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UN NoU eqUIP De goVerN 
CoMProMès aMb LLagostera
Canvi a l’alcaldia i canvi en les formacions polítiques que conformen 
l’Equip de Govern local. Aquesta és la primera oportunitat que tenim 
d’adreçar-nos a totes les persones que viuen a Llagostera a través del 
Butlletí d’Informació Municipal i ho volem fer, en primer lloc, amb dos 
compromisos: recuperar la periodicitat semestral d’aquesta publicació i 
obrir-la a la pluralitat política que existeix al Consistori, amb l’única limi-
tació de l’espai assignat a cada formació. 

La interpretació que vam fer del resultat de les darreres eleccions 
municipals ens convidava a conformar una coalició de govern entre els 
quatre regidors electes d’ERC i els tres de la confluència municipalista 
CUP-Alternativa per Llagostera. Som dues formacions polítiques amb 
identitat pròpia però amb les complicitats i coincidències ideològiques 
i programàtiques suficients per acordar el pla de govern conjunt per al 
mandat 2019-2023 que ja vam presentar públicament i que es pot consul-
tar en el web municipal. Els drets socials, les polítiques de participació, 
l’habitatge, l’activació econòmica i l’estímul de la vida associativa i cultu-
ral del nostre municipi, en són els eixos. 

Són temps difícils, de crisi política, de conflictes irresolts i d’enormes 
necessitats socials. Temps també en què cal comprometre’s personalment 
en la defensa dels interessos col·lectius com a país i com a municipi, i un 
bon lloc per fer-ho és el Consistori. Tenim reptes importants als quals 
hem de fer front; projectes que cal sumar a totes les fites que, conjunta-
ment com a població, hem abastat fins ara. Ho farem amb responsabilitat, 
dedicació i proximitat. Pensant en tots els llagosterencs i llagosterenques, 
impulsant polítiques de participació, de cohesió, d’igualtat, de dinamit-
zació de la nostra societat. Ens mantindrem atents a les necessitats de 
tota la població i treballarem des de Llagostera per construir i reivindicar 
totes les sobiranies que són l’essència de la veritable democràcia.       

Equip de Govern de Llagostera

INFORMACIÓ MuNICIpAl 
és una publicació periòdica de 
l’Ajuntament de Llagostera amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Girona.
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HIseNDaHIseNDa

Llagostera aposta per 
les polítiques socials, 
l’habitatge i el medi ambient
l’Ajuntament aprova les noves ordenances 
per garantir serveis per a tothom

Amb la voluntat de fer un pas 
endavant en la consolidació i el 
foment de polítiques socials i me-
diambientals a Llagostera, el Ple de 
l’Ajuntament celebrat el 23 d’oc-
tubre va aprovar la modificació de 
les ordenances fiscals per al 2020. 
L’aprovació va comptar amb els vots 
favorables de l’equip de govern (ERC 
i CUP-Alternativa) i els vots contra-
ris de Junts per Llagostera i el PSC. 

BONIFICACIONS De l’IBI
Les noves ordenances inclouen la 
pujada d’alguns impostos com l’IBI  
en immobles urbans (4,55%) i en 
immobles rústics (3,85%), però per 
compensar-ho, augmenten també 
les bonificacions per a aquelles 
persones i famílies amb menys 
recursos. A més, hi ha el compro-
mís de destinar l’increment que es 
recapti de l’IBI rústica a la millora 
dels camins rurals. 

BONIFICACIONS De lA tAxA  
D’eSCOMBRARIeS
Pel que fa a la taxa d’escombra-
ries, en termes generals hi ha un 
increment del 5%, que es pot veure 
compensat amb bonificacions de 
fins al 40% de la quota per a aquells 
ciutadans que facin una correcta 
recollida selectiva i per a les perso-
nes i comerços que realitzin políti-
ques de minimització de residus en 
aplicar criteris de prevenció d’enva-
sos i de residu zero. 

Aquestes bonificacions seran 
aplicables a totes les zones de reco-

llida del municipi amb la voluntat 
d’avançar cap al residu zero i millo-
rar la recollida selectiva per reduir 
el nombre de tones de rebuig que 
anualment acaben a l’abocador de 
Solius, on l’Agència de Residus de 
Catalunya augmenta any rere any 
el cànon per al seu tractament, en 
aquest cas un 14% per a l’any 2020. 

lluItA CONtRA elS hABItAtGeS BuItS
La modificació de les ordenances 
fiscals inclou dues mesures en ma-
tèria d’habitatge per incentivar la 
mobilització dels habitatges buits. 
D’una banda, s’amplia fins al 95% 
la bonificació de la quota de l’IBI 
per posar el pis a la borsa de lloguer 
municipal, i de l’altra, s’estableix 
un recàrrec del 50% de la quota per 
a aquells habitatges que es trobin 
permanentment desocupats. 

llAR D’INFANtS
Pel que fa a les llars d’infants de 
la població s’aplicarà un incre-
ment d’entre el 6 i al 9% en alguns 
conceptes de la prestació del servei 
per al curs escolar 2020-21 i com 
a novetat es rebaixaran les quotes 
d’aquelles famílies que porten els 
nens i nenes només al matí o a la 
tarda.

Aviat rebreu a casa una guia 
actualitzada amb totes les bonifi-
cacions previstes per a cada un dels 
impostos i taxes.  

