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02 - Editorial

Llarga vida al Pla de Barris

Després de 10 anys transformant el nucli antic, arriba al seu final el Pla de 
Barris. La pregunta que ens hauríem de fer és: com estaríem sense ell? Estic 
segur que estaríem molt pitjor que quan vàrem començar, especialment si 
tenim en compte la crisi sense precedents que hem patit, amb un impacte 
social molt important i que ningú no havia previst quan es va redactar el 
projecte. El nostre model ha estat la capacitació per davant de la subvenció, 
que crec que és el més adequat, i per això l’hem aplicat en tots els àmbits. També hem prioritzat les 
persones abans que les pedres, perquè l’atenció a les necessitats de la gent ha estat sempre la nostra 
màxima prioritat. S’ha dit diverses vegades que el Pla de Barris s’havia canviat respecte al projecte 
original i és cert. Perquè l’hem adaptat a les noves necessitats que han anat sortint, ja que si no 
haguéssim tingut en compte el context econòmic i social, hauríem fet moltes obres als carrers, però 
hauríem deixat les persones de banda i les finances de l’Ajuntament no haurien pogut aguantar els 
impagaments de la Generalitat. Fer el contrari, al nostre entendre, hauria estat una temeritat. 

Projectes de present i de futur. Al final del Pla de Barris ens queden molts actius de futur per al 
conjunt de Llagostera: nous equipaments, millores urbanes en tot l’àmbit i, sobretot, projectes d’àmbit 
socioeconòmic i d’altres innovadors, com el Llagostera 3.0, que han de tenir continuïtat i que cal 
preservar en el futur.
El pressupost aprovat per al 2019 és la millor prova d’aquesta aposta de continuïtat. Llagostera ha de 
seguir essent un referent en polítiques socials innovadores. Apostant per la formació de la ciutadania, 
el desenvolupament econòmic i encarant el repte digital que s’acosta, ajudarem a que el conjunt 
de la població en surti beneficada, a curt i llarg termini. No podem oblidar tampoc les inversions: 
les millores en les zones esportives, que entre tots cal cuidar i ajudar a mantenir; la renovació de la 
gespa artificial i de l’enllumenat del camp de futbol municipal i l’ampliació del skatepark són algunes 
actuacions destacables, junt amb el nou enllumenat o la connexió de l’avinguda Canigó amb el centre 
del poble. Són pinzellades d’un pressupost realista i fiable, que us convido que reviseu amb calma.

Moltes gràcies per tot. Com que ja és conegut que no repetiré com candidat a l’alcaldia, voldria 
acomiadar-me i fer un agraïment públic a tota la gent que m’ha acompanyat aquests 12 anys 
al capdavant de l’Ajuntament: als regidors de l’equip de govern i de la oposició, als treballadors 
municipals i a tota la gent de Llagostera, als quals he dedicat aquests anys intensos de la meva 
vida. Us prego que em disculpeu les errades que s’hagin pogut cometre. Malgrat no tenir una vareta 
màgica per donar solucions a tot, he intentat trobar les millors respostes. Espero haver estat a l’alçada 
i haver pogut correspondre la confiança que la ciutadania ens va donar. Ara i sempre, estaré a la 
vostra disposició.
A tots , moltes gràcies!

Fermí Santamaria
Alcalde de Llagostera
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Recta final 
del Pla de Barris
de Llagostera
Des dels seus inicis l’any 2009, s’han invertit al municipi gairebé 5 milions d’euros
distribuïts en diversos àmbits

El Pla de Barris de Llagostera encara la 
seva fase final, després d’haver-se realitzat 
la pràctica totalitat de les actuacions 
previstes. El mes de setembre de 2018 
s’havia executat el 94,37% del pressupost 
del projecte, amb 4.718.689,84 euros 
de despesa justificada, i encara queden 
281.310,16 euros per executar, que 
procedeixen majoritàriament d’estalvis en 
l’execució d’algunes obres.  

El 19 de setembre passat va tenir lloc una 
reunió entre l’Ajuntament de Llagostera i els 
màxims responsables del Pla de Barris de la 
Generalitat, en la qual es va demanar poder 
reinvertir aquests estalvis per dur a terme 
diverses actuacions urbanístiques que no 
estaven previstes inicialment i també poder 
acabar el projecte a finals d’aquest any 

2019. Aquesta pròrroga va ser acceptada 
i les actuacions proposades al nou pla 
financer, amb un import total de 281.310,16 
euros, són les següents:

1. Millora de l’espai públic i dotació 
d’espais verds
Pressupost: 103.210,16 €
Es proposa fer actuacions de finalització de 
les obres en curs i arranjament dels carrers 
Santiago Rusiñol, Felip Neri i Girona. Així, 
tot el perímetre de carrers que conformen el 
Pla de Barris haurà tingut una actuació de 
millora urbanística. 

2. Rehabilitació i equipament dels 
elements col·lectius dels edificis
Pressupost: 32.100,00 €
Es contempla una línia de subvencions per a 

la millora de façanes i una dotació a l’Oficina 
d’Habitatge per poder fer el seguiment 
d’aquestes obres. 

7. Programes que comportin la millora 
social, urbanística i econòmica
Pressupost: 36.000,00 €
Es tracta d’actuacions ocupacionals, 
formatives i de cohesió social, a partir 
d’un projecte d’inserció laboral, adreçat a 
joves amb risc d’abandonament escolar. 
La població del barri en edat escolar té un 
índex de fracàs i/o abandonament escolar 
important i, dins el marc del projecte 
Llagostera 3.0, es proposa un programa 
de transició al treball, conjuntament amb 
el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
Tanmateix, la pròrroga del projecte fa 
necessari suplementar la partida econòmica 
destinada a l’elaboració de material de 
difusió del projecte del Pla de Barris.

8. Accessibilitat i supressió de les 
barreres arquitectòniques
Pressupost: 110.000,00 €
Per facilitar l’accessibilitat i eliminar 
barreres arquitectòniques, es preveu la 
instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament. 
Cal tenir present que aquest edifici és l’únic 
equipament que hi ha dins l’àmbit del Pla 
de Barris que encara no compta amb un 
elevador.

