
	 	 	

PROGRAMA	DE	GOVERN	D’ERC-CUP-ALL	PER	AL	MANDAT	2019-
2023	

	

La	signatura	de	l’acord	de	govern	entre	la	secció	local	d’ERC	i	la	confluència	municipalista	CUP-ALL	
establia	la	redacció	d’un	programa	de	govern	que	fixés	les	línies	mestres	i	l’acció	de	govern	al	llarg	
del	mandat	2019-2023,	i	que	queda	definida	en	el	aquest	document,	fruit	de	la	posada	en	comú	dels	
programes	 amb	què	 ambdues	 candidatures	 van	 concórrer	 a	 les	darreres	 eleccions	municipals.	 El	
document	s’estructura	en	diferents	eixos	que	contenen	accions	concretes	de	govern.		

POLÍTIQUES	SOCIALS	

• Lluitar	 contra	 la	 pobresa	 energètica,	 promoure	 acords	 o	 convenis	 amb	 les	 empreses	
subministradores	i	aplicació	de	la	llei	24/2015	de	mesures	urgents	en	matèria	de	pobresa	
energètica,	 perquè	 cap	 persona	 no	 es	 quedi	 sense	 subministrament	 d’aigua,	 gas	 o	
electricitat.	

• Aplicar	la	tarifació	social	per	fer	més	just	l’accés	als	serveis	municipals.	
• Dotar	 de	 més	 recursos	 el	 Pla	 d’Acollida	 Local,	 fomentar	 la	 participació	 de	 les	 persones	

nouvingudes	en	entitats	locals	i	impulsar	la	formació	continuada	del	personal	municipal	en	
temes	relatius	a	la	immigració	i	la	diversitat.	

• Ampliar	i	millorar	el	servei	d’atenció	domiciliària.	

POLÍTIQUES	D’HABITATGE	

• Augmentar	el	Parc	Municipal	d’Habitatges	destinats	a	polítiques	socials,	revisant	i	adaptant	
el	 POUM	 si	 és	 necessari	 per	 augmentar	 les	 reserves	 mínimes	 d’Habitatges	 de	 Protecció	
Oficial	(HPO).	

• Actualitzar	el	registre	de	sol·licitants	d’HPO.	
• Concretar	 el	 registre	 oficial	 d’habitatges	 buits	 i	 fer	 polítiques	 actives	 per	 a	 la	 seva	

mobilització,	preferiblement	a	través	de	la	borsa	local	de	lloguer	social.	
• Aplicar	la	llei	24/2015	de	mesures	urgents	en	matèria	d’habitatge	i	la	llei	18/2007,	del	dret	

a	l’habitatge.		
• Fomentar	els	ajuts	econòmics	al	lloguer	per	a	persones	amb	risc	de	vulnerabilitat.	
• Oposició	 frontal	als	desnonaments	del	primer	habitatge,	així	 com	als	 casos	d’assetjament	

immobiliari,	intervenció	en	la	negociació	amb	els	bancs	per	evitar-los,	oferir	assessorament	
jurídic	i	suport	psicològic	a	les	famílies	que	en	són	víctimes.		

• Fomentar	la	rehabilitació	d’habitatges.	
• Promoure	la	masoveria	urbana	o	el	cohabitatge.		

ACTIVACIÓ	ECONÒMICA	

• Col·laborar	 amb	 la	 Unió	 de	 Botiguers	 per	 fidelitzar	 i	 promoure	 el	 comerç	 local	 i	 de	
proximitat.	

• Impulsar	 i	 donar	 suport	 a	 l’economia	 local,	 treball	 autònom,	 empreses,	 treballadors,	 i	
especialment	a	aquelles	activitats	que	aportin	un	valor	social.		

• Estudiar	la	possibilitat	de	crear	un	viver	d’empreses.	



	 	 	

• Potenciar	 l’economia	 social	 i	 solidària,	 adhesió	 a	 la	 XMESS	 (Xarxa	 de	 Municipis	 per	
l’Economia	Social	i	Solidària)	i	foment	del	cooperativisme.	

• Explorar	els	nous	filons	d’ocupació	que	suposen	les	activitats	lligades	al	reciclatge,	la	gestió	
forestal,	consum	sostenible	o	les	energies	alternatives.	

• Potenciar	 l’activitat	 industrial,	 revisant	 si	 cal	 els	 sectors	 urbanístics	 actuals,	 per	 facilitar	
l’establiment	de	noves	indústries.		

MEDI	AMBIENT	

• Fomentar	 l’ús	 d’energies	 renovables	 tant	 en	 equipaments	 municipals	 com	 en	 edificis	 i	
habitatges	particulars.	

