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LLAGOSTERA Maig del 2000

AJUNTAMENT
DE LLAGOS TERA

Presentació
Una vegada aprovat el Pressupost de
l'Ajuntament per a l'any 2000 en el Ple
celebrat al Teatre del Casino el passat 8 de
març, considerem que ha arribat el moment
adequat per inidar la publicadó periòdica
d'aquest nou butlleti d'informació que
rebran als seus domicilis.
En el marc de la nova etapa sorgida de les
últimes eleccions municipals, l'equip de
govern de l'Entesa per Llagostera vol ser
fidel al seu compromís electoral d'informar
els llagosterencs amb la màxima
transparència i objectivitat possibles. Al
cap i a la fi és el nostre deure.
No volem caure en la fàdl temptadó de fer
d'aquestes publicadons una autolloança de
les nostres intencions, dels nostres
projectes o de les obres realitzades.
Intentarem, com és la nostra obligació, ferho el millor possible, però utilitzarem
aquest mitjà de comunicació solament per
informar, perquè t enim molt clar que les
opinions i les valoracions dels fe ts han de
correspondre al conjunt dels ciutadans.
En aquestes pàgines, doncs, hi trobaran
resumida informació de les decisions,
acords i realitzadons més rellevants dutes
a terme per aquest Ajuntament i els horaris
i activitats més destacables dels dif erents
organismes o entitats mun icipals.
Voldríem també que el grup munidpal de
Convergènda i Unió, a l'oposidó, participés
en aquesta tasca informativa. Per això li
hem suggerit que, sempre que ho cregui
oportú, inclogui en aquestes publicacions
la pròpia informació per donar a conèixer
les seves propostes.
Amb la ferma voluntat de fer un
Aj untament al servei del poble, els
convidem molt especialment a l'assistència
als Plens que, normalment, se celebren
l'últim dimecres de cada mes i en els quals,
si ho desitgen, també podran participar. En
cas que algun Ple tingués un interès
especial o molt transcendent, se celebraria,
com s'ha fet fins ara, al Teatre del Casino.
A l'interior trobaran els horaris de despatx
de l'Alcalde i de tots els Regidors que els
atendran per a totes aquelles qüestions
que els puguin interessar.
GRUP MUNICIPAL
ENTESA PER LLAGOSTERA

Millores als
centres educatius
El CoLlegi Lacustària ja té canviats tots
els tancaments de les finestres exteriors,
obra ja iniciada durant el mandat anterior.
La Llar d'I nfant s El Niu també ha
experimentant una millora en les seves
instal.lacions perquè ara pot disposar
d'una aula polivalent, d'una nova cuina i
menjador i d'un despatx per a les
educadores, obres que també va començar
l'antic equip de govern aprofitant els
espais que varen quedar lliures amb el
trasllat de la Llar d'Avis i de Llagostera
Ràdio. Ara s'ha procedit a equipa r el
despatx amb mobiliari i ordinador, a posar
un terra tou a l'aula polivalent i a pintarla.
Un cop dignificades les instal.lacions de la
Llar d'Infants, estem en el moment de
millorar t a nt com sig ui possib le
l'organització i nterna i el servei que
s'ofereix als usuaris. Per això una comissió
formada per re pre sentants de
l'Ajuntament , de les educadores i dels
pares ha elaborat un projecte de
Reg lament de règim intern. Les sessions
de treball d'aquesta comissió han servit
alhora per debatre
i posar en comú les
opinions dels tres
sectors que hi són
representants.
Un dels canvis que
ja ha decidit
aquesta comissió i
que ja s'ha
comunicat als
pares dels alum nes
de la Llar d'Infants
és que el servei es
tancarà duran t el
mes d ' agost.
D'aquesta manera
tots els mesos
d'estiu que estigui
obe rt el centre
t indrà a p l e
rendiment t ot el

