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Ordenances fiscals per al 2001 
EL Ple del 25 d'octubre va aprovar pro
visionalment les ordenances fiscals per 
al 2001. 

S'ha aplicat un augment d'un 4 % de 
mitjana, resultat d'a rrodonir a l'alça 
l'IPC del setembre del 1999 al setem
bre del 2000, que és de 3'7 %, perquè 
es considera que difícilment l'IPC del 
desembre del 1999 al desembre del 
2000 baixarà del 4 %. 
Cal, però, destacar dues excepcions a 
la mitjana del 4 %. 

1.- Impost de Béns Immobles: no s'hi 
ha aplicat cap augment perquè es pre
veu que la llei d'acompanyament dels 
pressupostos estatals revaloritzarà el 
valor cadastral dels immobles i, per tant, 
la quota resultant ja serà més alta. 

2.- Taxa per recollida d'escombraries: 
s'hi ha aplicat un augment del 6 % a 
causa de la despesa que comporta el 
funcionament de la deixalleria i de la 
previsió d'augment que experimenta
rà el tractament dels residus a l'abo
cador de So lius. Tot i aquest augment , 
encara no s'arribarà a cobrir el cost 
del servei. 

A banda d'això, s'ha de fer esment que 
la modifi cació de les ordenances con
templa una sèrie de bonificacions en
caminades a fomentar l'estalvi d'ener
gia i d'altres bonificacions, co m per 
exemple, una bonificació del 50 % de 
la plus-vàlua en les transmissions per 
causa de mort a favor dels familiars, 
quan el bé immoble hagués estat l'ha
bitatge habitual del t ransmitent. 
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EL canvi de normativa autonòmica de 
les activitats classificades ha estat la 
causa de l'establiment d'una nova or
denança: autorització, llicència i per
mís mu nicipal ambienta l de les acti
vitats. Queda rà, per t ant, derogada 
l'ordenança d'obertura d'establiments. 

Aquestes i la resta d'ordena nces es
tan ara a exposició públi ca perquè s'hi 
pugui n presentar al.legacions. Després 
d'aquest període les ordenances con
tinuen estant a disposició de la con
sulta de totes les persones que hi es
tiguin int eressades o que vulguin 
comprovar si s'apliquen correctament 
en els impostos i les taxes que cobra 
l'Ajuntament. 

L.:Ajuntament no ha perdut una subvenció de 3 milions 
En relació a la notícia apareguda el dia 7 
d'octubre en el Diari de Girona i que sota el 
títol Llagostera perd una subvenció de tres 
milions, dóna compte de diferents punts 
tractats en la darrera sessió plenària de 
l'Ajuntament de Llagostera, cal fer els se
güents comentaris: 
No és cert que l'Ajuntament hagi perdut i/ 
o retornat una subvenció de tres milions. 
Dins l'anterior mandat l'equip de govern de 
Convergència i Unió va sol.licitar una sub
venció a la Delegació Territorial del Govern 
a Girona per a l'execució de xarxes 
d'hidrants d'incendis a diverses urbanitza
cions del poble. El pressupost inicialment 
presentat era de 6.666.391.- PTA i la sub
venció concedida d' 1.800.000.- PTA, amb 
el condicionant que aquesta quantitat com 
a màxim havia de representar el 50% de la 
despesa realitzada. 
Ja en aquest mandat l'actual equip de go
vern (Entesa per Llagostera) va haver de 

decidir quines actuacions es realitzaven, i 
amb aquesta finalitat va reunir el respon
sable del Cos de Bom bers i les empreses 
encarregades de gestio nar les xarxes 
d' aba stament d'aigua. Co m a resultat 
d'aquesta reunió es va descartar l'execució 
de diferents hidrants perquè no donaven 
el cabal d'aig ua suficient perquè en cas 
d'urgència els poguessin utilitzar. 
Igualment es va prioritzar aquells altres que 
sí que reunien les condicions tècniques i 
que varen ser els que finalment es varen 
executar amb un pressu post de 2.526.856.
PTA. 
En definitiva, s'ha aprofitat 1.263.428.-PTA 
de la subvenció atorgada i s'ha renunciat a 
536.572.-PTA. 

