin la utilització pública i 
continuada del camí que porta al Mas Bonet durant els últims 
30 anys. 

14) Concedir al Sr. Enric Sagué Mascort el nínxol núm. 103 
ampliació dreta del Cementiri Municipal. 

15) Concedir a la Sra. Isabel Pigem Oliveras el canvi de titularitat del 
nínxol núm. 60 ampliació dreta del Cementiri Municipal, que 
figura a nom d'Isidre Oliveras Coma. 

16) Desestimar les al·legacions presentades contra l'expedient núm. 
5/87 instat pel Sr. Robert Gosset per a la instaHació d'un dipòsit 
de gas propà liquat al e/ Luxemburg núm. 5 de la Urb. La Mata. 
i informar favorablement l'expedient, i trametre'! a la Comissió 
Territorial d'Indústries i Activitats Classificades. 
També s'acorda iniciar expedient sancionador contra Robert 
Gosset per haver actuat sense l'oportuna llicència. 

1 7) Autoritzar la Sra. Vicenta Casa mitjana Juvanteny la col-locació 
d'un rètol lluminós de 50 x 40 cm. al passeig Pompeu Fabra núm. 
46. . 

18) Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Carles Mallart 
Figueras en resposta a l'expt. d'infracció urbanística instat amb 
motiu de les obres de construcció d'un habitatge unifamiliar 
amat al paratge Prats de Mata sense comptar amb l'oportuna 
llicència. 

19) Llicències d'obres: 
- Concedir llicència al Sr. Manuel Boadas Sais, per cobrir terrat 

i posar finestres metàHiques i una porta al carrer Puig de les 
Cadiretes núm. 5, condicionada a que prèviament es justifiqui 
que no se sobrepassa la profunditat edificable d'11 metres des 
de la línia de façana. 

- Concedir llicència 111 Sr. Joaquim Puig Ferrer per a l'enderroca
ment de l'edifici del carrer Jaume I núm. 1 O. 

- Concedir ll icència al Sr. Emili Rissech Ruscalleda per a la 
construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 
Montseny núm. 8 . 

- Concedir llicència al Sr. Lluís Casals Quer per a la connexió del 
desguàs a la xarxa general de clavegueram de l'habitatge del 
passeig Tomàs d'A. Boada núm. 14. 



- Concedir llicència al Sr. Lluís Perxachs Costas per a 
l'enderrocament de l'habitatge del carrer Ricard Casademont 
núm. 5. 

- Concedir llicència a la Sra. Margarita Roqueta Roqueta per a 
la reparació de la cuina i bany i canviar el paviment del pis, al 
carrer Sant Feliu núm. 51 . 

- Concedir llicència a la Sra. Anna Butiñach Font per canviar 
porta i finestres i fer escala interior habitatge al carrer Sant 
Feliu núm. 6. 

20) Aprovar liquidacions de plus-vàlua (del núm. 46 al 130/87) per 
un import total de 3.112.791 ptes. 

21) Adquirir una motocicleta Yamaha SR 250 Policia per als 
membres de la Policia Municipal. 

22) Adjudicar les obres de fusteria exterior d'alumini lacat blanc amb 
vidres per al Dispensari Municipal al Sr. Sebastià .Marco Güell, 
per ser l'oferta més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

23) Aprovar la relació de despeses presentada per Intervenció per 
un import total de 2.491.807 ptes. 

24) Procedir a arranjar els camins rurals de la població adjudicant la 
seva realització a Construccions Fusté S.A. 

25) Adquirir una màquina de tallar herba per a la Brigada Municipal. 
26) Concedir una subvenció de 50.000 ptes. amb motiu de la 

representació de l'obra «Per art de màgia». 
27) Arranjar els terrenys del camp de futbol i sector de l'antiga via 

de FEVE així com les següents vies urbanes: 
- e/ Sant Pere. 
- e/ Sant Antoni. 
- e/ Joan Maragall. 
- e/ Sant Felip Neri. 
-e/ Girona. 
- e/ Constància - Passeig Pompeu Fabra (plaça). 
- e/ Concepció. 
- e/ Jaume I. 
- e/ Fivaller. 
-e/ Migdia. 
- e/ Bonaire. 
Adjudicar la realització d'aquests treballs a l'empresa Construc

cions Fusté, S.A. 
28) Concedir llocs als firaires per a la Festa Major. 

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL 
DEL DIA 6 DE MAIG DE 1987 

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 6 de maig de 1 987 
va adoptar els següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) Quedar assabentat de la correspondència rebuda. 
3) Iniciar els tràmits pertinents per a la constitució de la 

mancomunitat dels municipis de Sant Feliu de Guíxols Castell
Platja d'Aro, Santa Cristina d'Aro i Llagostera i pr~cedir a 
l'elaboració dels corresponents Estatuts. 

4) ~ol· licitar a la Delegació Provincial de la MUNPAL l'ajornament 
1 fraccionament del pagament previst en el títol li del Reial Decret 
2:531 / 1986 i la circular M-176/1987, segons les determina
Clons: 
a) Deute ajornat de 3.592.887 ptes. 
b) Termini: 5 anys. 
e) Interès: 9,5% anual.-
d) Fraccionament: Trimestral. 

