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El Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat realitzarà noves inversions al complex 

de tractament de residus de Solius i promourà 
habitatges de protecció oficial al sector Ganix 

L'Agència de Residus de Catalunya signa un conveni amb el Consorci que gestiona 
el dipòsit de solius (que presideix l'alcalde de Llagostera) i en els propers dos anys 

invertirà més de 8.000.000 €. 

En els darrers quatre anys la Junta de Residus ha 
invertit 2.426.442,90 € a l'abocador de Solius. 
Aquesta inversió ha permès fer un pas endavant en 
la miU.ora de la gestió d'aquest dipòsit controlat, 
amb tres actuacions de rellevància com són la 
construcció d'una planta de tractament de lixiviats 
(amb capacitat per tractar 50 m3 diaris), la 
construcció d'una planta d'aprofitament de biogàs 
i l'execució d'un nou accés (construcció d'un pont i 
una nova carretera) a les instal.lacions de Solius. 
El mateix consorci ha anat realitzant inversions que, 
tot i ser de menor quantia, no són menys importants, 
com les millores en la planta de tractament 
(augmentant la capacitat fins als 100 m3 diaris) i El conseller Milà i l'alcalde de Llagostera van signar els convenis 

el passat dia 8 de juliol 
en les basses de recollida dels lixiviats. 
Actualment s'estan executant les obres de clausura de les fases esgotades del dipòsit i ja s'han iniciat les de 
construcció d'una planta de compostatge de tractament de la matèria orgànica. La signatura d'aquest conveni 
garanteix el finançament d'aquestes dues actuacions i comportarà també l'elaboració d'un pla de gestió de 
residus per als municipis de L'àmbit d'influència del dipòsit de Solius, la realització d'un estudi de diagnosi 
sobre la riera Ridaura i de propostes d'actuacions de millora i adequació, L'arranjament del pont i el reforç de La 
carretera d'accés i la millora de la planta de tractament de lixiviats (que també podrà depurar el concentrat 
resultant del tractament dels lixiviats). l'Agència Catalana de Residus es compromet igualment a assumir les 
despeses de clausura de Les fases del dipòsit que estan en explotació. 

Amb la finalitat de garantir i facilitar l'accés a un habitatge digne i adequat a les persones amb baixos 
nivells d'ingressos i per tal d'evitar el risc de segregació a què indueix el mercat immobiliari , l'Ajuntament i 
la Direcció Gral. d'Habitatge han firmat un conveni per a l'execució d'uns 22 pisos de protecció oficial en el 
sector Ganix. Això permet iniciar el procés d'encàrrec i redacció del projecte per poder avançar en unes 
obres que està previst que estiguin enllestides a mitjans del 2007. l'Ajuntament donarà màxima publicitat 
als tràmits d'adjudicació d'aquests habitatges. 
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El pressupost municipal per al 2005 
arriba als 6.788.559 euros 
El pressupost municipal de Llagostera s'integra dels pressupostos de l'Ajuntament (5.464.755 € ), de 
/'Hospital Residència Josep Bau/ida {1.032.620€) i del Patronat Municipal d'Esports (291.184 € ). 

Els pressupostos no són més que una previsió de quins seran els I 
ingressos i les despeses. Els ingressos (veure gràfica) provenen - per I 
ordre d'importància- dels impostos i les taxes, de les subvencions, de 
les contribucions especials i d'altres. Aquest any es preveu que, com a 
mínim, 1/4 part dels ingressos provinguin de subvencions sol· licitades 
a altres administracions. 

