
Primer any de govern del nou equip de CIU i lxll. Com sol passar 
en aquests casos el balanç ofereix aspectes positius i aspectes negatius: 

D'entrada s'han finalitzat, o estan a punt de finalitzar, bona part de les 
inversions previstes al pressupost del 2007, (Puig del General, nova llar 
d'infants, enllumenat i pavimentació de la vorera dels carrers Ramal i 
Canalejas, oficina d'informació i turisme, zones de joc infanti l, ampliació de 
l'arxiu, etc), d'altres estan en fase d'execució (1a fase del nucli antic, Centre 
Cultural, 1 a fase del projecte d'accessibilitat, millora de l'enllumenat públic, etc). 
Totes aquestes actuacions varen ser iniciades per l'Entesa i, malgrat el retard 
que acumulen, la seva f inalització mereix una valoració positiva. Però a 
més hem constatat com altres actuacions planificades i projectades per 
l'anterior equip de govern també tenen continuïtat, fet que ens omple de 
satisfacció (camp de futbol, urbanització de la resta del nucli antic, urbanització 
del carrer Indústria i sector Pascual Carbó, urbanització travessia St. Feliu, etc). 

D'una altra banda hi ha tot un seguit d'aspectes, realment preocupants, que 
mereixen una valoració negativa: Una pèssima gestió del personal que no 
té en. compte els ingressos corrents del consistori , i que dificultarà la renovació 
del conveni col·lectiu. Una gestió econòmica de "mans foradades", aliena a la 
situació de crisis, allunyada dels criteris d'austeritat i cautela, i que no sap 
treure el màxim profit a les convocatòries de subvencions. La manca de 
convenciment en algunes polítiques (recuperació de la memòria històrica, 
solidaritat i cooperació, medi ambient, etc); l'absència de determinades 
polítiques (habitatge social, participació ciutadana, educació d'adults, etc); la 
despreocupació en relació a projectes que haurien de ser prioritaris 
(urbanització dels carrers Panedes i Camprodon, urbanització de Llagostera 
Residencial, construcció del nou dipòsit d'abastament d'aigua), etc. 
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Sl PERÒ NO, MILLOR DIT, NO PERÒ Sl. 

L'EQUIP DE GOVERN NO ENS FA CAS I NO ACONSEGUEIX LA 
SUBVENCIÓ DEL PLA DE BARRIS. 

Malgrat encarregar el projecte integral del nucli antic i les cases barates, tal i 
com vàrem demanar en el ple del mes d'octubre, aquest no s'ha elaborat amb 
la participació dels veïns, de les entitats i dels diversos grups municipals. La 
poca confiança en les possibilitats del projecte i la manca de consistència de 
bona part de les seves propostes ha donat el seu fruit: no s'ha obtingut la 
subvenció sol·licitada de 3,5 M €. Si l'equip de govern vol garantir l'èxit en la 
propera convocatòria haurà de rectificar i fomentar la participació ciutadana. 

L'AJUNTAMENT HA DE MILLORAR LA SEVA INFORMACIÓ. 

En el ple de gener ICV-EUIA va. presentar una proposta per millorar la 
informació i difusió municipal. Demanàvem un butlletí de periodicitat trimestral 
(fins ara era quadrimestral), la renovació de la web "llagostera.cat", la 
recuperació dels programes de "Llagostera Radio" i que es mostrés un mínim 
interès per la implantació de la TOT al nostre municipi. L'equip de govern de 
CIU i lxLL va votar-hi en contra, però estem convençuts que saben que aquest 
aspecte l'han de millorar sensiblement. 

DON PEPPONE 
Regidor Garibaldí, hem d'expropiar 
unes finques per millorar el teatre!! 

President Garibaldí, volem millorar 
el teatre i per això hauríem ... 

Uuii!! No vull merders, primer haurà 
· de parlar amb I' administrador 

d'aquestes finques! 

Administrador Garibaldí... 



SENSE PÈLS A LA LLENGUA 

El passat mes de juliol el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament él Pla 
Parcial del sector SUD-12, popularment conegut com a zona industrial del 
Mas Roig. Aquest sector compren la zona existent entre el sector Fonollerons i 
la zona industrial, i el seu desenvolupament urbanístic completarà la xarxa 
viària, la connectarà millor amb les carreteres que envolten el nucli urbà, i 
comportarà el creixement residencial i industrial del poble. 