Vista aèrea del Pla de Barris 
amb les ubicacions de les 
principales actuacions urbanístiques 
realitzades  
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Les dificultats
financeres han marcat
els ritmes del projecte
El Pla de Barris de Llagostera, amb una 
inversió total de 5.000.000 d’euros, 
ha estat la proposta mes ambiciosa de 
transformació urbana i socioeconòmica 
a Llagostera i s’haurà acabat executant 
des del 2009 fins el 2019. Han estat 10 
anys marcats per les dificultats financeres 
de la Generalitat de Catalunya per fer 
front al 75% del pagament dels 5 milions 
d’euros, fet que ha obligat a l’Ajuntament 
de Llagostera a fer un important esforç 
econòmic. Això ha condicionat l’execució 
de les actuacions, i s’ha hagut de 
pressionar la Generalitat perquè complís 
els seus compromisos, arribant fins i tot 
a presentar un recurs d’alçada contra la 
decisió de la Generalitat, que pretenia 
donar per finalitzat el Pla de Barris a finals 
del 2017, sense haver acabat ni la meitat 
de les actuacions previstes. En aquell 
moment, el percentatge d’inversió total del 
projecte executat era només d’un 37%.

Durant aquest anys, l’atenció a les persones i la millora de l’espai urbà han centrat 
bona part de les actuacions, repartides en 8 grans àmbits:

1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds 2.665.590,09 €

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 176.906,33 €

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu 386.174,31 €

4. Incorporació de tecnologies de la informació en els edificis 31.276,22 €

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà 131.719,81 €

6. Equitat de gènere en l´ús de l’espai urbà i dels equipaments 157.957,54 €

7. Programes que comportin la millora social, urbanística i econòmica 1.333.997,03 €

8. Accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques 116.378,67 €

Nous equipaments 
municipals
El Pla de Barris, combinat amb d’altres 
línies d’ajudes complementàries, han 
permès millorar, ampliar o construir nous 
equipaments culturals a Llagostera, com ara 
el Centre d’Interpretació de Can Caciques, 
la reforma integral de la Casa de les Vídues, 
així com la compra i la rehabilitació dels 
locals del carrer Sant Antoni, que actualment 
s’utilitzen per a sales d’exposicions i de 
formació, com a complement de la casa 
de les Vídues. A més, durant el 2019 i 
dins l’apartat d’“Accessibilitat i supressió 
de les barreres arquitectòniques” es 
preveu instal·lar un ascensor a l’edifici de 
l’Ajuntament.

Una nova cara
de Llagostera
La rehabilitació de façanes del nucli antic 
i de les Cases Barates ha estat sens dubte 
una de les actuacions amb més impacte 
visual dins l’àmbit d’actuació del Pla de 
Barris. Mitjançant un conveni a tres bandes, 
signat entre l’Ajuntament, el departament de 
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat i 
el Ministeri d’Habitatge del govern central, 
es va poder disposar d’un milió d’euros 
addicional dels Pressupostos Generals de 
l’Estat.

Un recull de totes
les actuacions
Els darrers deu anys el nucli antic de 
Llagostera ha experimentat una gran 
transformació, tant en l’àmbit urbanístic 
com en el social i cultural. Per deixar-ne 
constància, l’Ajuntament ha editat el llibre La 
transformació del nucli antic de Llagostera, 
Pla de Barris 2008-2018, on s’hi recullen les 
actuacions i el testimoni de veïns, tècnics i 
polítics, que han viscut aquest canvi en un 
dels espais més significatius i emblemàtics 
del nostre poble. 

En l’àmbit de millora de l’espai públic, a banda de la reurbanització de la carretera i dels 
carrers Joan Maragall, Onze de setembre, Sant Feliu, Lacustària, Baixada de la Costa i 
Marina, s’ha asfaltat els carrers Santiago Rusiñol, Sant Felip Neri i Girona.
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L’Ajuntament de 
Llagostera aprova un 
pressupost de 8 milions 
d’euros per al 2019
El primer pressupost post Pla de Barris contempla un pla de millores 
de les zones esportives municipals i una línia de subvencions per a la obertura 
i modernització d’establiments comercials, entre d’altres.

L’Ajuntament de Llagostera va aprovar el 
mes de desembre, amb el vot en contra 
d’ERC i d’AxLl, el pressupost municipal per 
a l’any 2019 valorat en 8.037.210,00 euros, 
amb ingressos i despeses, mentre que el 
total consolidat, que incorpora la residència 
Josep Baulida, és de 9.302.210,00 euros. 
Així, el pressupost es manté pràcticament 
igual que l’inicial de l’any 2018, ja que 
només es redueix un 0,8%, i tot que encara 
inclou actuacions del Pla de Barris per un 
import de 130.000 euros, es tracta del 
primer pressupost post Pla de Barris.  
Segons Ramon Soler, regidor d’Hisenda, 
“és un pressupost fiable, realista, que 
respon a les necessitats dels ciutadans 
i permet complir els compromisos del 
nostre programa electoral”. També va 
assenyalar que “marca la línia a seguir els 
propers anys en àmbits tan importants com 
ara l’atenció a les persones i el progrés 
econòmic i social”.

Més àmbit social
En l’apartat social, es fa un esforç 
important per mantenir i consolidar 
els programes formatius i les accions 
socioeconòmiques que, sense tenir en 
compte el Pla de Barris, s’incrementen un 
10% respecte l’any 2018. En el seu conjunt, 
pugen a 1.217.640 euros i suposen el 15% 
del pressupost total.
Pel que fa a les ajudes socials, es farà 
una convocatòria de subvencions amb una 
dotació de 30.000 euros, que inclourà les 

ajudes de material escolar i sortides, els 
casals d’estiu i les beques per a activitats 
esportives.

Pla de dinamització comercial
Dins les accions de foment del comerç 
i l’emprenedoria, s’implementarà un pla 
de dinamització comercial que inclou una 
línia de subvencions per a la obertura i 
modernització d’establiments comercials, 
per un import de 10.000 euros. Aquest 
pla es redactarà amb el suport del teixit 
comercial del municipi i el treball en 
xarxa de la resta d’actors econòmics de 
Llagostera i un conveni de col·laboració 
amb la Universitat de Girona.

