
INFORMACIÓ
MUNICIPAL · MARÇ 2016
www.llagostera.cat 

La reforma de 
la Casa de les Vídues 

encara la recta final

Les ordenances fiscals 
de Llagostera redueixen 

la pressió fiscal

Nou cartipàs

Llagostera, Caldes i Cassà 
signen un acord per tenir 

una colla castellera

Es destinen 27.000 euros 
a ajudar famílies amb rendes baixes 

a pagar la quota de la llar d’infants

L’Espai Educatiu Reaprèn 
compta amb una dotzena 

d’alumnes nous

33
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Il·lusions renovades
Benvolguts llagosterencs i llagosterenques,

Encetem una nova legislatura, amb il·lusions renovades i l’agraïment pel suport rebut en les 
passades eleccions municipals, en les quals la gent de Llagostera ens va renovar la confiança, 
Una confiança basada en la feina feta aquests darrers anys i en els compromisos d’un programa 
electoral fet amb el realisme necessari per poder executar-lo i oberts a la incorporació de noves 
idees, perquè la realitat és canviant i cal estar atents a les noves necessitats que vagin sorgint al 
llarg de la legislatura. 

Amb la voluntat d’escoltar tothom i oberts a les propostes que puguin fer els grups de l’oposició, 
volem continuar essent l’ajuntament de tots, perquè l’alcalde i els regidors de Llagostera ens devem 
a tota la gent del poble, amb independència de què hagin votat.
Per aquest motiu, la participació ciutadana, estar al costat de la gent, la sensibilitat social, el foment 
de l’economia i l’atenció a les persones abans que les pedres, són i seran les nostres principals 
prioritats. 

No passem per moments fàcils. Els efectes de la crisi econòmica encara fan patir moltes famílies i 
cal tenir molt present les necessitats socioeconòmiques de la gent de Llagostera. L’Ajuntament no 
pot arribar a tot arreu, però continuarem fent els esforços necessaris per ajudar a qui ho necessiti, 
sense oblidar el foment de l’ocupació, la formació i el suport a l’emprenedoria i la promoció local. 

Esperem que al llarg del 2016 ja puguem veure millores significatives en la situació econòmica i 
que les persones de Llagostera ho puguin gaudir, amb la millora de la seva qualitat de vida. Ens 
il·lusiona Llagostera i treballarem per aconseguir-ho.

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Les ordenances fiscals 
de Llagostera redueixen 
la pressió fiscal
L’objectiu és col·laborar 
que els ciutadans recuperin 
poder adquisitiu

Amb els vots favorables dels grups de 
CiU i ERC, i l’abstenció d’Alternativa 
per Llagostera, el ple ordinari del mes 
de desembre de 2015 va aprovar 
definitivament la modificació de les 
ordenances fiscals per al 2016. 
La voluntat de diàleg entre els grups 
municipals i l’objectiu de fixar un model 
tributari que fos compartit per una 
àmplia majoria, va portar a un procés de 
discussió i revisió de les ordenances en el 
qual l’equip de govern (CiU) va incorporar 
la majoria de les esmenes presentades 
pel grup d’ERC, fet que va motivar el seu 
vot favorable. 

Seguint la tendència dels darrers anys, 
les ordenances per al 2016 intenten 
col·laborar en la recuperació del poder 
adquisitiu de la ciutadania amb una 
reducció de la pressió fiscal i, dins la 
mesura del possible, es congelen la 
majoria d’impostos i taxes.

L’IBI és l’impost més important pel que 
fa als ingressos de l’Ajuntament de 
Llagostera i és el que ha incorporat més 
modificacions. A petició de l’Ajuntament, 
el cadastre ha tornat a abaixar el valor 
cadastral dels immobles per adaptar-los 
al valor real, molt inferior al que va fixar 
la revisió del 2006. Per a l’any 2016 els 
valors cadastral es reduiran un 23%. 
Aquesta baixada dels valors s’afegeix al 
20% que ja hi va haver el 2014 i tindrà 

efectes en impostos com l’IRPF, el de 
Patrimoni o l’impost de successions, entre 
d’altres.

També s’han incorporat noves 
bonificacions o s’han augmentat les 
existents, tenint present els criteris de 
renda. En aquest sentit, les ordenances 
aprovades contemplen un augment de les 
bonificacions a les famílies nombroses 
fins al 50% o el 90%, segons els 
casos. Així mateix, s’incrementa, per 
als contribuents amb pocs ingressos, la 
bonificació del 15% al 25% o fins al 90% 
per a rendes molt baixes. 
Als propietaris que cedeixin els pisos a 
la borsa de lloguer social també se’ls 
augmenta la bonificació, del 25 % al 75%, 
i als propietaris d’habitatges que instal·lin 
sistemes d’aprofitament d’energia solar 
se’ls aplicarà una bonificació del 50% 
els cinc primers anys i un 25% els cinc 
següents. 

Val a dir que l’objectiu principal de les 
ordenances fiscals és mantenir un nivell 
d’ingressos suficient que permeti fer front 
a les despeses bàsiques de funcionament 
dels serveis municipals que s’ofereixen 
des del mateix Ajuntament.  

Com en anys anteriors, durant el primer 
trimestre del 2016 rebreu a casa la guia 
de taxes i impostos, que també podreu 
consultar des de www.llagostera.cat

Arran d’un taller participatiu,  
els ciutadans han pogut votar  
a què destinen els diners

Una vintena de persones han pres part en 
el taller participatiu que ha servit per validar 
i prioritzar les 41 propostes ciutadanes que 
els veïns de Llagostera han fet arribar a 
l’Ajuntament per incloure-les al pressupost 
municipal del 2016.

Enguany els llagosterencs decidiran a què 
es destinen 40.000 euros del pressupost 
municipal mitjançant una votació que s’ha dut 
a terme durant el mes de gener. 

