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El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Després d'estudiar i valorar les al -legacions
presentades a la revisió de les Normes Subsidiàries
de Llagostera, el passat 26 de febrer el Ple de
l'Ajuntament va aprovar provisionalment el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), un pla
que defineix els criteris del creixement i
desenvolupament urbanístic del nostre municipi
per als propers 10 anys.
El POUM contempla, entre d'altres propostes, la
interconnexió de les noves carreteres projectades
(la variant i el desdoblament de la Carretera C35) que servirà per cohesionar i articular la xarxa
viària existent. Així mateix, es perllonga
l'Avinguda del Gironès des del nou IES, passant
per sota del dipòsit del Pasteral fins a la rotonda
d'accés a la futura variant. L'antic sector
urbanitzable de l'aeròdrom de Panedes i la segona
fase de la urbanitza ció de Mont-rei es
desclassifiquen per passar a ser zones no
urbanitzables, mentre que es classifiquen com a
nou sòl per a ús residencial els terrenys inclosos
entre el sector Fonollerons i la riera de can
Cateura, els terrenys inclosos entre el carrer Sant
Narcís i la carretera de Tossa i els que queden entre
el carrer Ricard Casademont i la perllongació del
passatge Costa Brava. Pel que fa al sòl industrial,
es classifiquen els terrenys que quedaran entre el
carrer Migjorn (deixalleria municipal) i la nova
variant, així com els terrenys situats a banda i
banda de la perllongació del carrer Ind ústria
(sector CAVISA) fins al dipòsit del Pasteral.
Amb l'aprovació del POUM es creen noves zones
d'equipaments i espais com els que hi ha entre
l'avinguda de l'Esport i la carretera de Sant Llorenç,
els terrenys que ocupen les finques de la cantonada
del carrer Ganix amb el carrer Lleó I (fàbrica de Can
Roig fins al CEIP Lacustària) i els terrenys que
quedaran per edificar entre el carrer Cantallops i la
nova rotonda que anirà situada a la cruïlla de cal
Portuguès. També es destinen a equipaments els
terrenys adjacents del darrera del Pavelló d'Esports i
als del costat del local Polivalent. Amb aquesta revisió

es creen tres noves zones d'aparcament, una per a
camions a la zona industrial de can Coixinera, una
segona al costat de la nova rotonda de cal Portuguès
i una tercera al voltant de la zo na esportiva.
Finalment el POUM regula i amplia els usos en el sòl
no urbanitzab le perquè siguin compatib les amb el
caràcter agrícola i forestal del territori i es protegeixen
els hàbitats aquàtics com les rie res, els torrents, la
vegetació de ribera i les zones de protecció fluvia l pel
seu gran valor ecològic.

informació
El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat:
El PALS
El passat 28 de març es va presentar
públicament la Declaració Ambiental del
municipi fruit de la redacció del Pla d'Acció
Local per a la Sostenibilitat iniciada l'any
2001
El Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
(PALS) de Llagostera és un pla estratègic
que integra els diferents aspectes socials,
ambientals i econòmics seguint els principis
d'un desenvolupament sostenible i establint
un conjunt d'estratègies, programes i
accions per dur a terme en els propers 10
anys.
El PALS de Llagostera s'estructura
jeràrquicament en 7 línies estratègiques o
objectius, que es desenvolupen en 24
programes d'actuació o àmbits temàtics, i
es concreten en un total de 102 accions i
projectes pressupostats en 3.110.200 € .

La Declaració Ambiental de Llagostera es va presentar al Teatre Casino
Llagosterenc

Preservar l'entorn natural de Llagostera i potenciar l'activitat rural que s'hi desenvolupa amb criteris de
, sostenibiltat (com per exemple aplicar la normativa de regulació de l'accés motoritzat al medi natural)

I

Millorar la qualitat urbana i planificar un creixement equilibrat (com ara elaborar un Pla de millora del
mobiliari urbà)
Millorar l'accessibilitat i afavorir una mobilitat sostenible (promoure l'ús de la bicicleta)
Utilitzar eficientment els recursos (com per exemple conscienciar la població sobre la necessitat d'un ús
un consum racional d'aigua)