Pel que fa a les despeses, el29% es destina a la gestió general (aparell 
admin istratiu). El 26% a l'atenció a les persones que contempla 
actuacions que, tot i no ser d'ob ligada prestació per a un municipi de 
les nqstres dimensions, assumim per responsabilitat política (serveis 
socials, solidaritat i cooperació, Policia Local, llar d'infants, etc). El 

6% 

INGRESSOS 

O Taxes i 
Impostos 

o Subvencions 

4 ?% o C ontribucions 
especials 

o Préstecs 

e Altres 

23% al desenvolupament i patrimoni, on la planificació i la gestió urbanística j uga un paper principal. Esperem 
avançar d'una manera definitiva les obres d'urbanització del sector del Puig del General i tenir enllestits projectes 
com el de la connexió del c/Almogàvers amb Av. Canigó. El 22% restant fi na nça el manteniment de les 
infraestructures, la gestió i el tractament de residus i d'altres actuacions de medi ambient. 

DESENVOLUPAMENT I PATRIMONI 

o Adquisició finques 

o Promoció local 

o Urbanisme 

91% 

MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA 

56% 

o Manteniment 
infrastructures 

o Actuacions Medi 
Ambient 

o Residus 
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Podeu consultar totes les partides detallades del 
pressupost municipal de l'Ajuntament i dels 
Patronats a través de l web oficial de l'Ajuntament 
de Llagostera a www. llagostera.org. 

ATENCIÓ A LES PERSONES 
!J7o 

o Seguretat i 
Orculació 

o Cultura i festes 

o Ensenyament 

o Esports 

o Serveis Socials i 
Solidaritat 
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Senyalització turística al nucli antic de la 
ruta de la muralla 
L'Àrea de Promoció Local juntament amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament 
han encarregat uns plafons informatius que, col·locats en diferents punts 
del nucli antic, donen informació sobre aquesta zona del poble i en concret 
sobre el traçat de les muralles medievals i la seva evolució. 
Seguint la ruta marcada per aquests plafons es pot seguir un recorregut i 
conèixer així la part antiga del poble. Tot i que en principi els plafons tenen 
una funció turística i estan destinats al públic visitant, també permetran 
recordar als llagosterncs l'origen de Llagostera, enfilada sobre el turó amb 
els seus carrers estrets i costeruts, i el creixement posterior cap a la plana i 
cap al centre urbà actual. Els plafons contenen informació en català, castellà 
i anglès. 

Excavasions a la torre dels Moros de Panedes 
Enguany s'ha iniciat una nova campanya d'excavació arqueològica al 
jaciment de la torre dels Moros, situat al bell mig del pla de Panedes, 
amb dos objectius fonamentals: d'una banda, documentar la 
cronologia o cronologies del jaciment i, de l'altra, esbrinar la seva 
funcionalitat. Les dades que se'n tenen fins al moment són poc 
concretes i les interpretacions sobre la seva antiga funció estan 
únicament basades en dades superficials. 
La campanya està dirigida per Cristina Masvidal i Mònica López Prat, 
arqueòlogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la 
participació de voluntaris. 
D'altra banda, s'han destinat dos matins a tallers d'arqueologia per a 
nens i nenes d'entre 9 i 13 anys durant els quals se'ls iniciarà en la 
disciplina arqueològica, des del treball de camp fins al del laboratori. 
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La Policia Local estrena cotxe patrulla i la 
Brigada Municipal un camió ploma 
Tal i com es preveia en els pressupostos de 
l'Ajuntament s'ha adquirit un cotxe patrulla per a la 
Policia Local. Aquest vehicle ha passat a substituir el 
tot terreny, que tenia prop de mig miler de 
quilòmetres i que ara s'ha convertit en el vehicle de 
l'Agrupació de Defensa Forestal. 
L'Ajuntament també ha adquirit un camió ploma per 
a ús dels serveis municipals de la Brigada. 
El camió de referència pot acoplar una cistella que 
facilitarà les tasques de poda i muntatge de llums i 
amb el temps acabarà estalviant diners a l'Ajuntament 
ja que fins ara aquest tipus de vehicle s'havia de 
llogar, amb el corresponent cost que això suposava. 