seu personal, que només farà vacances
durant el mes d'agost , i a la vegada
s'aprofitarà aquest mes pe r fer el
manteni ment i les reformes que calguin a
l'edifici .
Tot i que la llei no hi obliga, properament
es crearà un Consell escolar del centre per
tal que hi hagi un òrgan col.Legiat que
regeixi el funci onament i l'organització de
la Llar d'Infants, i on estaran representats
l'Ajuntament, les educadores i els pares.
Pel que fa a l'lES, aquest curs ha pogut
disposar de 5 places, ano menades Unitats
d'Esco la rització Exte rn a, al taller
ocupacional de l'antic escorxador perquè
hi assisteixin alumnes de l'l ES que hi
desenvolupen activitats manipulatives i
d'orientació professional. Aquests alumnes
segueixen un progra ma que té com a
objectius fer un hivernacle per a plantes i
hort alisses i construir una estació
meteorològica . Això ha estat possi ble
gràcies al conveni signat entre el Consell
Comarcal del Gironès i l'Aj untament de
Llagostera, titulars del taller ocupacional,
amb el Departame nt d'Ensenyament.

Aula polivalent de la Llar d' Infants. Foto F. Solà.
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La gestió del Patronat
Municipal d'Esports
Tal com preveuen els Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports, el mes d'octubre de
l'any passat el Ple de l'Aj untament va
nomenar un gerent d'aquest organisme en
la persona del Sr. Antoni Navarro, que
desenvolupa aquest càrrec sense cap
retribució econòmica.
Resolta ja pe l personal tècn i c la
planificació esportiva, calia emprendre la
gestió i l'optimització dels recursos, tant
econòmics com humans i d'espais. Algunes
de les actuacions que s'han dut a terme i
alguns dels resultats aconseguits són els
següents:
El Departament d'Ense nyament pagarà
500.000.-PTA al Patronat d'Esports en
compensació per l'ús que fa l'lES de les
instal.lacions esportives municipals.
S'han aconseguit uns ingressos de
360.000 . -PTA en concepte de
publicitat estàtica.
Es canviarà e l contracte de
su bministrament elèctric, ja que el
pavelló i el polivalent poden funcionar
a diari amb un terç de la potència
contractada.
S'ha t ransferit a alguns clubs la
responsabilitat de pagar les sancions

que la federació corresponent els
imposava per inassistència als partits.
El Patronat ha limitat el pagament de
les retrib ucions als entrenadors a les
quantitats que hi havia aprovades i ha
deixat de fer-se càrrec de les
quantitats superiors que de vegades
els clubs pactaven amb ells.
Hi ha dos clubs als quals s'ha canviat
el tipus d'assignació econòmica, ja que
per la seva particularitat no tenen
inscrits.
S'ha assegurat el personal depenent
del Patronat que encara no ho estava.
Els entranadors dels clubs, en canvi, ja
est an co berts per les respectives
federacions esportives.
Finalment, cal dir que estan previstes una
sèrie d'activitats per fomentar l'esport,
apropar-lo a tota la població i donar a
conèixer les instal.lacions esportives de
què disposem: una jornada de portes
obertes per Setmana Santa, actes puntuals
de cap de setmana o activitats adreçades
a la tercera edat, són algu nes de les
actuacions que ja s'han iniciat o que es
duran a terme properament.

