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Pressupost 2001
Les despeses previstes en els
pressupostos de l'Ajuntament i dels
seus organismes autònoms són les
següents:
AJUNTAMENT ...............895.624.995
PATRONAT ESPORTS ........40.611.200
PATRONAT HOSPITAL ......89.149.158
Cal tenir present que entre les
despeses de l'Ajuntament hi ha una
partida de 28.100.000 de pessetes a
transferir al Patronat d'Esports i, per
tant, aquesta mateixa quantitat està
inclosa en els 40.611.200 de pessetes
que el Patronat d'Esports destina a
diversos conceptes de despeses .
Descomptada aquesta quantitat que
es repeteix en els pressupostos de les
dues entitats, resulta un pressupost
global de despeses de 997.285.353
pessetes.
El total d'inversions de l'Ajuntament
per al 2001 serà de 408.665.100 de
pessetes. A continuació es poden
veure algunes de les inversions
destacades. La part del cost de cada
obra que no queda coberta amb la
subvenció es finançarà amb fons
propis de l'Ajuntament, amb quotes
urbanístiques o amb crèdit.

INVERSIÓ
Arranjarrent i equiparrent edifici Po licia L.

PRESSUPOST

SUBVENQÓ

15.750.000

6.700.000

Millores edifici CEIP Lacustària

5.500. 000

1.0 00.000

Adequació i mobiliari Llar d~nfants

1.500.000

Plànols i projectes tècnics •

21.000.000

Redacció Pla Acció Local Sostenibilitat

7.500.000

Connexió sanej arrent zona industrial•

7.905.845

Ampliació deixalleria

4.290. 200

2.145.000

44.620.684

15.932.940

Ampliació i reparació Cerrentiri

3.75 0. 000

Ca seta 9enerad or i equip arre nt Po !iva ent

2.1 76. 642

Aportació inversions Patronat d'Esports

2.7 00.000

1.000.000

Aj ardi narre nt zones verdes

14.000.000

3.501.945

Urbanització Mont Rei•

90.657. 271

Urbanització Puig del General•

133. 114.4 58

Reposició pavirrent de carrers

3.000.000

Ma nteni rrent pants i rie res

1.000. 000

Mantenirrent camins veïnals

4.000.000

Reparació voreres

2.0 00.000

Adquisició i expropiació finques•

30.000.000

Serryalització veïnats

2.000. 000

Prevenció incendis

1.500.000

* Inversions que en principi està previst finançar, totalment o en part, amb quotes urbanístiques.

Calendari del contribuent
Cementiri i vehicles: del29 de gener al30 de març
Escombraries, guals i gossos: del 26 de febrer al 27 d'abril
Impost sobre Activitats Econòmiques: del23 d'abril al25 de juny
Impost sobre Béns Immobles: del16 de juliol al17 de setembre.

informació
lnuhiNI!i
Alguns edificis
municipals afectats
per termites
A l'Hospital-Residència J osep Baulida i a la Llar d'Infants
es varen observar uns símptomes que varen donar l'alerta
de la possible existència de termites. Donat que aquests
insectes són molt destructi us de les estructures de fusta
dels edificis, es va encarregar a l'empresa DEM (Diagnosi
d'Edificis Malalts) que revisés els dos edificis esmentats i
les oficines de la Policia Local. En tots els casos l'informe
ha detectat, en major o menor grau, la presència de
termites.

Concurs de
pessebres,
aparadors i carrers
Nadal2000
Tal com deien les bases, els guanyadors de les
diferents modalitats del concurs varen ser anunciats
per Llagostera Ràdio. Malgrat tot, publiquem a
continuació la relació detallada de premiats:
PESSEBRES
lr. Premi: Xavier VALENTÍ PUJADA$
2n. Premi: Francisco ROBLES GOMEZ

De les quatre plantes de l'Hospital, dues estan afectades,
però de manera concentrada i relativament fàcil d'aplicarhi el tractament, que es començarà aquest any. Aquesta
actuació serà costosa donat que l'edifici no es pot
desallotjar i s'ha de fer un tractament més lent però que
no afecti les persones.

APARADORS
lr. Premi: Dolors DEU
2n. Premi: FARMÀCIA SAURÍ
CARRERS
COMTE GUIFRÉ

Tant a la Llar d'Infants com a la Policia Local també s'ha
detectat la presència de termites. S'ha pr ocedit
immediatament a l'apuntalament i al canvi de bigues del
sostre del ga ratge de la Policia Local, que a la vegada és
el terra d'una aula de la Llar d1nfants. En aquests moments
ja estan encarregats els treballs de desinsectació de tots
dos edificis.