Podeu consultar el text íntegre 
de les ordenances fiscals des de 
web municipal www.llagostera.cat

lA MODIFICACIÓ De leS 
ORDeNANCeS FISCAlS I leS 
SeveS BONIFICACIONS vAN 
eNCAMINADeS A pAl·lIAR 
leS eNORMeS I CReIxeNtS 
DIFICultAtS SOCIAlS 
De MOlteS FAMílIeS 
llAGOSteReNqueS I A 
GARANtIR el SuFICIeNt 
NIvell D’INGReSSOS peR 
OFeRIR SeRveIS De quAlItAt A 
l’ABASt De tOthOM.

què són les 
ordenances 
fiscals i per a què 
serveixen?
Les ordenances fiscals són les nor-
mes que aprova anualment l’Ajun-
tament per regular i fixar els tributs 
municipals en forma d’impostos, 
taxes i preus públics que han de 
garantir un nivell d’ingressos sufi-
cient per al bon funcionament dels 
serveis municipals, com per exem-
ple els serveis socials municipals, 
les llars d’infants, l’enllumenat pú-
blic, la neteja i manteniment dels 
carrers, dels parcs, dels camins, la 
seguretat... alhora que serveixen 
per poder disposar d’ingressos per 
fer polítiques d’habitatge o aplicar 
mesures mediambientals. 

quina diferència 
hi ha entre els 
impostos i les taxes?
Els impostos són els tributs més 
importants que recapta l’Ajunta-
ment i constitueixen la seva prin-
cipal font de finançament. Aquests 
impostos són l’IBI, el de vehicles de 
tracció mecànica, el de construc-
cions i obres (ICIO) i el d’activitats 
econòmiques (IAE). Mitjançant 
aquests impostos, principalment 
l’IBI en el cas de Llagostera, l’Ajun-
tament pot disposar de recursos per 
oferir serveis, realitzar inversions, 
atorgar ajudes, beques o subvenci-
ons, entre d’altres.

A diferència de les taxes, els 
impostos no porten associada una 
contraprestació específica, sinó que 
reverteixen en benefici del conjunt 
de la ciutadania.  

Les taxes, en canvi, estan direc-
tament relacionades amb un servei 
concret (Llar d’infants, ocupació de 
la via pública, recollida d’escombra-
ries, guals, cementiri, registre d’ani-
mals...). Només les paga qui fa ús 
del servei i el preu mai pot superar 
el cost del servei. És a dir, una taxa 
mai pot tenir afany recaptatori, sinó 
que sempre es posa per cobrir part o 
la totalitat d’un determinat servei.

La guia de bonificacions,
a cada casa
Els ciutadans i ciutadanes de Llagostera rebran, en els pròxims dies, 
una Guia de Bonificacions a casa seva. En aquest fulletó s’informarà 
de les taxes que cal pagar i totes les bonificacions.



Cinc actuacions de millora 
per a Llagostera
l’Ajuntament demana ajudes al puOSC (pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) per tirar endavant grans 
projectes urbanístics a la població

L’Ajuntament de Llagostera ha 
presentat dos grans projectes a la 
convocatòria del Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC) que la Generali-
tat de Catalunya ha convocat per 
a les anualitats compreses entre el 
2020 i el 2024. Aquests dos projec-
tes inclouen cinc actuacions amb 
un pressupost total de 460.103,44 
euros.

L’Ajuntament de Llagostera 
té garantida una subvenció de 
124.000 euros i, en funció de la va-
loració que obtinguin els projectes 
presentats, pot arribar a tenir una 

subvenció del 75% amb un màxim 
de 250.000 euros.

Les inversions proposades per 
l’Ajuntament de Llagosterarespo-
nen a la voluntat d’obtenir finança-
ment per a actuacions previstes en 
el Pla Estratègic de Desenvolupa-
ment Local i Ocupacional, en el Pla 
d’Acció per a l’Energia Sostenible 
(PAES), en el  Pla d’Accessibilitat 
per a la Supressió de Barreres Ar-
quitectòniques a la Via Pública, en 
el Mapa d’Instal·lacions Esportives 
Municipals (MIEM) i també en el 
Pla d’Ordenació Urbanística Muni-

cipal (POUM).
El PUOSC és el principal instru-

ment de cooperació econòmica per 
a la realització de les obres i serveis 
de competència municipal, en el 
qual els ajuntaments poden pre-
sentar-hi projectes i la Generalitat 
de Catalunya decideix si els pot 
subvencionar o no.

Tot i que no es podrà obtenir 
del PUOSC el finançament del total 
dels pressupostos, aquestes obres 
indiquen els interessos i les priori-
tats de l’Equip de Govern en aquest 
mandat.

aCtUaCIoNs PreseNtaDes 
aL PUosC

CANAlItzACIÓ Del ReC 
eNtRe el CARReR vIDReReS 
I el CARReR Del MOlí

Aquesta obra permetrà solucionar 
els problemes de les pluges inten-
ses que estem patint. Any rere any 
una de les rieres que travessa la 
zona de Can Gotarra es desborda i 
nega les edificacions contigües. La 
causa d’aquestes inundacions és la 
reduïda dimensió de la instal·lació 
soterrada, que caldrà canalitzar 
per donar solució definitiva al 
problema.

Actuació dins el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM).

122.391,50 €

INveRSIONS eN INStAl·lACIONS 
A leS llARS D’INFANtS

La instal·lació de plaques fotovol-
taiques i un nou sistema de clima-
tització, a les dues llars d’infants 
municipals, no només permetrà 
una reducció d’emissions de CO2 a 
l’atmosfera, sinó que servirà per pro-
duir l’energia necessària per clima-
titzar els dos equipaments, i complir 
així la normativa del Departament 
d’Educació sobre les temperatures 
màximes amb les quals es pot treba-
llar en aquestes aules.

Actuació dins el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES).

134.894,15 €

NOvA xARxA AIGüeS plujANeS 
Al CARReR MARIA GAy

Obra de construcció de doble xarxa 
separativa de clavegueram, que 
pretén solucionar els problemes 
que les pluges intenses provoquen 
en la xarxa.

Actuació dins el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM).

62.088,49 €

ReFORMA De l’eDIFICI 
De lA zONA eSpORtIvA 
De lA CANyeRA

Es proposa una reforma total de 
l’edifici de serveis de la zona espor-
tiva de la urbanització La Canyera, 
amb la finalitat de millorar la zona 
de vestidors i condicionar la zona 
de bar per poder oferir aquest 
servei.