Jo rnada de portes obertes al pavelló poliesporti u. Foto F. Solà
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Línia d'alta
tensió
L'empresa ENHER ha presentat un
recurs contenciós administratiu contra
el Decret d'Alcaldia que ordenava
l'enderroc de les instal.acions de la
línia d'a lta tensió fetes sense llicència
municipal. L'Ajuntament es personarà
en la causa i defensarà la seva postura
per evitar que el traçat es consolidi.
Quan s'apropaven les dates de
Setmana Santa, de molta afluència de
gent a la Costa Brava i, per tant, de
gran demanda energètica, ENHER va
comunicar a 32 municipis de la Costa
Brava i zona d'infl uència que
denegaria sol.licituds d'altes o
d'ampliacions de potència .
Davant d'això, la Comissió de Govern,
en data de 28 de març, va acorda r
aherir-se a una moció aprovada per la
Diputació de Girona i encarregar als
serveis jurídics de la Diputació l'estudi
de la legalitat d'aquestes possibles
denegacio ns o si aquestes
incomplirien les obligacions que té
ENHER com a empresa concessionària
del subministrament elèctric.
Per altra banda també en la mateixa
sessió la Comissió de Govern va
acordar encarregar a ENHER que
comenci per al municipi de Llagostera
el mateix estudi que ha fet per a Cassà
de la Selva. Esperem que d'aquesta
manera l'empresa canviï d'actit ud,
vu lgui iniciar dià leg amb el nostre
Ajuntament, i abandoni la seva
postura de donar prioritat a les
converses amb Cassà de la Selva
ignorant-nos a nosaltres.
La nostra actitud ha estat assistir a
totes les reunions a què se'ns ha
convidat i manifestar el nostre
posicionament d'exigir el soterrament
de la línia i que aquesta segueixi el
mateix traçat que el corredor de
serveis de l'actual carretera C-250 i de
la futura variant.

Variant i desdoblament
No són iniciatives municipals, pe rò
aquestes dues obres ens afecten molt
directament: el desdoblament de la
carretera C-253 (de Vidreres a la Costa de
n'Alou) i la variant de la C-250 (de Girona
a Sant Feliu de Guíxols).
Respecte al desdoblament de la C-253, la
Generalitat ha adquirit el compromís que
abans de fer el desdoblament pròpiament
dit, solucionarà els accessos als nuclis de
població afectats per aquesta obra. Ja
estan molt avançades les obres de la
cruïlla de Tossa i esperem que, complint el
compromís que hem esmenta t ,
seguidament comenci l'actuació
necessària a la cruïlla de Sant Llorenç.
També cal dir que en el Ple de 29 de
desembre de 1999 es va aco rdar per
unanimitat manifestar la necessitat que
el projecte de desdoblament de la
carretera C-253 contempli a l'alçada del
dipòsit d'aigua del Pastera[ (a 1'5 km . de
la cruïlla de Sant Llorenç, direcció a la
costa n'Alou) un enllaç d'entrada i sortida
al poble. Aquest punt, perllongació del cj
Ricard Casademont i de l'Avda. de l'Esport,
ja l'estan utilitza nt els llagosterencs des
de fa tem ps com a entrada i sortida del
poble i caldria consolidar-lo com un accés
digne a la població i evitar els perills que
comporta. Donaria també un accés bo i
ràpid a una zona d'equipaments en
creixement (zona es po rti va, lES,
cementiri, sector Ganix, Fonollerons, etc),

i un futur creixement de la zona
industrial "CAVISA" tindria també
així molt més prope ra la C-253.
Esperem que aquesta demanda de
l'Ajuntament sigui atesa per la
Generalitat i contem pla da en el
projecte.
Pel que fa a la variant de la C-250,
és una obra clarament destinada
a donar un accés ràpid a la Costa
Brava. Per tant, ni té la funció de
soluciona r els problemes de
t rànsit ni d'accessos a Llagostera,
ni compta am b el suport de la
majoria dels ciutadans,
especialment d'aquells que en
seran més afectats.
Obres a la C-253, a La cru'illa de Tossa. Foto F. Solà.
No obstant això i davant la certesa que
aquest projecte es durà a terme,
l'Ajun t a me nt ha presentat una
contraproposta a les t res alternatives de
traçats que havia ofert el Departament de
Políti ca Territo rial i Obres Públiques.
Els criteris que ha tingut en compte
l'Aj untament per dissenyar aquesta
pro posta só n bàsicament: mínima
afectació a les persones, als habitatges i
als conreus, màxima llunyania del nucli
urbà, aprofitar la zona de cota més baixa
que hi ha entre la zona industrial i
Llagostera Residencial per pal.liar
l'impacte visual, mínima afectació a la
natura, mínim impacte visual i sonor, no