Millores a les zones esportives
L’apartat d’esports contempla la renovació 
de la gespa artificial i de l’enllumenat 
del camp de futbol municipal i un pla de 
millores de les zones esportives municipals. 
També s’ampliarà l’skatepark.

Més de 750.000 euros en inversions 
reals
L’import destinat a les inversions és de 
757.010,00 euros, el que representa el 
9,4% del pressupost. Entre les actuacions 
que cal destacar, per la seva quantia, són, 
entre altres: 
- Pla especial i projecte de passarel·la a 
l’Avinguda Canigó
- Millores als edificis de les escoles, com la 
instal·lació d’aïllament tèrmic a les façanes 

exteriors de l’escola Lacustària
- Substitució de línies i instal·lació de 
llumeneres LED als carrers de l’Eixample
- Millores a les infraestructures, com el 
reasfaltatge del carrer Maiena
- Millores al teatre Casino, amb la 
ignifugació de l’estructura de la coberta
- Instal·lació de software i equipament 
informàtic per a videoactes
- Posada en funcionament d’una nau a la 
deixalleria per al Centre de preparació per a 
la reutilització
- Inversions en dinamització turística i 
comercial, amb la senyalització de rutes i 
espais d’interès turístics
- Instal·lació d’un ascensor a l’Ajuntament 
- Ampliació de l’skatepark

Resum del pressupost 2019

Alcaldia 3.715.435 €

Urbanisme 137.500 €

Seguretat Pública 113.000 € 

Hisenda 556.500 €

Cultura 439.910 €

Obres i Serveis 560.300 €

Educació 623.550 €

Acció Social 339.500 €

Salut 37.500 €

Medi Ambient 857.625 €

Esports 271.800 €

Promoció Local 171.590 €

Pla de Barris 130.000 €

Joventut i Nt 83.000 €

Imp. Directes 3.271.000 €

Imp. Indirectes 100.000 €

Taxes, preus públics i altres ingressos 1.518.930 €

Transferències corrents 2.209.000 €

Ingressos patrimonials 210.200 €

Transferències de capital 368.080 €

Passius financers 360.000 €

Menys endeutament
El rati d’endeutament de l’Ajuntament 
de Llagostera és d’un 27% sobre els 
recursos ordinaris, molt per sota dels límits 
d’endeutament, que estan al 110%. El 
deute per habitant és de 240 euros.

Si fem una comparativa de l’endeutament 
que hi havia abans de l’inici de la crisi, s’ha 
reduït gairebé a la meitat el rati de deute 
viu de l’any 2007.

DESPESA I INVERSIÓ 

INGRESSOS 

  2007 2019 Reducció  % Variació

Rati deute viu 48,43 26,98 -21,45 -44,29%

Deute 2.556.354,66 € 1.979.642,88 €  -576.711,78 € -22,56%

Habitants 7.314 8.229 915,00 12,51%

Deute x habitant 349,52 € 240,57 € -108,95 € -31,17%

Total general 

8.037.210 €
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Millores en la taxa de recollida 
d’escombraries
La posada en marxa del nou sistema de 
recollida d’escombraries, l’any 2018, va 
permetre introduir importants bonificacions 
en la taxa d’aquest servei, que tenen com 
a objectiu millorar la recollida selectiva i 
premiar les llars que ho facin correctament.
Amb les modificacions fetes a l’ordenança 
del 2019, un habitatge urbà que faci la 
recollida selectiva de manera correcta i 
tregui el cubell d’orgànica 48 cops l’any, i el 
d’envasos 40, gaudirà d’una bonificació del 
30% del rebut. Es pot aconseguir aquesta 
bonificació traient l’orgànica un cop a la 
setmana i els envasos 3 cops al més. 

A aquesta bonificació s’hi sumen d’altres 
com les reduccions a persones jubilades, 
les reduccions per compostatge casolà o 
l’ús de la deixalleria, que varien en funció de 
la tipologia d’habitatge i poden arribar a un 
màxim del 40%.

Pel que fa a la resta de modificacions, 
s’incrementen un 10% les quotes de les llars 
d’infants municipals per reduir l‘important 
dèficit d’aquest servei i es fan algunes 
modificacions tècniques en la ordenança 
de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles o atraccions situats en terrenys 
d’ús públic i activitats ambulants i la 
reguladora de la taxa per la utilització dels 
equipaments esportius municipal.

Es congelen 
la majoria de tributs 
per al 2019
Les ordenances fiscals de Llagostera per aquest any 
introdueixen millores en la taxa de recollida d’escombraries 
i es modifica la quota de la llar d’infants

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Llagostera, 
celebrat el passat mes d’octubre, va aprovar 
les ordenances fiscals per l’any 2019 sense 
gaires modificacions respecte el 2018. 

Seguint la política de contenció fiscal que 
s’ha seguit durant tota la legislatura, la 
majoria d’impostos no s’han modificat i 
l’IBI s’incrementa per sota de l’IPC. Les 
ordenances es van aprovar amb el vot 
favorable de l’equip de govern (PDeCat) i el 
vot contrari dels dos grups a l’oposició (ERC i 
Alternativa per Llagostera). 

L’IBI, per sota de l’IPC
En la línia dels darrers anys, els increments 
de l’IBI estan per sota del IPC, que ha estat 
de 2,2% al mes de setembre, mentre que els 
rebuts variaran un 1,5%. 

La quota íntegra de l’IBI serà el resultat 
d’aplicar a la base liquidable els tipus de 
gravamen següents:

Tipus de béns immobles  Ordenança fiscal

Béns immobles urbans 0,66%

Béns immobles rústics  0,52%

Béns immobles de característiques especials 1,22%
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Llagostera s’agermana 
amb Almedinilla
Són molts els llagosterenc que provenen d’aquest municipi cordovès

Reurbanització 
del carrer Constància
El carrer passarà a ser de pas restringit només als veïns

Fermí Santamaria, alcalde de Llagostera, 
i Pilar Aliu, regidora de Serveis, Salut 
i Igualtat, van desplaçar-se el mes de 
novembre fins al municipi d’Almedinilla per 
formalitzar oficialment l’agermanament 
entre ambdós municipis.
L’alcalde va explicar que amb aquest gest 
s’oficialitza una voluntat expressada des 
de fa molts anys i s’enforteixen els nexes 
d’unió entre ambdues poblacions.