Les 41 propostes rebudes s’han agrupat en 
4 grans àmbits i, després d’un procés de 
validació i puntuació, 17 han passat a la final.  
Entre les propostes finalistes hi ha habilitar 
més horts comunitaris, fer una zona de 
pícnic a l’aire lliure, millorar les instal·lacions 
del pavelló esportiu, disposar d’habitatges 
socials, promoure l’ús de la bicicleta, millorar 
el transport públic de Llagostera a Caldes 
de Malavella,  promoure productes ecològics 
i Km 0 amb els productors locals i establir 
un mercat d’intercanvi i segona mà, entre 
d’altres.  

El resultat de la votació es podrà consultar 
des de www.llagostera.cat.

40.000 euros del 
pressupost municipal 
a mans dels veïns de 
Llagostera
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Fermí Santamaria
torna a ser alcalde
de Llagostera

Un equip 
obert a la ciutadania
Aquest és el nou cartipàs de l’Ajuntament de Llagostera. 
Us podeu posar en contacte amb els regidors i demanar 
cita prèvia trucant a les oficines de l’Ajuntament 
al telèfon 972 83 03 75.

Fruit del resultat de les eleccions, els 13 regidors que 
conformen el plenari de l’Ajuntament de Llagostera han 
quedat repartits de la següent manera: 9 de CiU, 3 d’ERC 
i 1 d’Alternativa per Llagostera. El PP, que també va con-
córrer a les eleccions, no ha obtingut representació. Amb 
una participació del 54,61% sobre un cens electoral de 
5.580, CiU va obtenir 1.946 vots; ERC, 587; Alternativa 
per Llagostera, 316 i el PP, 119. Es van comptabilitzar 51 
vots en blanc i 28 de nuls. 

El Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 de juny va aprovar 
la nova organització municipal, que s’estructura en 9 
regidories governades per CiU. 

Fermí Santamaria 
tornarà a ser alcalde 
de Llagostera durant 
els propers quatre 
anys. Així ho han 
decidit els ciutadans 
de la població, que en 
les passades eleccions 
municipals del 24 de 
maig van tornar a votar 
majoritàriament 
el grup de Convergèn-
cia i Unió.

FERMÍ SANTAMARIA MOLERO
Alcaldia
Alcalde, Seguretat ciutadana, Règim intern, 
Protecció civil, Organisme autònom Residència 
Josep Baulida, La resta d’atribucions no 
delegades

A/e: alcaldia@llagostera.cat
TW: @fermisantamaria

MONTSERRAT VILÀ AÑON
Acció Social
Acció social, Tercera edat, Solidaritat i 
cooperació, Immigració, Protocol, Cementiri i 
serveis funeraris

A/e: ssocials@llagostera.cat
TW: @mvila1968

JESÚS MALAGÓN GRANADOS
Esports i Mercats
Esports, Mercat setmanal

A/e: esports@llagostera.cat
TW: @malagongranados

EQUIP DE GOVERN (CIU)



PILAR ALIU BOU
Serveis, Salut, Igualtat 
Manteniment de serveis (aigua, clavegueram, 
enllumenat, parcs, mobiliari urbà, edificis...)
Neteja viària, Salut, Control de plagues, Control 
d’animals de companyia, Igualtat

A/e: paliu@llagostera.cat

RAMON SOLER SALVADÓ
Hisenda, Comunicació i Promoció local
Hisenda, Informació i comunicació, Promoció 
local, Foment de l’ocupació i borsa de treball, 
Pla de barris

A/e: rsoler@llagostera.cat
TW: @rsoler1852

GRUPS A L‘OPOSICIÓ

ANTONI NAVARRO ROBLEDO
ERC
Portaveu del grup
A/e: anavarro@llagostera.cat

ÀLEX PUIG MAYOL
ERC
Membre de l’Organisme Autònom 
Residència Josep Baulida 
(Junta de Govern)
A/e: apuig@llagostera.cat

JOAQUIM CASTELLÓ BOADAS
ERC
Membre del Patronat Municipal 
d’Esports de Llagostera 
(Consell i Junta de Govern)
A/e: jacastello@llagostera.cat

DAVID PARRON OJEDA
Alternativa per Llagostera
Membre del Patronat Municipal 
d’Esports de Llagostera 
(Consell i Junta de Govern)
Membre de l’Organisme Autònom 
Residència Josep Baulida 
(Junta de Govern)
A/e: dparron@llagostera.cat
TW: @davidparron1

XAVIER VILELLA BAYÉ
Medi Ambient
Medi rural, Promoció d’activitats rurals, Medi 
forestal, ADF, Recollida i tractament de residus, 
Llicències i comunicacions d’activitats

A/e: mediambient@llagostera.cat

ANNA HEREU MASÓ
Educació
Educació, Escola de Música

A/e: ahereu@llagostera.cat
TW: @annahereumaso

JOSEP ALIU MUNDET
Cultura
Biblioteca pública, Equipaments culturals, 
Patrimoni cultural, Memòria històrica, Foment 
i relació amb entitats i associacions, Festes 
i fures, Organització de cursos i activitats de 
cultura

A/e: jaliu@llagostera.cat

SERGI MIQUEL VALENTÍ
Urbanisme, Joventut, Noves Tecnologies, 
Transparència i participació ciutadana
Urbanisme, Projectes d’obres, Patrimoni 
municipal del sòl i promoció d’habitatge social, 
Promoció del sòl industrial, Joventut, Noves Tec-
nologies, Transparència i participació ciutadana

A/e: urbanisme@llagostera.cat
TW: @sergimiquel
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De carretera  
a carrer
Llagostera recupera una via urbana que durant anys 
ha partit la població en dos

Llagostera ja ha deixat enrere la C-65, que 
travessava tot el poble, i compta ara amb un 
carrer que integra tot el poble i que dibuixa un 
entramat urbà molt més compacte.

