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Pressupostos participatius 
2017 



Procés obert de 
recollida de 
propostes 

Octubre 2016 

40 propostes 
7 repetides 

8 descartades 

9 genèriques 

Taller de validació 
Es debaten les 

propostes 

Novembre 2016 

Pressupost 2017 
Incorpora 9 
propostes 

Desembre 2016  

Votació procés 
participatiu 
7 propostes 

Febrer 2017 

Propostes del 
procés participatiu 

4 propostes* 

Febrer 2017 

Pressupostos participatius 2017 



731 
persones 

1.350 vots 

1,8 vots 
promig 

Pressupostos participatius 
2017 



Balanç del pla de 
govern 

(juny 2015 – juny 2017) 

Organitza: Regidoria de transparència i participació  



Pla de barris 
�  Què vam dir que faríem?           

 · Desenvoluparem el Pla de Barris, 
prioritzant els programes de suport 
a les persones 
  

· Hem aconseguit ampliar els programes 
d’atenció a les persones del Pla de Barris, 
fins el juny de 2018 (inicialment 2015) 
 
· Hem redactat els projectes de reforma 
dels carrers Sant Feliu, Joan Maragall, 11 
de setembre i Lacustària 
 
· Estem licitant les obres de reforma dels 
carrers Sant Feliu, Joan Maragall, 11 de 
setembre i Lacustària 
 
· Estem adequant un centre de robòtica i 
aprenentatge mòbil a la Casa de les Vídues 
que permetrà la democratització de l’accés 
a la robòtica i les aplicacions mòbils 
 
 
 
 
 
  

�  Què s’ha fet? 



Ocupació i formació 
�  Què vam dir que faríem? 

· Bonificar la quota dels autònoms 
durant 6 mesos als emprenedors 
   
· Ampliar l’oferta formativa per a 
desocupats 
 
 
· Potenciar la borsa de treball, 
facilitant eines als aturats perquè 
puguin trobar feina 

�  Què s’ha fet? 

· S’han creat dues línies de subvencions per a 
persones desocupades que s’estableixin com 
a autònomes, per a la posada en marxa d’una 
activitat econòmica 
 
· S’ha ampliat el servei d’orientació laboral 
amb el programa Treball als Barris 
 
· S’ha potenciat l’oferta formativa i els tallers 
ocupacionals per a persones desocupades 
(27 cursos ocupacionals i càpsules 
d’orientació on hi han participat 300 
persones) 
     
· Contractació d’una orientadora pel 
dispositiu d’orientació laboral 
 



Promoció local i turisme 

· Promocionar Llagostera com a 
destinació turística familiar 
   
· Suport als agents econòmics  
 
· Dinamitzar els actius i recursos 
turístics del municipi 
 
· Fomentar l’ús de plantes i flors 
ornamentals per pacificar el 
trànsit, millorar l’entorn urbà i 
posar en valor els carrers del 
poble 

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 

· Hem promocionat Llagostera a diverses 
fires d’àmbit nacional i internacional (stand 
propi al B-Travel, mercat de mercats) 
 
· Hem seguit apostant per les fires 
temàtiques vinculades a la gastronomia 
 
· Hem creat nou material informatiu de 
difusió en diversos idiomes 
 
· Hem obert l’Oficina de Turisme durant el 
cap de setmana amb la contractació d’un 
informador turístic subvencionat pel SOC 
 
· Hem millorat la puntuació a les Viles 
Florides   
 



Indústria i comerç local 
�  Què vam dir que faríem?           

 · Elaborar un pla de dinamització 
industrial de Llagostera 
 
· Treballar per la millora del comerç 
local amb la col·laboració de la Unió 
de Botiguers 
  
· Treballar amb els pobles del voltant 
per incrementar el potencial 
industrial i turístic 
  

· Hem redactat del Pla de dinamització 
de la indústria a Llagostera 
  
· Hem donat suport a la posada en marxa 
de la nova targeta de comerç local de la 
UB i participat a la campanya comerç al 
Barri 
 
· Hem entrat a formar part de la 
campanya “Locals Buits” de la 
Generalitat per promoure l’ocupació 
d’aquest locals amb iniciatives 
comercials, culturals, educatives... 
 
 
 
 
 
  

�  Què s’ha fet? 