5) Convocar subhasta per a l'adjudicació de les obres de la Unitat 
d'Actuació Raset i aprovar el plec de clàusules econòmico-admi
nistratives. 

6) Aprovar inicialment el projecte de repartiment de beneficis i 
càrregues de la Unitat d'Actuació Raset. 

7) Refr~ndar la venda ~~tja~çant s~bhasta de les següents finques 
prop1etat de la Res1denc1a-Hosp1tal «Josep Baulida». segons el 
tipus de lici!ació a l'alça que s'especifica: 
a) FINCA RUSTICA. Masia i terra de conreu situada en el Veïnat 

de BruguE}ra, núm. 14. Tipus: 6.500.000 ptes. 
b) FINCA RUSTICA. Tros de terra situat al Veïnat de Bruguera 

s/ n. Tipus: 2.000.000 ptes. 
e) FINCA URBANA. Casa de planta baixa i pis situada al carrer 

Almogàvers núm. 5. Tipus: 4 .250.000 ptes. 
d) SOLAR. Solar situat al carrer Concepció núm. 20. Tipus: 

6.300.00.9 ptes. 
e) FINCA RUSTICA. Tros de terra de secà, paratge denominat 

«La Vinya]>. Tipus: 200.000 ptes. · 
f) FINCA RUSTICA. Tros de terra, paratge denominat (<El 

Codolar». Tipus: 2.000.000 ptes. 
8) Ap~ovar l'estudi justificatiu de les tarifes que graven el consum 

d'a1gua potable, segons les directius establertes en l'Ordre de 23 
de juliol de 1982 i el Decret de 17 d'abril de 1986 del 
Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat i 
amb les quanties següents: 
BLOC 1: per consums inferiors o iguals a 18 m3 / trim./ abonat: 

24,50 ptes. 
BLOC 11: per consums compresos entre 18 i 36 m3/trim./abonat: 

42 ptes. 
BLOC 111: per consums superiors a 36 m3/ trim./abonat: 63,50 

ptes. 
- Tarifes per conservació de comptadors. 

Comptadors fins 13 mm . . . . . . . . 73 ptes/trimestre. 
Comptadors de 1 5 mm . 11 O ptes/trimestre. 
Comptadors de 20 mm . 182 ptes/trimestre. 
Comptadors de 25 mm. 255 ptes/t rimestre. 
Comptadors de 30 mm . 361 ptes/trimestre. 
Comptadors de 40 mm . 721 ptes/ trimestre. 
Comptadors de 50 mm . 1 .082 ptes/ trimestre. 
Comptadors de 60 mm . . . . . . . 1.587 ptes/ trimestre. 
Comptadors de 80 mm . . . . . . . 1 .678 ptes/ trimestre. 

9) Co~v.ocar op~sició per a la provisió d'una plaça de Caporal de la 
Pohc1a Mun1c1pal vacant a la plantilla de funcionaris, enquadrada 
en el subgrup B, Serveis Especials, a) Policia Municipal del 
111 Grup d'Administració Especial. ' 
Aprovar les bases que han de regir l'oposició i insertar anunci 
de les mateixes en el Butlletí Oficial de la província. 

1 0) Aprovar l'expediente d'habilitació i suplement de crèdit en la 
forma següent: 
- Quantitat utilitzada amb càrrec al superàvit disponible: 

3.059.528 ptes. 
- Habilitacions i suplements que s'acorden: 

PARTIDA 222.31 : Conservació i reparació ordinàries: 
- Consignació que tenia: 3.300.000 ptes. 
- Suplement: 2.000.000 ptes. 

Total . . . . . . . . . . 5.300.000 ptes. 
PARTIDA 611.1 : Compra vehicle per a la Policia Municipal: 
- Consignació que tenia: 700.000 ptes. 
- Suplement: 200.000 ptes. 

Total . . . . . . . . . . 900.000 ptes. 
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PARTIDA 611.7: Col·locació 1 O hidrants: 
- Consignació que tenia: 900.000 ptes. 
- Suplement: · 203.805 ptes. 

Total . . . . . . . . . . 1.1 03.805 ptes. 
PARTIDA 622.7: Compra mobiliari Sala de Sessions: 
- Consignació que tenia: 300.000 ptes. 
- Suplement: 509.383 ptes. 

Total. . . . . . . . . . 809.383 ptes. 
PARTIDA 621 .7: Redempció de censos: 
- Es concedeixen: 146.340 ptes. 

Total. . . . . . . . . . 146.340 ptes. 
11) Vist l'expedient incoat per protegir la legalitat vigent a causa 

d'obres que es fan sense llicència, s'acorda: 
a) Enderrocar les obres fetes per Francesca Vidal Riera al veïnat 

de Creu de Serra núm. 3, consistents en construcció d'un 
magatzem. 

b) Incoar expedient sancionador contra Francesca Vidal Riera, 
d'acord amb el procediment establert en els arts. 133 i 
següents de la Llei de Procediment Administratiu, nomenant 
instructor Joaquim Llorens Clos i Secretari el de la 
Corporació. 