El Jurat estava format pels següents membres: Josep
Blanch Vall-llosera, Teresa Casadevall Colomer, Teresa
Puértolas López i Montserrat Vila Gutarra.

Aportació del Pla Únic d'Obres i Serveis
2000-2003 a Llagostera
En la quarta columna es pot veure la proposta inicial de la Generalitat de concessió de subvencions a les sol.licituds
formulades per l'Ajuntament. Després de les al.legacions que hi va presentar l'Ajuntament, en la cinquena colu mna
consten les subvencions definitives que rebrà el municipi de Llagostera.

OBRA

PRESSUPOST

SUBVENCIÓ SOL· LICITADA SUBVENCIÓ INICIAL SUBVENCIÓ DEFINITIVA

Amplíació Cementírí

31 .8ó5.880

20.712.822

8.000.000

1 5.932.940

Urban itzacíó zona (esportwa )
PL Narcís Casa s

95.820.óó9

. 38.750.000

29.704.407

29 .704.407

127.ó8ó.549

59.462.822

37.704.407

45.ó37.347

TOTAL

Reestructuració de les regidories de l'equip
de govern
Després de l'experiència que dóna
l'execució d'un primer pressupost, i
per tal d'aconseguir el doble objectiu
de millorar l'organització interna de
l'equip de govern i d'avançar en el
tractament de diferents temes no
abordats fins ara en la política
municipal, l'Alcaldia ha realitzat una
reestructuració de Les delegacions en
els regidors de l'equip de govern que,
sense que sigui molt substancial,
introdueix noves competències i
concreta les ja establertes.
Les principals novetats són:
a) Nova regidoria de "participació
ciutadana i comunicació" de La qual
és responsable Jaume Moll. Es pretén
aprofundir en la creació de consells
de participació ciutadana en Les
diferents àrees de l'Ajuntament, i en
el tractament específic dels mitjans
de comunicació depenents de la

Corporació per tal de garantir la
màxima imparcialitat i transparència.

b) Nova regidoria de "solidaritat i
cooperació " de la qual és
responsable Montserrat Pla. ELprimer
objectiu és aconseguir una major
sensibilització dels llagosterencs en
aquests temes.
e) S'omple de contingut la regidoria
de "medi ambient" de la qual és
responsable Jordi Noguera. A partir
d'ara serà el responsable de la neteja
viària, la recollida i el tractament de
residus, l'abastament i el sanejament
de L'aigua, el manteniment de camins
i La protecció del medi en general.
Així mateix t i ndrà cura de la
prevenció d'incendis i inundacions.
d) Consolidació d'una nova regidoria
de "promoció local", que abraça des
de la promoció turística i d'activitats

econom1q ues fins al suport a la
inserció laboral. EL responsable és
Miquel Ramis, que també assumeix
des d' ara les competències del
cementiri, més pròpies de La seva
regidoria de "sanitat i consum"
que de la de parcs i jardins. Aquesta
darrera regidoria, com es desprèn del
seu nom, també pretén iniciar alguna
actuació relacionada amb La defensa
dels consumidors.
Aquesta remodelació, com els canvis
introduïts al principi del mandat,
(integrar el tractament de la 33 Edat
i de l'Hospital-Residència dins l'àrea
de Serveis Socials; tractar la Llar
d'Infants no com un tema de Serveis
Socials sinó d'Ensenyament, etc) serà
positiva i acabarà de donar coherència
a la configuració de les diferents
regidories, per tal de donar un millor
servei a tots els llagosterencs.