En total, poc més de 29 hectàrees que es destinaran bàsicament a: 
Ús industrial (9,27 ha) amb 35 noves parcel·les, vialitat (8,41 ha}, espais lliures i 
sistema hídric que integren el bosc i la riera de Can Cateura (4,81 ha), ús 
residencial (3,22 ha) amb un 20% del sostre edificable per habitatges de 
protecció oficial, i equipaments (3 ha). 

El desenvolupament d'aquest sector no ha estat exempt de polèmica, més aviat 
tot el contrari. Recordem, com si fos ara, els titulars d'alguns mitjans de 
comunicació que es feien ressò de les acusacions que titllaven de sectària a 
l'Entesa i d'especulador al seu àlcalde. Recordem els articles d'opinió d'alguna 
publicació local i l'edició d'un monogràfic del "Parlem-ne" (publicació de CIU) 
que il·lustrava a tot color una simulació del gravíssim impacte que provocaria 
aquesta ampliació de la zona industrial. Recordem la moció presentada per CIU 
(ple 30.03.05) que proposava la modificació del POUM, del planejament 
urbanístic del poble, l'anul·lació del carrer que connectarà les carreteres C-65 i 
C-35, la desclassificació d'aquest sòl industrial i l'anul·lació del nou enllaç al 
costat del dipòsit del Pastera!. 

Ara, el ple del consistori ha aprovat per unanimitat de tots els grups el Pla 
Parcial d'aquest sector, i algú podria pensar que el canvi d'opinió de CIU i lxLL 
s'ha degut a que s'ha modificat el POUM i a que s'han introduït canvis 
substancials en el planejament derivat. Doncs no, ni un·a cosa ni l'altra ! 

El Pla Parcial presentat a aprovació es va consensuar, en els seus trets oa~~ 
amb l'equip de govern de l'Entesa, tal i com consta en els escrits nr<O><OCW": 

pels mateixos promotors. Les modificacions incorporades han 
conseqüència, en bona part, a les prescripcions de l'informe tècnic elabo 
l'anterior mandat i a la resolució de les 12 al·legacions present 
centenars com s'ha publicat falsament). L'aprovació definitiva "no ha supo 
introducció de canvis substancials", tal i com es fa constar en la proposta 
mateix Alcalde va portar al ple. 

E ls que varen ser els principals opositors a aquest projecte són avui nrr\mr'T' 

del mateix i els que el varen combatre políticament, avui governen i en són 
principals avaladors. Curiós, no? 



AMB VISIÓ D'ESQUERRES 

Moltes vegades hem sentit dir que a nivell de poble no es diferencien les 
politiques d'esquerres de les de dretes, i que només cal realitzar una bona 
gestió política. La posada en funcionament d'una segona llar d'infants municipal 
és una bona oportunitat per a comprovar si això és cert, o si efectivament 
existeixen sensibilitats diverses en l'àmbit local. 

LA NOVA LLAR ·D'INFANTS "EL CARRILET", UNA 
OPORTUNITAT PERDUDA PER DONAR UN SERVEI PÚBLIC 
EDUCATIU DE MAJOR QUALITAT, INNOVADOR I PER A 
TOTHOM. 

Des d'ICV-EUIA considerem que amb la construcció de la nova llar d'infants 
municipal s'haurien d'haver aconseguit els següents objectius: 

a) Garantir places públiques per a totes les famílies del poble, ampliant 
l'oferta a partir dels 4 mesos d'edat, facilitant així la conciliació de la vida 
familiar i laboral i posant remei a una situació que en ocasions no permet 
l'accés fins 1'1 i 9 m. 

b) Revisar la línia pedagògica i el projecte educatiu dels centres, introduint 
elements innovadors i peculiars que donessin major qualitat al servei educatiu. 

e) 'Millorar les condicions de treball dels professionals, en el marc de 
negociació del conveni col·lectiu de l'Ajuntament. 

d) Donar la possibilitat de triar centre, prioritzant la praxi 
la presència de germans/es en altres centres educatius pro curant per 
la cohesió social i facilitant els desplaçaments a peu. 

f) Fàcilitar l'accés al nou e ui m , connectant els carrers Rafel Mas i 
Mas Sec, avui sense sortida, i evit la congestió del trànsit. 