Actuació dins el Mapa d’Instal-
lacions Esportives Municipals 
(MIEM). 

97.913,20 €

MIllORA D’ACCeSSIBIlItAt A 
leS vOReReS

L’eixamplament de voreres d’al-
guns carrers (Santiago Rusiñol, 
Jaume I i Ramal-Panedes) mi-
llorarà la mobilitat dels vianants 
i contribuirà a enfortir la zona 
comercial.

Actuació dins el Pla d’Accessibili-
tat per a la Supressió de Barreres 
Arquitectòniques a la Via Pública 

42.816,10 €

llAGOSteRA7

TOTAL/€ 

460.103,44
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MeDI aMbIeNt serVeIs soCIaLs

L’ajuntament estudia 
ampliar la zona de recollida 
porta a porta
en breu es licitarà de nou part d’aquest servei i s’aprofitarà per fer millores

Itineraris segurs 
a l’escola Puig 
de les Cadiretes
l’Ajuntament, el centre educatiu i les famílies inicien una campanya 
per pacificar el trànsit a l’entorn de l’equipament

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Llagostera està estu-
diant diversos canvis i propostes 
al servei de recollida de residus, 
ara que s’ha de licitar de nou. Un 
d’aquests canvis és ampliar la zona 
de recollida porta a porta a les ur-
banitzacions de La Canyera, Mata i 
MontRei.  

La vigència del conveni del ser-
vei de recollida selectiva de residus 
als veïnats i a les urbanitzacions 
que actualment realitza el Consell 
Comarcal del Gironès està a punt 

Amb l’objectiu de pacificar el tràn-
sit rodat de vehicles i crear itinera-
ris segurs entorn de l’escola pública 
Puig de les Cadiretes, l’Ajuntament 
de Llagostera juntament amb la 
direcció del centre i les famílies de 
l’alumnat, van acordar restringir 
la circulació de vehicles de forma 
permanent, mitjançant la col·lo-
cació de pilones a l’inici del carrer 
Gandhi. D’aquesta manera, és pot 
accedir a l’escola en bicicleta de 
forma segura des del carril bici, 

una reivindicació sorgida de les 
famílies. 

Per valorar la posada en marxa 
d’aquesta mesura, es van realitzar 
diverses reunions amb els respon-
sables del centre educatiu així com 
amb les famílies de l’alumnat mit-
jançant el Consell de Participació i 
la Policia Local. 

L’objectiu és que l’alumnat pu-
gui entrar i sortir de l’escola, tant 
a peu com en bicicleta, de forma 
tranquil·la i segura.

d’acabar. Per tant, caldrà fer una 
nova licitació i l’Ajuntament vol 
aprofitar per fer millores. Entre 
aquestes mesures també s’està 
estudiant la substitució de tots 
els contenidors pel nou model de 
càrrega lateral i el tancament de les 
àrees amb un control d’accés.  

Durant els pròxims mesos s’es-
tudiaran bé totes les propostes de 
millora i es redactaran els annexos 
al conveni d’aquest servei, que està 
previst que entri en funcionament 
a finals de l’any vinent.

Davant la proliferació de la presèn-
cia de la Vespa velutina, popu-
larment coneguda com a vespa 
asiàtica, i de l’evident centrifugació 

de responsabilitats per part de les 
administracions supramunicipals, 
l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajun-
tament de Llagostera ha establert 
un protocol d’actuació, seguint les 
recomanacions dels Agents Rurals. 
No obstant això, des de l’Ajunta-
ment seguim batallant perquè la 
Generalitat de Catalunya no defugi 
la seva responsabilitat en el control 
d’aquesta plaga.

Cal recordar que la Vespa veluti-
na és una espècie exòtica cataloga-
da com invasora que  causa perju-
dicis greus al sector apícola català, 
ja que afecta directament a l’abella 
de la mel. Tot i que es recomana 
extremar les precaucions, cal tenir 
en compte que la picada d’aquesta 
vespa NO és més perillosa que la 
de qualsevol altra vespa o abella 
autòctona, excepte en aquelles per-
sones que en siguin al·lèrgiques.

SI tROBeM uN NIu De Vespa  
Velutina, què heM De FeR?
 
1. Cal identificar si es tracta de vespa 
asiàtica o bé si és vespa autòctona.
2. Si el niu es troba en un terreny fores-
tal, es recomana no fer cap actuació.
3. Si el niu es troba en un lloc públic o 
privat, però no representa un risc per a 
les persones, es recomana no fer cap 
actuació.
4. Si el niu es troba en un lloc públic o 
privat i representa un risc per a les per-
sones, cal procedir a la retirada del niu, 
mitjançant empreses especialitzades:
· Si el niu està situat en un espai públic o 
en un espai privat que pugui afectar una 
zona pública, l’Ajuntament assumirà la 
retirada del niu.
· Si el niu està situat en un espai privat que 
no afecti l’espai públic, correspondrà al 
propietari assumir la retirada del niu.

què hem de fer amb la vespa asiàtica?

Línia d’ajuts per 
a famílies amb 
fills i necessitats 
econòmiques
L’Ajuntament de Llagostera ha 
destinat un total de 30.000 euros 
a ajudar les famílies amb fills de 
la població que més ho necessitin 
amb tot allò relacionat amb les 
activitats extraescolars. Aquests 
diners han de servir per a la com-
pra de material escolar, les sortides 
organitzades dels centres educatius 
i les activitats ofertes pels clubs es-
portius de Llagostera. Aquests ajuts 
estan gestionats per l’Àrea de Drets 
Socials des de l’Ajuntament.

Per tal d’atorgar-los, es té en 
compte una valoració econòmica i 
social de cada sol·licitud i en fun-
ció de la conclusió final, els ajuts 
poden cobrir entre el 50% i el 100% 
del cost de la despesa.