I

Promoure una economia moderna, diversa i respectuosa amb l'entorn ( com ara rea litzar un Pla de '
dinamització del comerç que ajudi a la modernització del comerç local)
Fomentar la cohesió social i la qualitat de vida dels llagosterencs (constitui r un consell d'entitats)
Millorar l'organització i els serveis municipals i la participació ciutadana en la presa de decisi ons locals
(com per exemple elaborar uns pressupostos participatius) .
1

A la web www.llagostera.org/pals trobareu el document complet amb totes les actuacions i la seva priorització

I temporal.
~---------------------------------------
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informació
Substitució dels arbres del
parc de la Torre
Arran de L'inform e de La Secretaria de Seg uretat Pública de La Direcció
General d'Emergències i Seguretat Civil de La Generalitat de Catalunya i de
L'informe tècnic encarregat per L'Aj untament a un enginyer agrò nom que
recomanen substituir els arbres del parc de La Torre fortament afectats
pel temporal de vent dels passats 31 de gener i 1 de febrer, L'Ajuntament
de Llagostera va decidir iniciar els treballs necessaris per tal de substituir
els esmentats arbres.
Segons els informes encarregats pel mateix Ajuntament, els pins existents
al parc de La Torre suposaven un risc potencial i per ta nt calia tallar-Los i
substituir-Los. Aquest pins havien esgotat el seu cicle vital de creixement
i presentaven greus problemes d'arrelament.
Atenent Les indicacions d'ambdós informes, L'Ajuntament de Llagostera
va iniciar els treballs de substitució dels arbres la mateixa setmana de La
rebuda dels in form es en entendre que no fe r- ho su posa ria un acte
d'irresponsabiLitat.
En aquest sentit s'han substituït els pins afectats per 3 plàtans, 3 Lladoners,
5 roures, 5 alzines, 1 Liquidamver, 1 prunus, 3 gatells, 6 cirerers d'arboç i
6 castanyers. De manera progressiva es plantaran noves espècies amb La
idea de convertir el parc en un petit jardí botà nic on tota La flora estarà
degudament identificada amb rètols informatius.

r L'Ajuntament de Llag ostera va
' assumir des del passat mes de
' març el manteniment de Les
I obres realitzades fins al moment
: en el sector Fonollerons amb La
signatura d'u n conveni. Amb
aquesta sig natura el promotor
1 de Les obres renuncia al termini
que Li permetia executar Les obres
· fins al 2007 i es compromet a
realitzar el sub-sector 2 abans
1 del gener de L'any 2004 i el subsector 3 abans del gener del
· 2005. Així mateix el promotor
cedeix a L'Ajuntament els terrenys
que ocupen La pineda tendra del
! ce me nti ri, com a parc, i
L'Aj untament de Llagostera es
compromet a posar-hi el nom de
Miquel Noguer Au ladell.
D'a ltra banda L'Aju ntament de
' Llagostera ha assumit amb data
1 d'abril de 2003 La titularitat de
Les obre s de La urbanització
Mont-rei. D'aquesta manera es
I permet La dissolució de l'Entitat
Urban ística de Manteniment i
Conservació Mont-rei.
I Pel que fa a La urba nització de
Llagostera Residencial, des de
L'Aj untament s'est an ultimant
tots els tràmits que possibilitaran
La seva recepció.

f .

Un any més amb motiu de la celebració del dia de L'arbre els 2 centres
educatius de prim ària de Llagostera juntament amb l'Aju ntament de
Llagostera van participar en dues plantades d'arbres. D'una banda
els alumnes del col· Legi Nostra Senyora del Carme van encarregar-se
?e pla~tar diverses espècies d'arbres a La zona alta del polígon
1ndustnal. En co ncret es varen plantar arbres de ribera, plàtans,
bedolls, populus i escàcies. Així mateix els alumnes del CEIP Lacustària
varen plantar diversos exemplars de bedolls i escàcies a La urbanització
La (anyera.