Persones i Serveis Socials 

 · Continuar impulsant polítiques que permetin 
crear ocupació i reduir les desigualtats 
  
· Potenciar l’àrea de Serveis Socials per 
continuar donant resposta a les necessitats 
  
· Treballar perquè a Llagostera no hi hagi casos 
de pobresa energètica 
  
· Desenvolupar el Pla de Barris, prioritzant els 
programes de suport a les persones 
 
  

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 

· S’ha realitzat un estudi sobre la 
realitat socioeconòmica (Pla d’inclusió)  
  
· Hem incrementat les bonificacions 
per beneficiar als col·lectius més 
desfavorits  
  
· Hem destinat ajudes directes per a 
persones que no podien pagar serveis 
bàsics 
 
· S’han realitzat auditories a famílies 
en situació de pobresa energètica   
  
· Hem subvencionat la quota de la llar 
d'infants i hem atorgat diverses 
beques socials esportives 
 
 
 



Participació i transparència 

  
· Fomentar la participació ciutadana 
en la presa de decisions amb un 
govern transparent i obert a totes 
les sensibilitats 
  

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 
  
· Hem obert a la ciutadania la possibilitat 
d’escollir de forma directe el destí de 
40.000 euros del pressupost municipal 
mitjançant un procés participatiu 
 
· Hem executat el 95% de les propostes 
ciutadanes recollides l’any anterior  
  
· Hem mantingut el Cafè amb l’alcalde cada 
darrer divendres de mes 
 
· Hem posat en marxa el portal de la 
transparència de l’Ajuntament 
 
· Hem habilitat un espai de participació al 
web municipal  
  
 · Hem seguit celebrant els Plens infantils i 
juvenils 
 



Informació i comunicació 
  
· Millorar el web de l’ajuntament i 
els mitjans digitals per facilitar la 
informació en la gestió municipal 
  
· Instal·lar panells informatius 
lluminosos  
  
· Posar les noves tecnologies al 
servei de les persones i de la 
promoció de Llagostera 
  

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 
  
· Hem revalidat per quart any consecutiu 
el segell Infoparticipa amb un 100% de 
compliment dels 52 indicadors que 
avaluen la qualitat de la informació que 
es publica des del web municipal 
 
· Hem instal·lat un panell informatiu 
digital a la carretera 
 
· Hem potenciat i incrementat la 
presència de l’Ajuntament a les xarxes 
socials (Twitter, Facebook i Instagram) 
 
· Publiquem la filmació íntegre de les 
sessions plenàries a Youtube i les 
cròniques dels Plens 
 



Noves tecnologies 

 
· Millorar les comunicacions TIC 
  

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 

  
· Hem arribat a un acord amb un 
operador per fer realitat el 
desplegament de la Fibra Òptica a 
Llagostera 
 
· S’està habilitant el centre de recursos 
de robòtica i aplicacions mòbils de la 
Casa de les Vidues 
 
S’ha arribat a acords amb empreses 
com: Samsung, Lego i Vicens Vives, per 
a que formin part del projecte 
Llagostera 3.0 



Salut i vellesa 
  
· Promoure el projecte del nou geriàtric 
  
· Promoure accions i campanyes de 
conscienciació i prevenció sanitària 
  
· Continuar treballant per assegurar uns 
serveis sanitaris dignes per a Llagostera 
 
· Potenciar els tallers de memòria i els 
cursos específics per a gent gran 
 

�  Què vam dir que faríem? �  Què s’ha fet? 

· S’està treballant en la redacció del 
projecte pel futur nou geriàtric i 
buscant possibles fórmules de gestió  
  
· Hem posat en marxa una campanya 
per a la identificació, esterilització i 
cens de gats 
 
· Hem programat tallers de memòria 
per a gent gran 
 
· Hem instal·lat 2 aparells 
desfibril·ladors a les escoles de 
primària 
 
· Hem realitzat actuacions de 
dinamització del parc de salut 
 
 
 



Igualtat 

· Promoure polítiques integradores i 
d’igualtat d’oportunitats de gènere  

· Adhesió al pla d’igualtat d’oportunitat i 
gènere del Gironès 
 
· Seguiment dels programes, grups de 
treball i comissions (Taula atenció a la 
dona, Taula de prevenció de la mutilació 
genital femenina, Punt d’acollida, SIAD...) 
 