La llar d’infants de 
Llagostera s’adapta 
als horaris de pares 
i mares per afavorir 
la conciliació
Amb la voluntat d’afavorir la con-
ciliació de la vida personal, profes-
sional i familiar a partir del curs 
2020-21, les famílies usuàries del 
servei de Llar d’Infants municipal 
podran escollir en el moment de fer 
la inscripció entre jornada comple-
ta o mitja jornada, en torns de matí 
o tarda, segons les seves necessi-
tats, amb una reducció del cost.

Per al bon funcionament del 
servei, l’opció escollida serà per a 
tot el curs.  Les famílies interessa-
des podran contractar el servei de 
menjador i de bon dia. 

Durant el pròxim curs es farà 
una valoració de com funciona 
aquesta nova organització amb les 
famílies i les educadores.
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aCCessIbILItat

Un ajuntament accessible
Instal·len una plataforma elevadora per accedir al primer pis de l’edifici

L’Ajuntament de Llagostera vol ser 
accessible per a tothom, en tots els 
sentits de la paraula, però també 
físicament. Per això, el novembre 
van començar les obres d’instal·la-
ció d’una plataforma elevadora per 
millorar l’accessibilitat a la plan-
ta primera de l’edifici, allà on se 
situen les oficines municipals. El 
projecte preveu la modificació del 
replà del vestíbul, fet que permetrà 
també fer accessible la zona on hi 
ha la pantalla per consultar el tau-
ler d’edictes de l’Ajuntament. 

En un principi, el projecte 
plantejava solucionar els problemes 
d’accessibilitat amb la instal·la-
ció d’un ascensor, però l’actuació 
implicava l’enderroc de l’escala 
existent per construir-la de nou 
amb una configuració que perme-
tés encabir-hi l’ascensor. Aquesta 
actuació no va ser autoritzada per 
la Comissió Territorial del Patrimo-
ni Cultural de Girona. En aquest 
sentit, l’alcalde Antoni Navarro 
ha recordat que l’edifici de l’Ajun-
tament està declarat Bé Cultural 
d’Interès Nacional, en la categoria 

de monument històric. 
La plataforma que s’ha instal·lat 

podrà ser utilitzada per perso-
nes amb dificultat de mobilitat i 
cadires de rodes. El projecte també 
preveu la modificació de les portes 
d’entrada als despatxos de la planta 
primera amb la finalitat que asso-
leixin una amplada lliure de pas 
de 80 cm que permeti l’accés amb 
cadira de rodes.

Per minimitzar les molèsties 
que es puguin ocasionar, la majoria 
dels treballs es duen a terme en 
horari de tardes, fora de l’horari 
d’obertura al públic de l’Ajunta-
ment. Es preveu que les obres es 
puguin acabar el gener. 

El pressupost de l’actuació de 
millora és de 46.220,79 €, 75% 
dels quals són finançats pel Pla de 
Barris.

Llagostera demana millors 
connexions amb l’Hospital 
santa Caterina
Els ajuntaments de Llagostera, Cassà de la Selva, Castell-
Platja d’Aro, Llambilles, Quart, Santa Cristina i Sant 
Feliu de Guíxols s’han unit per reclamar la millora en 
el servei d’autobús entre les poblacions respectives i 
l’Hospital Santa Caterina.

Els set ajuntaments han acordat demanar formalment 
al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, 
Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) la modificació 
d’alguns traçats de les actuals línies de transport regular 
per tal que facin parada directe a l’Hospital Santa Cateri-
na, ubicat al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Els alcaldes, reunits per demanar millores.

Les obres de la nova plataforma elevadora a l’Ajuntament.

ProMoCIÓ eCoNÒMICa

arriba Nadal 
a Llagostera
un arbre de Nadal de 12 metres, un dels principals 
elements decoratius del poble

Una estructura metàl·lica en forma 
d’arbre de Nadal de 12 metres 
d’alçada és la principal novetat 
de la decoració d’aquestes festes 
a Llagostera. L’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament ha 
tirat endavant el muntatge d’aques-
tes estructura, que era una de les 
peticions que van sortir del procés 
participatiu dels pressupostos del 
2019.

L’encesa de l’arbre gegant, que 
es troba a la plaça Catalunya, es va 
dur a terme dissabte 14 de desem-
bre coincidint amb el mercat de 
Nadal i va tenir molt bona acollida. 
La iniciativa ha tingut un cost de 
poc més de 18.000 euros.

Il·luMINACIÓ OptIMItzADA
Una altra de les mesures que s’han 
dut a terme des de l’Àrea de Promo-
ció Local aquestes festes ha estat 
l’optimització dels llums de Nadal 
i dels elements decoratius a la via 
pública. Aquest replantejament 
de la iluminària s’ha dut a terme 
conjuntament amb la Unió de Boti-
guers. Així s’han reforçat els llums 
al centre comercial i s’han aprofitat 
els elements decoratius. 

Val a dir que fins ara el lloguer 
i muntatge dels llums de Nadal 
tenien un cost per l’Ajuntament de 
16.876,54 € i, en canvi, enguany 
serà de 8.529,89 €, més o menys la 
meitat.

Un pla per enfortir 
l’activitat comercial  
i el turisme
L’Ajuntament vol definir 
les accions i estratègies per 
consolidar el comerç local

La  modernització de l’espai co-
mercial urbà, l’impuls de l’activitat 
econòmica i la definició del model 
turístic i comercial són els tres 
grans àmbits d’actuació del Pla per a 
l’enfortiment de l’activitat comercial 
i turística de Llagostera, encarregat 
per l’Ajuntament de Llagostera amb 
el suport de la Diputació de Girona. 

Es tracta d’un document per a 
la definició de línies estratègiques 
i accions concretes encaminades a 
potenciar, dinamitzar i consolidar el 
comerç local i els recursos turístics 
de Llagostera.

291 eNqueSteS
Per a la confecció del Pla s’han 
realitzat a peu de carrer, un total 
de 291 enquestes dirigides a captar 
informació relativa als hàbits de la 
població local i dels visitants. 