limitar el creixement urbanístic del poble
i preservar el valor agrícola i paisatgístic
del pla de Panedes.
Està exposat a l'Ajuntament un plànol amb
el dibuix d'aquest traçat i tothom qui
vulgui el pot consultar o demanar la
informació que cregui convenient. Malgrat
la urgència que manifesta la Generalitat,
que voldria fe r l'exposició pública del
projecte aproximadament a fina ls de maig,
intentarem tenir el màxim de t emps
possible de marge perquè els ciutadans
tinguin la in form ació necessària.

Zona afectada per La futura variant de La C-250. Foto F. Solà.
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Organs
de govern
La llei que regula l'orga nització i el
funcionament de l'administració municipal
atrib ueix unes co mpetències al Ple i
d'a ltres a l'A lca lde. Algunes de les
competències, tant d'un com de l'altre,
poden se r delegades en la Comissió de
Govern (òrgan format per l'Alcalde i els
quatre tinents d'Alcalde, que es reuneix
cada setmana i a la qual també
assisteixen, amb veu però sense vot, els
altres dos regido rs de l'equip de govern).
Tal com es va fer saber en el Ple del dia 21
de ju liol, celebrat en el Teatre Municipal
del Casino Llagosterenc, el Ple no ha
delegat cap de les seves competències i
d'aquesta manera es podrà tractar el
màxim de temes en l'òrgan més
participatiu de l'Ajuntament. L'Alcalde, en
canvi, sí que ha transmès a la Comissió de
Gove rn bona part de les sev e s
co mpetències delegables i així molts
temes seran debatuts entre l'equip de
govern, en lloc de decidir-los una sola
perso na.
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Per altra banda, s'ha creat una Comissió dels altres dos òrgans. En qualsevol cas,
Informativa General, de la qual formen totes les actes que s'aixequen de les
part tots els regidors del Consistori, que sessions sí que són do cuments de lliure
és fòrum de debat dels temes que accés per a tots els ciutadans.
posteriorment ha de decidi r el Ple i és
també una eina, Els membres del Consistori. Foto Oliveras
per a l'oposició,
de control de
l'equip de govern.
La Comi ssió de
Govern es reuneix
ordinàriament
cada dimarts, el
Ple ordinari té lloc
cada
últim
dimecres de mes, i
el dijous abans es
la
r euneix
Comiss ió
Infor mativa
Ge n eral. Les
sessions del Ple
són públiqu es,
però no ho són les

organització del Consistori

CÀRREC

COMPETÈNCIES

Lluís Postigo Garcia
Jaume Moll Ferrandis
Montserrat Pla Font

ELL
ELL
ELL

Est eve Barceló Bosch
Jordi Nogue ra Sabarí

ELL
ELL

Alcalde
Urbanisme, Ob res
1r. Ti nent d'Alcalde Hisenda, Perso nal
2". Ti nent d'Alcalde Governació ,
Mantenime nt i se rveis
Brigada municipal
Serveis socials
Llar d'avis
Residència J. Baulida
3r. Ti nent d'Alcalde Ensenya ment , Esports
4r. Tinent d'Alcalde Medi ambient, Pagesia,

Miquel Ramis Coris

ELL

Regidor

Montserrat Vila Gutarra ELL
CIU
Jose p Comas Boadas
Man el Ramírez Malagón CIU
Ma rta Julià Mestres
CIU
Josep Ayach Costa
Ra mon Soler Salvadó
Salvador Devant Ribera