· Commemoració dels actes de 
sensibilització i denúncia 
 
· Suport econòmic i logístic a l’entitat 
Dones d’Arreu    
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 



Educació 

  
· Potenciar l’estudi de l’anglès als 
centres educatius 
  
· Continuar donant suport a les AFAS 
  
· Continuar donant suport a l’escola en 
català i al moviment educatiu “Som 
Escola” 
 
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

 · Hem subvencionat la contractació del 
servei “L’Hort a l’escola en anglès” i hem 
assumit el cost de la contractació del 
professor de conversa en anglès de l’IES 
  
· Assumim el 100% del servei de 
Psicopedagogia de les escoles 
 
· Garantim que tots els infants tinguin 
plaça al servei municipal de Llar 
d’Infants, incloent aula de P0 (obrint les 
dues llars, beques i menjador) 
 
· Estem desenvolupant el projecte 
Llagostera 3.0 de robòtica i aplicacions 
mòbils aplicades a l’educació, dotant 
d’eines a les escoles i l’institut 
 
 
 
· Hem apostat per la formació global dels 
joves impulsant els serveis d’aula Reaprèn, 
Reforça't i Recupera’t 



Medi Ambient 

 · Millorar el manteniment i la neteja del 
carrers 
  
· Millorar el servei de recollida i crearem 
un centre ambiental a la deixalleria 
municipal 
  
· Crear parcs per a gossos  
  
· Impulsar l’eficiència energètica a 
l’enllumenat públic i als equipaments 
municipals 
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

 · S’ha comprat una nova màquina i hem 
reforçat la neteja dels carrers 
 
· S’ha fomentat l’educació ambiental amb 
visites d’escolars a la deixalleria, 
campanyes i impuls del compostatge 
 
· S’han aplicat bonificacions en la taxa 
d'escombraries 
 
· S’ha obert un parc d’esbarjo per a gossos 
 
· S’ha iniciat el servei de comptabilitat 
energètica del C.C. pel control de factures 
de llum en equipaments municipals 
  
· S’ha millorat l'eficiència de l’enllumenat 
municipal amb reductors de flux i canvi de 
llumeneres 
 



Pagesia 

· Continuar treballant per la millora 
dels camins de pagès i veïnals de 
Llagostera 
  
· Vetllar per l’adequada neteja de 
rieres, boscos d’àmbit públic i de les 
parcel·les privades 
  
· Continuar treballant per la 
preservació i millora dels aqüífers del 
municipi 
  
· Continuar treballant per l’adequada 
senyalització dels veïnats de 
Llagostera 
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· S’han arreglat 3 km de camins de 
pagès aprofitant la terra de les obres 
de la carretera 
 
· S’ha reasfaltat 7 km de camins dels 
veïnats de Bruguera, Gaià i Panedes 
 
· S’han netejat 3,27 km de rieres per 
complementar la neteja de l’ACA 
 
· S’ha realitzat el manteniment de les 
franges de seguretat de prevenció 
d’incendis a diferents urbanitzacions 
 
· S’han senyalitzat camins i rieres.  
 
 
  



Esports 

· Fomentar l’esport i els 
esdeveniments esportius com una 
eina de promoció de Llagostera 
 
· Commemorar el 25è aniversari del 
Pavelló Municipal 
 
· Millorar les instal·lacions 
esportives del municipi 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· Hem signat un conveni amb els 
organitzadors del MIC per garantir la 
continuïtat fins l’any 2019 
  
· Hem formalitzat i celebrat el bateig del 
pavelló Josep Mir 
  
· Hem reparat el parquet del pavelló i 
adequat la piscina de la Canyera 
   
· Hem arranjat diferents aspectes dels 
vestidors del pavelló i del camp de futbol 
per tal que s’adeqüin a la normativa de 
legionel·losi 
 
· Hem donat suport a la TrailWalker, a la 
Marató de les Vies Verdes i la Llagostrail 
 
· Continuar col·laborant en el 
manteniment i millora del camp de futbol 
 
 



Cultura 

· Seguir impulsant i millorant els espais 
d’oci i cultura de qualitat al municipi 
  
· Continuar la remodelació i la 
modernització del teatre municipal 
Casino Llagosterenc 
  
· Continuar impulsant les publicacions i 
conferències de l’arxiu i les accions per 
donar a conèixer el nostre patrimoni 
cultural i històric 
  
· Seguir donant suport a les entitats 
culturals i esportives, l’escola de 
música i els grups de teatre locals 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· Hem rehabilitat la Casa de les Vídues 
creant un nou espai cultural  
 
· Hem potenciat les activitats de  l’Escola 
d’Art dotant-la d’un equip de 
professionals qualificat. Hem creat una 
programació d’exposicions estable 
 
· Hem millorat l’equipament del Teatre 
del Casino, del local social “La Caixa” i 
hem habilitat una nova sala polivalent 
ubicada a Can Roure 
 
· Hem donat suport a les companyies de 
teatre local i hem col·laborat amb entitats 
socials i benèfiques cedint la recaptació 
de taquilla d’alguns espectacles 
 



Cultura 
�  Què  s’ha fet? 

