
  

 

 
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM i ALL-E PER A LA CREACIÓ D'UNA LÍNIA 

DE SUBVENCIONS PER A EXPLOTACIONS AGROECOLÒGIQUES 
 

   
 
Atès que el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va presentar unes 
al·legacions a les ordenances fiscals del 2016 en què es plantejava una subvenció sobre l’IBI 
de les explotacions agroecològiques. 
 
Atès que es va desestimar la proposta del punt esmentat al paràgraf anterior per la 
impossibilitat legal de vincular aquesta subvenció a les ordenances fiscals. 
 
Atès que durant les converses mantingudes amb l’equip de govern, tant abans del ple com en 
el propi ple d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals es va adquirir el compromís de 
crear una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques, amb la voluntat compartida 
per tots els grups municipals de fomentar l’agricultura ecològica entre la pagesia del nostre 
municipi, com a eina per garantir la sostenibilitat de l’ecosistema i per a l’obtenció d’aliments 
més saludables.  
 
Atesa la necessitat de tirar endavant la proposta per tal d’establir les subvencions per a l’any 
2016 i anys venidors. 
 
Atès que el foment de l’agricultura i la ramaderia local, és un dels eixos del Pla estratègic de 
desenvolupament local de Llagostera, posant l’accent en el manteniment de l’activitat del sector 
primari i la potenciació de la producció sostenible i de Km 0. 
 
Atès que la importància de la mesura, pel que suposa de protecció per al nostre ecosistema, fa 
convenient la màxima difusió entre els agricultors i ramaders de Llagostera. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. L’Ajuntament de Llagostera es compromet a promoure per a l’any 2016 i venidors la 
creació d’una línia de subvencions per a explotacions agroecològiques. 
 
2. L’Ajuntament de Llagostera crearà un equip de treball format per un representant de 
cada grup municipal, sota la direcció del regidor responsable de l’àrea de medi ambient, que 
podrà comptar amb la presència dels tècnics o especialistes que es creguin necessaris, per tal 
de redactar les bases de les subvencions. 
 
3. L’Ajuntament promourà durant el 2016 un taller obert per donar a conèixer i fomentar 
entre els productors agrícoles i ramaders de Llagostera els beneficis de l’agricultura ecològica. 
 

 

Llagostera, 27 de gener de 2016 
 
 
Moció aprovada per acord de Plenari de data 27 de gener de 2016 
(Vot favorable dels Grups municipals de CiU, ERC-AM i ALL-E) 
 