L'Alcaldessa de Sta. Cristina d'Aro
i Presidenta de l'Associació

Catalana de Municipis, Pilar
Blasco, L'Alcalde de Llagostera i
el Vicepresident 4t. de la Mesa
del Congrés de Diputats, Josep
López de Lerma, que, entre
altres autoritats i representants
dels restauradors, varen assistir
al dinar d'inauguració de la
campanya del peixopalo, que va
tenir lloc a la Masia Sureda el 15
de febrer. Foto El Butlletf

informació
luilhidi!!U
Propostes dels grups municipals al Ple
(Extret de les actes dels plens)
PLE DEL 29 DE NOVEMBRE DEL 2000

PLE DEL 27 DE DESEMBRE DEL 2000

El Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar
3 mocions:

El Grup Municipal de Convergència i Unió va presentar
3 mocions:

• sol.licitant que en el pressupost muni cipal del 2001
s'habilités una partida de 3.000.000.-PTA en concepte
d'assistència social domiciliària, que s'elaborés un cens
municipal de gent gran que pogués necessitar aquest tipus
d'atenció i confeccionar un catàleg de les prestacions que
han de configurar aquest servei. La moció va ser
desestimada amb els vots en contra de l'Entesa per
Llagostera perquè l'assistència social domiciliària ja es
presta en els casos més necessitats, i el cens de gent gran
ja està fet i s'està treballant en l'estudi de les necessitats
per concretar les actuacions a fer i quantificar la despesa.

• Demanar al Servei Català de la Salut un servei
d'ambulàn cia permanent a Llagostera. La moció va ser
aprovada per unanimitat.

• sol.licitant adquirir, col.locar i fer complir un senyal de
prohibició d'aparcament davant de la rampa del Pavelló
Municipal d'Esports . CiU va retirar la moció donat que el
Regidor d'Esports va explicar que ja s'havia senyalitzat.
• sol.licitant que s'habilités una partida en el pressupost
municipal per a la construcció d'almenys dos vestidors al
Pavelló Municipal d'Esports. La moció va ser desestimada
amb els vots en contra de l'Entesa per Llagostera, per
considerar que primerament s'havia de pronunciar el
Patronat Municipal d'Esports.
El Grup Municipal de l'Entesa per Llagostera va
presentar 1 moció:

• soLli citant al govern de la Generalitat que inclogués en
el pressupost del 2001 una dotació inicial mínima de
86.000.000.-PTA per a la construcció de l'IES, una dotació
inicial mínima de 56.000.000.-PTA per a l'ampliació del
consultori i una partida de 402.000.000.-PTA per a la
construcció de l'enllaç de la carretera GI-6744 amb la C253 (cruïlla de Sant Llorenç). La moció va ser aprovada
per unanimitat després d'acceptar-se la modificació
proposada per CiU de demanar una dotació suficient per
assegurar la construcció de l'IES, i no pas una quantitat
concreta.

• oemanar un nou estudi d'impacte de la línia d'ENHER
que contemplés amb més rellevància que a l'estudi actual
l'afectació a les persones, que tingués en compte la
implantació al territori de la variant de Llagostera i que
inclogués tot el casc urbà com a criteri bàsic per realitzar
l'estudi . La moció va ser desestimada per l'Entesa, ja que
les propostes de la moció eren alguns dels acords que
s'havien pres en una Comissió Informativa a la qual varen
assistir, a més de ls regidors de CiU, membres de la
Coordinadora, i en la qua l s'havia acordat actuar
conjuntament i amb discreció.
• Elaborar un estudi de les necessitats lumíniques i de
seguretat a la zona de la carretera de Girona a Sant Feliu
al pas pel nucli urbà; substituir les instal.lacions
elèctriques actuals per unes que garantissin la seguretat
dels ciutadans i adequar-les a l'estalvi d'energia i a una
menor contaminació lumínica del cel. La moció va ser
desestimada per l'Entesa perquè, tal com es va constatar
en el document que la Regidora de Governació va fer públic
en el mateix Ple, ja està fet l'estudi de les instal.lacions
elèctriques públiques de tot el nucli urbà, el qual posa de
manifest que gairebé tots els quadres elèctrics necessiten
una revisió, i no només la zona de la carretera.

NOTA: S'esmena l'error del número anterior d'Informació municipal, en el qual es deia que la moció sobre el preu dels
carburants havia estat presentada per l'Entesa per Llagostera, quan en realitat va ser presentada conjuntament amb el
grup de Convergència i Unió

10 anys del Pavelló Municipal d'Esports
El Pavelló Municipal d'Esports celebra aquest any el10è. aniversari. S'ha commemorat amb una exposició de fotografies,
una tertúlia a Llagostera Ràdio, un espectacle infantil, un concert, diversos actes esportius i un dinar institucional de
reconeixement a les persones que han col.laborat en el foment esportiu al municipi.
En aquest acte es va lliurar una placa a Miquel Orobitg pel seu mèrit esportiu; a Jaume Fugueras per l'activitat
esportiva al llarg de la vida de Llagostera Competició i amb motiu de la dissolució de l'entitat; i a les següents
persones per la col·laboració en la vida esportiva municipal durant els 10 anys del Pavelló Municipal d'Esports: Fermí
Santamaria, Narcís Casas a títol pòstum, Jordi Bayé, Lluís Vilaplana, Pilar Sancho, Ramon Soler, Joaquim Masferrer i
Josep Mir.