Després de més d’11 mesos d’obres i amb 
un retard d’un mes i mig aproximadament, 
els treballs d’obres de millora de la carretera 
són una realitat. El mes de novembre passat 
la carretera renovada ja va reobrir-se la 
circulació de vehicles als carrers Panedes i 
Camprodon.

Amb un pressupost de 2,1 milions d’euros, 
les obres han consistit principalment en 
el reforçament i la renovació del ferm, la 

pavimentació i l’ampliació de les voreres, la 
substitució de l’enllumenat, la instal·lació de 
passos de vianants amb semàfors i elements 
d’arbrat i enjardinament, el soterrament de 
les línies elèctriques i de telecomunicacions 
i la millora de la xarxa de serveis urbans. Cal 
remarcar, a més, la construcció d’un nou 
col·lector de pluvials. 
 
Per a l’execució de les obres, l’any passat va 
signar-se un conveni entre el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Llagostera 
segons el qual cada administració aportava 
aproximadament el 50% del pressupost de 
l’obra.

Millora de seguretat i 
mobilitat al carrer Ganix
Coincidint amb l’inici del nou curs escolar, 
l’Ajuntament de Llagostera va realitzar unes 
obres d'eixamplament d'un tram de la vorera 
del carrer Ganix de Llagostera per millorar la 
seguretat del pas de vianants.

El carrer Ganix suporta diàriament molt de 
trànsit de vehicles i vianants, especialment 
en els horaris d'entrada i sortida de l'Escola 
Lacustària. En aquest punt molta gent es 
veia obligada a circular a peu pel mig de la 
calçada a causa del mal estat i del pas estret 
de bona part de la vorera.  

L'actuació, de caràcter temporal, a l'espera de 
poder dur a terme una actuació urbanística 
global, ha consistit a eixamplar una de les 
voreres, que ha passat dels 75 cm als 1,50 
metres actuals. 

El pressupost de l'actuació ha estat de poc 
més de 20.000 euros, dels quals 10.000, 
s’han finançat amb una subvenció de la 
Diputació de Girona.

El 2 de desembre passat 
el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Santi Vila, va 
visitar les obres acompanyat 
de l’alcalde Fermí 
Santamaria.



La recuperació de
la Casa de les Vídues
Un cop enllestida la primera fase del projecte d’ampliació, 
ja han començat les obres de la segona fase

Primers segles de 
poblament a Llagostera
La primera fase de les obres d’ampliació de 
la Casa de les Vídues han finalitzat aquest 
mes de novembre. En aquest primer tram va 
caldre efectuar uns rebaixos de terra que van 
requerir un seguiment arqueològic.

Durant els treballs es van localitzar dues 
sitges, molt properes entre si i retallades en 
el subsòl natural. De la primera sitja se’n va 
poder documentar tan sols una quarta part, 
datada entre els segles IX i XI, mentre que 
la segona sitja, es va datar entre el segle XI i 
principis del XIII.

Aquestes sitges, que servien per 
emmagatzemar cereals, pertanyen als 
primers segles del poblament medieval de 
Llagostera. Ara com ara, constitueixen un 
dels pocs testimonis trobats en excavació 
arqueològica de la fase més reculada de la 
història del nucli urbà, ja que les importants 
troballes efectuades fa pocs anys (2008-
2011) a Can Caciques són una mica més 
recents i pertanyen a la baixa edat mitjana i a 
l’edat moderna (segles XIV-XV a XVII).

Un cop finalitzades les obres de la primera 
fase del projecte d’ampliació i reforma de 
la Casa de les Vídues, el mes de desembre 
passat es va adjudicar la segona fase dels 
treballs, la més complexa de tot el projecte. 

En total, els treballs de reforma tindran una 
durada d’entre quatre i sis mesos i consistiran 
en l’eliminació dels accessos existents i la 
redistribució de les tres plantes d’aquest 
espai, catalogat com a Bé Cultural d’Interès 
Nacional. D’aquesta manera es crearan 
noves sales i serveis accessibles. Aquest 
equipament acollirà l’Espai Jove Ca la Viudi i 
l’Escola de Belles Arts Pere Mayol.

Les obres tenen un cost de 224.239 euros  
amb IVA inclòs i s’han iniciat a principis d’any. 
D’aquest import, 189.538,99  euros es 
finançaran mitjançant una subvenció del Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
i els 34.700,21 euros restants els aportarà 
l’Ajuntament de Llagostera.

Segona fase
En aquesta segona fase està previst 
redistribuir i crear nous espais a l’interior 
de l’edifici, construir lavabos accessibles, 

renovar els sistemes d’electricitat, aigua 
i climatització, substituir el paviment i les 
fustes interiors, rehabilitar la façana i crear 
una zona de bar a la planta baixa.

La reforma integral de l’edifici compta amb 
un pressupost de 412.419 euros sense 
IVA, 122.154 dels quals van correspondre 
a la primera fase de les obres, 224.239  a 
la segona i 49.275 euros a la tercera. En 
aquesta tercera fase està previst arranjar els 
locals de Can Roure situats a l’altra banda del 
carrer Sant Antoni.

El programa funcional de l’edifici gira al 
voltant de dues activitats: un centre d’art, 
que inclou l’escola de belles arts i sala 
d’exposicions, i l’espai jove, que ha de ser el 
lloc de trobada i el centre dinamitzador de les 
activitats de la gent jove de Llagostera.

El projecte disposa de l’informe favorable de 
la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural 
de Girona.
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Llagostera rep tres flors 
d’honor per la cura 
de parcs i jardins
L’any passat ja va obtenir dues distincions

L’Àrea de Promoció Local 
organitza 13 cursos 
ocupacionals
Aquest mes de febrer s’han realitzat les 
inscripcions per als cursos i els tallers 
ocupacionals organitzats per l’Àrea de 
Promoció Econòmica i Pla de Barris de 
l’Ajuntament de Llagostera per al primer 
semestre del 2016.