Recordeu que podeu seguir La retransmissió íntegra dels Plens
Municipals a Llagostera Ràdio a
través
del 105.7 FM.
1

IEls

Ple ns

ordinaris

de

¡ L'Aju ntame nt de Llagostera
tenen Lloc el darrer dim ecres de
1
: cada mes a partir de les 9 del vespre.

informació
Telecentre a la Líar d a
L'Àrea de promoció i desenvolupament local va elaborar a finals del 2002 un projecte per a la creació d'un
telecentre a la Llar d'avis. Aquest projecte ha estat valorat positivament per la Diputació de Girona concedint,
amb data de 26 de març del 2003, una subvenció de 14.393,25 €.
La creació del telecentre té com a objectiu principal dotar el municipi d'un instrument que apropi i estimuli l'ús
de les noves tecnologies a la població, en especial a aquells sectors que per la seva edat, cultura o possibilitats
econòmiques, es veuen marginats o dificultats per accedir a les noves tecnologies i a les possibilitats que se'n
deriven.
En una primera fase i a l'espera de veure els resultats i els objectius assolits, el telecentre estarà dotat de 4
ordinadors d'última generació amb el seu corresponent sistema operatiu i programari bàsic, connectats a un
línia ADSL d'accés a Internet.

El web oficial dei mu

s era
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El web, accessible des de http:/jwww.llagostera.org,
pretén per una banda millorar la comunicació amb els
veïns de Llagostera i per altra facilitar als visitants
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virtuals la informació necessària perquè tinguin un bon
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coneixement del municipi.
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llagostera.org inclou diverses categories agrupades
a .....
en 6 grans apartats: Ajuntament, El municipi, Serveis
·
Municipals, Agenda, Llocs d'interès i Notícies.
El web incorpora formularis que permeten la
comunicació entre l'usuari i l'Ajuntament. D'aquesta
manera, per exemple, es pot sol· licitar el servei de
recollida de trastos a domicili sense necessitat de
trucar o de desplaçar-se fins a l'Ajuntament. També es
Pàgina principal de llagostera.org
poden descarregar models oficials d'instàncie s,
subscriure's a la versió digital de la publicació
"Informació Municipal", sol-licitar informació, consultar les ordenances municipals ... tot plegat pensant en un
primer pas cap a la futura administració on-line.
El web llagostera.org ha estat subvencionat per la segona fase del programa "Gironès en Xarx@" del Consell
Comarcal del Gironès i va ser presentat públicament el passat 26 de març.
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Un dels apartats destacats que inclou el web oficial de l'Ajuntament de Llagostera es la "guia comercial i
de serveis del municipi", un directori virtual on apareixen tots els establiments comercials, industrials i
de serveis professiona ls que s'ofereixen des de Llagostera. El directori està degudament classificat per
categories en funció del tipus de negoci. La guia comercial conté una fotografia del negoci, la seva
adreça, el telèfon, el fax i, si s'escau, el correu electrònic i un enllaç a la seva pàgina web. El portal
comercial està en fase de construcció i es preveu que a finals d'abril estigui operatiu al 100%. No obstant,
i de forma temporal, és accessible des de www.llagostera.org/comprar.asp . El fet de constar en aquest
espai no representa cap cost per als responsables del negoci .
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informació
Nou sistema de recollida
d'escombraries
!:Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera, coincidint amb la
nova concessió del servei de recollida domiciliària d'escombraries, ha
instal·lat nous contenidors de rebuig que s'han distribuït per tot el poble.
D'aquesta manera, des del passat dia 15 de març la recollida porta a porta
que es venia fent en concrets sectors del nucli urbà s'ha suprimit i per
tant cal dipositar les bosses de rebuig als contenidors corresponents.
Aquesta mesura es mantindrà fins que s'apliqui a tot el poble la recollida
de matèria orgànica.
!:horari de recollida de les escombraries és a partir de les 6 del matí. Així
doncs, les bosses s'han de deixar als contenidors indicats a partir de les 8
del vespre i abans de les 6 del matí.
Així mateix s'ha ampliat a tres dies (fins ara eren dos) el servei de recollida
als veïnats de pagès i urbanitzacions de Llagostera. Actualment Llagostera
disposa de 30 àrees de recollida selectiva de residus i un total de 179
contenidors de rebuig.
Amb tot, cal remarcar la importància d'emprar els contenidors de recollida
selectiva per desprendre's de la majoria de residus com ara el paper i el
cartró (iglú blau), els envasos de plàstic i llaunes (iglú groc) i el vidre
(iglú verd). Així mateix les piles es poden dur als diferents establiments
del municipi que disposen de contenidor especial o bé a les oficines de
l'Ajuntament.