Sens dubte el grup de CiU pot criticar el 
desaprofitament de part de la subvenció, 
però per a l'equip de govern de l'Entesa 
aquesta renúncia, que no pèrdua per falta 

de diligència, és un acte de responsabili
tat. No semblava correcte malbaratar ni una 
sola pesseta de l'era ri pú bli c am b uns 
hidrants que no haguessin servit per a res. 
Es va considerar preferible renunciar a les 
esmen tades 536 .572. -PTA que ga star 
1.073 .144 .-PTA (quantitat que com a mí
nim era necessària per justificar aquesta 
resta de subvenció). Evidentment abans es 
va intentar sense èxit que la Delegació del 
Govern permetés aprofitar la resta de sub
venció en d'altres actuacions dutes a terme 
per a la prevenció d'incendis (Vegeu el but
lletí Informació municipal núm . 1). 

De tot això exposat es desprèn que el titu
lar de la notícia publicada era totalment 
erroni, i podia portar a conclusions també 
errònies. De fet, n'és un bon exemple el 
comentari negatiu que es feia aquell ma
teix dia en l'apartat "El circ". 



Parlem d'ensenyament 
Llar d'infants 

L'Ajuntament ha aprovat un nou Re
glament de règim intern de la Llar d'in
fants municipal El Niu, que estableix 
les bases de funcionament del centre. 
Aquest reglament preveu, entre d'al
tres coses, la creació per primera ve
gada d'un Consell escolar del centre 
que, tot i que no és obligatori per llei, 
serà un òrgan consultiu i de debat on 
hi estaran representats tots els sec
tors implicats en l'educació infantil. 
Aquest Consell esco lar, que es va reu
nir per primera vegada el passat 30 
d'octubre, està presidit pel Regidor 
d'Ensenyament, Esteve Barceló, i en 
formen part regidors de l'Ajuntament 
(Miquel Ramis i Josep Ayach), educa
dores (Teresa Bagué, Teresa Grau i 
Matilde Vila) i pares (David Monge, 
Angelina Moragas i Núria Sidera). 

El nostre servei de Llar d'infants és 
econòmicament deficitari i per això, 
tot i que el Departament d'Ensenya
ment aporta una quantitat anual, s'es
tà treballant per aconseguir que l'ad
ministració autonòmica n'incrementi 
el finançament. El Ple del 20 de se
tembre d'enguany va acceptar la sub
venció d'Ensenyament de 3 milions de 
pessetes per a l'any 2000, però a la 
vegada va acordar demanar, igual que 
ja s'havia fet l'any passat, l'augment 
d'aquesta quantitat per adaptar-la al 
cost real del servei. 

Escoles de primària 

Les millores realitzades aquest any al 
CEIP Lacustària han consistit a fer uns 
WC nous per a cicle inicial, canviar fi
nestres i instal.lar calefacció a l'habi
tatge del conserge i arranjar la cuina 
per posar-la de nou en funcionament, 
tot plegat per un import aproximat de 
8 milions de pessetes. Per a l'any 2001 
hi ha previst canviar la campana ex
tractora de la cuina per evitar perill 
d'incendi i canviar el terra del gim
nàs, que està molt deteriorat. Totes 
aquestes obres es posaran en conei-

xement de la Delegada d'Ensenyament 
i se li sol.licitarà una subvenció per 
minorar les despeses. 

Ja està en funcionament també el 
mòdul prefabricat amb dues aules per 
a educació infantil, que ha estat 
instal·lat pel Departament d'Ensenya
ment. 