1 2) Procedir al sorteig dels l')lembres que han de compondre les 
Meses Electorals el proper dia 1 O de juny, amb motiu de l'elecció 
del nou Ajuntament i els representants al Parlament Europeu, 
donant el següent resultat: 

SECCIÓ PRIMERA. MESA «A» 

President Antonio Lloveras Olles. 
1 r. Vocal Isabel López García. 
2n. Vocal Dolores Andres Cañadas. 
President 1 r. suplent Francisca Blanca Arroyo. 
President 2n. suplent Dolors Gurnes Deulofeu. 
1 r. Vocal 1 r. suplent Ma. Teresa Sais Vila. 
1 r. Vocal 2n. suplent Enric Ramionet Lloveras. 
2n. Vocal 1 r. suplent Josefa Llagostera Puig. 
2n. Vocal 2n. suplent Luis Raurich Pérez. 

SECCIÓ PRIMERA. MESA «B» 

President Miquel Vall-llosera Demiquels. 
1 r. Vocal Ma. Victoria Megias Lozano. 
2n. Vocal Ramon Rodas Vila. 
President 1 r. suplent Josep Ma. Romo Salvador. 
President 2n. suplent Carlos Mateu Casellas. 
1 r. Vocal 1 r. suplent Ma. Carmen Gómez Martínez. 
1 r. Vocal 2n. suplent Maria Masnou Resino. 
2n. Vocal 1 r. suplent Juan Bou Comas. 
2n. Vocal 2n. suplent Araceli Rodríguez Gonzalez. 

SECCIÓ SEGONA. MESA «A» 

President 
1r. Vocal 
2. Vocal 
President 1 r. suplent 
President 2n. suplent 
1 r. Vocal 1 r. suplent 
1 r. Vocal 2n. suplent 
2n. Vocal 1 r. suplent 
2n. Vocal 2n. suplent 

Júlia Amat Comas. 
Pilar Ortiz Moreno. 
Maria Luis Gafas. 
Ma. Teresa Grau Ferrando. 
Margarita Aubó Massa. 
Esperanza Plana Mayol. 
Marina Sureda Matas. 
Francisco Mestres Fullà. 
Josef Arias Verdaguer. 

SECCIÓ SEGONA. MESA «B» 

President 
1 r. Vocal 
2n. Vocal 
President 1 r. suplent 
President 2n. suplent 
1 r. Vocal 1 r. suplent 
1 r. Vocal 2n. suplent 
2n. Vocal 1 r. suplent 
2n. Vocal 2n. suplent 

SECCIÓ TERCERA 

President 
1 r. Vocal 
2n. Vocal 
President 1 r. suplent 
President 2n. suplent 
1 r. Vocal 1 r. suplent 
1 r. Vocal 2n. suplent 
2n. Vocal 1 r. suplent 
2n. Vocal 2n. suplent 

Ma. Elena Pascual Morató. 
Dolors Llirinós Madi. 
Emilia Mascort Espinet. 
Eulalia García Rey. 
Emilio Ramos Marca. 
Casimiro Guinó Arbusé. 
Francisca Mayol Massa. 
Montserrat Duch Ol iveras. 
Luis Recuenco Benito. 

Francisco Vegas Simarro. 
Bonaventura Paradeda Pla. 
Lluís Ayach Costa. 
Margarita Castelló Puigvert. 
Maria Rusiñol Boatella. 
Santiago Roig Oliveras. 
Montserrat Gispert Esteva. 
lnés Turon Bagaria. 
Josep Aiguabella Sabari. 

LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
DEL DIA 20 DE MAIG DE 1987 

La Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 20 
de maig de 1987, va adoptar els següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) Quedar assabentada de la correspondència rebuda. 
3) En relació a l'abocament d'aigües residuals al rec que passa per 

la finca propietat del Sr. Esteve Lloveras Gimbernat, s'acorda: 
a) Definir-se com a part perjudicada pel perjudici sanitari que 

ocasiona tot abocament incontrolat. 
b) Requerir als Srs. Pere Cullell Arderiu i Emili Raset Bretcha 

perquè procedeixin a la construcció (o en el seu cas 
habilitació) d'una fossa sèptica suficient per al tractament de 
les aigües residuals. 

4) Denegar la sol·licitud del Sr. Juan Bertran Tarafa per a la 
modificació del traçat d'un camí veïnal del paratge denominat 
«Estanys» del terme de Llagostera. 

5) Autoritzar la Comissió de Quintos/ 87 la instal-lació d'un bar 
durant els dies de la Festa Major al passeig Tomàs d'A. Boada 
núm. 22. 

6) Autoritzar al Sr. Francisco Mestres Fullà la col·locació de taules 
i cadires al carrer Pau Casals núm. 2 des del 6 de juny fins al 30 
de setembre. . 

7) En relació a la denúncia formulada pel Sr. Josep Ma. Cantó 
contra la granja canina que la Sra. Joaquima Frigola Pratsevall 
posseeix de forma il-legal a la plaça Catalunya núm. 15 s'acorda: 
a) Sol·licitar informe de la Policia Municipal, cap local de sanitat 

i veterinària titular. 
b) Instar expedient en virtut dels arts. 181 i 223 de la Llei del 

Sòl, i art. 38 i següents del Reglament d'Activitats molestes, 
insalubres. nocives i perilloses. 

e) Sol·licitar al Jutjat de 1 ~ Instància i Instrucció de Girona 
autorització per a l'entrada al domicili per restablir les 
condicions de salubritat a l'empar dels arts. 546 i 550 de la 
Llei d'Enjudiciament Criminal. 

