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www.llagostera. org

Constitució i composició de l'Ajuntament
Lluís Postigo Garcia (Entesa per Llagostera) ha estat
reelegit alcalde de Llagostera per als propers 4 anys
com a resultat de les eleccions municipals celebrades
el passat 25 de maig.
Els regidors de l'Entesa per Llagostera que formen part
de l'equip de govern són Josep Sanchez Gavilan,
Montserrat Pla Font, Esteve Barceló Bosch, Jordi
Noguera Sabarí, Antoni Navarro Robledo, Eugènia
Comas Alsina i Rafael Villena Sanchez.
Pel que fa als regidors de CiU a l'oposició, aquests són
Pilar Sancho Espigulé, Imma Aubó Casadevall, Jordi
Miquel Perxachs, Jordi Bayé Sureda i Narcís Llinàs
Gavilan.

Cens electoral: 4. 761
Nombre de votants: 3.276
Nombre d'abstencions: 1.485
Vots Entesa per Llagostera: 1.801 (8 regidors)
Vots Convergència i Unió: 1.314 (5 regidors)
Vots Partit Popu lar: 83

"./ Lluís Postigo: Alcaldia i urbanisme.
"./ Josep Sanchez: Promoció Local, informació i comunicació, sanitat i consum. Primer tinent d'alcalde .

.J

Montserrat Pla: Seguretat ciutadana, serveis .socials, protocoL Segona tinent d'alca lde.

"./ Esteve Barceló: Esports i lleure, festes. Tercer tinent d'alcalde·.

.J Jordi

Noguera: Medi ambient, protecció civil. Quart tinent d'alcalde .

.J Antoni
.J

Navarro: Hisenda, personal, participació ciutadana, manteniment edificis serveis generals .

Eugènia Comas: Ensenyament, cultura.

.J Rafael

Villena: Obres i serveis, solidaritat i cooperació.

El sou d'alcalde i regidors
Durant el transcurs del ple extraordinari celebrat el passat dijous 31 de
juliol, es varen acordar les retribucions econòmiques de l'alcalde, dels
regidors de l'equip de govern i dels regidors a l'opocisció.
En aquest sentit es va fixar la dedicació parcial de L'alcalde a l'Ajuntament
en 30 hores setmanals i una retribució mensual bruta de 1.276,80 € per
catorze mensualitats.
Aixi mateix, es varen aprovar les següents indemnitzacions brutes màximes, amb caràcter mensual, en concepte d'atenció al càrrec: 600 €
per a cada regidor de equip de govern i 180 € per a cada regidor de grup
municipal CiU .
El cobrament d'aquestes indemnitzacions estan condicionades a l'assistència mínima anual de 6 plens i 6 comissions informatives, en cas contrari es descomptarà la mateixa quantitat (600 € als regidors de
l'Entesa i 180 als regidors de CiU).

'

Representants als Organs
Comissió de govern: Lluis Postigo, Josep Sanchez, Montserrat Pla, Esteve
Barceló, Jordi Noguera, Antoni Navarro, Eugenia Comas i Rafael Villena.
Comissió especial de comptes: Lluis Postigo, Antoni Navarro, Jordi Bayé i
Pilar Sancho.
Patronat Municipal d'Esports: Esteve Barceló (President) , Eugenia Comas,
Antoni Navarro, Jordi Bayé i Nards Llinàs.
Patronat Municipal Residència Josep Baulida: Montserrat Pla (Presidenta),
Rafael Villena i Imma Aubó.

Si et connectes al web oficial de
l'Ajuntament de Llagostera
(www.Llagostera.org) estaràs
permanentment informat.
Des de llagostera.org et podràs
subscriure de forma totalment
gratuïta a un seguit de serveis
com ara rebre aquesta
publicació per e-mail, consultar
ofertes de treball, rebre les
convocatòries dels plens i Les
reunions que t'interessin,
sol·licitar la recollida de trastos
a domicili, demanar informació
puntual, descarregar-te els
mod els ofi ci a ls d'instàncies,
lleg ir Les actes dels plens,
accedir al directori comercial,
conèixer Les entitats socials,
culturals i esportives, entre
d'altres.
A més a més podràs fer arribar
Les teves opinions i els
suggeriments als diferents
regidors de l'Ajuntament de
Llagostera a través d'un senzill
formulari.