Acte de reconeixement a les persones vinculades al món de l'esport durant els 10 anys de vida del Pavelló.
Foto Kim

Consell Municipal de Comunicació Local
El mes de juliol passat l'Ajuntament va crear el Consell
Municipa l de Comunicació Local (CMCL) i el reglament
que el regula. Aquest és un òrgan consultiu de l'Ajuntament
de Llagostera, amb la finalitat de garantir la independència
dels mitjans de comunicació locals, la seva pluralitat
política, social i cultural, i l'o rientació i la qualitat dels
continguts.
En les primeres sessions que ha tingut el CMCL s'han
estudiat dues propostes de gestió de l'emissora municipal
Llagostera Ràdio, i s'ha discutit i es continuarà ananlitzant
el co ntingut que té i que ha de tenir el butlletí
d'informació municipal que teniu a les mans, per tal de

donar als ciutadans una informació tan objectiva i ajustada
a la realitat com sigui possi ble.
El CMC està format pels següents membres:
• ALcalde (Lluís Postigo)
• 1 Regidor de l'equip de govern (Ja ume Moll)
• 1 Regidor del grup municipal de l'oposició (Ramon Soler)
• 1 representant de Llagostera Ràdio (Ramon de Arriba)
• 1 representant del Butlletí de Llagostera (Marc Sureda)
• 4 persones relacion ades amb la comunicació o membres
d'entitats cíviques locals (Joan Gruart, Josep Sanc hez,
Sílvia Fa i Antoni Sanchez).

Nova ordenança fiscal en aplicació de la llei
de la intervenció integral de l'administració
ambiental
A partir del dia 01.01.01, en aplicació de la nova Llei
d'Intervenció Integral, desapareix la que coneixíem com
a "llicència d'obertura d'establiments", que queda
substituïda per "l'autorització, la llicència o el permís
municipal ambiental", segons les diferents característiques
que presentin les diverses activitats a implantar, modificar
o legalitzar.

Aquest fet ha comportat, obligadament, la redacció d'una
nova ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
l'autorització, la llicència i el permís ambientals, que ha
estat aprofitada per l'Ajuntament per incentivar, amb una
considerable rebaixa de Les quotes tributàries que es venien
cobrant fins al dia d'avui, les abans esmentades
legalitzacions i adaptacions.

Això que aparentment només sembla un canvi de nom,
representa en realitat un veritable canvi en el tractament
que es venia donant fins ara a les activitats econòmiques,
tenint molta més cura de la incidència que aquestes poden
tenir en el medi ambient i facilitant la tramitació a aquelles
que no són nocives.

Així doncs, i només a títol d'exemple d'aquesta rebaixa,
s'ha de dir que un comerç qualsevol, un restaurant, una
perruqueria o un despatx d'un professional Liberal d'uns
200 m2 de superfície, abans havia de pagar una taxa per
llicència d'obertura de 184.000.- pessetes, mentre que
ara serà només de 88.000.- pessetes. O en el cas d'una
activitat ramadera d'uns 1.100 m2, que abans pagava una
taxa de 401.500.- pessetes, ara només haurà de pagar la
taxa de 286.000.- pessetes.

És important rema rcar que totes aquelles activitats que
no estiguin legalitzades a l'entrada en vigor d'aquesta nova
llei han de regularitzar la seva situació abans del
30.06.2001. i que Les activitats existents, legalitzades amb
anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada llei, han
d'adaptar la seva situació abans de l'01.01.2004 o de
L'01 .01.2007 depenent dels casos.

Amb aquesta nova ordenança s'ha pretès que totes les
activitats estiguin ajustades a la normativa, i esperem
que totes les parts i nteressa des col.laborin en la
consecució d'aquest objectiu.