Per altra banda, el Consell escolar mu
nicipal, en la sessió del dia 26 d'oc
tubre, va acordar sol.licitar al Depar
tament d'Ensenyament que el munici
pi de Llagostera sigui declarat zona 
específica de matriculació per als cen
tres de primària. Això representa que 
les famílies amb fills en edat escolar 
arribades al municipi fora del termini 
de matriculacions, serien derivades a 
l'Ajuntament, on se les informaria so
bre els dos centres de primària i se'ls 
faria emplenar un qüestionari. Si es 
detectessin problemes per part de 
l'EAP, la compensatòria o Serveis So
cials, es decidiria a quin centre s'as
signen. Els nens que fossin assignats 
al Ntra. Sra. del Carme ho serien de 
forma totalment gratuïta, de manera 
que desapareixieria la falta de lliber
tat actual per a algunes famílies a l'ho-

ra d'escollir un dels dos cen tres de pri
mària, donat que un és públic i l'a ltre 
concertat. 

Institut d'Ensenyament Secundari 

Tant la co nstrucció del nou centre com 
la urbanització del secto r Ganix on 
estarà ubicat, són temes als quals l'Ajun
tament està donant la màxima prioritat. 

Pel que fa a l'edifici, els serveis tèc
nics municipals estan col.laborant amb 
l'arquitecte redactor del projecte, 
Jaume Sanmartí, i quan el projecte 
estigui a la nostra disposició es farà 
una reunió amb els professiona ls que 
hi han de treballar. De moment no es 
pot avançar més en el tràmit de cessió 
dels terrenys a Ensenyament, perquè 
aquest departament dema na que al
menys estig ui urbanitzat l'accés. 
Respecte, doncs, a la urbanització del 
sector Ga nix, la Junta de Compensa
ció ja està constituïda i ara falta el 
tràmit de registrar-se com a entitat 
col.laboradora, cosa que segurament 
estarà feta abans d'acabar l'any. Mal
grat això, per avançar temps, el dia 
16 d'octubre ja es va fer una reunió 
amb la Junta i l'empresa promotora 

Lavabos cicle inicial CEIP Lacustària 



del sector (Projectes i Disseny), la qual 
va manifestar el seu compromís de do
nar la prioritat a les obres necessàries 
perquè el Departament d'Ensenyament 
pugui recepcionar la cessió. 

No podem fixar terminis per a la cons
trucció i posada en funcionament del 
nou edifici de l'IES, perquè no depèn 
exclusivament de l'administració mu
nicipal, però aquells temes que sí que 

Festa Major 
El dèficit de la Festa Major d'enguany 
ha estat de 8.487.274.- pessetes, un 
dels més importants dels darrers anys 
al cost at dels set milions i mig amb 
què es va tancar el balanç de la festa 
de l'any 96. És una xifra que no per
met sentir-se del tot stltisfets però 
després d'estudiar-ho detingudament 
s'arriba a la conclusió que aquest re
sultat queda explicat en gran part per 
la diferent manera de reflectir la comp
tabilitat respecte a anys anteriors (la 
majoria de comparacions a les quals 
ens referirem han estat contrastades 
amb la comptabilitat de l'any 99 con
cretament) i per innovacions fetes en 
la programació. 

Hi ha coses que l'any vinent caldrà can
viar, vista l'experiència, però ta mbé 
n'hi ha moltes d'altres, noves, que en 
propers anys poden dona r millors re
sultats. 

Apuntàvem abans que una de les qües
tions fonamentals que ha fet augmen
tar el dèficit, almenys aparentment, ha 
estat el fet que enguany s'han comp
tabilitzat conceptes que altres anys no 
s'havien reflectit en la partida de la 
Festa Major. N'és un exemple clar les 
despeses en hores de t reball del lam
pista encarregat del muntatge elèctric 
general, per no citar altres qüestions 
com el condicionament dels terrenys 
tant d'habitatge dels firaires com 
d'instal.lació de les fires. Les despe
ses anteriorment citades i que pugen 

són competència municipal, l'Ajuntament 
els tracta amb la màxima celeritat. 