Entre les accions proposades 
en el pla hi ha la singularització de 
la imatge comercial exterior dels 
establiments, la millora de la sen-
yalització dels recursos comercials 
i turístics, la pacificació del trànsit, 
potenciar el model de fires existents 
i el mercat setmanal, l’ocupació de 
locals buits, la creació de packs que 
vinculin comerç, estades i gastrono-
mia, la creació de premis i la col·labo-
ració públicoprivada, entre d’altres.

MobILItat

La presentació del Pla va tenir lloc 
el 19 de novembre passat.
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HabItatgeCULtUra

Un gran equip!
llagostera pot estar orgullosa de la programació cultural i de l’escola de Belles Arts

Llagostera lluita per 
aconseguir més habitatges
les polítiques en aquest àmbit són prioritat del nou govern municipal

Llagostera té, des de ja fa un temps, 
una programació cultural que és 
admirable. Ho han estat i ho són 
les successives programacions 
d’espectacles teatrals, concerts, 
exposicions, cinema i les publica-
cions i activitats relacionades amb 
el patrimoni històric i cultural del 
municipi en tots els equipaments 
adscrits a l’Àrea de Cultura. Més 
enllà de les voluntats i direccions 
polítiques i de les sempre insufi-
cients possibilitats pressupostàries, 
és de justícia atribuir-ho a la qua-
litat, capacitat i al criteri del grup 
que conforma l’equip tècnic en els 
diferents equipaments. Ens podem 
sentir, en aquest aspecte, legítima-
ment afortunats. 

D’ençà de la creació, l’any 1892, 
de l’Escola Menor de Belles Arts de 
Llagostera, la vinculació de la nos-
tra població al món de la pintura i 
de les arts plàstiques ha estat llarga 
i intensa i ara ja podem dir que re-

Llagostera és una de les 234 pobla-
cions de Catalunya que figura en la 
Llei 04/2016 com una zona de forta 
i acreditada demanda residen-
cial. L’oferta de pisos en règim de 
lloguer és clarament insuficient i  
manté a molts ciutadans i ciutada-
nes sense possibilitats reals d’acce-
dir al dret bàsic d’un habitatge en 
condicions, a més de generar greus 
problemes de convivència i cohesió 
social. 

Per intentar revertir aquesta 
situació l’Equip de Govern muni-
cipal ha orientat l’actualització del 

coneguda. Malgrat això, però, vam 
travessar un llarg període durant 
el qual no vam tenir la capacitat de 
transmetre aquesta tradició a les 
noves generacions i la inscripció 
d’alumnes infantils a l’Escola d’Art 
Pere Mayol era escassa. D’uns anys 
ençà, però, aquesta tendència s’ha 

Pla Local d’Habitatge en primer 
lloc cap a la localització i mobilitza-
ció dels habitatges desocupats, i en 
segon lloc, a explorar nous models 
d’accés a l’habitatge com les coope-
ratives amb cessió d’ús. En darrer 
terme es vol impulsar la promoció 
de nous habitatges de protecció 
oficial (HPO) en règim de lloguer. 

A més, s’ha engegat un progra-
ma adreçat als propietaris privats 
d’habitatges desocupats per fo-
mentar la seva cessió a la Borsa 
de Lloguer Local, amb mesures 
que garanteixin el cobrament, la 

revertit i en l’actualitat, en el curs 
2019-2020, dels 136 alumnes totals 
que té l’Escola d’Art, 31 són infan-
tils. Ho hem de considerar un èxit 
col·lectiu que, com és obvi, cal atri-
buir fonamentalment a qui l’està 
dirigint i a l’extraordinària nòmina 
de professors que hi ha.  

defensa jurídica, una assegurança 
de multirisc i la possibilitat d’acce-
dir a subvencions per a l’adequació 
de l’habitatge. D’altra banda, abans 
d’acabar l’any, s’espera haver incor-
porat dos pisos més al parc d’ha-
bitatge propietat de l’Ajuntament, 
que fins ara era d’un únic pis. 

Per últim, es treballa per identi-
ficar clarament els habitatges buits 
propietat d’entitats bancàries i grans 
tenidors i, en aplicació de les lleis 
d’habitatge vigents, requerir la seva 
cessió en lloguer social per atendre 
les emergències residencials. 

S’impulsen tallers i cursos per llui-
tar contra la violència de gènere

El feminisme i les polítiques LGTBIQ 
són cabdals en el programa del govern 
municipal que va posar-se en marxa 
el mes de juny passat. Aquestes polí-
tiques s’impulsen des de la nova Regi-
doria de Drets Socials i Feminismes de 
l’Ajuntament i de forma conjunta amb 
el Servei d’Informació i Atenció a la 
Dona (SIAD) del Consorci de Benestar 
Social, amb la voluntat que es faci de 
manera participativa amb les dones 
del municipi.

Des de l’àrea, s’està abordant les 
diferents problemàtiques d’atenció i 
l’assessorament a les dones a través 

de SIAD i del SAI (Servei d’Atenció 
Integral), i s’han impulsat nous tallers 
i cursos per fomentar la tolerància 
zero envers la violència de gènere. Des 
de l’Ajuntament seguirem vetllant 
per l’acompanyament psicosocial a 
les víctimes de violència de gènere i 
signarem un conveni de col·laboració 
amb el Departament d’Interior de la 
Generalitat per a l’adhesió al proto-
col de seguretat contra les violències 
sexuals en entorns d’oci. 

tAulA De DONeS
Així mateix, s’ha impulsat la Taula de 
dones i s’ha posat en marxa un seguit 
d’actuacions vinculades a l’empodera-
ment i a la participació activa i real de 

les dones de Llagostera. Es prioritza 
que aquest sigui un espai en el qual 
les dones puguin compartir, detectar 
necessitats i dissenyar plegades quins 
serveis i accions fan falta al nostre 
entorn local.