Al.legacions al Pla d'Espais d'Interès Natural
(PEIN) Massís de Cadiretes
Aquestes són les al.legacions que ha presentat
l'Ajuntament de Llagostera a la delimitació definitiva de
la zona inclosa en el PEIN Massís de Cadiretes:
Pri mera .- El propi PEIN al descriure els límits del seu àmbit,
exclou els espais urbanitzats situats en el seu interior. La
delimitació definitiva determinada en la documentació
presentada a escala 1/10000, no s'ajusta als límits dels
sectors urbanitzables de Font Bona i Selva Brava establerts
per les vigents Normes Subsidiàries de Planejament. En el
cas del sector de Selva Brava s'inclou dintre del PEIN la
zona sud, i en el cas del sector de Font Bona s'inclouen
dintre del PEIN diverses zones i en canvi s'exclouen terrenys
classificats com a sòl no urbanitzable.

Segona.- Aquest Ajuntament considera que també s'haurien
d'incloure dintre de l'àmbit territorial de l PEIN Massís de
Cadiretes els terrenys situats al costat est (fins al torrent
de Can Tallades) i oest (fins al torrent del Puig Orio l) del
Puig d'en Moner, amb la finalitat que quedi inclòs el
marge esquerre del Ridaura, el Puig Oriol i el marge dret
del sot de la Sella, atès el va lor natural d'aquests elements
que també formen part del Massís de Cadiretes.
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•En el Ple del 29 de novembre
del 2000 es va designar, a
petició del grup municipal de
Convergència i Unió, La
regi·dora Sra. Encarna Gonzalez com a membre del
Patronat Municipal de
t'Hospital-Residència Josep
Baulida, en substitució del
regidor Sr. Manel Ramírez.

juvenil de la comarca del
Gironès, editada en conveni
entre els municipis de la
comarca i el Consell Comarcal. La podeu trobar als
serveis municipals, als bars i
a Les Llibreries.

• EL Ple del dia 20 de setembre
del2000 va acordar substituir
el regidor Sr. Jordi Noguera
•S'ha desbrossat i arranjat el pel regidor Sr. Jaume Moll
camí del Veïnat de Panedes com a representant de l'Ajunque va des de la Masia Sureda tament al Consell i a La Junta
de Govern del Patronat
fins a Can Balmanya.
Municipal d'Esports.
• En espera que el Consell
Comarcal del Gironès insta Lli • Repartides entre els veïnats
els contenidors de recollida de pagès, s'han instal.lat 10
selectiva, s'ha posat al Veïnat casmes per a la coUocació
de Panedes un cubell d'es- d'informació d'interès.
combraries.
• Mitjançant conveni entre
• A la zona del camp de L'Ajuntament, el Consell
futbol hi ha un contenidor Comarcal i AVORA, aquesta
associació de voluntans duu
per a brossa de jardineria.
a, terme tres projectes de
•Ga-Z és el nom de la nova L'A rea de Serveis Socials: el
publicació d'informació projecte socioeducatiu El

Casin a
d'informació ~"~~'!lflilll'-'lliJ~. .~
municipal al Vt.
de Bruguera.
Foto Ajuntament
de Llagostera

informació
lulihiNII
Talleret, el projecte d'i ntervenció soc10cultural El Sol
i el projecte d'integració de
dones immigrants Lacoli.
L'Ajuntament de Llagostera
es fa càrrec de la totalitat de
les despeses que comporta la
realització d'aquestes activitats, que són de
1.360.000.-PTA. Aquest
contracte va entrar en vigor
el dia 1 de novembre del
2000 i serà vigent fins al 30
de juny del 2001.
• L'Associació de restaurants
de Llagostera, ganxons i de
la Vall d'Aro per Nadal va
obsequiar els residents de
l'Hospital amb un à,Pat típic
d'escudella i carn dolla.

•S'han instal.lat uns nous jocs
infantils als jardins del Parc
de l'Estació i del e/ Ricard
Casademont.
•S'ha convocat el VI Concurs
literari de Sant Jordi . Es
poden trobar les bases als
serveis municipals i a
llagostera. com.
• Properament entrarà en
vigor una Ordenança municipal de mesures de foment
d'activitats agrícoles i ramaderes , que regularà els
ajuts economies de l'Ajuntament per a la promoció de
les actlVitats agrícoles i
ramaderes en el terme municipal de Llagostera.
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Joc instal · lat al
Parc de l'Estació.
Foto Ajuntament de
Llagostera ·

INFORMACIÓ MU NICIPAL
és una publicació periòdica editada per
l'Ajuntament de Llagostera

AJ U N TAMENT
D E L l A G O STE RA