Una relació des de l’any 1951 
L’any 1951 va arribar a Llagostera el 
primer almedinillenc i, des d’aleshores i 
fins als anys 70, Llagostera ha estat el 
destí de moltes famílies d’aquesta localitat 
cordovesa per fer la seva vida i formar una 
família.
L’any 1993, quan va tenir lloc el viatge 
d’una representació de Llagostera a 
Almedinilla, en el padró municipal hi havia 

un 12 % d’habitants nascuts o descendents 
d’Almedinilla. Actualment consten al padró 
d’habitants 138 persones nascudes a la 
població andalusa.

Les relacions d’amistat que uneixen els dos 
municipis s’han materialitzat en diverses 
trobades socioculturals. La primera, l’any 
1985; la segona, l’any 1992; una altra, 
l’any 1993, i la darrera, aquest mateix any, 
durant la qual els representants dels dos 
consistoris varen acordar donar formalitat 
d’agermanament a aquesta relació 
històrica. Tot i així, no va ser fins a l’estiu 
passat que el Ple de Llagostera va aprovar 
l’expedient d’agermanament.

El mes d’agost es van iniciar les obres de 
reforma del carrer Constància, adjudicades 
a l’empresa Técnicas para la Mejora de la 
Mobilidad S.L. per un import de poc més de 
147.000 euros. L’obra està subvencionada 
pel Fons de Cooperació Econòmica de 
la Diputació de Girona amb un import de 
103.923 euros.

Els treballs han consistit en la reordenació 
de tota la calçada, les voreres i els 
aparcaments, així com la renovació dels 
serveis i la substitució de la totalitat dels 
paviments. Un cop finalitzades les obres, 
està previst restringir el pas només als 
veïns del carrer amb la instal·lació d’un 
sistema de control per càmeres.

Internet gratuït 
a la zona 
de l’Skatepark
El mes de novembre va entrar en 
funcionament el punt Wi-Fi d’accés a 
Internet a la zona de l’Skatepark, just 
davant de l’institut del municipi.

L’actuació és una de les sis propostes 
que van sorgir de les votacions del procés 
participatiu del pressupost municipal 
del 2018, impulsat per l’Ajuntament de 
Llagostera amb el suport de la Diputació de 
Girona. 

L’accés és lliure i gratuït però limitat a dues 
hores de connexió per tal d’evitar-ne un 
ús intensiu que limitaria l’accés d’altres 
usuaris.

Llagostera obté una 
subvenció europea del 
programa WIFI4EU
Només 44 municipis catalans hi han 
tingut accés d’un total de 504

Llagostera, juntament amb 43 municipis 
catalans, ha estat una de les poblacions 
beneficiàries de l’ajut de 15.000 euros del 
programa WIFI4EU que pretén habilitar 
espais públics on poder connectar-se a 
Internet. 

Amb el programa WIFI4EU, la Comissió 
Europea vol promoure un accés de qualitat 
a Internet a través d’una xarxa Wi-Fi oberta 
als ciutadans i transeünts en espais públics,  
com ara parcs, places, edificis oficials, 
biblioteques, centres de salut i museus de 
tota Europa, mitjançant els ajuntaments i 
les mancomunitats.

Millores al carrer 
Cristòfol Colom
Amb la voluntat de millorar la circulació 
i la seguretat dels vianants així com 
la progressiva eliminació de barreres 
arquitectòniques, el mes d’octubre van 
finalitzar els treballs de millora del carrer 
Cristòfol Colom. 

L’actuació, amb un pressupost aproximat 
d’uns 18.000 euros, dels quals el 93,93% 
estan subvencionats per la Diputació de 
Girona, ha consistit en ampliar l’amplada de 
les voreres fins a 90 cm, anivellant-les amb 
el ferm i creant una plataforma única. 

Més mobilitat a la vorera 
de l’avinguda Gironès
Després de diversos anys de gestions amb 
la companyia elèctrica, s’ha pogut retirat el 
pal de formigó que impedia el pas normal 
per la vorera de la cantonada de l’avinguda  
Gironès amb el passeig Pompeu Fabra. 

L’actuació ha estat finançada per 
l’Ajuntament i ha tingut un cost d’uns 
18.000 euros. A part de la retirada del pal 
de formigó i d’altres pals de fusta repartits 
per la vorera, també s’ha soterrat la línia 
elèctrica. 

Fermí Santamaria i l’alcalde 
d’Almedinilla, Jaime Castillo, durant la 

signatura oficial d’agermanament
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Laboratori ciutadà 
per dinamitzar 
el comerç local
A la trobada es va definir la problemàtica actual, es van recollir les diverses visions 
dels participants i es van cercar línies d’actuació

L’Ajuntament de Llagostera va posar en 
marxa el mes de desembre una sessió de 
treball en la qual van participar una vintena 
d’agents implicats en el sector comercial, 
batejada amb el nom d’”Ideató del comerç 
innovador”.

Es tracta d’una mena de laboratori ciutadà 
amb l’objectiu de cercar solucions diferents 
i innovadores per impulsar al conjunt del 
comerç a definir i posicionar el seu tret dife-
rencial. A la trobada, hi van participat repre-
sentants de la Unió de Botiguers, propietaris 
i responsables dels outlets establerts al 
municipi, entitats socials i culturals, l’àrea de 
Joventut i l’àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, la Policia Local, tècnics de la 
Diputació de Girona i del Consell Comarcal, 
així com diversos comerciants. 

Mitjançant una metodologia de treball 
basada en la creativitat i en els principis del 
‘Design Thinking’, durant 4 hores es va dina-
mitzar la trobada per definir les problemàti-
ques, recollir les diverses visions dels agents 
implicats i cercar possibles solucions i línies 
d’actuació. 

L’atracció dels outlets, la mobilitat, els 
productes de qualitat i la proximitat van ser 
alguns dels eixos de debat que van centrar 
bona part de les propostes que ara cal 
desenvolupar. 