Consell escolar municipal: Eugènia Comas (Presidenta), Esteve Barceló,
Antoni Navarro, Imma Aubó i Jordi Miquel.
Consell escolar Lla r d'Infants EL Niu: Eugènia Comas (Presidenta), Esteve
Barceló i Imma Aubó.
Consorci de les Vies Verdes: Josep Sanchez.
Mancomunitat Conca del Ridaura: Lluis Postigo i Jordi Miquel
Consell d'iniciatives Locals per al medi ambient de Les
comarques de Girona (CILMA): Jordi Noguera.
Consell plenari del Consorci de Les Gavarres: Jordi Noguera.
ADF: Jordi Noguera.
Consell municipal de comunicació Local: Josep Sanchez (President),
Antoni Navarro i Pilar Sancho.
Consell municipal del patrimoni cultural: Lluis Postigo, Eugènia Comas i
Pilar Sancho.

Els plens ordinaris de
l'Ajuntament tenen lloc el darrer
dimecres de cada dos mesos a
partir de les 9 del vespre.
Recordeu que podeu seguir la
retransmissió íntegra dels plens
municipals a Llagostera Ràdio.
Aixi mateix, Llagostera Ràdio
emet un informatiu diari sobre
L'actualitat social, cu ltural i
politica· del""munidpi.
Podeu escoltar l'informatiu de
dilluns a divendres a Les 8 del
matí, a la 1 del migdia i a les 6
de la tarda.

informació
iillíiMIIiM í

Novetats al web oficial .de l'Ajuntament
Des que es va posar en funcionament el web oficial de l'Ajuntament de Llagostera, a començaments d'any,
aquest no ha parat de créixer en continguts i nombre de visites.
En aquest sentit s'han ampliat les possibilitats de comunicació entre els diferents departaments de l'Ajuntament
i el ciutadà mitjançant la incorporació de senzills formularis que permeten demanar informació i fer suggeriments,
entre d'altres.
Les darreres novetats han estat crear espais dedicats als temes d'urbanisme, als temes tributaris, a la Policia
Local i s'han publicat el conjunt d'ordenances fiscals, no fiscals i de mesures de fo ment, així com un espai amb
informació referent a la borsa de treball.
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Opcions de menú i navegació del web oficial de L'Ajuntament de Llagostera

Borsa de treball

Millores al clavegueram

L'Ajuntament de Llagostera participa i ofereix des del
passat mes de juny un servei de borsa de treball
destinat bàsicament a persones que busquen feina i a
empreses que busquen treballadors.
La borsa forma part del programa X@rxa8Plus
gestionat per l'Associació Les Comarques Gironines
Emprenedores per a la Igualtat, promogut per la
Iniciativa comunitària Equal i cofinançat pel Fons Social
Europeu.
La Borsa de treball funciona amb la col·laboració del
Consell Comarcal del Gironès de dilluns a divendres
de 8 a 15 hores. Per a més informació podeu accedir a
la web www.llagostera.org/treball o bé trucar al telèfon
972 83 03 75 i demanar per l'AODL.

L'Ajuntament de Llagostera ha iniciat un seg uit
d'actuacions mitjançant l'empresa concessionària
d'aigües CASSA per millorar el clavegueram del nucli
urbà.
Les primeres actuacions han consistit en la substitució
dels imborna ls antics i malmenats per uns de nous i
moderns per així augmentar la seva capacitat
d'escurrentació de les aigües pluvials i minimitzar els
efectes derivats de les males olors i petites
in nu ndacions.
En total es canviaran una vintena d'imbornals.
Aquesta primera actuació permetrà una millo ra
considerable en el clavegueram del nostre municipi,
considerablement deteriorat pel pas del temps.