8) Facilitar al Sr. Josep Ma. Cantó Castelló fotocòpia de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic de Llagostera. 

9) Desestimar la reclamació presentada pel Sr. Joaquim A rbusé 
Turon contra la liquidació núm. 5/ 86 d'inspecció d'aparells 
industrials del Saló Recreatiu situat a la plaça Catalunya núm. 9. 

1 0) Procedir a donar de baixa del padró d'arbitris d'urbana els 
conceptes de -rètols i escombraries comercials-, per jubilació 
del Sr. Andreu Ventura Xirgu i cessament de l'activitat de 
barberia al Pg. Pompeu Fabra núm. 5. 

11 ) Autoritzar al Sr. Fernando Postigo Martínez com a Director de 
I'O.N.C.E. de Girona, la instal·lació d'un quiosc per a la venda de 
cupons pro-cecs al passeig Pompeu Fabra. 

12) Autoritzar a la Sra. Montserrat Bosch Roca la col·locació de 
taules i cadires a la plaça Catalunya núm. 6, des de 1'1 de juny 
fins al 30 de setembre. 

13) Estimar la reclamació del Sr. Francesc Xirgu Grau i aplicar la part 
proporcional en l'impost municipal sobre circulació de vehicles 
en el rebut corresponent al vehicle GE-089270 que es va donar 
de baixa a Tràfic en data 19/ 3/87. 

14) Estimar la reclamació de la Sra. Pilar Massa Miquel i aplicar la 
part proporcional en l'impost municipal sobre circulació de 
vehicles en el rebut corresponent al vehicle GE-6361 -A que es 
va donar de baixa a Tràfic en data 9/ 2/ 87. 

15) Estimar la reclamació de la Sr. JeannettecMarie Keereveer de 
Waan, i aplicar la part proporcional en l'impost municipal sobre 
circulació de vehicles en el rebut corresponent al vehicle 
B-8981-P, per haver-lo donat de baixa a Tràfic en data 13/4/87. 

16) Estimar la reclamació presentada pel Sr. Emili Rufí Comadira i 
instar la baixa definitiva de l'actual padró de circulació el vehicle 
GE-3905-A per haver- lo traspassat en data 15/6/83 al Sr. Juan 
Bta. Entrena Brull. 

1 7) Estimar la reclamació de la Sra. Benita Bosch Balada i instar la 
baixa definitiva del padró de circulació el vehicle GE-3856-B per 
haver traspassat el vehicle en data 5/ 2/ 86 al Sr. Felipe Estrada 
Vicente de Caldes de Malavella. 

18) Autoritzar al Sr. Valentí Gispert Ribas la col·locació de 2 taules 
i cadires al carrer Pa nedes núm. 31 , des de l' 1 de juny al 31 
d'agost. 

19) Denegar la sol·licitud del Sr. Antonio Sanchez Montiel per a la 
venda de pirotècnic infantil des del 1 5 al 30 de juny, amb motiu 
de les festes de Sant Joan i Sant Pere, ja que el local on es pensa 
desenvolupar l'activitat no compta amb l'oportuna llicència 
municipal. 



20) Autorizar a la Cambra Agrària Local la instal-lació d'expositors 
darrera l'estació del carrilet per poder organitzar el Certamen de 
Maquinària Agrícola i Industrial durant el dies de la Festa Major. 

21) Concedir un gual permanent al Sr. Joan Bragulat Pagès, per al 
garatge del carrer Donzelles núm. 21. 

22) Denegar la sol-licitud del Sr. Jaime Motas Valls ja que no es 
considera oportú l'arrendament o alienació de l'hort i casina 
situats a la costa de N'Alou a l'antic pas a nivell de la via. 

23) Desestimar la reclamació presentada per la Sra. Roser Planells 
Bramon contra la sanció imposada per infracció circulatòria. 

24) Incloure la sol-licitud del Sr. Joaquim Reyner Romaguera per a 
la instal-lació d'una xurreria durant la Festa Major, en la llista de 
suplències ja que els llocs ja s'han adjudicat. 

25) Incloure en la llista de suplències la sol-licitud del Sr. Jaime 
Braña Aparicio per a la instal-lació d'una parada de pesca infantil 
d'ànecs durant els dies de la F. Major. 

26) Estimar la reclamació presentada pel Sr. Robert Portas Gruat en 
qualitat d'apoderat de la Societat Mercantil Immobiliària Proa 
S.A. i tenir en compte les Contribucions Especials produïdes per 
la finca del passeig Tomàs d'A. · Boada; rectificant la liquidació 
de plus-vàlua núm. 96/87. 

27) Concedir per 40 anys la titularitat del nínxol núm. 95 antic 
esquerre del Cementiri Municipal a la Sra. Dolors Massa Serra. 

28) Concedir per 40 anys la titularitat del nínxol núm. 97 antic 
esquerre del Cementiri Municipal al Sr. Antonio López García. 

29) Concedir per 40 anys la titularitat del nínxol núm. 14 ampliació 
dreta del Cementiri Municipal a la Sra. Clara Bussot Camós. 

30) Concedir el canvi de titularitat del nínxol núm. 145 ampliació 
esquerra del Cementiri Municipal i expedir nou títol a favor de la 
Sra. Carmen Miquel Genové. 