Descobrir i utilitzar les xarxes socials des 
de l’òptica empresarial, familiaritzar-se amb 
l’entorn del comerç electrònic, planificar 
un model de negoci a Internet, estructurar 
correctament els elements fonamentals 
d’una botiga en línia i aprendre a millorar 
el posicionament d’un negoci a Google són 
alguns dels objectius dels nous cursos i tallers 
ocupacionals.  Entre l’àmplia oferta formativa 
hi ha també cursos d’anglès específics per al 
sector serveis d’hostaleria així com classes 
de cambrer per fomentar la contractació dins 
el sector durant la temporada d’estiu.

Una de les novetats és el curs de 40 hores 
destinat a la indústria alimentària, un sector 
amb molta demanda i forta presència als 
polígons industrials pròxims a Llagostera. 
En total s’han programat 13 cursos 
emmarcats en 5 grans àmbits: Internet i 
noves tecnologies;  hostaleria; sector sanitari; 
emprenedoria i millora d’habilitats personals i 
comerç i pimes. 

Els cursos estan adreçats a tothom, amb 
preferència a les persones en situació d’atur i 
inscrits a la Borsa de Treball de Llagostera. 
Tots els cursos es duran a terme a l’Oficina 
l’Estació, excepte les pràctiques de cambrer, 
que es faran al Restaurant Panedes, i han 
de tenir un mínim de 8 alumnes inscrits per 
poder-se impartir. 

Aquesta oferta formativa dóna continuïtat 
als cursos ocupacionals de tardor-hivern 
2015-2016, que han tingut un alt índex de 
participació i que s’han dedicat al foment de 
l’autoocupació, així com també a les habilitats 
personals (coaching, taller generador d’idees, 
taller de com promocionar productes a través 
de facebook, etc,). 

Llagostera continua tenint uns parcs i jardins 
ben cuidats. El jurat de Viles Florides 2015 
ha reconegut la tasca de la població per a 
la millora i el manteniment dels seus espais 
verds i ha atorgat a l’Ajuntament tres flors 
d’honor, una més que en l‘edició 2014, quan 
Llagostera va estrenar-se com a Vila Florida.

Viles Florides és un moviment impulsat per la 
Confederació d’Horticultura Ornamental de 
Catalunya (CHOC) per fomentar la millora de 
l’espai verd en diferents àmbits, des de les 
grans infraestructures públiques o privades 
fins als espais particulars, com ara escoles, 
casals, centres cívics, comerços, restaurants, 
jardins i balcons domèstics. La idea, 
similar al concurs Villes et Villages Fleuris 
que se celebra a França des de fa més 
de 50 anys, és atorgar un distintiu, la Flor 

d’Honor, a aquells municipis que destaquin 
pel compromís amb els espais verds, la 
cura del medi ambient a través dels espais 
enjardinats i la millora de l’espai urbà. Des de 
l’Ajuntament de Llagostera volem compartir 
amb tots vosaltres aquest reconeixement i 
demanar-vos que ens ajudeu a tenir cura dels 
espais verds. Moltes gràcies!

Jardineres per embellir els carrers.
Emmarcat en el procés de millora i promoció 
del nucli antic, l’estiu passat es van 
estrenar unes jardineres que reprodueixen 
els esgrafiats localitzats a les rajoles de la 
volada de la teulada de Can Caciques. En 
una primera fase i en col·laboració amb un 
grup de veïns de la zona, es van distribuir una 
vintena de jardineres amb flors i plantes que 
cuiden els mateixos veïns.
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Llagostera,
al Saló de Turisme
de Catalunya
Aquest 2016 Llagostera tornarà a ser present en aquesta mostra

“País Km 0” a Llagostera
El magazín televisiu i radiofònic 'País km 
0' de La Xarxa de Comunicació Local va 
fer parada aquest estiu a Llagostera. El 
programa es va emetre en directe des de la 
Plaça Catalunya, el 25 d’agost passat i es va 
poder veure per TV Girona i una trentena de 
televisions locals i ràdios de tot Catalunya.

Llagostera participa en 
el concurs #SelfieYourCity
Llagostera ha participat, juntament amb 
45 municipis gironins, en el concurs 
#SelfieYourCity del Patronat de Turisme 
Costa Brava. Des d’aquesta entitat i amb 
la col·laboració dels Consells Comarcals 
s’han seleccionat 3 indrets fotogènics i 
representatius de cadascuna d’aquestes 
45 localitats per tal que els visitants puguin 
fotografiar-se i compartir les imatges a les 
xarxes socials. A Llagostera es van escollir el 
mirador de la Torre de la Presó, l’antiga Estació 
i la plaça Catalunya davant del Casino.

Llagostera segueix apostant per 
promocionar-se com a destinació turística. 
Emmarcat en les actuacions de promoció 
i desplegament del Pla Estratègic Local, 
Llagostera ha estat present per segona 
vegada al nou Saló Internacional del 
Turisme a Catalunya, que aquest any ha 
passat a anomenar-se B-Travel. Durant 3 
dies l'Àrea de Turisme de l’Ajuntament, 
amb l'Associació de Restaurants de 
Llagostera, van promocionar el municipi i 
els seus actius amb un estand a la zona 
enogastronòmica del Recinte Montjuïc de 
Fira Barcelona.

El B-Travel és un dels salons 
de turisme més importants de 
Catalunya

En l’edició de 2015 va reunir uns 200 
expositors, que van representar prop 
d’un miler d’empreses de destinacions 
nacionals i internacionals, agències de 
viatge, hotels i empreses de transport. En 
total es van superar els 27.000 visitants i 
es calcula que d’aquests, el 60% decideix 
les seves properes vacances en aquesta 
Fira.