· Hem organitzat cursos i tallers per a tots els públics per oferir oportunitats de 
formació en diversos àmbits culturals i educatius 
 
· Hem continuat donant suport a les entitats per contribuir a la realització de les 
seves activitats, indispensables per a millorar la cohesió social i la cultura local 
 
· Hem habilitat un punt de suport i acompanyament a les oficines de l’Ajuntament 
per a totes les entitats que ho necessitin 
 
· Hem organitzat fires i festes que contribueixen a la conservació del patrimoni 
cultural, folklòric i festiu del nostre país 
 
· Hem editat el llibre l’Aprenent de Barber, de Joan Ventura Brugulat, i Entre 
Dictadures, de Jordi Bohigas Maynegre 
 
· Hem firmat un conveni de col·laboració entre diferents ajuntaments per a 
l’organització d’una exposició itinerant pel125è aniversari del “Carrilet” 



Patrimoni 

· Potenciar el centre d’interpretació 
del nucli antic de Can Caciques 
perquè sigui un centre de referència 
per conèixer la riquesa històrica i 
patrimonial de Llagostera 
  
· Continuar donant suport a les 
accions de recuperació de la 
memòria històrica  

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· Hem potenciat el centre d’interpretació de 
Llagostera Can Caciques amb diverses 
activitats, xerrades, jornades, sortides i 
exposicions 
 
· Hem continuat col·laborant en els actes i 
projectes de l’Associació per a la 
recuperació de la Memòria Històrica de 
Llagostera 
 
· Hem homenatjat la figura d’Eugeni Gurnés 
posant el nom a un parc i dedicant diverses 
activitats i un documental 
 
 



Joventut 

· Finalitzar el projecte de la casa de les 
Vídues 
  
· Seguir impulsant nous espais de 
formació per a millorar les oportunitats 
laborals dels joves 
  
· Millorar les ofertes del Carnet Jove 
  
· Impulsar nous descomptes per a joves 
en el transport públic 
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· Hem creat l’espai Jove CLV a la 
Casa de les Vídues 
 
· Hem acollit l'Esplaiada 2015 
 
· Hem treballat per la inclusió dels 
joves sense recursos a través dels 
programes Reactiva’t i Porta d’accés 
 
· Hem redactat el PLJLL2017-2020 
 
· Hem programat activitats, cursos, 
tallers i sortides per a joves 
 
· Hem impulsat el Carnet jove amb 
noves ofertes i promocions 
 
 
 
 



Urbanisme i habitatge 

· Eliminar barreres arquitectòniques, 
ampliar voreres i els espais per a 
vianants 
 
· Fer accessos segurs per facilitar 
l’accés a peu a les escoles  
 
· Donar suport per facilitar els tràmits 
legals pendents a les urbanitzacions 
  
 

�  Què vam dir que faríem?           �  Què s’ha fet? 

· Hem ampliat la vorera del carrer Ganix, 
millorant l’accés i seguretat a l’escola 
Lacustària 
 
· Hem instal·lat una barana i s’ha ampliat 
la vorera a la pujada del carrer Concepció   
 
· Hem impulsat els tràmits de legalització 
de la Urbanització La Canyera i 
actualment s’estan realitzant les obres de 
re-urbanització 
 
· Hem desencallat les obres d’urbanització 
de Font Bona, que a hores d’ara es troben 
a la fase final 
 
· Estem pendents de signar un conveni per 
a la cessió d’un habitatge d’emergència 
social 
 
 



Projectes immediats 

�  Llagostera 3.0  

�  Fibra òptica 

 



Llagostera	3.0	-	Objec3us	



Fibra óptica 



Moltes gràcies per la 
vostra atenció i 

participació 

www.llagostera.cat  
 