Aquesta actuació s’emmarca dins les actua-
cions de foment i dinamització del comerç 
i de desplegament del Pla Estratègic de 
Desenvolupament Local.

Llagostera assisteix a les Jornades 
Europees de Comerç i Turisme
L’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Llagostera va assistir 
a les Jornades Europees de Comerç i Turisme, que van tenir lloc a 
Barcelona el 12 i 13 de novembre passat. Es tracta d’un dels principals 
espais de trobada de persones expertes del món del comerç i les boti-
gues arreu d’Europa. 

Durant les jornades els participants van treballar i debatre sobre els 
models de municipis i comerç; la relació entre comerç, cultura i turisme; 
la tecnologia i el comerç i els reptes de futur, entre d’altres assumptes 
que son d’interès per a la millora de les polítiques comercials locals. 

Aquesta participació s’emmarca dins l’objectiu del consistori d’impulsar i 
enfortir el teixit comercial de Llagostera i impulsar-ne el turisme.

Noves rutes 
per fer a peu
i en bicicleta
Amb aquestes tres rutes ja es poden recórrer una quarantena de quilòmetres 
per l’entorn natural de Llagostera 

L’Ajuntament de Llagostera ha senyalitzat tres rutes noves per descobrir 
l’entorn natural i paisatgístic del municipi. Aquestes rutes, que es poden 
fer a peu o en bicicleta seguint les senyalitzacions físiques o mitjançant 
l’app Natura Local, s’enllacen amb d’altres ja existents situades a la 
veïna comarca de la Selva i a la Via Verda que uneix Girona amb Sant 
Feliu de Guíxols.
 
Les rutes han estat batejades amb el nom de la Ruta del Bosc de la To-
rre, la Ruta del Pla de Panedes i la Ruta de Sant Ampèlit, i compten amb 
recorreguts que oscil·len entre els 3,6 i els 15 quilòmetres. D’aquesta 
manera, permeten fer una quarantena de quilòmetres de descoberta 
de l’entorn proper al nucli urbà de Llagostera i els paratges del Pla de 
Panedes, les Gavarres i la plana de can Gotarra.

Cal destacar també les rutes de l’Ardenya Prehistòrica i la Ruta de les 
Cadiretes, amb 5,1 i 4,4 quilòmetres de recorregut respectivament, que 
permeten descobrir les restes megalítiques situades en el Massís de les 
Cadiretes i els vestigis prehistòrics dels primers assentaments ibers que 
hi va haver a Llagostera.



Davant l'augment dels casos d'ocupacions 
irregulars a Llagostera, l’Ajuntament i 
l'Oficina d'Habitatge del Gironès han posat 
en marxa un servei d'assessorament i 
d’acompanyament dels casos d'ocupacions 
irregulars de famílies en risc d'exclusió 
social i residencial. 

Amb aquest servei es pretén realitzar un 
acompanyament d’aquestes famílies en 
situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de 
trobar una solució encaminada a garantir el 
seu habitatge. 

Amb aquest objectiu, els tècnics municipals 
realitzen visites domiciliàries per conèixer 
de prop la situació, redacten informes 
socials i fan d’intermediaris amb les entitats 
financeres. 

Llagostera crea un parc 
d'habitatges amb finalitats 
socials
L’Ajuntament de Llagostera va destinar el 
2018 més de 120.000 euros per a la creació 
d'un parc d'habitatges socials. Aquesta 
partida prové de la venda de dues parcel·les 
que formaven part del patrimoni municipal. 
L’objectiu és poder adquirir habitatges fent 
ús del dret de retracte sobre els immobles 
procedents d'execucions hipotecàries. 
Actualment, el consistori ja disposa d’un pis 
amb el projecte de fer noves adquisicions 
durant el 2019. 

Pisos d'emergència social
L’Ajuntament de Llagostera també gestiona 
dos pisos d’emergència social gràcies a la 
signatura d'un conveni amb l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya. Aquests immobles, 
utilitzats per tres famílies al llarg de 2018,  
estan destinats a persones que tenen 
necessitats especials d’atenció, com per 
exemple en casos de desnonaments. Estan 
concebuts per resoldre problemàtiques en 
situacions d’urgència i de forma temporal 
mentre s’intenta solucionar el cas. 

Ajudes a les famílies 
amb fills en edat escolar
L’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Llagostera ha destinat aquest 2018 prop de 
30.000 euros en ajudes a les famílies amb 
fills amb edat escolar.
Concretament, 14.090,30 euros han 
anat adreçats a la compra de material i a 
sortides escolars amb la finalitat de cobrir 
les necessitats de 190 alumnes dels tres 
centres educatius de Llagostera, 2.473,89 
euros s’han destinat per a ajudes de 25 
famílies usuàries dels diversos campus 
esportius, i 12.834,69 euros per a la pràctica 
de l’esport de 58 famílies amb necessitats. 

12 alumnes participen 
al Pla de Transició al 
Treball (PTT) 
Llagostera va iniciar el mes de setembre 
les classes del Pla de Transició al Treball 
(PTT), del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat, amb el perfil professional 
d’auxiliar de muntatge i manteniment 
d’equips informàtics. Un total de 12 alumnes 
participen en la formació, que es duu a 
terme a les aules del centre cultural Casa de 
les Vídues. 
El PTT va adreçat a joves d’entre 16 i 21 
anys, que no disposen del graduat en 
educació secundària obligatòria i volen 
formar-se en una professió. 
L’Ajuntament de Llagostera va sol·licitar el 
PTT, dins les accions d’inserció laboral i de 
formació del projecte Llagostera 3.0, que va 
posar-se en marxa durant el curs 2017/18.

Ajudes a les famílies del 
servei de llar d’infants
L’Ajuntament de Llagostera segueix apostant 
per oferir un servei de llar d’infants de 
qualitat i accessible i reitera el compromís 
de vetllar pel seu bon funcionament. Per 
això, des de fa sis anys, l’Ajuntament 
disposa d’una línia d’ajudes destinada a les 
famílies amb necessitats econòmiques, que 
no poden fer front a les quotes mensuals. 
Les bases de la convocatòria contemplen 
una rebaixa del 25, 50 o 70% de la quota 
bàsica mensual de la llar d’infants, segons 
el nivell d’ingressos de la unitat familiar. 
Per a aquest curs 2018-2019, s’hi han 
destinat més de 18.500 euros.