Ampliació de ·la deixalleria

1
L'Ajuntament de Llagostera ha
signat un conveni amb l'empresa
Gas Natura l on es plantej a la
regasificació del municipi al llarg
d'un any.
L'actuació per part de Gas
Natura l ha començat aquest mes
d'abri l i bàsicament preveu fer
gas
a
les
arribar el
urbanitzacions de Llagostera 1
Residencial i Mont-rei, als sectors
de ca n Gotarra, Ganix i
Fonollerons i preveu la fut ura
connexió amb les urbanitzacions '
de la Mata i de La Canyera i
completar la xarxa a la resta del .
nucli urbà.
La implantació del gas natura l 1
representa la consolidació d'una J
font d'energia no co ntaminant
que contribueix a un major I
confort i quali tat de vida i
ajudarà a la potenciació dels
sectors econòmics del municipi.
I
J

I
I

I

unici al
A començaments del mes d'abril han finalitzat les obres d'ampliació de la
deixalleria municipal. Les obres han permès doblar la superfície d'aquesta
insta l· lació de recollida selectiva de residus i per tant augmentar-ne
considerablement la capacitat i millorar-ne la seva gestió. En aquest sentit
s'incrementen el nombre de contenidors i se n'instal·laran uns amb més
capacitat, fet que reduirà considerablement el seu transport cap a la planta
de tractament i en conseqüència el cost econòmic. L'any 2002 es varen
registrar un total de 7.400 entrades a la deixalleria.
1

1

Amb la voluntat de mantenir
nets i arranjats els camins que
uneixen els nostres veïnats
l'Àrea de Medi Ambient de
l'Aju ntament de Llagostera ha
conti nuat arranjant diversos
camins com ara els de Bruguera,
de Panedes i de Creu de Serra
entre d'a ltres actuacions com el
manteniment de diverses pistes
forestals al voltant de l'abocador
de So lius.
I
També està previst en els propers
mesos contractar els treballs de
neteja i manteniment de bo na
part de les rieres del municpi. '
Per això l'Ajuntament va ·
demanar i obtenir una
subvenció de l'ACA per un
import de 73.893 € .
_ _ ____j

1nformació
Noves publicacions de l'àrea
de Cultura i l'Arxiu

EPISODIS DE
LA HISTÒRIA
DE LLAGOSTERA
Segles XVI-XVII
Jo!>r p Ct.~ntó i PagC's I Anton í Ma srort i Vr.r t

t:Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera i l'Arxiu Municipal han
creat una nova col·lecció de publicacions sota el títol "Col·lecció Beca
Esteve Fa Tolsanas" amb la intenció de publicar i difondre tots els treballs
guanyadors d'aquesta beca.
El primer llibre de la col·lecció es titula "Episodis de la Història de
Llagostera. Segles XVI-XVII" dels autors Josep Cantó i Antoni Mascort.
La Beca Esteve Fa Tolsanas va ser creada per l'Ajuntament de Llagostera
l'any 1997 amb l'objectiu de fomentar la recerca i contribuir al coneixement
de la realitat actual i històrica del nostre municipi i com a homenatge a la
figura i record de l'Esteve Fa.
Actualment continuen els treballs d'investigació del treball de Joaquim
Alvarado i Costa, premiat en la III edició de la Beca Esteve Fa. Aquest
treball s'hauria d'haver finalitzat el passat mes de març, però la troballa
Portada de La nova publicació
d'un nou fons documental mentre es realitzava el treball va dur a l'autor
a demanar una pròrroga, que el jurat de la beca va estimar en set mesos.
t:esmentat t reball es titula "El negoci de suro a Llagostera. Dels orígens a la primera Guerra Mundial". Així
mateix el passat 9 de febrer es va presentar el primer número "Puerto Gali s, retalls d'un captiveri de Pere Parés
Capalleras de la nova col·lecció "Memòria. Records i testimonis".
Aquesta col·lecció pretén publicar memòries, epistolaris, dietaris, cartes, ... com a indiscutibles testimoni s de la
vida quotidiana i de la nostra història . Els propers títols previstos de publicació i en fase de preparació són:
"Diari durant la meva estada a França" d'Emili Cantal Barris i "Historia de un t riste soldada" de Ramiro Lloveras
Casadevall.