• Fomentar	la	reducció	de	residus	avançant	cap	al	Residu	Zero.	
• Estudiar	una	millora	de	la	recollida	selectiva,	ampliant	el	sistema	porta	a	porta	i	millorant	

el	sistema	de	bonificacions.	
• Donar	suport	a	la	candidatura	de	la	Costa	Brava	com	a	reserva	de	la	Biosfera.	
• Donar	un	nou	impuls	al	centre	de	reutilització	de	la	deixalleria,	aprofundint	en	el	seu	valor	

pedagògic.	
• Estudiar	un	augment	de	l’oferta	d’horts	comunitaris.	
• Afavorir	 les	 propostes	 d’agroecologia	 i	 el	 desenvolupament	 de	 circuits	 curts	 de	

comercialització.	

PARTICIPACIÓ	I	TRANSPARÈNCIA	

• Dinamitzar	els	consells	de	participació	existents	i	crear-ne	de	nous	si	fos	necessari,	com	per	
exemple	el	Consell	de	Pagesia	o	el	Consell	d’Entitats.	

• Elaborar	 els	 pressupostos	de	manera	participativa	 tenint	 en	 compte	 les	 aportacions	dels	
consells	de	participació.		

• Promoure	consultes	en	temes	de	rellevant	importància	per	al	municipi.	
• Adaptar	els	reglaments	dels	consells	de	participació	per	afavorir	que	hi	puguin	participar	

persones	en	representació	dels	i	les	càrrecs	electes.	
• Retre	comptes	públicament	i	periòdica	de	l’acció	de	govern.	
• Aplicar	una	fiscalitat	participativa,	quan	això	sigui	possible	i	recomanable.	
• Establir	 criteris	 objectius	 per	 determinar	 les	 subvencions	 anuals	 a	 les	 entitats,	 tenint	 en	

compte	criteris	de	gènere	i	afavorint	aquelles	que	comportin	un	major	retorn	social.	
• Oferir	 a	 les	 entitats	 assessorament	 en	 la	 realització	 de	 tràmits	 burocràtics	 amb	

l’administració.	

FEMINISMES	I	IGUALTAT	

• Redactar	 un	 pla	 d’igualtat	 i	 LGTBIQ	 d’àmbit	 local	 per	 fomentar	 l’equitat	 de	 gènere	 per	
prevenir	actuacions	discriminatòries,	homòfobes	o	masclistes,	 amb	 la	 implicació	de	 totes	
les	regidories.	

• Incloure	 clàusules	 especials	 en	 els	 concursos	 i	 contractes	 de	 l’Ajuntament	 per	 promoure	
l’equitat	de	gènere	a	les	empreses	contractants.		

• Replantejar	 i	 impulsar	 la	“Taula	de	dones”	en	col·laboració	amb	les	entitats	del	poble	per	
tractar	temes	específics	(violència	de	gènere,	inserció	laboral,	interculturalitat,	etc.).	

• Fomentar	en	escoles,	institut	i	altres	àmbits	la	tolerància	zero	envers	la	violència	de	gènere	
i	altres	actituds	masclistes,	així	com	la	plena	llibertat	d’expressió	afectivo-sexual.	



	 	 	

GENT	GRAN	

• Millorar	 els	 serveis	 residencials	 i	 treballar	 per	 a	 la	 construcció	 d’un	 nou	 geriàtric,	 si	 les	
condicions	econòmiques	ho	fan	viable,	i	de	gestió	municipal.	

• Incrementar	 i	 millorar	 l’oferta	 de	 serveis	 domiciliaris	 per	 ajudar	 la	 gent	 gran	 a	 viure	 al	
domicili	tot	el	temps	que	desitgi	i	que	sigui	possible.		

• 	

JOVENTUT	

• Revisar	el	pla	d’usos	de	ca	la	Viudi	per	oferir	un	espai	obert	al	jovent	llagosterenc.	
• Donar	suport	a	les	entitats	del	poble	dedicades	a	l’educació	en	el	lleure.	

SOBIRANIES	

• Incloure	clàusules	socials	als	plecs	de	condicions	de	contractació	pública.	
• Apostar	 de	 forma	 prioritària	 per	 la	 gestió	 pública	 dels	 serveis,	 revertint	 la	 privatització	

dels	 serveis	 quan	 sigui	 factible	 tècnicament	 i	 econòmica,	 i	 analitzar	 en	 profunditat	 els	
contractes	per	determinar-ne	la	viabilitat.	

• Crear	 una	 empresa	 de	 serveis	 municipal	 quan	 esdevingui	 necessària	 en	 l’estratègia	 de	
remunicipalitzar	 els	 serveis	 públics	 actualment	 externalitzats,	 fomentar	 la	 creació	 d’UTE	
d’autònoms	o	petites	empreses	per	optar	a	les	concessions.	