Llagostera es promociona 
al Saló Internacional 
de Turisme de Catalunya.
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L’Ajuntament de 
Llagostera dóna suport 
econòmic a l’Escola 
de Música i Dansa
Les classes es duen a terme 
al Casino Llagosterenc

L’Ajuntament de Llagostera ha subvencionat 
amb 18.113,79 € el Casino Llagosterenc. 
La finalitat d’aquesta aportació econòmica 
és contribuir al finançament de l’Escola 
de Música i Dansa i la formació artística 
complementària durant el curs 2015-
2016. Amb aquesta subvenció el Casino 
Llagosterenc  es compromet a garantir la 
continuïtat de les activitats de l’Escola de 
Música i Dansa durant el curs 2015-2016 i 
a aportar-hi les dependències necessàries 
per desenvolupar l’activitat. Així mateix es 
compromet a acollir les audicions musicals 
de les escoles Lacustària i Puig de les 
Cadiretes.

L’Espai Educatiu Reaprèn 
compta amb una dotzena 
d’alumnes nous
L’aula de formació d’adults ofereix 
formació a persones de més de 16 anys

L’aula de formació per a adults, situada 
a l’edifici de la Casa de les Vídues, ha 
començat el curs 2015-2016 amb 12 
alumnes nous, que s’afegeixen als que ja hi 
havia el curs passat. D’aquests alumnes, tres 
comencen el Graduat en Educació Secundària 
(GES), tres més fan les assignatures que els 
falten per obtenir-lo, quatre inicien un cicle 
formatiu de grau mitjà i dos més fan el curs 
de preparació per a la prova d’accés a cicles 
formatius de grau superior. 

Aquesta proposta educativa, que es va posar 
en marxa el curs anterior, ofereix formació 
reglada per a adults i joves de més de 16 
anys. L’espai disposa d’ordinadors amb 
connexió a Internet, material de consulta 
i el suport d’una educadora que guia i 
assessora els alumnes al llarg del procés 
d’aprenentatge. Tota aquesta formació es fa 
aprofitant els recursos en línia de l’Institut 
Obert de Catalunya (IOC).

L’Escola de música  
de Llagostera.
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Llagostera, Caldes
i Cassà signen 
un acord per tenir 
una colla castellera
Castellers de les Gavarres està integrat 
per veïns de les tres poblacions

Editat un nou llibre 
sobre la vida 
de Llagostera al segle XX
En Miquel Roig, en Lluís del Rocatal, en 
Viadiu, en Tins, el Grec, en Ramiro, en 
Rodas, en Pep de l’Horta o Mossèn Xiruca 
són alguns dels personatges llagosterencs 
que apareixen al nou llibre editat per l’Àrea 
de Cultura de l’Ajuntament de Llagostera, 
L’aprenent de barber. Crònica popular de 
Llagostera, escrit pel periodista Joan Ventura. 
Es tracta de persones que han viscut a 
Llagostera al llarg del segle XX i que s’han 
significat pel seu tarannà, pel seu humor, pel 
seu enginy, per la seva singularitat i per la 
seva manera d’entendre la vida al marge dels 
convencionalismes.

L’aprenent de barber. Crònica popular de 
Llagostera combina els esbossos biogràfics 
d’aquests personatges amb un fil argumental 
que va lligant històries del poble que 
permeten fer una radiografia dels darrers 100 
anys.  El desembre passat va presentar-se el 
llibre a la Sala de Plens de l’Ajuntament i el 
podeu comprar a les llibreries al preu de 20 
euros.

Llagostera té dos clubs  
de lectura
El club de la Biblioteca Julià Cutiller es va 
crear l’any 2002 i es fa de literatura universal. 
Les reunions són mensuals, d’una hora i 
mitja aproximadament, amb alguns mesos de 
descans. Actualment té 21 persones inscrites. 

La Biblioteca ha estrenat un segon club de 
lectura aquesta tardor. Totes les persones 
que estiguin interessades a formar-ne part es 
poden adreçar al personal del centre, que els 
informarà del funcionament. 
Podeu fer-vos una idea del tipus d’obres que 
es llegeixen si consulteu el blog del club al 
nostre web: www.bibgirona.cat/biblioteca/
llagostera

Els ajuntaments de Caldes de Malavella, 
Cassà de la Selva i Llagostera han signat 
un conveni de col·laboració amb l’entitat 
Castellers de les Gavarres, la nova colla 
castellera integrada per veïns de les tres 
poblacions i rodalies.

L’acord, signat a Llagostera pels tres 
alcaldes i Rossend Serradell, president 
de l’entitat castellera, contempla una 
aportació econòmica de 6.000 euros, 
repartits a parts iguals entre els tres 
consistoris. Aquest diners serviran per 
finançar part de les despeses generades 
per la realització i el desenvolupament de 
l’activitat de la colla castellera.

Dues actuacions castelleres
A canvi, els Castellers de les Gavarres 
es comprometen a celebrar un mínim de 
dues actuacions castelleres (tres castells 

i un pilar) anuals a cadascun dels tres 
municipis; a fer un mínim d’un assaig 
general anual a cada municipi; a celebrar 
alternativament en els 3 municipis la 
diada anual pròpia de l’entitat; a participar 
activament en aquells actes municipals 
que promoguin la participació ciutadana 
a través de les diverses entitats (fires 
d’entitats, festes majors, trobades de 
participació ciutadana…), així com en 
aquelles dates institucionals assenyalades 
del calendari nacional català (Sant Jordi i 
Diada Nacional de Catalunya). 

La signatura del conveni es va fer en el 
marc de la celebració del XIX Mercat 
de Nadal de Llagostera, en el qual els 
castellers van fer diverses actuacions 
durant tot el matí.
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Llagostera dóna 
suport a l’acollida 
de població refugiada
L’Ajuntament tira endavant diferents 
mesures solidàries així com una moció 
conjunta de tots els grups municipals

L’Ajuntament de Llagostera ha acordat 
adherir-se a la proposta del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, per 
donar suport a l’acollida de població 
refugiada en trànsit a Europa, víctima dels 
conflictes armats a l’àrea mediterrània.
En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet una 
aportació de 3.000 euros al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament per 
destinar-los íntegrament a minimitzar 
els dramàtics efectes d’aquesta crisi 
humanitària.