L'Ajuntament ha comprat una màquina per escombrar 
i netejar els ca rrers i ha prescindit dels serveis 
contractats al Consell Comarcal del Gironès. 
La màquina escombradora del Consell Comarcal del 
Gironès ha deixat de netejar els carrers de Llagostera 
des del mes de juny, moment en què ha entrat en 
funciona ment la de l'Ajuntament. 
Per a la compra d'aquesta nova màquina s'han tingut 
en compte diversos aspectes com ara el tipus de 
residus que es recullen actualment a les vies públiques 
i la problemàtica dels carrers estrets de Llagostera. 
L'Ajuntament ha fet un estudi econòmic per calcular 
si realment sortia a compte per a les arques 
municipals fer aquesta inversió. En aquest sentit, i 
segons el regidor responsable, Rafel Villena, l'amortització 
de la compra es portarà a terme en quatre anys. 

L'Ajuntament compra una 
màquina d'escombrar 
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Els usuaris de la deixalleria municipal s'han 
intercanviat més de 1.000 objectes 

Des que va entrar en funcionament el servei 
d'intercanvi d'objectes a la deixalleria municipal a 
principis d'any s'ha n intercanviat més de 1000 
objectes en bon estat. 
Davant de l'èxit i la bona acceptació i per tal de regular 
l'ús del servei d'intercanvi d'objectes, des de l'1 d'abril 
d'enguany ha entrat en funcionament un sistema de 
control d'entrades i sortides a la deixalleria municipal. 
En aquest sentit els usuaris de la deixalleria disposen 
d'un carnet que serà indispensable per poder utilitzar 
aquest servei. A més, el carnet servirà per fer punts i 
aconseguir diversos regals. 
El personal de la deixalleria us lliurarà el carnet i us 
n'explicarà el funcionament. 
Recordeu que els horaris de la deixalleria són de 
dimarts a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i 
de 4 a 7 de la tarda. Els dissabtes de 10 del matí a 1 
i de 3 a 7 de la tarda. Els diumenges de 9 del matí a 
1 del migdia i els dilluns és tancat. 

r 

L'Ajuntament s'adhereix a l'ADF Llagostera 

L'Ajuntament va aprovar en el Ple del 
passat mes de març l'adhesió del 
consistori a la creació de l'Agrupació de 
Defensa Forestal (A DF) Llagostera. 
L'ADF té com a objectius l'elaboració i 
l'execució col·lectiva de programes de 
vigilància i prevenció d'incendis i 
l'e laboració i l'execució d'un programa 
d'actuacions urgents en cas d'incendis, 
així com un de reforestació dels terrenys 
afectats, en el seu cas. 
Així mateix, l'ADF col·labora de forma 
activa en l'organització, el control i 
l'execució de mesures dictades o que es 
dictin per la Direcció General del Medi 
Natural o per qualsevol altre organisme 
o autoritat competent per a la prevenció 
i la lluita contra els incendis, entre 
d'altres. Fi ns ara Llagostera formava part 
de l' ADF Massís de Cadiretes juntament am b L'antic cotxe patrulla de la Policia Local ha estat reconvertit en vehicle per a 
els muncipis de Tossa, Vidreres i Maçanet. ús de l'ADF 
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L'empresa Megatró ofereix 
accés a internet mitjançant 
la tecnologia WIFI 
L'empresa Megatró ofereix als veïns de Llagostera la possibilitat de 
connectar-se a Internet amb banda ampla mitjançant la tecnologia WIFI. 
Per demanar informació ijo donar-se d'alta a aquest servei cal posar-se 
en contacte amb Megatró al telèfon 972 59 43 25 o bé al 902 21 10 04. 
Així mateix, l'Ajuntament ha dotat el Pa rc de l'Estació, per on passa la Via 
Verda Girona - Sant Feliu de Guíxols, amb accés a Internet amb tecnologia 
WIFI, perquè caminants, ciclistes i estudiants puguin connectar-se a la 
xarxa de forma gratuïta durant dues hores. 
Recentment s'ha senyalitzat la zona de cobertura amb uns cartells bilingües 
amb informació en català i anglès. Properament està previst instalar-hi 
uns bancs i una taula per fer la navegació més còmoda. 