informació
Activitats Àrea de Cultura: curs 2003-2004
Un any més l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de
Llagostera ha programat un seguit d'activitats i cursets
per al curs 2003-2004 que va del mes de setembre del
2003 fins al mes de juny del 2004.
Els cursets i els tallers programats per enguany són
artesania, dibuix i pintura, punta al coixí, jardineria,
cuina natural i vegetariana, pastisseria, gimnàstica,
ioga, sardanes, country, restauració de mobles, iniciació
a la informàtica i a l'Office, patchwork, àrab, català per
a no catalanoparlants i nivell C i anglès per anar de
viatge.
L.:"any passat prop de 200 persones van apuntar-se a
algun dels 19 cursets programats. L.:"Àrea de Cultura
està oberta als vostres suggeriments sobre nous
cursets o activitats que es puguin organitzar.
Trobareu tota la informació sobre els cursets al llibret
que l'Ajuntament ha editat i farà arribar casa per casa.

Convenis amb entitats Esplai de setembre
Un any més amb la voluntat de col·laborar i estimular
la continuïtat de les tasques i les activitats socioculturals que desenvolupen les entitats del nostre
poble, l'Ajuntament de Llagostera ha signat, o té
previst signar, diversos convenis amb les entitats del
Casino Llagosterenc, el Casal Parroquial Llagosterenc,
l'Associació Cultural Papu Tisores (el Butlletí de
Llagostera), la Colla Gegantera i Llagostera Solidària.
D'altra banda, ~Ajuntament ha concedit una subvenció a la Unió de Botiguers de Llagostera per un import
de 1.000 €.
Totes les subvencio ns i les aportacions eco nòmiques
que fa tAjuntament a les entitats i associacions s'han de
justificar degudament amb factures originals o compulsades
de despeses de [any vigent abans de finalitzar-lo.

L.:"Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Llagostera ha
organitzat un esplai d'estiu previst per als primers 10
dies del mes de setembre.
L.:"esplai s'ha plantejat com a solució per cobrir el dèficit
d'aquest tipus d'activitats, un cop fina litzat el passat
dia 29 d'agost el Casal d'estiu que cada any organitza
el Casal Parroquia l Llagosterenc i fins a l'inici del curs
escolar 2003-2004.
El Casal Parroquial Llagosterenc ha cedit les seves
instal·lacions per poder dur a terme l'esp lai de
setembre i l'Ajuntament de Llagostera s'ha fet càrrec
de l'organització i la contractació de monitors.
L.:"Esplai consisteix en un seguit d'activitats de caràcter
lúdic i pedagògic i funcio narà de les 9 del matí a la 1
del migdia i de les 4 de la tarda a les 7 del vespre.

La Llar d'Infants el Niu ampliarà el seu horari a partir del nou curs escolar. D'aquesta manera el centre
d'educació infantil obrirà a partir de dos quarts de nou del matí, guanyant així mitja hora.
Aquest nou horari, que no repercuteix en el preu que paguen els alumnes, es planteja com a prova pilot i es
sotmetrà a valoració del Consell Escolar d'El Niu durant el primer mes de funcionament del centre.
Si el grau d'acceptació és positiu l'horari es farà extensiu a la resta de mesos.

informació
iuilinNII

Trasllat i nova seu de la Policia Local
La Policia Local de Llagostera s'ha traslladat a la nova
seu situada al carrer de Tossa n° 3 (antiga caserna de
la Guàrdia Civil).
Les obres han consistit en l'adequació dels locals i la
instal· lació d'una centraleta de telèfon i internet per
així poder atendre millor les trucades.
El telèfon d'atenció i d'urgències continua essent el
mateix de sempre 972 80 55 80.
Amb aquestes noves instal·lacions es pretén donar
un millor servei al ciutadà així com adaptar les
necessitats d'espai i infrastructura del cos de la Policia
Local.
D'altra banda la Policia Local disposa d'un espai web
accessible des de www.llagostera.org/policia on es
poden fer consultes i demanar informació, entre
d'altres opcions.