31) Adquirir a la Sra. Clara Bussot Camós el nínxol núm. 77 
ampliació esquerra del Cementiri Municipal, pel preu de 8.500 
ptes. 

32) Autoritzar a la Sra. Joaquima Mateu Saura la col-locació d'un 
rètol a la façana de l'establiment comercial situat al carrer Joan 
Maragall núm. 24. 

33) Llicències d'obres: 
- Denegar la llicència sol-licitada pel Sr. Joaquim Bernis Font 

per a l'ampliació d'un local al carrer Ramal. · 
- Concedir la llicència sol-licitada pel Sr. Vicenç Mateu Darder 

per remolinar desperfectes de la façana del carrer Procesó 
núm. 11 i pintar-la, condicionada a que es facin mostres de 
color a fi que l'Ajuntament doni la conformitat per estar situat 
l'edifici dins del cas antic de Llagostera. 

- Concedir la llicència sol-licitada per la Sra. Pilar Presas 
Cunillera per canviar 3 finestres, porta i balcó vell, construir 
envà a l'entrada, col-locar mosaic i rajola al bany en el carrer 
Joan Maragall, núm. 13. 

- Denegar la llicència sol-licitada pel Sr. Gregorio Navacerrada 
Ortíz per substituir un cobert d'uralita per forjat i cobert amb 
teula al carrer Ricard Casademont núm. 25, 1 r. 

- Concedir llicènc ia al Sr. Balbi no Prunell Xirgu per a l'ampliació 
del local existent al veïnat de Panedes, p.k. 0.7. 

- Concedir la llicència sol·licitada pel Sr. Lluís Ma. Munné 
Castellet per reparar teulat, canviar paviment, reformar cuina 
i bany, etc. al veïnat de Mata, previ pagament del doble de les 
taxes corresponent. 

- Concedir la llicència sol-licitada per la Sra. Lluïsa Sabarí-Mateu 
per a la construcció d'una cambra frigorífica al carrer Santiago 
Rusiñol, núm. 4. 

34) Informar favorablement l'expedient núm. 7/87 instat pel Sr. 
Josep Ma. Tarré Saforcada per a la instal·lació d'un dipòsit deG. 
L. P. per al subministrament del Restaurant «Mas Tarré» del 
veïnat de Pocafarina, i trametre'! a la Comissió Territorial 
d'Indústries i Activitats Classificades. 

35) Informar favorablement l'expedient núm. 6/87 incoat pel Sr. 
Josep Bellvehí Comas en nom de VARIPLAS, S.A. per a la 
legalització d'una indústria de transformats de suro i materials 
plàstics al carrer Camprodon núm. 57, i trametre'! a la Comissió 
Territorial d'Indústries i Activitats Classificades. 

36) Aprovar la Certificació núm. 2 corresponent a les obres de 
construcció del nou dispensari municipal per un valor de 
5.478.130 ptes. 

37) Adjudicar els treballs i posta en funcionament de la calefacció 
del dispensari municipal a Josep Rufí per ser l'oferta econòmica 
més avantatjosa per a l'Ajuntament. 

38) Aprovar la relació de factures presentada per l'empresa Manuel 
Carmona, corresponent al servei de contenidors d'escombraries 
de la Urbanització Selva Brava i requerir al Sr. Josep Ma. 
Fontanals perquè procedeixi al seu abonament. 

39) Aprovar la relació de despeses presentada per intervenció per 
un import total de 4.334.566 ptes. 

LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
DEL DIA 27 DE MAIG DE 1987 

La Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 27 
de maig de 1987, va adoptar els següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) Autoritzar a I'AA. PP. AA. del Col·legi Ntra. Sra. del Carme la 

celebració de la IV Diada del Pedal el proper dia 23 de juny. 
3) Autoritzar al Sr. Joan Mestres Coll la instal·lació d'un quiosc a 

la plaça Catalunya per a la venda de gelats. 
4) Autoritzar al Sr. Angel Torrea Fernímdez per poder exercir 

d'esmolador ambulant periòdicament. 
5) Estimar la reclamació del Sr. Pere Cañigueral Barnés i aplicar la 

part proporcional en l'impost municipal sobre circulació de 
vehicles en el rebut corresponent al vehicle GE-1256-C que es 
va donar de baixa a Tràfic en data 11 /3/1987. 

6) Autoritzar al Sr. Josep Sagué Masgrau la col-locació de dos 
rètols al carrer Cantallops. 

7) Llicències d'obres: 
- Concedir la llicència sol·licitada per la Sra. Montserrat Calm 

Soler per a la construcció d'un magatzem agrícola al «Mas 
Sureda» del veïnat de Bruguera. 

- Concedir la llicència sol-licitada pel Sr. Lluís Noguera Gispert 
per a l'enderroc de l'habitatge del e/ Tossa núms. 15-17, i 
denegar l'autorització per a la modificació del camí existent 
per a vial. . 

- Concedir la llicència d'obres sol-licitada pel Sr. Josep Torres 
March per arranjar façana, canviar el marc d'una finestra, 
arranjar porta garatge i degoters de l'habitatge del carrer 
Constància núm. 12. 