Formació ocupacional 
per a 156 persones
La darrera oferta de cursos de formació 
ocupacional organitzats per l’Ajuntament de 
Llagostera ha permès formar 156 persones, 
que han rebut un total de 345 hores lectives. 
S’hi han ofert 10 cursos en hostaleria i 
comerç, cinc en àrees relatives a feines de 
despatx, dos en conducció de carretons 
i maquinària retràctil i un en cura de 
persones.  
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Servei d'assessorament 
per a famílies amb 
problemes d’habitatge
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S’instal·la un punt de 
recàrrega de vehicles 
elèctrics a la plaça 
Catalunya

Llagostera ja disposa d’un punt de 
recàrrega públic per a vehicles elèctrics. 
Es va instal·lar a la plaça Catalunya el 
mes d’octubre passat. L’actuació, que 
s’emmarca dins del Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible del municipi (PAES), ha tingut 
un cost de 15.279,42 euros, 3.000 dels 
quals estan subvencionats per la Diputació 
de Girona a través del projecte “Del Pla a 
l’Acció”.

El punt de recàrrega instal·lat disposa de 
dos endolls, un de càrrega normal de 3,6 
kW i un de càrrega semi ràpida de 22 
kW. Poden utilitzar aquest servei totes les 
persones físiques o jurídiques que siguin 
titulars de vehicles elèctrics de qualsevol 
municipi.

Per accedir a la recàrrega cal disposar d’una 
targeta tipus RFID, que són les que tenen 

els titulars de vehicles elèctrics, com les 
de l’Ajuntament de Girona o de Barcelona. 
Durant el temps de recàrrega del vehicle, el 
conductor estarà exempt del pagament de 
la taxa d’estacionament de la zona blava.

Aquesta actuació se suma a les accions 
de foment de l’ús del vehicle elèctric i 
la mobilitat sostenible impulsades per 
l’Ajuntament de Llagostera.

Llagostera estrena un Punt 
d’Informació Energètica
Des del mes de novembre, Llagostera 
compta amb un Punt d’Informació 
Energètica, ubicat al local de la Farinera, al 
Passeig Romeu. Fins a l’octubre del 2019, 
el tècnic del Servei Comarcal d’Energia 
es desplaçarà un cop al mes per donar 
assessorament en la despesa energètica 
a la llar i els serveis, en la instal·lació 
d’energies renovables als habitatges, i per 
informar dels avantatges del cotxe elèctric, 
entre d’altres. Podeu consultar els horaris 
del nou servei des de l’apartat de Medi 
Ambient de llagostera.cat.

Aquesta actuació s’emmarca dins la 
campanya “Del Pla a l’Acció” (2018-
2019) de la Diputació de Girona, vehiculat 
des del Consell Comarcal del Gironès, 
amb la finalitat de posar en marxa punts 
d’informació energètica municipals adreçats 
a la ciutadania. 

Paral·lelament als punts d’informació, 
s’ha posat a disposició dels veïns i veïnes 
una bústia on-line (energia@girones.cat), 
a través de la qual es podran realitzar 
consultes relacionades en l’àmbit de 
l’energia domèstica i de serveis. 

Consta de dos endolls, un de càrrega semi ràpida i un de normal

Carregador de bicis 
elèctriques
Amb l’objectiu d’afavorir l’ús de la 
bicicleta elèctrica, la sostenibilitat 
mediambiental, la reducció 
d’emissions de CO2 i el turisme 
inclusiu, s’ha instal·lat un punt de 
càrrega per a bicicletes elèctriques, 
just al costat de l’oficina de 
L’Estació, que funciona gratuïtament 
les 24 h. Aquesta acció compta amb 
el suport del Consorci de les Vies 
Verdes.

Nou servei de recollida 
de poda a domicili
L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Llagostera ha posat en marxa un nou 
servei de recollida de poda als domicilis del 
nucli urbà i de la Urbanització Llagostera 
Residencial, zones on actualment hi ha el 
servei de recollida d’escombraries porta a 
porta. 

Per sol·licitar aquest servei, cal trucar a 
l’Oficina de Medi Ambient (972 831 707) 
o a l’Oficina del Servei de Recollida de 
Residus (972 194 792) abans dels dijous a 
les 12 del migdia.    

Caldrà treure la poda i les restes vegetals 
en sacs o bosses, amb un volum màxim 
de 4 bosses de 80 l, cada dijous al vespre 
i seran recollides divendres al matí, 
coincidint amb la recollida de trastos.



PDeCAT

La credibilitat i la fiscalitat. Els fets i les paraules de cadascú
Les opinions i propostes sobre el pressupost i les ordenances fiscals són 
el millor espai per poder comparar i avaluar els projectes polítics que cada 
grup municipal proposa.

Estar al govern obliga a fer un exercici de realisme que no sempre 
acompanya les propostes de la oposició, que conscient que no ha de 
posar-les a la pràctica, pot demanar impossibles i oferir la lluna en un 
cove.

Amb la voluntat de no carregar d’impostos a les famílies en aquests 
anys de crisi econòmica, l’equip del PDeCAT a l’Ajuntament de Llagostera 
ha fet un esforç de contenció fiscal molt important. En tota la legislatu-
ra no s’han modificat ni els impostos d’activitats econòmiques, ni 
l’impost de construccions, ni els guals ni entrades de garatge, que 
no es modifiquen des de l’any 2009.

En el cas de l’IBI, s’ha mantingut estable en tota la legislatura i 
l’any 2017 es van abaixar els rebuts d’urbana un 2,2%.

En el conjunt dels darrers 4 anys, els rebuts de l’IBI a Llagostera 
han pujat un 1,2%, quan l’IPC ha estat del 3,4%.

La fiscalitat de l’IBI, que suposa el 25% dels ingressos ordinaris 
de l’Ajuntament de Llagostera, ens permet fer memòria i mirar amb 
perspectiva el que ha fet i ha promès cada grup polític.