Seguint la línia de col.laboració amb 
l'IES, l'Ajuntament ha signat un con
veni amb el Departament d'Ensenya
ment per constituir una uni tat d'es
colarització externa per a aquells alum
nes del centre amb més dificultats per 
a l'adaptació a l'ensenyament teòric i 
amb més aptituds per a activitats ma-

un total de 619.240 pessetes, són 
sens dubte conceptes que han de que
dar reflectits en la partida de Festa 
Major, com és el cas d'aquest any, però 
no sempre ha estat així. 

Altres exemples en serien els imports 
de subvencions atorgades a les car
pes (300.000 pessetes en despeses 
de muntatges i infraestructures i 
300.000 per a la programació musical 
que s'hi ofereix), exactament la ma
teixa xifra enguany que l'any passat, 
amb l'única diferència que aquest any 
apareixen a la comptabilitat de Festa 
Major i l'any passat no hi estaven re
flectides. 

Per tenir present la importància de la 
distorsió que pot representar fer can
vis en la comptabilitat de les parti
des, cal dir que aquesta darrera des
pesa, sumada a les 619.240 anteri
ors, dóna un total d'1 .219.240 pes
setes. 

A factors tan cla rs com els citats an
teriorment, cal afegir-n'hi altres que 
no són tan fàcils de compabilitzar però 
que són sens dubte molt fàcils d'en
tendre. Per exemple el fet que la Co
missió de Festes, encarregada de por
tar la gestió del bar, fes una compra 
massiva amb motiu de la Festa Majo r 
per poder aconseguir un preu de com
pra molt més ajustat. Tota aquesta 
despesa quedarà reflectida íntegra
ment en la comptabilitat de la Festa 
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nuals i t ècniques. Això comporta la 
cont ra ctació d'un monitor per a 5 
alumnes que durant el curs escolar i 
de 9 a 13 h. faran activitats educati
ves en diversos àmbits pràctics (jar
di neria, manteniment, pintura, forma
ció ocupacional, etc.). La subvenció 
qu e hi aporta En senyament és de 
40.000.-PTA per mes i alumne i L'Ajun
tament es fa càrrec de les despeses de 
personal, loca l i materia l. 

Major, mentre que el benefici quedarà 
dil.luït en les comptabilitats de les 
diferents festes de l'any, per a les quals 
s'ap rofi t arà e l material sobrant 
d'aquesta compra. 

Un altre factor important que ha fet 
puja r les despeses és l'increment en 
qualitat i qua ntitat de les actuacions 
musicals. Afegíem enguany una ofer
ta d'espectacles i música per a gent 
gran per al divendres i el dissabte de 
la Festa Major. I el Polivalent millora
va la seva programació amb conjunts 
de primera qualitat, com la Selvatana 
o la Janio Martí, oferint sempre dues 
orquestres de reno m per nit. 

Evidentment això es va reflectir en les 
despeses dels espectacles i en canvi 
no es va reflectir de cap manera en els 
ingressos, ja que no hi va haver cap 
puja en el preu de les entrades. 
Els resultats, doncs, són sens dubte 

millorables, però també és cert que 
aquest primer any ha servit per detec
tar qui nes eren les necessitats, qui
nes les possibilitats d'aug mentar per 
algu na banda els ingressos i quines 
són les coses que l'any vinent ca ldrà 
rectifica r. L'anà lisi acurada que s'ha fet 
d'aq uests result ats permetrà, sens 
dubte, que l'any que ve en puguem 
parlar més satisfactòriament. 

Regidoria de Cultura i Festes 
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Enher perd un recurs i no pot continuar les obres 
El Jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha declarat inadmissible el recurs presentat per ENHER contra el 
decret d'alcaldia de l'Ajuntament de Llagostera que ordenava l'enderroc de les torres. El motiu de la inadmissibilitat és 
que ENHER va interposar el recurs fora del termini establert. 