MéS ACCIONS
En els pròxims mesos està previst 
formar en matèria d’igualtat i gènere 
el personal municipal, la necessitat 
d’incorporar més recursos per atendre 
les dones que han patit l’impacte de la 
violència de gènere i iniciar la redac-
ció d’un Pla d’igualtat i LGTBIQ tenint 
en compte les necessitats i les particu-
laritats del nostre municipi.

el govern de Llagostera aposta 
per les polítiques feministes i LgtbIq

Millores
a la pista esportiva
Aquesta actuació és fruit del pro-
cés de participació ciutadana

Les obres de millora de la pista 
esportiva està previst que s’executin 
abans d’acabar aquest any. Aquesta 
mesura s’ha dut a terme fruit del 
procés de participació ciutadana del 
pressupost municipal d’aquest any. 

Concretament, hi ha prevista 
la substitució del paviment peri-
metral de formigó deteriorat; la 
reparació de les fissures existents 
en el paviment; l’aplicació de pin-
tura especial, tant a la pista com 
a la vorera perimetral; el repintat 
de les ratlles de jocs —futbol sala- 
handbol  i 2 minibàsquets—; la 
substitució de les dues porteries 
actuals per dues d’antivandàliques 
així com la instal·lació d’una taula 
de ping-pong.

esPorts

Les obres s’executaran abans d’acabar l’any



La VeU DeLs PartIts De L’ajUNtaMeNt
En aquestes pàgines es reprodueixen els escrits redactats pels 
partits polítics amb representació municipal. Tots tenen llibretat per 
escollir el tema a tractar i l’única limitació fixada és l’espai.

La VeU DeLs PartIts De L’ajUNtaMeNt

Esperant el Pla 
de Govern
Sis mesos després de les eleccions municipals, i al tancament 
d’aquesta revista, seguim esperant la publicació del Pla de Go-
vern, que tot i que des de Junts per Llagostera l’hem demanat 
de forma reiterada, encara el no coneixem. No el coneixem, i no 
el coneix ningú. Ens sorprèn que la materialització del pacte 
ERC-CUP, abanderats durant la campanya electoral del reclam 
d’un govern més obert, transparent i participatiu, segueixi sen-
se tenir clars els eixos i línies principals que han de marcar la 
seva acció de govern durant aquests 4 anys. I aquesta manca de 
definició ens genera dubtes. Una de les principals funcions que 
tenim com a oposició, és fiscalitzar aquesta acció de govern, el 
compliment de les promeses que es van fer durant la campanya 
electoral,  i vetllar perquè les decisions que es prenguin siguin 
les que creiem millor per al nostre poble. La no publicació del 
Pla de Govern demostra al nostre entendre, dues coses: 

La primera, una falta de respecte cap als grups de l’opo-
sició i cap al conjunt de la població, inclosos els votants dels 
dos grups que formen l’Equip de Govern, que a hores d’ara 
segueixen sense conèixer quin és el contingut polític del pacte. 
A quins compromisos dels seus programes electorals ha renun-
ciat cadascun? Quines són les seves prioritats? De moment, cap 
resposta. Cap resposta, però amb les ordenances ja aprovades 
per a l’any 2020. 

La segona, la clara evidència que aquest és un govern sense 
rumb ni projecte comú, més enllà de la voluntat de no deixar 
governar la llista més votada. Es governa de cara a la galeria, 
amb molta gesticulació i simbolisme, però cap acció. O sí, una. 
L’aprovació de les ordenances, que suposen l’increment d’im-
postos més gran dels darrers 12 anys, s’ha fet d’esquena a l’opo-
sició, en un procés que creiem poc transparent, i amb vagues ex-
plicacions i justificacions sobre els motius que impulsen aquest 
desproporcionat augment. Des de Junts per Llagostera ens hem 
oposat amb rotunditat a l’aplicació d’aquests increments, i per 
aquest motiu vàrem votar en contra d’aquestes ordenances.

Per part de Junts per Llagostera hem concentrat la nostra 
tasca d’oposició durant aquests 6 mesos en intentar que no 
s’aturessin projectes iniciats en l’anterior mandat i que creiem 
que són beneficiosos per Llagostera i la seva gent; així doncs no 
oblidem les propostes que vàrem fer en el nostre programa elec-
toral. Hem participat activament per reactivar temes com la re-
solució de subvencions per a la modernització d’establiments, 
el desplegament de la fibra òptica a Llagostera Residencial, el 
desenvolupament de projectes com Llagostera Mercat Proper, 
dirigit a l’impuls del comerç local, o el Pla de Dinamització Co-
mercial, que amb la col·laboració de diversos agents implicats, 
i especialment la Unió de Botiguers, vol elaborar un estudi 
exhaustiu d’hàbits de consum. 

Tots aquests projectes, iniciats però sense impuls actual-
ment han estat presents en les nostres intervencions al plenari. 
Finalment, cal insistir en el fet que durant aquests darrers 
mesos, hem reclamat en diverses ocasions per la manca de 
Pla de Govern. La resposta, evasives. Vist el tarannà de l’equip 
de govern, i la seva política de fets consumats, no dubtem que 
la publicació d’aquest escrit serà un bon estímul per la seva 
presentació.

Junts per Llagostera

Una Llagostera 
socialment més justa
Les passades eleccions municipals del mes de maig van dei-
xar clar que la població de Llagostera apostava per les forces 
progressistes i d’esquerres. D’aquesta forma s’acabava amb 
una hegemonia d’un partit que venia d’una majoria absolu-
tíssima i que ha acabat amb un empat tècnic amb Esquerra 
Republicana de Llagostera.

Durant les negociacions vam tenir clar que el nostre soci 
principal havia de ser aquell que ens permetés dur a terme 
un programa electoral d’esquerres, feminista, ecologista per 
construir una Llagostera més solidària i socialment justa. 
D’aquí va sorgir l’aliança amb CUP-Alternativa. L’experiència 
fins ara no podria ser més positiva.