Façana de la nova seu de la Policia Local

Senyalització al
polígon industrial
A finals del mes d'agost s'han instal·lat dos plafons
informatius al polígon industrial.
Els plafons contenen un plànol de l'actual zona
industrial on hi ha ubicades les empreses instal·lades
mitjançant un sistema numèric de localització.
El fet d'aparèixer als plafons no ha representat cap
cost per als empresaris ja que l'Ajuntament n'ha assumit
les despeses.

t:Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Llagostera ha encarregat tres projectes amb l'objecti u de realitzar
un seguit d'actuacions en diversos trams de les riê"~es que circulen pel terme municipa l, com ara les
Banyaloques, can Cateura, la Resclosa, la Gotarra, la Benaula, la del Prat i les dues que passen per la
(anyera i Mont-Rei.
Els projectes, pressupostats en 73.893 euros, estaran finançats al 100% mitjançant una subvenció de
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
A grans trets es tracta de netejar i conservar les lleres de les rieres de Llagostera, millorar la circulació de
l'aigua i la seva qualitat, mantenir la fauna i la flora i desbrossar els marges, entre d'altres.
Les actuacions està previst iniciar-les durant aquest mes de setembre, en t res fases, per recomanació i a
instàncies de l'ACA. D'altra banda l'Ajuntament ha demanat una altra subvenció per a actuacions de neteja
urgent a les rieres afectades pels dos incendis del passat 13 i 14 de d'agost.

Les obres de la Plaça
Narcís Casas
Ja ha finalitzat la primera de les dues fases de les obres
d'urbanització de la Plaça Narcís Casas.
Aquesta primera fase ha inclòs l'adequació i millora de
la pista poliesportiva, la perllongació de l'avinguda
de l'Esport, la pavimentació dels accessos al
poliesportiu i al local polivalent, la creació d'una zona
de pàrquing de vehicles a la part lateral del pavelló i
la construcció d'un mur de contenció al camp de futbol.
Les obres continuen a bon ritme i en principi s'estan
complint els terminis d'execució.
Ambdues fases estan subvencionades per part del
PUOSC i del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.

Pavimentació dels accessos a la pista poliesportiva
adjacent a la plaça Narcís Casas

Nou local municipal
L'Ajuntament de Llagostera disposa d'un nou local
municipal ubicat als baixos de la nova promoció
d'habitatges unifamilars situats al Passeig Romeu,
davant del Centre d'Atenció Primària.
Aquest local és fruit d'un conveni entre ~Ajuntament
de Llagostera i els promotors on es permuta el terreny
edificable de propietat municipal de165,6m2 a canvi
d'aquest local que ha tingut un cost O per
l'Ajuntament.
Amb les obres quasi finalitzades i tenint en compte la
bona situació del local, l'Ajuntament ja ha començat a
estudiar l'ús que se li donarà.

Activitats esportives
El Patronat Municipal d'Esports comença la nova
tem porada 2003-04 oferint la possibilitat de practicar
diversos esports com el bàsquet, el futbol, el futbol
sala, el patinatge, el tennis, el. handbol i el taekondo.
Així mateix s'ofereix gimnàstica de manteniment per
a la tercera edat, matrogimnàstica per a nens i nenes
de O a 3 anys i exercicis per a persones que pateixen
fibromiàlgia.
Per a inscripcions i més informació podeu trucar al
· telèfon 972 80 53 84 o bé dirigir-vos a les oficines
del Patronat Municipal d'Esports situades al pavelló
d'esports.