Per culpa de la revisió cadastral de l’any 2006, feta per l’Entesa amb 
el Sr. Toni Navarro de regidor d’Hisenda, els valors cadastrals del padró 
d’urbana es van incrementar més del 275%. Un increment injust, mal 
repartit i que no va tenir en compte cap criteri de riquesa ni d’equitat.

¿Quina va ser l’actuació del nostre grup per evitar que aquesta pujada 
fos molt superior i perjudiqués encara més la gent de Llagostera?

En lloc de criticar es va actuar. El nostre grup va fer una baixada de 
tipus continuada per evitar increments desmesurats dels rebuts i 
va treballar en l’àmbit polític perquè el cadastre fes una revisió dels 
valors a la baixa, aconseguint una important reducció del valors que 
ha fet que siguin un 40% inferiors als que va deixar la revisió cadas-
tral. Els fets i les promeses de cadascú son perfectament constatables. 

No deixa de ser sorprenent que, després d’haver provocat la major 
pujada d’impostos que s’hagi vist en democràcia, el Sr. Navarro es posi a 
donar lliçons de com haurien de ser les ordenances fiscals de Llagostera. 
Quan exercia de regidor d’Hisenda amb l’Entesa, va provocar la revisió 
cadastral que va fer que els rebuts del IBI pugessin durant deu anys, 
arribant a multiplicar per dos o per tres el que es pagava l’any 2006 i cas-
tigant fiscalment a la població de Llagostera en els anys més durs de la 
crisi. Quan va tenir la possibilitat de dur a terme les seves polítiques, 
ja sabem quina va ser la seva actuació.

Ara que no governa i està a la oposició, el Sr. Navarro des del grup 
d’ERC ens diu que calen mesures de contenció fiscal. Si la credibilitat es 
mesura per la diferència entre el que es promet des de la oposició i 
el que es fa quan es pot governar, que cadascú jutgi la seva credibi-
litat i la de les seves promeses.

Aquest és un exemple molt clar de que una cosa és prometre quan 
s’està a la oposició i l’altra actuar quan es governa. Vista l’experiència, 
caldrà tenir memòria i valorar la credibilitat de cadascú en un any 
en què tothom farà promeses de cara a les eleccions.

ERC

Durant aquests dies de desembre s’hauran aprovat les darreres orde-
nances fiscals del mandat, i és hora de fer-ne una valoració global. Com 
tothom sap, les ordenances fiscals possibiliten avançar cap a un model 
de fiscalitat progressiva, amb l’objectiu últim de donar compliment als 
principis de justícia social i igualtat d’oportunitats.

Seguint els principis de fiscalitat progressiva, doncs, Esquerra ha 
treballat durant aquests quasi quatre anys per fer unes ordenances fiscals 
que tinguin en compte el context socioeconòmic, i alhora que avancin 
cap a la defensa del medi ambient. Així, s’han aprovat, a proposta 
d’Esquerra:

- Augments de la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses, als 
contribuents amb pocs ingressos, als propietaris que cedeixin els 
pisos a la borsa de lloguer social, als propietaris d’habitatges que 
instal·lin sistemes d’aprofitament d’energia solar i a explotacions agro-
ecològiques, amb l’objectiu de promoure la transformació d’algunes 
explotacions agrícoles i ramaderes en altres de més sostenibles.
- Es va contenir l’augment per la recollida d’escombraries, ja que 
no era prou justificada. A les ordenances del 2018, però, l’equip de 
govern va modificar les ordenances, amb un augment que per a nosal-
tres no estava tampoc prou justificat.
- Finalment, la proposta d’augment de la taxa de conservació del 
cementiri municipal també es va anul·lar, ja que era producte d’un 
error d’interpretació de l’equip de govern, que implicava un increment 
injustificat a favor de l’empresa concessionària. 
Hi ha altres aspectes que podrien millorar les ordenances, com és 

l’aplicació d’una tarifació social i racionalitzar i reduir la taxa de recollida 
d’escombraries. 

Durant tot el mandat hem demanat vincular les ordenances a la 
proposta de pressupost. La valoració sobre els canvis en les ordenances 
fiscals no es pot fer deslligat de les necessitats econòmiques que planteja 
l’execució del pressupost.

Seria bo, per acabar, que els canvis no es fessin d’esquenes als 
col·lectius interessats. No té sentit fer una reunió del Consell participatiu 
de la Llar d’Infants i no explicar l’augment que l’endemà es va debatre 
al ple. El mateix passa amb les taxes d’esports, que s’apliquen sense 
informació prèvia als clubs, que a hores d’ara encara no saben quina 
subvenció tindran els nostres esportistes. La participació ciutadana en 
aquest camp és francament millorable. 

Alternativa per Llagostera

ordenances 2019
Un cop més no podem escollir lliurement el tema de què volem parlar en 
aquest informatiu municipal i, en conseqüència, el tema ens ve imposat 
des del PDeCAT. Com que sembla que no hi ha altres temes rellevants, 
aquest 2018 el tema escollit ha estat la modificació de les ordenances 
municipals, com ja ho va ser el 2015. Com que tots els grups ja vam 
parlar de les ordenances en el nostre escrit al Butlletí en la crònica del 
ple municipal d’octubre, tornar a parlar de les ordenances esdevé d’allò 
més ridícul, i posa de manifest un cop més les poques ganes de l’equip 
de govern d’entrar a debatre lliurement sobre altres temes d’interès. Així 
que, per mostrar la nostra disconformitat, ens limitarem a reproduir un 
extracte de l’escrit que vam publicar al Butlletí a l’octubre.

Sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI vam pa-
lesar la problemàtica per aconseguir habitatges de lloguer a Llagostera (ja 
no diguem a un preu assequible!), tal i com es va posar de manifest en la 
darrera reunió de la Comissió d’Habitatge. El 2012, des d’Alternativa vam 
demanar en una moció que es creés un registre d’habitatges buits que 
mai no s’ha acabat fent, malgrat que la moció va ser aprovada per unani-
mitat. Aquest registre donaria eines a l’Ajuntament per poder pressionar 
els propietaris i propietàries d’habitatges buits perquè els mobilitzessin, 
explicar-los les garanties i ajuts que s’ofereixen des de les diverses 
administracions, tot advertint-los que, si finalment decidissin mantenir-los 
buits, l’Ajuntament els podria aplicar, arribat el cas, un recàrrec sobre 
l’IBI de fins al 50%. Al PDeCAT no li sembla una bona mesura destorbar 
aquests propietaris de pisos buits, i en canvi s’estima més tenir un parc 
d’habitatges buits considerable, malgrat la necessitat social existent.