CIU
CI U
CIU

Regidora
Regidor
Regidor
Regidora·
Regidor
Regidor
Regidor

Residus
Sanitat, Pro moció,
Foment, Mercat
Cultura, Feste s

HORARI
ATENCIÓ
PÚBLIC *

MEMBRE
MEMBRE MEMBRE
COMISSIÓ COMISSIÓ
PLE
DE
INFORM.
GOVERN

tots els matins
dv 13 -15 h
dl, dc i dv
11-13h

x
x
x

x
x
x

x
x
x

dl 20-21 h
dc 18-20 h

x
x

x
x

x
x

dl21-22 h

hi assisteix

x

x

dm i dj 10-14 h hi assisteix

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

dl10- 13 h
dj 12 -13 h

* Per a una millo r organització és aconsellable concertar prèviament les visites telefonant a les ofici nes municipals. A més de l'horari que consta en
el qu adre, tots els regidors estan oberts a atendre els ciutadans fora de l'horari establert, amb acord previ de les dues parts.
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Retribucions
mensuals dels
membres de la
Corporació any 2000
ALCALDE
A partir del dia 13 de març del 2000 l'Alcalde cobrarà catorze
mensualitats de 195.000.- pessetes brutes (amb les conseqüents
obligacions de cotitzacions i de retencions) per la seva dedicació
parcial a l'Ajuntament.
Aquesta retribució és incompati ble amb qualsevol altra retrib ució
amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i
am b la percepció d'altres in demnitzacions per part de
l'Ajuntament.

REGIDORS
Els regidors percebran les següents indemnitzacions brutes
màximes, amb caràcter mensuaL en concepte d'atenció al càrrec:
CÀRREC
Tinent d'Alcalde
Regidor equip de govern
Regidor

INDEMNITZACIÓ
92.000
84.000
22.000

Aquest cobrament només el rebran els regidors que assisteixin a
les següents sessions mínimes an uals:
CÀRREC

SESSIONS MÍNIMES

Ti nent d'Alca ld e

11 Plens
11 Comissions Informatives
40 Comissions de Gove rn
11 Plens
11 Comissions Informatives
11 Plens
11 Comissions Info rmati ves

Regidor equip de govern
Regidor

Si els regidors no assisteixen al mínim de sessions esmentat
abans, se'ls descompten les següents quantitats:
CÀRREC

PER PLE

Tinent d'Alca lde 46.000
Regidor
eq uip de gove rn 46 . 000
12.000
Regid or

PER
PER
COMISSIÓ
COMISSIÓ
INFORMATIVA DE GOVERN

46.000
46.000
12.000

2.400

-----------

GRUPS MUNICIPALS
Cada un dels dos grups municipals percep la següent dotació
econòmica:
1.- DOTACIÓ FIXA:
3.250.-PTA per grup
2. - DOTACIÓ VARIABLE SEGONS EL NOMBRE DE MEMBRES
DEL GRUP:
3.500.-PTA per membre de cada grup
Per tant, Entesa per Llagostera rep 27 .750.-PTA i Convergència i
Unió 24.250.-PTA.

Regidors
representants
....
en organs
municipals
i supramunicipals
PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS
(ELL) Esteve Barceló
(President per delegació de
l'Alcalde)
(ELL} Jordi Noguera
(ELL} Montserrat Vila
(CiU) Josep Manel Ramírez
(CiU) Ramon Soler
PATRONAT MUNICIPAL
HOSPITAL-RESIDÈNCIA
JOSEP BAULIDA
(ELL) Montserrat Pla
(Presidenta per delegació de
l'Alcalde)
(ELL} Miquel Ramis
(CiU) Marta Julià
CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL
(ELL) Esteve Barceló
(President per delegació de
l'Alcalde)
(ELL) Jaume Moll
(ELL} Miquel Ramis
(CiU) Josep Ayach
(CiU} Salvador Devant
CONSORCI DE LA VIA DEL
TREN DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS A GIRONA
(ELL} Esteve Barceló
MANCOMUNITAT CONCA DEL
RIDAURA
(ELL) Lluís Postigo
(CiU) Josep Comas
CONSELL D'INICIATIVES
LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA
(ELL) Lluís Postigo