Q \) 



PREGUNTES SENSE RESPOSTA? 

• Per què l'equip de govern de CIU i lxLL insisteix a dir que el retard en 
l'inici de les obres del nou CEIP (previst pel juliol) ha estat degut al 
trasllat d'una línia elèctrica, quan en realitat ha estat l'Ajuntament qui no 
ha concedit les llicències d'obres i ambiental fins el15 d'agost? 

• Per què l'equip de govern de CIU i lxLL ha endarrerit 7 mesos 
l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització del nucli antic, tot i 
disposar de l' informe tècnic favorable, i ha posat en risc la subvenció de 
1.000.000 € aconseguida pel govern de l'Entesa? 

• Per què encara no s'ha adequat el carn í de terra que permet l'entrada i 
sortida pel nou enllaç de la C-35 (al costat del dipòsit del Pastera!)? 

• Per què l'equip de govern de CIU i lxLL no fa res per a que les parcel·les 
(algunes ja construïdes) que no tenen el panot col·locat de les voreres, 
a la zona industrial, Can Gotarra i el sector Fonollerons, esmenin 
aquesta mancança? Per què ni tan sols ho fa amb aquelles parcel·les 
que son de propietat municipal? 

• Per què encara no s'ha aprovat el catàleg de masies ni l'inventari de 
camins? 

• Per què no s'ha prioritzat, i per tant no s'ha executat, el projecte 
d'urbanització, realitzat per l'enginyer municipal, que contempla les 
obres mínimes necessàries per acabar i recepcionar Llagostera 
Residencial? 

• Per què un any després que ho acordés el Ple de l'Ajuntament encara 
no s'han adequat els Reglaments de règim intern i del consell de 
participació de la llar d'infants "El Niu" a la nova situació que planteja 
l'obertura de la llar d'infants "El Carrilet"? · 

• Per què "La Rusca" (publicació del Casino subvencionada per 
l'Ajuntament, amb un consell de redacció del que és membre el regidor 
d'urbanisme d' lxLL) s'entesta en afirmar quan parla de les assemblees 
que realitzen les diverses urbanitzacions que "No hi va assistir cap 
regidor dels grups de l'oposició", quan sap perfectament que aquests no 
han estat convidats ni per l'Ajuntament ni pels organitzadors d'aquestes 
reunions? 



EL PALS, EL PENA, EL POUM· I EL PUOSC ? 

Tot sovint el vocabulari de l'administració local és massa tècnic i apareix 
codificat, fins al punt que algú pot arribar a pensar que és així precisament 
perquè el ciutadà no l'entengui. Aquesta secció pretén fer-lo més comprensible. 

El PUOSC: El Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya és la convocatòria de 
subvencions més important que fa la Generalitat de Catalunya destinada a les 
inversions locals, preferentment a les obres i serveis que tenen caràcter mínim i 
obligatori pels Ajuntaments. 

En la convocatòria (2004-2007), el govern d'Entesa va aconsegu ir una 
subvenció de 1.200.589 € per a la construcció de la nova llar d'infants "El 
Carrilet", del nou Centre Cultural i per a la urbanització del seu entorn. 

En la darrera convocatòria, tot i ser pels cinc propers anys (2008-2012), l'actual 
equip de govern només ha aconseguit 860.000 €, és a dir 340.589 € menys. 
Així doncs passem d'una subvenció anual de 300.147 € per l'anterior 
quadrienni, a una de 172.000 € per aquest quinquenni, el que representa un 
decrement del 42,6% anual. · 

MENTRE ELS MUNICIPIS DE CATALUNYA HAN AUGMENTAT 
EN UN 43°/o LA MIT JANA ANUAL D'AQUESTES SUBVENCIONS, 
A LLAGOSTERA DISMINUEIX EN LA MATEIXA PROPORCIÓ. 