Pel que fa a la taxa de recollida d’escombraries, el 2019 es continuarà 
fomentant la recollida selectiva i la reducció de residus per la via de la 
bonificació per la generació de residus. La frase anterior pot semblar 
una contradicció... i és que ho és. A Llagostera no es bonifica a aquelles 
famílies que generen menys residus, sinó a aquelles que en generen més, 
lligant un any més la bonificació a fer un cert número d’aportacions en 
la recollida d’orgànica i d’envasos. Creiem fermament que caldria buscar 
una altra manera de bonificar la taxa de manera que pagués més qui més 
residus produeix, i no a l’inrevés. Mentre es troba la manera de fer-ho 
es podrien lligar el número d’aportacions necessàries per accedir a la 
bonificació al número de persones per habitatge, tal i com es fa en el 
consum d’aigua.   

Les taxes de les llars d’infants s’apugen un 10% (això no ho trobareu 
als diaris) i l’equip de govern del PDeCAT va creure innecessari comentar-
ho a la reunió del Consell Participatiu de les Llars d’Infants celebrat uns 
dies abans. Ens traiem el barret davant d’aquest exercici de màxima 
transparència! Certament calia una puja de les taxes després d’anys de 
no tocar-les, però el tema és si aquesta puja del 10% en un sol any és ex-
cessiva i si és una mena de càstig a les famílies com a conseqüència de 
la seva gosadia per haver-se mobilitzat reclamant... i aconseguint!, que es 
mantinguessin obertes les dues llars d’infants, malgrat que la intenció de 
l’Ajuntament era prioritzar l’obertura de només una. Des d’Alternativa vam 
reclamar l’aplicació de la tarifació social en aquestes taxes, de manera 
que pagui més qui més ingressos té i menys qui menys en té. 

Podeu llegir l’escrit complet a http://www.elbutlletidellagostera.cat/
mes-taxes-a-les-llars-dinfants-i-menys-rei-1395

18 - Esports / Grups municipals

Nova temporada 
esportiva a Llagostera
L’Ajuntament vol impulsar la pràctica de les 
activitats esportives i convertir el municipi en 
tot un referent

La nova temporada de l’esport llagosterenc, la 
2018/19, ja està en marxa i, com sempre passa en 
aquests casos, es va iniciar amb il·lusions renovades 
i nous objectius, segons les possibilitats de cada 
equip o esport.

L’àrea d’Esports de l’Ajuntament de Llagostera 
també va posar en marxa les seves activitats, entre 
les que destaquen l’Escola de l’Esport, l’Escola 
d’Atletisme, les classes de Gimnàstica per a adults 
i les activitats dirigides de Balls llatins, Hit, Estira-
ments, Ciclo, Pilates i Ioga. Cal recordar que des del 
passat mes de novembre s’imparteixen dinamitza-
cions d’activitat física per a gent adulta al Parc Urbà 
de Salut, que són totalment gratuïtes. Els horaris es 
poden consultar al web municipal.

Des d’aquí us volem animar a practicar esport i us 
encoratgem a ajudar-nos per tal que, plegats, fem 
de Llagostera una vila referent en aquest àmbit.

Les ordenances 
municipals 



de

Els veïns i veïnes 
de Llagostera decidiran 
com gastar 40.000 euros 
del pressupost municipal

20 - Participació ciutadana

Potenciar la celebració del Nadal, construir 
una pista de Pump Track, millorar la pista 
esportiva, habilitar una àrea de trial per a 
bicicletes, arranjar la zona d’aparcament 
de Casa Blanca, senyalitzar carrils per 
a vehicles no motoritzats als carrers del 
nucli urbà, arranjar el camp de futbol de 
Mont-Rei, millorar i ampliar el parc infantil 
de Llagostera Residencial, crear una zona 
d’ombreig al Parc de la Tirolina i instal·lar 
càmeres de vigilància de seguretat a les 
entrades del poble. Aquestes són les 10 
propostes que l’Ajuntament de Llagostera 
sotmetrà a votació popular.  

Les votacions es podran fer presencialment, 
seguint les instruccions de les butlletes que 
rebreu a casa, o bé telemàticament des de 
l’espai de participació ciutadana accessible 
des de www.llagostera.cat/participa. 
Per votar és necessari estar empadronat a 
Llagostera i tenir 16 anys en endavant. 

Les votacions es podran fer fins al proper 
11 de març a les 3 de la tarda. Els resultats 
de la votació es donaran a conèixer el 
divendres 15 de març i es publicaran al web 
de l‘Ajuntament. 

Durant el procés de recollida de propostes, 
iniciat el mes de desembre passat, se n’han 
rebut un total de 95 propostes, 20 de les quals 
han estat repetides, 29 descartades i 28 de ja 
previstes en el pressupost municipal pel 2019. 

Fins l’11 de març es podrà escollir entre 10 propostes sorgides 
d’un procés de recollida iniciat el mes de desembre

Al web 
www.llagostera.org/participa 

trobareu el vostre espai
de participació ciutadana

Cal destacar que, per segon any consecutiu, 
els alumnes de l’ESO de l’Institut de 
Llagostera han participat activament en 
el procés de recollida de propostes. La 
proposta més votada sorgida del procés 
realitzat a l’Institut ha estat la de millorar la 
pista esportiva.

Totes les propostes han estat valorades i 
avaluades, tant a nivell tècnic com a nivell 
polític. La majoria de propostes que no s’han 
incorporat a la fase final de votació han estat 
descartades per sobrepassar els 40.000 
euros de pressupost màxim fixat, per no 
ser considerades inversions o no ser de 
competència municipal. 

Podeu veure la relació de totes les propostes 
rebudes i avaluades des de www.llagostera.
cat/participa.

Aquest procés de participació ciutadana 
compta amb el suport de la Diputació de 
Girona.