El Consell Comarcal elabora 
un inventari de camins 
En la sessió plenària del mes d'abril es va ratificar un acord de la Junta de 
Govern d'aquest Ajuntament que donava conformitat a la proposta 
d'inventari de camins que el Consell Comarcal del Gironès està elaborant 
i que afecta el nostre municipi. 
Per tractar aquest tema l'Ajuntament ha realitzat un seguit de reunions 
amb els diferents veïnats a fi i efecte d'exposar la proposta d'inventari 
del Consell Comarcal i recollir opinions i possibles esmenes dels veïns. 
Properament el Consell Comarcal del Gironès iniciarà el tràmit 
administratiu d'exposició pública per recollir al·legacions dels interessats. 

Coincidint amb el desplagament 
de la recollida de la matèria 
orgànica a la totalitat del nucli 
urbà de Llagostera, ha entrat en 
funcionament el web dels 
residus, accessible des de 
www.llagostera.orgfresidus. 
Amb aquest web es pretén donar 
informació de com s'ha 
implantat el nou sistema de 
recollida de residus sòlids 
urbans i de quins en són els 
resultats. 
Periòdicament el web s'anirà 
actualitzant amb dades 
mensuals sobre els quilos de 
matèria orgànica recollits, i 
també de les activitats que des 
de l'Àrea de Medi Ambient 
s'aniran organitzant. 
El web també permet fer 
consultes a través d'un formulari 
sobre qualasevol qüestió 
referent a la recollida de residus 
i participar en un fòrum 
d'opinió. 

Els Plens de l'Aj untament tenen 
lloc el darrer dimecres de cada 
mes a partir de les 9 del vespre. 
Recordeu que podeu seguir la 
retransmissió íntegra dels plens 
municipals a Llagostera Ràdio. 
Llagostera Ràdio emet en 
directe el dia abans de cada mes 
que hi ha Ple, el programa 
"Llagostera avui i demà" amb la 
presència de diferents regidors 
del consistori per tractar temes 
d'actualitat política i municipal. 
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Implantació de la zona blava i proposta de 
canvis en el sentit de circulació d'alguns carrers 
Diàriament els llagosterencs i les llagosterenques ens desplacem pel pob le 
per dur a terme les nostres activitats quotidianes. 
El creixement de la població, la descentralització de les activitats econòmiques 
i de lleure, la facilitat d'accés als vehicles a motor, el creixement del nombre 
de vehicles (un 25% en els últims sis anys), entre d'altres factors , han 
modificat substancialment els nostres hàbits de desplaçament fins al punt 
que el poble ha experimentat canvis i transformacions. En aquest escenari, 
els cotxes han esdevingut un element omnipresent que ha configurat un 
model de mobilitat col· lectiu amb impactes de certa rellevància. 
La redacció del Pla d'accessibilitat, la planificació d'aparcaments dissuasius, 
la instal·lació de bandes reductores de la velocitat, la construcció de passos 
elevats de vianants, la creació de carrils-bici, la instal·lació d'aparcaments 
per a bicicletes, la modificació de l'o rdenança reguladora de gua ls, la 
implantació de la zona blava, la regulació de la mobilitat dels vehicles de 
transport de mercaderies i la vianantització dels carrers Àngel Guimerà i 
Almogàvers són algunes de les actuacions dutes a terme fins al moment i 
que van capgirant una tendència insostenible. 
En aquesta mateixa línia, considerem imprescindible aplicar criteris més 
racionals en l'ordenació de la xarxa viària bàsica i, a fi que el trànsit sigui 
més fluid, modificar el sentit de circulació dels carrers que s'especifiquen a 
continuació: 