Servei d'odontologia
El Centre d'Atenció Primària de Llagostera disposa, des del passat 16 de desembre de 2002 , d'un servei
d'odontologia per aplicar el programa de salut bucodental del Servei Català de la Salut.
Aquest servei és el primer que es posa en funcionament a la nostra Àrea Bàsica de Sa lut i per això el CAP
Llagostera és actualment el centre de referència per a l'atenció odontològica de tota la població de l'ABS.
Posteriorment s'implantarà també al CAP Cassà de la Selva, amb la consegüent redistribució horària .
A partir del mes de maig i fins a La inauguració de les noves instal· lacions del CAP Cassà, el servei funciona rà de
dilluns a divendres.
Per demanar hora de visita es pot sol· licitar directament al servei de recepció del CAP o bé trucant per telèfon
al 972 83 12 03.
t:odontòleg de L'A BS ofereix educació sobre higiene oral i cobreix Les revisions escolars a 1r.,3r. i 5è. d'EP, així
com 1r. i 3r. d'ESO, per identificar grups d'alt risc de càries, de maloclusió ijo de malaltia periodontal. Dura nt
L'edat pediàtri ca (fins als 14 anys), es realitzen segellats de fissures i fluoracions semestrals en els grups d'alt
risc de càries, així com profilaxi periodontal per al grup d'alt risc de patir aq uests tipus de malalties. Així mateix
es fan revisions a La dona durant el període de gestació, a pacients amb "diabetis mellitus" i a pacie nts amb risc
de càncer bucal (proves de cribratge, higiene i profilaxi). Pel que fa a diagnòstics i tractaments, el servei ofereix
radiografies intraorals, (les radiografies extraorals, com ara OPM, teleradiografia lateral de crani, etc., es cursaran
directament per a atenció immediata en el Servei de Radiologia de la Clínica Girona) , realització de biòpsies,
tractaments mèdics de La patologia de La cavitat bucal, tractaments quirúrgics bucals com ara extraccions dentàries
i altra cirurgia menor que no requereixi derivació al cirurgià maxil · lofacial. Així mateix es dóna co nsell sobre
possibles tractaments per al pacient: terapèutica conservadora (obtura cions, endodòncies, t ractam ents
periodontals, etc.)i/ o rehabilitaci ó amb pròtesi, etc.

informació
Ampliació de la llar d'infants
El Niu
Molt aviat el projecte d'ampliació de la Llar d'infants El Niu serà realitat.
El projecte d'ampliació ha estat consensuat amb el Consell Escolar de la
Llar d'infants. L'ampliació suposarà incrementar el nombre de places en
40 arribant fins a 100 (actualment era de 60). D'aquesta manera es pretén
evitar el dèficit existent de places de P1 i P2.
Els plànols del projecte d'ampliació es troben a disposició dels interessats
a les instal·lacions de la guardaria. En el cas que es consideri oportú,
s'intentarà disposar dels barracons de l'IES, mentre durin les obres
d'ampliació.
Per finançar l'obra, l'Ajuntament ha tramitat la corresponent petició de
subvenció a la Generalitat de Catalunya.

Construcció de nous vestidors
per al camp de futbol
La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera ja disposa del
projecte per a la construcció d'uns nous vestidors per al camp municipal
de futbol. El cost de l'esmentada obra és de 120.000 € (20 milions de
pessetes), partida inclosa dins del pressupost municipal per al 2003. El
projecte contempla la construcció de 2 vestidors dobles, 1 vestidor per a
ús dels àrbitres, un magatzem per a material així com un . sala per fer
reunions i trobades a disposició dels diferents equips. En principi les
obres tindran un termini d'execució d'uns 6 mesos i es preveu que s'iniciïn
el proper mes de juny.

Els alumnes de cicle superior de
primària i de l'ESO participen
enguany al programa "La
descoberta de l'entorn natural de
l'escola" impulsat per la
Diputació de Girona.
Aquesta campanya pretén donar
a conèixer als escolars el seu
entorn natural més immediat,
com la flora i la fauna. Està
adreçada a les escoles de
municipis de fins a 10.000
habitants i compta amb la
col·laboració dels ajuntaments.
En aquest sentit l'Ajuntament de
Llagostera i la Diputació de
Girona subvencionen íntegrament el programa i per tant,
no suposa cap despesa
econòmica per a les famílies dels
alumnes.
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L'àrea d'Ensenyament de
l'Ajuntament de Llagostera,
juntament amb les AMPAs dels
centres educatius subvencionen un seguit d'audicions
musicals per a nens i nenes.
Les audicions es fan
periòdicament al Teatre Casino
Llagosterenc. Aquest programa
de subvencions ha estat una
iniciativa de l'Ajuntament i del
Consell Escolar Municipal, amb
la voluntat de fomentar
l'educació musical entre els
alumnes i d'organitzar tallers
musicals a la Llar d'Infants El
¡__N
_i_u_. _______