CONSELL PLENARI DEL
CONSORCI DE LES GAVARRES
(ELL) Jordi Noguera
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA
FORESTAL
(ELL} Jordi Noguera
ENTITAT URBANÍSTICA DE
MANTENIMENT
I CONSERVACIÓ MONT-REI
(ELL) Lluís Postigo
JUNTA DE COMPENSACIÓ LA
CAN VERA
(ELL) Lluís Postigo
JUNTA DE COMPENSACIÓ
LLAGOSTERA RESIDENCIAL
(ELL) Lluís Postigo
JUNTA DE COMPENSACIÓ
MAS GOTARRA Poligon A
(ELL) Lluís Postigo
FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ
(ELL) Montserrat Pla
ESCOLA DE MÚSICA DEL
GIRONÈS
(ELL) Montserrat Vila

* ELL Entesa per Llagostera
* CiU Convergència i Unió
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Les ordenances fiscals de I' any 2000
Les ordenances fiscals són normes municipals que s'aproven
anualment i que regulen els impostos que cobra l'Ajuntament.
Algunes de les ordenances existents són: la de l'Impost de Béns
Immobles (contribució), la de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica (circulació), la d'Obres, la de l'Increment del valor dels
Terrenys (plus-vàlua), la de la Taxa de Recollida d'Escombraries,
la de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (antiga llicència
fisca l), la de la Taxa d'Entrades de Vehicles per la Vorera (gual),
entre d'altres.
En el Ple de l'Ajuntament del dia 30 de desembre passat es varen
aprovar definitivament les ordenances que estaran en vigor ~any
2000. Donat que el seu text és molt extens, aquí destacare m
breument només algunes de les modificacions respecte a les
d'anys anteriors:
S'augmenten els impostos en general un 2'5%, que és el que
ha augmentat l'IPC de setembre de 1998 a setembre de 1999.
S'introdueix una bonificació del 90% de l'Impost sobre Béns
Immobles en edificis catalogats per les Normes Subsidiàries.
S'introdueix una exempció de l'Impost sobre l'Increment del
Valor dels Terrenys als titulars d'edificis catalogats per les
Normes Subsidiàries.
·
Es fo menten les actuacions de caire medioambiental, amb la

bonificació del 50% en l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per als vehicles elèctrics.
La taxa de recollida d'escombraries es desdobla en taxa per al
tractament i taxa per al tra nsport i recollida, donat que el
tractament i l'elimi nació afecta tots els ciutada ns, mentre
que la recollida i el tra nsport només n'afecta alguns. Per això
s'introdueix una taxa de 1. 700- PTA per família i any per a
tot el municipi, gaudeixin o no del servei de recollida
domiciliària.
S'introdueix un preu públic per a la utilització del local
polivalent per part d'entitats lu cratives, que serà de
100.000- PTA, mentre no s'elabori el reglament d'utilització
d'aquest espai i es determini en defi nitiva sobre aquest
equipament.
Els textos de totes les ordena nces municipals estan a la
disposició de tothom a les oficines municipals, on es pot fer
també qualsevol consulta o demanar aclariments. Tots els
ciutadans de Llagostera estem afectats en major o menor grau
per les ordenances municipals i és important que les coneguem
perquè la llei ens dóna a tots la possibilitat de presentar-hi
al. legacions durant el temps que el govern municipal les està
elaborant.

treball que es convocaran són: un
subaltern per a l'Area de Cultura, un
agent de La Policia Local fix i un per
4 mesos (Ajuntament); un conserge
de La zona esportiva a temps parcial
(Patronat d'Esports); un auxiliar de
geriatria i dues netejadores
(Hospital).
Nova seu serveis socials al cj
Barceloneta, 4 i nou telèfon: 972
805558. EL seu horari és de 1O a 14
h. de dilluns a divendres.
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Amb motiu de la jubilació del Sr. Lluís
Sauri, el
del
partit de Llagostera és el Sr. Jordi
Carre ras.
S'ha jet un ' re orma im ortant de
l'aula d'in ormàtica del CEIP
Lacustària amb nou mobiliari i nova
instat ·loció elèctrica.
Despatx de la nova seu de Serveis Socials.
Foto F. Solà.
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Ja està aprovada definitivament, i
per tant en vigor, L'ordenança que
regula la tinença de gossos i d'altres
,
, , • , , , , Properament
s'iniciarà una campanya de
divulgació perquè tota la població
conegui els seus drets i els seus
deures.