Carrer Constància: Direcció única en sentit al carrer Canalejas (carretera), des de 
l'encreuament amb el carrer Barcelona. 
Carrer Barcelona: Di recció única en sentit al passeig Romeu , des de l'encreuament amb 
el carrer Constància. 
Passeig Tomàs d'A. Boada: Direcció única en sentit al passeig Pompeu Fabra. 
Carrer Àlvarez de Castro: Di recció única en sentit al passeig Pompeu Fabra. 
Carrer Pau Cassals: Direcció única en sent it al passeig Romeu. 
Carrer Jaume I: Di recció única en sentit a la plaça Catalunya, des de l'encreuament 
amb el carrer Ferrer fins a la plaça Catalunya. 
Carrer Fivaller: Direcció única en sentit al carrer Almogàvers. 
Carrer Nou: Direcció única en sentit al passeig Romeu, des de l'encreuament amb el 
passeig Pompeu Fabra. 
Carrer Rafael Mas: Direcció única en sentit a l'avinguda de l'Esport, des del carrer Mn. 
Cinto Verdaguer. 
Carrer Almedinilla: Direcció única en sentit a l'avinguda de l'Esport, des de l'encreuament 
amb l'avinguda del Gironès. 
Carrer Ganix: Direcció única en sentit a l'encreuament amb el carrer Costa Brava, des 
de l'encreuament amb el carrer Lleó I. 
Carrer del Sol: Direcció única en sentit a la t ravessera Barceloneta. 
Travassera Barceloneta: Direcció única en sent it a la plaça Barceloneta. 
Carrer Mas Sec: Sentit únic en direcció l'Avinguda de l'Esport. 
Carrer Mossén Cinto Verdaguer: Direcció única en sentit carrer Mas Sec. 
Carrer Puig de Cadiretes: Direcció única en sentit carrer Rafael Mas. 

Amb la voluntat de millorar 
la seguretat dels vianants, 
descongestionar els carrers 
cèntrics del municipi , millorar 
la mobilitat del trànsit i 
acabar amb les dob les files, 
l'Ajuntament amb col· 
laboració de la Unió de 
Botiguers i la Ca mbra de 
Comerç de Sant Feliu de 
Guíxols han apostat per la 
implantació de la zona blava 
a diversos carrers del poble. 
En aquest sentit i des de l 
passat 2 de maig van entrar 
en funcionament els 
parquímetres per li mitar el 
temps màxim d'estacio
nament de vehicles a la Plaça 
Catalunya i als carrers Jaume 
I, Alvarez de Castro, 
Consellers, Dr. Flèming, 
Almogàvers i part dels carrers 
Àngel Guimerà, Fivalle r i 
Cristòfol Colom. 
El temps màxim d'estacio
nament és d'una hora i mitja 
amb un preu màxim d'l euro 
amb vuitanta cèntims. 
Segons l'ordenança fiscal 
re gu ladora es contempla 
l'anul · lació de denúncia per 
excedir del temps limitat o no 
tenir comprovant amb el 
pagament de 6,00 euros. 
Dalt ra banda la Unió de 
Botiguers ofereix als seus 
clients tiquets d'aparcament 
amb 15 minuts gratu1ts. 
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Canvis en el sentit de circulació d'alguns carrers 
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Ordenació de l'aparcament 

S'està est ud ia nt la possi bilitat 
d'ordenar i millorar la capacitat 
d'apa rcament que tenen alg uns ca rrers. 
En aquest sentit, es planteja permetre 
l'aparca men t de vehicles en una sola 
banda dels carrers Ferrer i Mas Sec, entre 
d'altres, i en bateria al carrer Pau Casals. 

és una publicació periòdica editada 
per l'Ajuntament de llagostera 

ó. 
~··I> Amb la col·laboració de la Diputació de Girona 
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