- Concedir la llicència sol-licitada pel Sr. Joaquim Miquel Serra 
per canviar uralites, engrandir el bany i arranjar degoters al 
carrer Rafael Mas núm. 23. 

- Concedir la llicència sol·licitada per la Sra. Carmen Ramos 
Marca per connectar el desguàs de la casa del c/ Hospital 
núm. 21 a la xarxa general de clavegueram. 

- Concedir la llicència sol-licitada per Dihabsa Administració 
S.A. per a la construcc ió d'11 habitatges de protecció oficial 
al carrer Ricard Casademont núm. 35. 

8) Nomenar la Sra. Lluïsa Bosch Trias i el Sr. Ramon Brugulat Pagès 
funcionaris en plantilla de l'Ajuntament, enquadrats en el 
subgrup d'Auxiliars d'Administració General, grup D, nivell de 
proporcionalitat 4 per haver superat les proves. 

9) Aprovar la relació de despeses presentada per Intervenció per 
un import total de 916.623 ptes. 

1 0) Contractar els serveis del Sr. Ben Yassef per repintar les 
senyalitzacions horitzontals dels carrers. 
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LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE GOVERN 
DEL DIA 17 DE JUNY DE 1987 

La Comissió Municipal de Govern en sessió celebrada el dia 1 7 
de juny de 1987, va adoptar el següents acords: 

1) Aprovar l'acta de la sessió anterior. 
2) 'Quedar assabentada de-la correspondència rebuda. 
3) Concedir a la Sra. Neus Rodés Pou l'organització del Curset de 

Natació Estiu/1987, de 1'1 de juliol al 2 d'agost. 
4) Denegar la concessió d'un lloc fix al mercat setmanal sol·licitat 

pel Sr. El Haj Manssouri per a la venda de bisuteria. 
5) Estimar la reclamació presentada pel Sr. Enric Menció Llinàs i 

procedir a la devolució de la part proporcional de l'impost de 
circulació de vehicles corresponent al 3r. i 4rt. trimestre de l'any 
en curs. 

6) Anul-lar el concepte de rètols del padrò d'arbitris d'urbana ja que 
la Sra. Consol Domènech Pi no els ha instal-lat a la plaça 
Catalunya núm. 5. 

7) Concedir autorització al Sr. Josep Tres Codina per a l'ocupació 
de la via pública amb 5 taules i les corresponents cadires al 
e/ Camprodon, núm. 3, des del dia 6-7-87 fins al 30-8-87. 

8) Concedir autorització a la Sra. Isabel Boadella Butiñach per a 
l'ocupació de la via pública amb 3 taules els dies laborables i 7 
taules els festius al Pg. Romeu, núm. 2, durant els dies de la Festa 
Major i des de 1'1 de juliol fins al 31 d'agost . 

9) Instruir expedient per a la suspensió d'obres al c/ Hospital núm. 
35, consistents en l'ampliació de la planta baixa sense l'oportuna 
llicència. 

1 0) Llicències d'obres: 
- Concedir llicència al Sr. Jordi Viñas Coll per a la construcció 

d'una tanca amb tela metàl-lica de 1,5 x 300 m. a la ctra. de 
Girona a St. Feliu de Guíxols. 

- Denegar la llicència sol·licitada pel Sr. Antonio Orobitg per 
ampliar la terrassa d'un xalet de la urbanització La Mata atès 
que es tracta de sòl urbanitzable pendent de l'execució de la 
Unitat d'Actuació «La Mata». 

11) Informar favorablement l'expedient núm. 9/87 instat pel Sr. 
Francesc Carreas Aubó per a la instal-lació d'un taller de 
reparació de motors elèctrics al carrer Ma ien a núm. 5, i trametre'! 
a la Comissió Provincial d'Indústries i Activitats Classificades. 

12) Aprovar el pagament del cànon de 27.000 ptes. al Sr. Enric 
Virallonga per l'arrendament del pou de la finca anomenada 
«Piferrer» del Vt. de Sant Llorenç. 

13) Aprovar la data núm. 4 presentada pel Recaptador Municipal, 
per un import total de 90.088 ptes. 

14) Aprovar la relació d'honoraris del Sr. Joaquim Llorens Clos, per 
l'assitència tècnico-jurídica a la Corporació. 

15) Aprovar la relació de despeses presentada per Intervenció per 
un import total de 1.338.702 ptes. 

1 6) Concessió de nínxols: 
- Concedir a la Sra. Purificació Pérez Medina el nínxol núm. 321 

ampliació esquerra del Cemetiri Muncipal. 
- Concedir a la Sra. Fausta Méndez Gonzalez el nínxol núm. 99 

antic esquerre del Cemetiri Municipal. 
- Concedir a la Sra. Isabel Marmol Gavilan el nínxol núm. 99 

antic esquerre del Cementiri Municipal. 
- Concedir al Sr. Manuel Sanchez Aguilera el nínxol núm. 118 

antic esquerre del Cementiri Municipal. 
1 7) Deixar sobre la taula l'aprovació del pla de vacances del personal 

administratiu perquè sigui determinat pel nou Consistori. 
18) Encarregar a l'arquitecte tècnic municipal la realització d'un cens 

de rètols propagandístics existents en les vies de comunicació 
de tot el terme municipal. 