Façana del nou local municipal
~
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informació
Prevenció
d'incendis

•

I

extinció

Els passats dies 13 i 14 d'agost Llagostera va patir
dos incendis molt a prop de les urbanitzacions de
Mont-Rei, la (anyera i La Mata i de masies habitades,
que van cremar un total de 63,3 hectàrees de massa
forestal i camps de conreu.
Sortosament no es varen haver de lamentar danys
personals. No obstant, si d'alguna cosa serveixen els
incendis com aquests, és per fer-nos reflexionar sobre
el perill que representa no adoptar les mesures
suficients pel que fa a prevenció.
En aquest sentit, a part d'extremar les precaucions i
seguir les recomanacions de les autoritats competents,
cal mantenir les parcel·les de les urbanitzacions netes
de restes vegetals i de qualsevol tipus de brossa així
com les finques forestals, durant tot l'any.
Recordeu que des del passat 15 de març i fins al proper
15 d'octubre, està absolutament prohibit encendre foc
pe r a qualsevol tipus d'activitat; llençar objectes
encesos, com llumins o cigarretes mal apag ades;
abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials
de qualsevol mena que puguin ser causa d'inici o
propagació d' un foc i llençar coets, globus, focs
d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc.
Des de l'Ajuntament de Llagostera volem agrair a tots
aquells cossos i forces de seguretat que van participar
en les tasques d'extenció del foc i van evitar mals
majors i molt especialment als ve1"ns de Llagostera,
pagesos, voluntaris, a l'Ajuntament de Caldes de
Malavella i a totes aquelles persones que van
col·laborar en les tasques d'extinció del foc .
A tots ells, moltes gràcies.

-Retireu les branques que es projectin sobre la teulada o estiguin a prop de la xemeneia.
-Procureu tenir a mà les eines que us puguin ser útils en cas d'incendi.
-Procureu tenir una bomba portàtil de benzina amb una mànega de succió que permeti la uti lització de
l'aigua de la piscina o bassa en cas que fallin la pressió de l'aigua i l'electricitat.
-Mantingueu els vials, les zones d'accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta.
-Tingueu cura que els carrers, les cases i Les vies d'accés estiguin ben senyalitzats pe r a facilitar-ne La
identificació i la Localització en cas de sinistre.

informació
Concurs d'idees pel futur centre cultural
l'Ajuntament de Llagostera va convocar el passat
mes de maig un concurs d'idees per a la
construcció del futu r centre cultural-biblioteca.
L'objecte d'aquest concurs era l'elaboració de
l'avantprojecte tècnic d'aquest equipament
cultural, que es situarà a l'edifici de l 'antiga
fàbrica de Can Roig al carrer Ganix número 21,
cantonada carrer Lleó I, així com l'ordenació del
seu entorn exterior (eixemplament del carrer
Lleó I i adequació d'un nou espai lliure -plaça).
El termini de presentació de treballs va finalitza r
el passat 18 de juny de 2003 i hi han participat
un total de 11 arquitectes.
La voluntat de l'Ajuntament de Llagostera era
recollir les opinions dels llagosterencs i per
aquest motiu es va obrir una exposició oberta
al públic per tal que els veïns poguessin valorar
els projectes i expressar la seva opinió al respecte.
Aquesta exposició va haver de tancar-se després
que algun dels arquitectes hi mostrés el seu
desacord.
Durant aquest mes de setembre el jurat haurà
d'emetre el seu veredicte i atorgar els premis
corresponents. El jurat està constituït per l'Alcalde, la
Regidora de Cultura, un regidor de l'oposició, un tècnic
del Servei de Biblioteques de la Generalitat 9e
Catalunya, l'Arquitecte Municipal, un tècnic de l'Àrea
de Cultura, un arquitecte designat pel Col·legi
d'Arquitectes i un altre arquitecte de reconegut prestigi.
Els premis consisti ran en una dotació econòmica de
3.000 € per al primer, una de 2.000 € per al segon i
1.500 € corresponents al tercer premi.

q:

a:

Una vegada atorgats els premis, i abans de l'encàrrec
del projecte, s'exposaran novament els treballs premiats
i aquells altres que hagin concursat i els seus autors
així ho autoritzin.
L'objecte d'aquesta exposició, com ja s'ha dit, és
obrir un procés participatiu amb veïns i entitats
que en definitiva seran els usuaris del centre
cultural.
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INFORMACIÓ MUNICIPAL
és una publicació periòdica editada
per l'Ajuntament de Llagostera

~~~ Amb la col ·laboració de la Diputació de Girona
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