Acord unànime del Consell Social 
Municipal
En aquest mateix sentit, l’Ajuntament va 
convocar, el setembre passat, el Consell 
Social Municipal per tractar la dramàtica 
situació de la crisi humanitària que s’està 
vivint a Europa, després de conèixer el 
resultat de la reunió convocada pel Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament 
per tal de coordinar la resposta que es pot 
donar des del món local.

A la reunió del Consell Social Municipal, 
es va acordar portar a ple una moció 
conjunta consensuada per tots els grups 
municipals amb representació municipal 
(CiU, ERC i AxLL)  per donar suport a 
les actuacions que es duen a terme des 
del Fons Català de Cooperació i des 
de les entitats catalanes que treballen 
en l’acollida i el servei a les persones 
sol·licitants d’asil.

Tallers gratuïts per al 
benestar físic i emocional 
de les dones
L’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Llagostera ha organitzat uns tallers destinats 
a millorar el benestar físic i emocional 
de les dones. En total s’han programat 7 
tallers que tracten temàtiques com ara el 
ioga, el llenguatge del cos, el descobriment 
personal dels talents, la dansateràpia, la 
musicoteràpia, la risoteràpia i la gestió de 
les emocions. Els tallers compten amb la 
col·laboració de l’Institut Català de les Dones 
de la Generalitat de Catalunya.

Més tràmits municipals  
per Internet
L‘Ajuntament de Llagostera ha incorporat 
recentment un nou tràmit en línia disponible 
des de la Seu electrònica. Es tracta de la 
‘Sol·licitud d‘accés a la informació pública‘, 
un tràmit que permet a la ciutadania exercir 
el dret d‘accés a aquesta informació, sempre 
i quan es tingui més de 16 anys.  Amb 
aquest, que dóna compliment a la nova Llei 
de transparència, ja són 10 els tràmits que 
poden fer-se telemàticament a l‘Ajuntament 
de Llagostera.

Els tràmits en línia disponibles actualment 
són: la instància genèrica; les queixes, 
suggeriments i propostes; la sol·licitud de 
subvencions per entitats; la sol·licitud d‘ús 
d‘equipaments municipals; la sol·licitud 
del certificat de compatibilitat urbanística; 
la sol·licitud del certificat de qualificació 
urbanística: la denúncia de disciplina 
urbanística, la sol·licitud de llicència de gual 
i contragual i la recollida de mobles i trastos 
vells al carrer. Properament es posaran en 
servei nous tràmits des de la plataforma 
E-Tram del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya (AOC). 

benvinguts
a casa
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L’Ajuntament dedica 
8.100 euros a beques 
socials esportives
48 nens i nenes s’han beneficiat 
d’aquesta mesura 

L’Ajuntament de Llagostera, des de 
l’Àrea de Serveis Socials, ha destinat 
8.100 euros en beques esportives, 
per tal que els fills de les famílies 
amb dificultats econòmiques puguin 
participar de les activitats esportives 
que s’organitzen des dels diversos 
clubs esportius i des del Patronat 
Municipal d’Esports.

En total s’han becat 48 nens que s’han 
matriculat a futbol, bàsquet, patinatge, 
taekwondo, multiesport o atletisme.

Els beneficiaris d’aquestes beques són 
infants en seguiment des de l’Àrea 
de Serveis Socials de l’Ajuntament i 
s’han atorgat segons una valoració 
econòmica i social de cada una de les 
famílies. Segons la puntuació, l’ajut 
concedit pot variar segons la seva 
situació. 

La primavera de l’any passat va entrar en 
funcionament l’hort social de Llagostera, 
ubicat als terrenys que l’Ajuntament va llogar 
a l’entrada del municipi a peu de la carretera 
C-65 direcció Cassà de la Selva (zona 
Peugeot).

Es tracta d’un projecte que forma part 
del Programa Comunitari d’Aliments de 
la comarca del Gironès del Consorci de 
Benestar Social del Gironès–Salt. Aquest 
programa treballa de forma transversal una 
necessitat bàsica com són els aliments des 

de la formació, la responsabilitat personal, la 
cooperació, la participació, la cohesió social i 
les relacions entre veïns i entre generacions, 
des d’un vessant educatiu i comunitari.
Els horts comunitaris són una iniciativa 
d’integració i col·laboració ciutadana i 
donen l’oportunitat a famílies amb dificultats 
econòmiques d’autoproduir productes d’horta 
a través de la creació d’una xarxa d’horts per 
a l’autoconsum.

A Llagostera actualment s’ocupen de l’hort un 
total de 21 persones.

Llagostera destina prop 
de 27.000 euros a ajudes 
a la llar d’infants
Un total de 34 famílies es beneficiaran  d’una rebaixa del 70, 50 o 25%,  
en funció del nivell d’ingressos

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament 
de Llagostera subvencionarà les quotes 
de les llars d’infants municipals per al 
curs 2015-2016. Es tracta d’una línia 
d’ajuts destinada a famílies amb escassos 
recursos econòmics que no poden fer front 
a les quotes mensuals d’aquest servei 
municipal.  Enguany hi ha hagut un total de 
34 sol·licituds que han estat acceptades en 
complir amb els requisits pertinents.

Les bases de la convocatòria contemplen 
una rebaixa del 25, 50 o 70% de la quota 
bàsica mensual, segons el nivell d’ingressos 
de la unitat familiar. Amb les 34 sol·licituds 
acceptades, 24 famíliess’estan beneficiant 
d’una rebaixa del 70% de la quota bàsica 
mensual subvencionada, 3 amb el 50% i 7 
amb el 25%. 