Total despeses 
Total ingressos 

Dèficit 

BALANÇ 

3.739.956 ptes. 
2.427.697 ptes. 

1 .31 2.259 ptes. 



Per l'any 1900 l'Escola Municipal, que ja funciona
va des de l'any 1864 dintre del Casal del Castell, el 
mestre Joan Rivera i Vilaró, va organitzar una col-lecció 
de minerals, peces arqueològiques, bèsties dissecades, 
una maquineta de tren que funcionava amb vapor i una 
caixa fotogràfica primària, perquè els escolars inicies
sin les tasques museístiques i científiques. 

Quan l'Escola es va iniciar al costat de Can Prats 
de les Tres Creus (avui Guarderia Infantil), es varen 
augmentar els materials recollits, afegint-hi aparells 
per fer electricitat, medicions, termòmetres, baròme
tres, telescópis, elements i materials per fer experi
ments mecànics, físics i químics; per aquest motiu es 
col -locaren en un local independent tots els materials, 
dintre d'armaris i vitrines. 

Mossèn Gelabert (capellà de Can Barceló), l'any 
1925 va intentar l'obertura d'un Museu Municipal de 
Pintura, Geologia, Arqueologia i Història, aconseguint 
que el Museu del Prado aportés dues importants 
pintures però, degut al poc interès de l'Ajuntament, no 
va tenir altra alternativa que tornar l'aportació de 
Madrid i obrir un petit museu particular a casa seva, al 
carrer Sant Pere. 

Durant la guerra civil -1936 al 1939- s'aconseguí 
instal·lar un Museu Municipal a la casa de la Torre 
Albertí, recollint gran quantitat de material geològic, 
arqueològic i científic, fòssils, fauna, pintura, mobiliari 
antic, objectes d'art i material històric, procedent de 
requises revolucionàries, de cases abandonades i de 
les escoles. 

L'any 1940, tots els materials varen ésser retor
nats als antics propietaris i la resta, per desgràcia i 
vergonya del poble, va ésser llançada a les escombra
ries. 

L'any 1965, quan el famós pintor internacional, 
Emili Vilà i Gorgoll, va tornar a la seva casa natal del 
carrer Sant Pere, va impulsar els edils locals per crear 
una Fundació Municipal, per un Museu de Pintura i Art 
i cedi r ell, voluntàriament, totes les seves col ·leccions. 
Durant la visita que li feren les autoritats, no posaren 
massa atenció a les seves meravelloses pintures i, 
sentint-se menyspreat, l'artista va desistir de fer la 
donació, per la qual cosa va crear l'actual Museu Vilà 
de Pintura, de caràcter privat. 

Després d'una relativa recuperació de les misèries 
de la passada guerra, pels voltants de l'any 1966 es 
va crear la Societat d'Arqueologia «Centro de Estudios 
de Llagostera», amb l'entusiasme d'una vintena d'afec
cionats que cotitzaven mensualment; es recolliren 
moltes peces trobades a les sitges de Maiena, 
Pocafarina, Plaça Balladora de Sant Llorenç, muntanya 
de Can Sureda, Terressos d 'en Baulé, Gresencs de Can 
Vidal, Can Pere, Can Fuianet i altres llocs. Per 
diferències de criteris entre la mateixa Junta, amb el 
temps, aquesta entitat va quedar diluïda a la mínima 
expressió, resultant que totes les pertinences les 
guarda l'antic President, als baixos de casa seva, amb 
un extremat entusiasme. 

Alguns dels antics socis de l'entitat, per l'any 
1 980, amb la col-laboració de tot el poble, aconsegui
ren un recull molt important d'eines antigues del camp, 
de la indústria i de l'artesania, exposant-se a l'aire lliure 
per les festes majors del poble. El 24 d'abril de 1983, 
en una exposició extraordinària, vingueren a visitar-la 
el President de la Generalitat, l'Honorable Jordi Pujol i 
la seva esposa, Marta Ferrusola. 

A finals de 1983, els Amics de la Història de 
Llagostera, també antics socis de la inoperant societat 
d'arqueologia, obtingueren ajuda de la Generalitat, de 
la Diputació, de l'Ajuntament i, amb una col·lecta 
popular, aconseguiren inaugurar un monument a 
Jaume I, a la plaça del Castell, en memòria a la 
concessió dels famosos Privilegis; van assistir-hi el 
Coordinador de Cultura de la Generalitat, Sr. Saqués, 
el Delegat de la Diputació, Sr. Juanola, i l'historiador 
Sr. Sobrequés, a més de les autoritats locals i molta 
concurrència de públic. 

Després de més de cinquanta anys d 'il·lusions, els 
grups culturals de Llagostera, després de moltes 
temptatives, esperances i desenganys, el dia 9 de 
gener de 1985, sota orientacions del Coordinador de 
Cultura de la Generalitat, Sr. Saqués, aconseguiren que 
l'Ajuntament, amb la presidència de l'Alcalde, Sr. Puig, 
legalitzés una Fundació regida per un Patronat Munici
pal de Museus, amb delegats de les forces polítiques, 
culturals i socials del poble i amb representació de tots 
els grups d'afeccionats a les diferents activitats. 