Un dels exemples de feina conjunta, seguint la línia que 
acabem d’exposar, són les ordenances fiscals per a l’any 2020. 
La manca de recursos financers ha obligat a molts municipis 
a apujar els impostos per fer front a despeses i mantenir tots 
els serveis.

A Llagostera, per exemple, ens hem trobat amb una pujada 
de sous dels treballadors públics pactada entre els sindicats 
i el govern central. Només aquest acord, el qual veiem amb 
bons ulls, ja té un cost anual d’entre 75.000 i 80.000 euros.

D’altra banda, en aquestes mateixes ordenances, i en con-
sonància amb la nostra forma de pensar, hem augmentat les 
bonificacions, de tal manera que seran moltes més les famí-
lies que en podran gaudir. A més, hem racionalitzat algunes 
taxes com la que imposava una sanció de 80 euros en cas que 
s’escapés una mascota. Ara el preu dependrà de les hores que 
estigui perduda.

També hem posat fil a l’agulla a una reivindicació que fè-
iem des de l’oposició com era la de caminar cap al residu zero. 
Aquest any que ve, tant les llars com els comerços podran 
beneficiar-se de grans bonificacions si redueixen de forma 
important el seu nombre de residus.

Aquests són tres exemples d’unes ordenances fetes des 
d’una òptica d’esquerres. Tots sabem la diferència amb la 
dreta a l’hora de definir què són els impostos. Per a nosaltres 
són una forma de redistribució de la riquesa, d’oferir alhora 
uns serveis de qualitat.

Òbviament l’objectiu d’unes ordenances és aconseguir 
el finançament suficient per confeccionar un pressupost. 
En el nostre cas podem assegurar que tenim molt present la 
racionalitat en el control de la despesa, premissa bàsica per 
a una bona política econòmica.

Per últim, volíem donar les gràcies als 1.138 votants que 
a les últimes eleccions generals del 10N han donat suport 
a Esquerra Republicana. Aquesta confiança ens empeny a 
continuar treballant per al poble i per al país. Moltes gràcies.

ERC

Una oposició per construir 
una Llagostera millor
Una nova etapa, una nova legislatura, un nou equip de govern 
i, de nou, el PSC per Llagostera al consistori. Comencem re-
calcant que la nostra oposició serà sempre constructiva, per 
construir una Llagostera millor, per a tots i totes. 

L’actual Equip de Govern format per ERC i CUP-Alternati-
va ha iniciat un mandat amb el qual sembla tenir una prioritat 
per un programa electoral que encara no hem vist, ni com a 
oposició, ni com a llagosterencs i llagosterenques.

S’han aprovat les ordenances fiscals i s’han incrementat 
diferents taxes; la més destacable és l’augment amb un 4,55% 
de l’IBI urbà, un 50% a qui disposi d’habitatges en condicions 
per viure-hi, tancats un mínim de 2 anys. En aquest punt, 
cal recordar els grans tenedors, els bancs, que en algun cas 
pagaran l’increment d’IBI, seguiran com fins ara i no s’aca-
barà amb la problemàtica del lloguer a la nostra població. 
Actuaran amb picaresca amb lloguers de caps de setmana, 
vacances, etc., i el comptador dels 2 anys tornarà a estar a 0.

Aquest augment afecta la classe mitjana, la classe treba-
lladora, a qui els augments d’impostos els afecta al dia a dia

Amb aquesta modificació, l’Ajuntament disposarà de 110 
mil euros més per al proper exercici, realment 440 mil euros 
de més per l’Ajuntament aquests 4 anys propers.

Una nova bonificació per aquells comerços i particulars 
que generin zero residus d’envasos. Cada vegada hi ha més 
envasos, no ho veiem factible per la complexitat de reducció i 
sobretot control. Parlant de modificacions, n’hi ha d’encerta-
des, com ara crear diferents tarifes horàries de tot el dia, matí 
o tarda a les llars d’infants, quan ja ha estat una demanda de 
les famílies des de fa anys. Les famílies no estaran obligades 
a pagar la mensualitat de tot el dia, com passava fins ara. Pel 
que fa a les persones que complexen els requisits per obtenir 
bonificacions i no les sol·licitin, per desconeixement, vergo-
nya, etc., encara se’ls complicarà més el dia a dia.

Cal recordar que hem passat una forta crisi econòmica, 
una recessió i actualment sembla que ve de nou una desac-
celeració econòmica.

Quan es fa mal a les butxaques de la població ens hem de 
queixar en nom de tots, NO ÉS NO!!

Estem i estarem durant els 4 anys vinents treballant per-
què l’equip de govern actual ERC i CUP Alternativa faci la seva 
feina: una Llagostera on tinguem una llar d’avis renovada i 
no envellida; parcs i zones verdes amb millores al manteni-
ment; solucions amb la manca de lloguers assequibles; que 
es reclami a la Generalitat que pagui la part que els pertoca 
de les llars d’infants...

Estem a l’espera d’uns pressupostos, quines sorpreses hi 
haurà?