Una ajuntament sensible
L’Ajuntament de Llagostera sempre ha 
cregut en la necessitat d’un servei de 
llar d’infants de qualitat i accessible per 
a la majoria de famílies de la població i 
reitera el compromís de vetllar pel seu bon 
funcionament. En aquest sentit, cal recordar 
que Llagostera és un dels pocs municipis 
de l’entorn que disposa d’aules de P0 i que 
les seves tarifes estan per sota de la mitjana 
dels municipis del voltant.

“Sense aquestes ajudes moltes famílies 
amb nens de 0 a 3 anys no tindrien accés a 
aquest servei educatiu que s’ha demostrat 
molt important per als infants durant la 
primera etapa de vida”, destaquen des de 
les regidories d’Acció Social i Educació de 
l’Ajuntament de Llagostera.

Primer any 
dels horts socials
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La gestió dels residus 
de Llagostera dins 
les despeses de la llar
Un estudi estableix 
el que gasten les famílies de mitjana

Sovint ens preguntem quant representa la 
gestió dels residus per a la nostra butxaca. 
Hem fet un càlcul de les despeses vinculades 
als serveis d’una llar tipus de Llagostera 
on hi viuen una parella amb dos fills. Els 
resultats de l’estudi han estat molt clars: els 
costos de telefonia i electricitat s’emporten 
el 71% de les despeses, el consum de gas 
natural i d’aigua representa un 24,6%, i 
la taxa d’escombraries anual representa 
un 4,5% dels serveis. Els costos d’algun 
d’aquests serveis poden variar en funció de 
la tipologia d’habitatge i d’hàbits de consum. 
Per exemple, si es tracta d’una casa amb 
piscina i jardí segurament el consum d’aigua 
pujarà; o si es prenen mesures per millorar 
l’eficiència energètica, el consum elèctric es 
podria reduir.
 

L’estudi realitzat indica 
que cada llar gasta 

7,61€
al dia per mantenir 
tots els serveis de la casa

2,75€
Són per disposar d’un telèfon fix, 
dos mòbils i una línia d’ADSL

2,66€
Són per fer funcionar els electrodomèstics, 
il·luminar-nos i per tenir altres comoditats

1,31€
Són per escalfar-nos 
i tenir aigua calenta

0,56€
Són per disposar d’aigua corrent a les aixetes 
i depurar les aigües residuals que produïm

0,34€
Són per recollir, transportar i gestionar tots 
els residus que generem.

La taxa anual d’escombraries d’una llar de 
Llagostera, que actualment és de 124,16 
euros al nucli i urbanitzacions i de 52,83 
euros als veïnats, serveix per cobrir part de 
les despeses de la recollida porta a porta 
al nucli,  de la recollida dels contenidors de 
les urbanitzacions i els veïnats, de gestió 
del rebuig a l’abocador de Solius, de les 
instal·lacions i funcionament de la deixalleria 
municipal...

Neteja i manteniment  
de les rieres al pas  
per Llagostera
L’Agència Catalana de l’Aigua ha finalitzat 
recentment diversos treballs de manteniment 
i conservació de lleres en cursos fluvials 
que transcorren pel terme municipal de 
Llagostera. Concretament, s’ha treballat 
en 2,2 quilòmetres de llera de les rieres de 
Banyaloques, Can Caterina i el Rieró.
 

Els treballs, finançats íntegrament per l’ACA 
i executats per l’empresa pública Forestal 
Catalana SA, s’han concentrat en tres trams: 
el primer, de 650 metres de longitud de la 
llera de la riera del Rieró; el segon, de 800 
metres de la riera Banyaloques; i el tercer, de 
650 metres de la riera de Can Cateura. Les 
esmentades actuacions s’han dut a terme en 
la confluència d’aquests cursos fluvials amb 
la carretera C-65z.

La neteja s’ha centrat en la retirada de 
vegetació emergent (canyes) i l’eliminació 
d’acumulacions de material vegetal (arbres i 
material arrossegat). Amb aquests treballs es 
recupera el lliure pas de cabals en aquestes 
rieres i es minimitzen els riscos davant de 
possibles riuades. 

Càlcul real de les despeses dels serveis de la llar d’una família 
de 4 persones de Llagostera (euros per llar)

Serveis Despeses dia Despeses anuals
Escombraries 0,34 €/dia 124,16 €/any
Aigua 0,56 €/dia 204,40 €/any
Gas natural 1,31 €/dia 477,31 €/any
Electricitat 2,66 €/dia 970,53 €/any
Telefonia 2,75 €/dia 1.002,80 €/any



Alternativa per Llagostera

Un any més el nostre vot ha estat l’abstenció en 
l’aprovació de les modificacions de les ordenances 
fiscals per a l’any 2016.

Malgrat que els ajuntaments són l’administració 
més propera a la ciutadania i que, per tant, són qui 
primer han de fer front a la gent que té dificultats, el 
finançament dels municipis per part de la Generalitat 
i l’Estat ha estat sempre insuficient, i és una de les 
reivindicacions històriques del món local. Així, tenim 
que els ajuntaments només poden gestionar uns 
quants impostos, que a més en la seva majoria 
ja vénen reglamentats des de les administracions 
superiors, cosa que fa que el marge de maniobra 
sigui relativament escàs. Si a això li afegim que la 
Generalitat no fa front a tots els compromisos que té 
contrets amb els municipis, el panorama que es crea 
és d’allò més desolador. En el nostre cas concret, el 
deute de la Generalitat amb Llagostera és de prop 
d’un milió i mig d’euros.   