·.

Trobareu la gent del i:IIWMitif4
Drit.i•JiM•I al local on s'han traslladat
fa poc: al cj Sant Pere, 5 (al mateix
edifici que el Jutjat de Pau i que
Llagostera Ràdio). EL telèfon segueix
essent 972 831210.
EL 18 de març passat es va celebrar
L'acte de record
el1241. Si voleu elfacsfmil del
document que es va presentar, el
podeu trobar a l'Arxiu Municipal pel
preu de 300.-PTA.

Acte en commemoradó del privilegi de Jaume I. D'esquerra
a dreta: els dos conferenciants, l'Alcalde de Caldes de
Malavella, l'Alcalde i la Regidora de Cultura de Llagostera i
el President de l'Assodadó d'Estudis Selvatans.
Foto Vall-llosera

'han fet unes visites comentades a
la Deixalleria municipal per a tots els
nois i noies de l'lES.
Ja heu vist els arbres que varen
plantar els nens el dia de L'arbre? Són
els de l'Avinguda del Gironès. També
s'ha enjardinat el xamfrà entre el cj
Ricard Casademont i el cj
Pocafarina, i el jardinet davant dels
pisos roses del cj Ricard Casademont.
www. agostera.com. No teniu
curiositat per veure aquesta pàgina
d'Internet? Si no en teniu a casa,
podeu utilitzar el servei de la
Biblioteca.

Enjardinament de l'Avinguda del Gironès.
Foto F. Solà.

S'ha convocat un concurs pe

(!M•W•IIII•@•UJ que doni el tret

e sortida a la Festa Major 2000.
Trobareu les bases en moltes botigues
o en establiments municipals. El
termini de presentació és el18 de
ma7g.
Neteja d'herbes
de la muralla .
Foto F. Solà.

S'ha fet una nova distribució de
ri•ffll#hll,¡,Ui per a recollida selectiva,
distribuint-los per barris, per donar
més facilitat als ciutadans.
A petició de l'Ajuntament, Hisenda li
· ha trons erit la com etència
d'ins ecció de l'IAE (Impost
d'Activitats Econòmiques, antiga
Llicència fiscal), i que serà portada a
terme per personal de la Diputació.
Comprovant la veracitat i la correcta
aplicació de l'impost millorarà la
justícia tributària.
L'any 1999 es varen fer dues
aportacions al Fons Català de
iii#],l4t.t4ill 1oo. ooo. -PTA en
concepte de quota fixa com a socis
que som i 485.000.-PTA que es varen
destinar a un projecte de formació
d'estudiants equatoguineans.
Aquesta suma representa una
aportació de 100. -PTA per
Llagosterenc. Aquest any 2000 s'han
destinat 150.000.-PTA a ajuda a
Moçambic, també a través del Fons
Català de Cooperació.

--

Contenidors a la Plaça Barceloneta.
Foto F. Solà.

Els manaies de Llagostera a la trobada de Besalú
el dia 9 d'abril.

S'ha acabat la cuina de la Llar d'Avis
S'han nete ·at i e aus urat 6 abocadors
il.legals: 3 a La Canyera, 1 a Selva
Brava, 1 a Llagostera Residencial i el
de Can Calvet.
Des de principi d'any ·a unciona la
cale acció del Teatre Municipal Casino
Uagosterenc.

, , ( / ) _)

Festa a la Llar d'Avis el 18 d'abril per inaugurar la cuina.
Foto Kim.
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