PSC

Un gir social 
i democràtic
És més fàcil governar un imperi que un municipi i això, com 
és obvi, no ho diguem perquè ens sàpiga greu: a CUP-ALL no 
hi ha vocacions imperials. Sempre hem afirmat que volem 
governar des d’abaix, des de la proximitat, conjuntament, 
prioritzant els interessos col·lectius. No només perquè aques-
ta és la naturalesa del municipalisme tal com l’entenem sinó 
també perquè les polítiques municipals es forgen necessàri-
ament a la curta distància. L’accés a l’habitatge, a l’educació, 
als serveis, a la cultura, a l’oci, a les seguretats; la qualitat 
mediambiental, la lluita necessària per a la igualtat, l’aten-
ció als més vulnerables i, també, les crueltats més lacerants 
d’aquest model econòmic, tot queda a un pas de qui governa 
en poblacions com la nostra i tot és un estímul per al desen-
volupament de les polítiques públiques. Malgrat això, però, 
el finançament dels municipis de l’estat espanyol no és que 
sigui insuficient, que ho és, sinó que és desastrós. Perpètu-
ament magre per a les necessitats quotidianes; per a la cura 
de la gent gran, per al sosteniment de les llars d’infants, per a 
l’impuls de polítiques d’habitatge, per als programes socials, 
per a la formació i l’educació en igualtat d’oportunitats;  tam-
bé esdevé, a vegades, quan el temps són propicis, generós per 
a les grans obres, per a les inversions que permeten inaugurar 
just abans de les eleccions i que també han provocat (i això 
també convé dir-ho) totes aquelles perversitats i corrupteles 
relacionades amb el finançament de les formacions políti-
ques per una banda i la cobdícia per l’altra. Ha estat més fàcil 
construir una gran infraestructura nova que dotar la que ja es 
té de personal i programes oberts a tota la població. No vivim 
ara, precisament, en un moment dolç per a les grans inver-
sions  i ho sap tothom. Instal·lats en la crisi política, sense 
pressupostos ni a Catalunya ni a l’estat, havent travessat una 
crisi econòmica llarguíssima que ha deixat molt laminades 
totes les polítiques públiques i a punt d’entrar a la nova crisi 
anunciada, no són bons temps per estar situats a primera 
línia de les necessitats socials. Ens van dir que els darrers 
anys s’havien invertit 21 milions d’euros en la transformació 
de Llagostera. Tenim, certament, un casc antic envejable que 
podem mostrar amb satisfacció als visitants, però han canvi-
at les condicions materials de vida dels llagosterencs? On és 
l’habitatge públic que hauria corregit totes les disfuncions del 
mercat de lloguer? Quants recursos s’han destinat a la millora 
de la qualitat de vida dels residents del geriàtric? Quants a la 
planificació per a una nova residència? Quin efecte va tenir 
el Pla de Barris sobre la igualtat i la cohesió social? Sobre el 
benestar dels llagosterencs? Nosaltres hem vingut a fer el 
gir social i democràtic que prometíem i que entenem que 
necessita el nostre poble. Jutgeu amb severitat les nostres 
polítiques però quan ho feu, penseu que ara, a nosaltres, ens 
toca fer-ho amb la caixa pràcticament buida. 

CUP-ALL
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VIU eL NaDaL 
a LLagostera!
17 de desembre — 17.30 h
És NaDaL! FUM, FUM, 
FUM... FUMera!
Biblioteca Julià Cutiller
Hora del conte. De 3 a 7 anys.

19 de desembre — 19 h
CoNCert De NaDaL 
Teatre Casino Llagosterenc
A càrrec dels alumnes de l’Escola 
de Música de Llagostera.

20 de desembre — 20.30 h
PreseNtaCIÓ 
D’EL BUTLLETÍ NÚM. 4
Centre Cultural Can Roig
Taula rodona col·loqui, lectura 
teatralitzada i pica-pica.

20 de desembre — 21 h
NIt De rUMba
Casino Llagosterenc

21 de desembre — 10.30 h
NaDaL aMb CLaU
De soL (sI eN Fa)  
Biblioteca Julià Cutiller
Sessió de contes per a nadons/
infants 

del 21 de desembre 
fins al 12 de gener — 11 a 14 h
inauguració: 21 desembre — 12 h
eXPosICIÓ De PINtUra: 
DaVID VeNtUra gregorI
Local Social “La Caixa”

del 21 de desembre 
fins al 12 de gener — 11 a 14 h
inauguració: 21 desembre — 13 h
eXPosICIÓ De VÍDeo: 
aNNa MItjÀ. sI FILMo 
És PerqUè baLLo
La Sala de Can Roure 

21 de desembre — 17 h
CINeMa INFaNtIL: 
Toy STory 4
Teatre Casino Llagosterenc

22 de desembre — 12 h
La MÀqUINa MÀgICa
Teatre Casino Llagosterenc
Espectacle familiar 

22 i 29 de desembre — 18.30 h 
eLs Pastorets
Teatre Casal Parroquial

22 de desembre — 8 h
torNeIg De FUtboL saLa
Pavelló Josep Mir

24 de desembre — 17 h
CagatIÓ De LLagostera 
rÀDIo 
Hi podeu participar trucant a Lla-
gostera Ràdio (972 83 02 12).

26 de desembre — 10 h 
(inscripcions 7.30 a 9.30 h)
40a CUrsa PoPULar 
De saNt esteVe 
10 KM O 5 KM
Edifici Polivalent

27 de desembre — 21 h
CINeMa eN CataLÀ:LiTUS
Teatre Casino Llagosterenc

28 de desembre — 11 a 13.30 h
reCoLLIDa De Cartes 
aLs reIs
Teatre Casino Llagosterenc

31 de desembre — 1 h
Festa De CaP D’aNY
Edifici Polivalent

1 de gener — 19 h
CoNCert D’aNY NoU
Església parroquial

4 de gener — 9 h
3x3 bÀsqUet
Pavelló Josep Mir

5 de gener — 19 h
CaVaLCaDa De reIs
Av. de l’Esport, pg. Romeu, c. Pau 
Casals, pg. Pompeu Fabra, c. Fiva-
ller, c. Jaume I, pl. Catalunya

qUINes 
1 de gener — 17.30 h
qUINa De L’esCoLa PUIg 
De Les CaDIretes
Casino Llagosterenc

15 i 26 de desembre — 18 h
qUINa DeL CLUb PatINatge 
LLagostera
Casino Llagosterenc

21 de desembre — 18.30 h
qUINa DeL CLUb bÀsqUet 
LLagostera
Casino Llagosterenc

25 de desembre — 17.30 h
29 de desembre — 18 h
qUINa INs LLagostera
4t eso
Casino Llagosterenc

28 de desembre — 18 h
qUINa CLUb FUtboL base 
LLagostera
Edifici Polivalent

15 de desembre — 20.15 h
21 de desembre — 21 h
22 de desembre — 20.15 h
Les qUINes DeLs PerNILs
Restaurant El Passeig