Aquest mal resultat respon al plantejament erroni de CIU i lxLL que no varen 
voler demanar subvencions per a les urbanitzacions de Llagostera, en un 
programa específic que ha acabat beneficiant fins a 13 pobles del Gironès, i 
tampoc varen voler presentar altres actuacions més madures i prioritàries com 
la urbanització dels carrers Panedes i Camprodon (travessia C-65). 
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SOM GENT AMB INICIATIVA! 

En el primer any d'aquest mandat s'han aprovat 8 de les 16 propostes que 
ICV-EUIA ha presentat (50%). Les dues darreres que han estat aprovades 
permetran: 

L'adequació d'un pas per a vianants entre el nucli urbà i la fàbrica 
Redpoint. L'Entesa ja va fer les gestions necessàries per garantir la viabilitat 
del projecte i el seu cost zero. 

L'Inici dels tràmits per aconseguir un Jutjat de pau exclusiu per 
Llagostera. 

LA LLAGOSTERA QUE NO TINDREM ... 
DE MOMENT! 

Malgrat tractar-se de millores evidents per el nostre municipi, l'equip de 
govern de CIU i lxLL han desestimat les següents propostes: 

1. Proposta d'ICV-EUIA en relació a l'estat de les voreres de la 
urbanització de Can Gotarra, el sector de Fonollerons i la zona industrial. 
Demanàvem que es col·loqués panot en els trams que no en tenen. 

2. Proposta d'ICV-EUIA en relació als solars de la zona industrial que 
es troben sense edificar. Volíem recordar als seus propietaris els 
instruments legals,. que disposa l'Ajuntament per obligar-los a edificar. 

3. Proposta d'ICV-EUIÀ en relació a la declaració de Llagostera com a 
municipi ll iure de transgènics. En defensa de la cultura alimentària 
pròpia, de la pagesia autònoma i de l'agricultura ecològica. 

4. Proposta d'ICV-EUIA en relació a la construcció del centre de 
conservació i manteniment de carreteres. Preteníem que 
s'ubiqués a·l'altre costat de la carretera, al costat de la benzinera, en uns 
terrenys propietat de la Residència geriàtrica J.Baulida, contribuint així a 
la preservació del pla de St. Llorenç com a zona d'amortiment del PEIN 
de Cadiretes. 



Edlta: 

"DE MICA EN MICA ... ES BUIDA LA PICA" 

Van passant els dies i els arguments de CIU i lxLL s'esvaneixen. Ja no 
diuen que l'Ajuntament es troba en una la situació econòmica dolenta o 
delicada, ara només és incerta. Això però no els impedeix gastar més que mai, 
passant de la crisis econòmica i ignorant les crides a l'austeritat i a la contenció 
de la despesa. 

La gestió econòmica de l'actual equip de govern deixa molt que desitjar, 
s'actua sense criteri , sense tenir clares les prioritats i amb una enorme 
discrecionalitat. 

En aquesta secció intentem evidenciar que algunes despeses realitzades 
per l'equip de govern són injustificables, totalment innecessàries o 
desproporcionades, i que una m_illor gestió donaria uns millors resultats: 

3.547 € per canviar el mobiliari del despatx de l'Alcalde. Quan el 
que hi havia presentava un bon estat de conservació. 

3.480 € per l'actuació d'en Toni Albà en el pregó de la Festa. 
Amb prou feines 20 minuts d'actuació. 

3.454 € per el manteniment del carrer de la Llebre. En comptes 
d'impulsar la urbanització de la connexió amb el Mas Sec. 

56.325 € per desplaçar la línia elèctrica que passava pel terreny 
on s'ha de construir el nou CEIP i que l'equip de govern va 
deixar instal·lar en els primers mesos d'aquest mandat, sense exigir 
la preceptiva llicència d'obres que hagués obligat al seu soterrament. 

44.000 €/anuals del sou de la nova assessora jurídica. Del tot 
excessiu si atenem que té una dedicació del 56% de la jornada, és 
un càrrec de confiança i ja disposem de dos assessors. 

340.589 € menys de subvenció en el PUOSC. El mal plantejament de 
CIU i lxLL ha comportat una subvenció pel quinquenni 2008-2012 de 
860.000 € que contrasta amb els 1,2 M € obtinguts per l'Entesa el 
quadrienni 2004-2007. 