En una segona interlocutòria de la mateixa data (11.10.00) el mateix jutjat acorda la suspensió de l'execució de l decret 
d'enderroc abans esmentat i prohibeix a ENHER dur a terme la continuació de la insta l.lació del servei. Aquesta suspensió 
i aquesta prohibició tindran efectes mentre la resolució no sigui ferma. 
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• En el Ple del dia 25 d'octubre va prendre possessió del càrrec de Regidora del Grup de Convergència 
i Unió la Sra. Encarna Gonzalez Ferrando, després de la dimissió de la Sra. Marta Julià i de la renúncia 
del Sr. Eduard Galobardes. 

• El diumenge 22 d'octubre va tenir lloc La Festa d'Homenatge a la Tercera Edat. Es va començar amb 
un ofici solemne amb l'acompanyament del Cor Parroquial Llagosterenc. Seguidament al Teatre Muni
cipal Casino Llagosterenc va tenir Lloc L'actuació del Mag Ferran, després de la qual els més de 400 
assistents es varen desplaçar fins a l'edifici polivalent on hi va haver dinar de germanor i ball amb el 
grup Harmonia. El dinar va ser fet i servit per voluntaris de Llagostera que habitualment aot.laboren 
en aquest acte. 

• Des del mes d'octubre i fins al 30 de desembre s'està fent a L'antic edifici de l'esGOrxador un ¡¡urs de 
f-Ormació ocupacional de fusteria per a nois i noies de 16 a 25 anys. Aquest curs compta amb una 
subvenció del Departament de Treball i amb La col.laboració del Consell Comarcal det Gironès, que hi 
aporta el personal, i de l'Ajuntament, que cedeix Les instal.Lacions. 

• EL dia 1 d'octubre va entrar en vigor un conveni experimental amb el Consell Comarcal del Gironès 
per a neteja viària. Durant 4 mesos es posarà a prova aquest sistema de neteja amb màquina, que no 
substitueix sinó que complementa la neteja manual de la brigada municipal. Si els resultats són 
positius es consolidarà aquest sistema, que podria millorar L'aspecte de les nostres vies públiques i 
alliberar la brigada per poder-se dedicar a d'altres tasques. 

• L'Entesa per Llagostera va presentar en el Ple del 25 d'octubre tres mocions: una sobr-e el preu dels 
carburants, una altra d'adhesió a la campanya Segells plurals i una sol.Licitant La gratuïtat dels llibres 
de text i del material escolar. 

• Un conveni signat entre l'Ajuntament i el Centre de formació contínua de la Fundació Univer-sitat de ~ 
Girona permet tenir en pràctiques a L'àrea de Medi Ambient una alumna del diploma de postgrau de @) 
gestió ambiental. 

• S'ha netejat un tram de 500 metres de La riera Gotarra, tal com es pot comprovar en el canvi que ha 
experimentat aquesta riera en el tram del nucli urbà. 

• EL dia 4 de novembre es varen inaugurar dues exposicions: una dedicada a la vida i l'obra de Maria 
Gay, fundadora de l'Institut de Religioses de Sant Josep (a la sala d'exposicions de La Caixa) i una 
altra de les reproduccions de bolets en guix, obra d'Esteve Fa (al Petit Casino) . Durant el mes de 
desembre es podran veure les següents exposicions: Quan les campanes parlaven. La nostàlgia d'un so 
a la Sala de Plens de L'Ajuntament; L'Hospital, 5{)0 anys. D'hospital de pobres a geriàtric a l'Arxiu 
Municipal; Roba antiga a la Sala de Plens de l'Ajuntament (vegeu programes apart). 

• Per solucionar el problema d'acumulació d'aigües pluvials a la part central del carrer Olivareta, s'han 
instal.lat dues reixes pluvials als dos extrems del carrer i s'ha ampliat La que hi ha al mig. 
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