Des d’Alternativa per Llagostera sempre hem cregut 
que si es volen tenir uns serveis públics i de qualitat 
la pressió fiscal ha de ser suficient per poder-los 
mantenir i millorar. I òbviament no parlem només 
dels impostos municipals. Sobretot caldria una lluita 
ferma i decidida contra l’evasió fiscal i eliminar tots 
els mecanismes legals que fan que aquell que més 
paga, proporcionalment, sigui el poble treballador. 
Som conscients que això no és culpa de l’equip de 
govern de Llagostera (CiU), però per ser justos cal 
fer memòria i recordar que CiU acostuma a votar a 
favor de mesures que afavoreixen les grans fortunes 
i que traspassen la pressió fiscal als treballadors 
(van votar a favor de la reforma laboral, de la darrera 
amnistia fiscal feta per Montoro... i podríem seguir). 
Pensem, i així ho portem defensant de fa molt 
temps, que es fa necessari implantar un sistema de 
tarifació social al municipi, de manera que es pugui 
garantir l’equitat i la universalitat dels serveis públics 
municipals (per exemple en l’accés a la llar d’infants 
o al Patronat d’Esports). Els serveis públics no 
només han de ser públics i de qualitat, sinó que s’ha 
de garantir que tothom hi pugui accedir. La tarifació 
social, implantada amb excel·lents resultats en 
altres municipis (Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, 
Cerdanyola...) permet que tothom pagui pels serveis 
en relació amb la seva capacitat econòmica i la seva 
situació familiar, sense haver de recórrer als serveis 
socials.

En definitiva, no és que estiguem en contra de les 
modificacions concretes que ha proposat l’equip 
de govern, sinó que no estem a favor de com 
es gestionen els impostos municipals de manera 
general, i aquest és el motiu de la nostra abstenció.

Esquerra Republicana

El grup d’ERC de Llagostera ha declinat presentar 
cap escrit en aquesta secció per no estar d’acord 
amb els criteris establerts per participar-hi.

Convergència i Unió

Les ordenances fiscals per al 2016  han incorporat 
millores en la tarifació social, que complementen 
les mesures introduïdes en l’anterior legislatura 
de suport a les famílies nombroses o amb pocs 
recursos. També s’han volgut incentivar mesures 
fiscals per posar a disposició de l’oficina d’habitatge 
pisos destinats a lloguer social.
 
Les ordenances fiscals són la principal eina de 
finançament de què disposa l’Ajuntament. Aquí 
es recullen impostos, taxes i preus públics que 
permeten generar els recursos per finançar els 
serveis que ofereix l’Ajuntament. Cal doncs establir 
un equilibri adequat entre els serveis que s’ofereixen 
als ciutadans des de l’Ajuntament i els impostos que 
es recapten. No és una tasca fàcil i per això el debat 
de les ordenances és un dels mes importants de 
l’any, junt amb el dels pressupostos.
 
En el tràmit d’al·legacions vàrem mantenir converses 
amb els grups de l’oposició per tal d’incorporar 
esmenes i fixar un model d’ordenances amb 
el màxim consens possible. Es va voler que es 
tingués en compte la necessitat de finançament 
de l’Ajuntament i alhora, aconseguir una tributació 
justa i equilibrada. També definir entre tots un model 
fiscal comú. Aquestes converses varen donar com 
a resultat la incorporació de noves bonificacions 
socials, la potenciació de mesures de foment de 
l’eficiència energètica i de foment del lloguer social.
 
Cal destacar un fet important: els valors cadastrals 
dels immobles de Llagostera baixaran un 23% l’any 
2016. Això és conseqüència d’haver demanat al 
Cadastre la revisió a la baixa dels valors cadastrals, 
atès que la valoració feta en la revisió cadastral 
del 2007 estava molt per sobre dels valors de 
mercat. Aquesta rebaixa de valors ha comportat una 
modificació dels tipus a l’alça per no desequilibrar els 
ingressos municipals.
 
Volem destacar el treball fet amb el grup municipal 
d’Esquerra, que va incorporar esmenes pactades 
amb l’equip de govern. El vot favorable de CiU i ERC, 
junt amb l’abstenció del grup d’AxLl, va fer que les 
ordenances 2016 s’aprovessin sense cap vot en 
contra. 
 
Finalment volem agrair als grups de l’oposició 
les seves aportacions, que ens han permès fixar 
un model fiscal compartit, que dóna continuïtat i 
complementa les mesures fixades l’any 2015 i que 
no és fruit només de la visió de l’equip de govern, 
sinó de tot l’Ajuntament.

El punt de vista dels grups municipals 
sobre les ordenances fiscals de 2016



Llagostera posa  
en marxa el portal  
de transparència 
La intenció és garantir l’accés dels ciutadans 
a la informació pública

L’Ajuntament de Llagostera ha posat en 
marxa des de l’1 de gener de 2016 el portal 
de transparència que donarà compliment a 
les obligacions de publicitat activa que preveu 
la Llei de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

L’Ajuntament de Llagostera ha optat pels 
serveis que ofereix el Consorci Administració 
Oberta de Catalunya, que no suposen 
cap cost per a l’Ajuntament i permeten la 
integració als serveis de Seu Electrònica, 
E-Notum, E-Fact, Perfil del Contractant i 
E-Tauler. 

Al portal pot accedir-s’hi directament 
des de www.seu-e.cat/web/llagostera/
seu-electronica i també des de l’apartat 
transparència de www.llagostera.cat 

Des del Consorci Administració Oberta de 
Catalunya s’ha informat als ajuntaments que 
aquest servei es troba en una fase inicial de 
posada en funcionament i pot experimentar 
ocasionalment problemes de disponibilitat. 
Durant el primer trimestre de l’any 2016 
conviuran de forma simultània la Seu 
Electrònica actual amb el nou portal de la 
transparència fins que ambdues plataformes 
esdevinguin un únic punt d’accés a la 
informació pública de l’Ajuntament.

Objectiu: Conèixer millor 
l’administració pública
La Llei 19/2014 de la transparència, accés 
a la informació pública i bon govern neix de 
la necessitat d’establir un sistema de relació 
entre les persones i l’administració pública 
que es basi en una millora del coneixement 
de l’activitat pública, la incentivació de la 
participació ciutadana o una millora en la 
qualitat de la informació pública i la gestió 
administrativa. La llei té com a objectiu 
facilitar als ciutadans el coneixement 
del funcionament de les administracions 
públiques, i el control i la transparència en el 
destí dels diners públics.
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