Amb ajuda de l'Ajuntament, es varen reconstruir i 
habilitar l'antiga estació del tren per a Museu d'Etnolo
gia; la Quadra d 'en Ribes del carrer Alt de Girona núm. 
4, per a sala d'Exposició de Geologia i Arqueologia i, a 
sobre d'aquest, amb accés des de la Plaça del Mercat o 
de la Bomba, un magatzem de material, reconstruc
cions de peces i sala de reunions i conferències. 
Aquesta sala provisional es pensa traspassar-la a un 
pis superior, després que si hagin fet les obres per 
habilitar-la com a sala d'exposició de documents i 
objectes d'Història i Art, confiant amb més ajudes de 
la Ge,neralitat i .de la Diputació. 

Ultimament, el dia 16 de Maig de 1987 es varen 
inaugurar oficialment la Sala d'Exposicions d'Etnologia 
a l'Estació, i la Sala de Geologia i Arqueologia, al carrer 
Alt de Girona, realitzada pel Conseller de Cultura de la 
Generalitat, Sr. Joaquim Ferrer i Roca, juntament amb 
la seva esposa (nascuda a Llagostera); també hi 
assistiren el Delegat de la Diputació, Sr. Juanola, les 
autoritats locals i molta concurrència popular. Després 
dels actes, dintre la reconstruïda Sala d'Actes de 
l'Ajuntament, fou presentat un llibre d 'història de 
Llagostera, redactat per la historiadora local · Dolors 
Grau i Ferrando, que fou felicitada efusivament; seguint 
discursos patriòtics al·lusius a Catalunya per les 
autoritats anomenades, per l'Alcalde Sr. Puig i pel 
Delegat de la Caixa d 'Estalvis Provincial, Sr. Vergés, 
entitat que va patrocinar l'edició conjuntament amb la 
Diputació. 



Tal com s'ha dit, a l'antiga estació del tren 
l'exposició és molt completa amb eines antigues del 
bosc, del camp, i d'artesania, en particular del ram del 
suro; també és extraordinari el primer rellotge mecànic 
que havia estat al campanar de l'església datat l'any 
1700. 

El Museu d'Arqueologia és de molta importància 
per comprendre la vivència dels primers homes que 
s'establiren a la comarca en el paleolític inferior, 
destacant els «chopers» senzills fabricats amb rierencs 
basàltics utilitzats pel treball, la caça o la defensa, 
considerats d'una antiguitat de mig milió d 'anys; en 
segueixen de més ben treballats, que encara els 
utilitzaven amb el puny sense cap acoblament; del 
paleolític mitjà les berles de pedra i els nuclis de quars 
i sílex que eren més manejables; de l'època paleolítica 
superior les fletxes, els ganivets, rascadors, atzagaies 
i burins de sílex, que lligaven a branques vegetals per 

. formqr llances i arcs per a la caça, o per a tallar la carn 
per menjar, i adobar les . pells per abrigar-se; els 
micròlits que encastaven a pals arquejats c;le fusta, per 
servir de serra o falç; de l'època megalítica, les destrals 
de pedra que lligaven amb nervis secs de bestiar a pals 
o bastons per ser més contundents, els molins de mà 
per fer farines de forma barquiforme, i ceràmica sense 
coure molt primitiva; del temps ibéric, amb ceràmica 
ja cuita, també de fina d'importació grega, monedes, 
ploms, coure, inscripcions, i sivelles de bronze; dels 
romans i cartaginesos amb gerres funeràries, vasos 
votius i per perfums, àmfores, dolies, teguloe, molins 
circulars, monedes i armes de ferro; de l'època goda i 
cristiana primitiva, pesos de teler, fusaioles, lluernes i 
monedes; de la invasió musulmana, monedes i cofres; 
del temps medieval antic, ceràmica pintada catalana, 
objectes de vidre, monedes. eines i armes de ferro; del 
temps medieval modern, armes de foc, ceràmica 
pintada, aparells de medició, telescopis i sextants. 

També estan exposades panoràmiques dels parat
ges on es va trobar material arqueològic i un centenar 
de fotografies de monuments megalítics coneguts de 
l'entoni, així com de restes de poblats ibèrics, 
monuments romans, esglesioles pre-romàniques i 
romàniques de la comarca. 

El Centre d'Investigacions prega als que tinguin 
objectes, que els deixin o regalin al museu, rebent un 
resguard per tenir-ne constància o per recuperar-los; 
així els ciutadans podran admirar-los. Per una altra 
part, si coneixen algun jaciment o peça inèdita, avisin 
qualsevol.dirigent de les agrupacions, per evitar que 
els desaprensius, amb més bona o mala fe, ho 
destrueixin, venguin o expolïin. Una vegada localitzat 
l'emplaçament, es farà una prospecció preliminar i si 
té importància es demanarà permís oficial d'excavació. 

Emili Solé 

L'EDIFICI DE L'ESTACIÓ JA DESTINAT A 
MUSEU ETNOLÒGIC MUNICIPAL. 
OBERTURA: FESTA MAJOR 85. 
INAUGURACIÓ: 16-5-87 . 
FAÇANA PRINCIPAL. 

INAUGURACIÓ DEL MUSEl:J AROUEO- -
LÒGIC PEL CONSELLER DE CULTURA 
DE LA GENERALITAT SR. JOAQUIM 

.FERRER. 
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