_j

informació
Pressupost municipal

2003
El pressupost municipal de l'any 2003 es va presentar
durant la sessió plenària extraordinària celebrada al
Teatre Casino Llagosterenc el passat 20 de desembre
de 2002. Un any més des de l'Ajuntament s'ha cregut
oportú emprar aquest local cèntric en considerar la
gran importància que suposa l'aprovació dels
pressupostos municipals i per facilitar l'assistència als
veí'ns de Llagostera.
El pressupost municipal de Llagostera correspon a la
suma dels pressupostos de l'Ajuntament (4.936.162,65
€), del Patronat Municipal d'Esports (304.560,00 €) i
de la Residència Josep Baulida (740.353,00 €).
Pel que fa al capítol d'inversions previstes per al 2003
cal destacar els 800.034, 00 € corresponents a la
Urbanització del Puig del General, els 132.000,00
€ d'aportació al Patronat Municipal d'Esports i els
90.150,00 € previstos per a l'adquisició i
l'expropiació de finques. Així mateix, ca l destacar
que en el nou pressupost s'hi contemplen la creació
d'una nova plaça d'agent de policia local, 2 places
d'auxiliar de geriatria per a la Residència i una plaça
d'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local
(subvencionada al 80% pel Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya).
Per a qualsevol dubte ijo consu lta podeu adreçarvos a les oficines de l'Ajuntament o consultar les
partides detallades del pressupost a través del web
oficial de
l'Ajuntament de Llagostera,
www.llagostera. org
En el quadre de la dreta es detallen totes les
inversions previstes per a l'exercici 2003, amb el
seu pressupost expressat en euros i pessetes.

Descripció partida
Urbanitzadó Fuig del &.!nera l

Euro s

Pessetes

800.034,00

133.114.457,12

Re posid ó pa vi ments ca rrrers

60.0 10.00

9. 984.823, &'i

Mante ni ment po nls i rieres

&5.900.00

Mante ni ment ca mi ns veïna li

36.060.00

Millllres instaLiadons elèctriqu.es

13.830.00

EstaM energètic

80.000.00

Adq uisid ó i ex pro pia d fi de fi nques

90.150.00

~lilln res

21.04D.OO

editi ds municipals

14.292:557,40
5.999 .8H, 16
2.301.118. 38
13.310.88QOO
14.9 99.697,90
3.500.761, 44

Obres addidonals amplt3d 6 CAP

9.296, 65

1.5 46 .83 2, 41

~!illllres

6.000.00

998.31 6,00

30.000.00

4.gg1.5/'JlOJ

Estris Brigada

5 .000.00

831.930, 00

Adq uisid fi material festes

9.000.00

1.497.47 4. Q)

Equipa ment Po li~-a e nt

6.000.00

998.316,00

Adquisidó mobiHari serveis ge ne als

1.200.00

199.6 63,20

r~ o bil\3 ri

4.500.00

7 48.737,00

Mobiliari Llar d'Infants

1.000.00

16 6.386,00

Mobilt3ri i estr5 cu ltura

1.200.00

199. 663,20

editid t:EIP lacustlria

Millll res Cementi ri

Po lic\3
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1.200.00

19 9. 663,20

13.000.00

2.163.018,0)

Senyalitza d 6 veïnals

6.010.00

999.979,86

Maie rial i nfo rmati e Serveis &.! ne ra ls

3.000.00

49U58,00

Nwes a plica do ns info rm att¡ ues

1.80C\OO

299.494,80

Plan ols i projecies te eni e;

120. 200.00

19.9 9 g.5 97, 20

O.U. Parcel.es municipal;

40.000.00

6.655 .44Q OJ

Actuacions preve nciiJ incendis

12.000.00

1.99 6. 632, 0)

132.000.00

21.962.952,00

1. 589. -43 0,65

2 64.4 s 9.008' 13

Mobiliari arxi u
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SenyalitzadiJ i mobiliari urba
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