ESPORTS		

• Actualitzar	el	Mapa	d’Instal·lacions	Esportives	Municipals	(MIEM).	
• Mantenir	de	manera	adequada	les	instal·lacions	esportives.			
• Vetllar	pel	bon	funcionament	del	Consell	d’Esports	per	garantir	la	bona	coordinació	entre	

clubs.			
• Fomentar	i	facilitar	l’activitat	físico-esportiva	a	tots	els	segments	de	la	població,	promovent	

la	igualtat	de	gènere	en	la	pràctica	esportiva.		
• Estudiar	la	viabilitat	d’una	estació	Trail	en	coordinació	amb	altres	municipis.	

SALUT	

• Instar	 el	 Departament	 de	 Salut	 a	millorar	 els	 serveis	 del	 CAP	 i	 a	 tirar	 endavant	 la	 seva	
ampliació.	

• Dinamitzar	 la	 “Taula	de	Salut”	 i	que	aposti	per	estratègies	de	prevenció	 i	promoció	de	 la	
salut	des	d’una	perspectiva	individualitzada,	familiar	i	comunitària.	

• Facilitar	l’accés	als	centres	sanitaris	per	aquelles	persones	que	necessiten	desplaçar-se	per	
visites	mèdiques	o	cures.	

• Treballar	per	la	millora	de	la	qualitat	de	l’aire,	i	per	la	minimització	o	l’eliminació	de	l’ús	de	
fitosanitaris	químics	en	els	parcs	i	jardins	del	municipi.	

EDUCACIÓ	

• Elaborar	 de	 manera	 participativa	 un	 Pla	 Educatiu	 Local	 per	 planificar	 les	 línies	
estratègiques	educatives	del	municipi,	que	faci	de	Llagostera	una	vila	educativa.	



	 	 	

• Obrir	les	dues	llars	d’infants	amb	tots	els	serveis	(menjador,	bon	dia...)	per	tal	de	garantir	
unes	 ràtios	 baixes	 i	 uns	 espais	 suficients	 per	 poder	 desenvolupar	 les	 activitats	 en	 grups	
petits.	

• Incrementar	l’oferta	de	cursos	de	català	i	foment	de	les	parelles	lingüístiques.	
• Treballar	per	a	la	creació	d’una	Escola	d’Adults.	

CULTURA	

• Estudiar	 la	viabilitat	de	crear	uns	bucs	d’assaig	de	gestió	municipal,	per	a	músics	 locals	 i	
que	serveixi		com	a	complement	de	la	tasca	iniciada	des	de	l’Escola	de	Música	del	Casino.	

• Recuperar	la	Fira	d’Entitats.	
• Treballar	per	consolidar	una	Comissió	de	Festes	oberta,	diversa,	inclusiva	i	participativa.	

URBANISME		

• Buscar	una	solució	definitiva	a	la	connexió	Canigó	–	Almogàvers	de	manera	participativa	i,	
mentrestant,	mantenir	el	caminet	en	bon	estat.	

• Elaborar	un	estudi	de	mobilitat	de	forma	participativa	per	millorar	la	vialitat	a	tot	el	poble,	
prioritzant	els	trajectes	a	peu	amb	itineraris	segurs.	

• Resoldre	 la	 manca	 d’aparcaments	 amb	 una	 redistribució	 i	 racionalització	 de	 les	 places	
existents,	habilitant-ne	de	nous	i/o	eliminant-ne	d’altres.	

• Impulsar	 noves	 fases	 del	 Pla	 d’Accessibilitat.	 Fer	 voreres	més	 amples	 i	més	 transitables	
suprimint	barreres	arquitectòniques.	

• Treballar	per	la	legalització	de	la	urbanització	Selva	Brava.	
• Elaborar	un	Pla	Director	de	Parcs	i	Jardins.	
• Treballar	per	a	la	millora	de	les	connexions	amb	transport	públic	entre	els	diferents	pobles	

del	voltant.	

COOPERACIÓ	

• Destinar	 el	 0,7%	 dels	 ingressos	 propis	 a	 projectes	 de	 cooperació	 i	 desenvolupament,	 i	
treballar	amb	l’objectiu	d’incrementar-lo	fins	a	l’1%.	

• Promoure	el	comerç	just	i	donar	suport	a	la	xarxa	de	comerç	just.	
• Continuar	impulsant	polítiques	de	cooperació	directa	a	través	d’ONG	locals.	
• Generar	espais	d’intercanvi	cultural	al	municipi	per	fomentar	la	cohesió.	

SEGURETAT	

• Treballar	per	tenir	una	policia	de	proximitat	i	promoure	la	contractació	d’agents	cívics.	
	

REPÚBLICA	CATALANA	

• Seguirem	treballant	des	del	municipalisme	per	a	la	consecució	de	la	República	Catalana.	
	

	


