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PRESENTACIÓ 
 
Gràcies al vostre suport a les passades eleccions municipals, ERC va obtenir per primera              
vegada, des de l’any 1937, representació al nostre ajuntament. Des de llavors hem treballat              
dia rere dia per consolidar-nos com un projecte polític estable que treballés pel bé comú del                
poble i del país. Des de l’oposició hem ajudat i posat el nostre granet de sorra en temes tan                   
importants com la construcció del nou ambulatori, rehabilitació de Can Baqué, viabilitat del             
CEM El Turó, implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, remunicipalització             
del servei de l'aigua, etc… 
 
Esquerra Republicana a La Llagosta es presenta a aquestes eleccions municipals amb la             
ferma convicció de que som capaços d’afrontar els reptes del present i del futur del nostre                
poble, ara tenim l’oportunitat de construir entre tots la vila que volem. Les propostes              
electorals que us presentem van encaminades a voler un poble més segur i que aposti per                
la integració social i l’igualtat de gènere, un poble ric en tradicions i en activitats culturals i                 
esportives, volem ser una “Smart City” sostenible i respectuosa amb el medi ambient, un              
poble actiu comercialment que aposti per l’emprenedoria, orgullós de la seva història i de la               
seva gent. 
Algunes de les nostres propostes les passem a relatar a continuació, esperem que siguin              
del vostre interès. 
 
 
Moltes gràcies 
 
 
 
 
 
 
 

2 



  
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
LA LLAGOSTA 

 
 
 
ECONOMIA I OCUPACIÓ 
 

● Prendrem mesures de contenció i de racionalització de les despeses per tal d’evitar             
l’endeutament públic de l’ajuntament 

 
● Prendrem mesures de contenció en els rebuts i impostos principals que graven les             

butxaques dels ciutadans per part de l’Ajuntament ( IBI, aigua, escombraries) 
 

● Promourem l’assentament de noves empreses al municipi amb certs incentius          
fiscals, amb l’agilització de tràmits burocràtics i assessorament 

 
● Donarem prioritat als ciutadans de La Llagosta en les ofertes públiques de feina que              

convoqui l’Ajuntament amb especial atenció a les persones en risc d'exclusió social 
 

● Potenciarem els plans d’ocupació i el Servei Local d’Ocupació (ROL) 
 

● Continuarem la col.laboració amb entitats mancomunades com l’AMERC o el Pacte           
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 

● Estudiarem mancomunar serveis amb els pobles veïns per tal d'abaratir costos i            
despeses a l'ajuntament 

 
● Recolzarem el projecte de l’estació intermodal de mercaderies 

 
● Lluitarem per mantindre’ns dintre dels ratios econòmics establerts com el període           

mitjà de pagament o morositat, generant confiança entre els proveïdors de           
l'ajuntament 

 
● Apostem per una gestió pública de l'aigua, remunicipalitzarem el servei de           

subministrament de l'aigua, fins ara en mans de SOREA 
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COMERÇ 

 

● Millorarem el mercat municipal per tal de dinamitzar-lo encara més 

 
● Potenciarem activament les diferents activitats comercials que fins ara es venen           

realitzant al poble com la Fira de Sant Ponç, Shopping Night, Mercat d’idees, etc… 
 

● Potenciarem el comerç del nostre poble amb campanyes de sensibilització i           
promoció econòmica, recolzarem els nostres comerciants, un comerç proper a          
l’abast de tothom 
 

● Establirem la mateixa bonificació pels comerços en el rebut de les escombraries, al             
igual que tenen els habitatges particulars, per utilització de la deixalleria 

 
● Farem campanyes informatives sobre drets i deures de l'usuari 

 
● Treballarem estretament amb l'associacionisme i teixit comercial del poble 

 

 

MEDI AMBIENT 
 
 

● Adequarem la llera del riu Besòs que passa per La Llagosta per què sigui un lloc                
més nét i visitat per la ciutadania 
 

● Farem campanyes a favor del reciclatge, establint objectius de recollida selectiva 
 

● Potenciarem l’ús de la deixalleria per part de la ciutadania amb millors bonificacions             
en els trams d'utilització, a més ús, més bonificació en el rebut de les escombraries 

 
● Incentivarem la instal.lació d'energies renovables en l’àmbit domèstic i PYMES 

 
● Adequarem progresivament les instal·lacions municipals amb energies renovables 

 
● Farem de La Llagosta un poble connectat al món i sostenible, una “smart city”, amb 

l'implantació de noves tecnologies 
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URBANISME I MOBILITAT 
 

● Proposarem la creació de carrils intermunicipals peatonals, camins segurs per a                     
persones i bicicletes que connectin La Llagosta amb els pobles veïns 

 
● Continuarem millorant el Parc Popular 

 
● Farem un bon manteniment del mobiliari urbà 

 
● Millorarem els carrers més deteriorats del poble 

 
● Impulsarem la rehabilitació definitiva de la masia de Can Vaquer, masia del s.XIV             

catalogada com Bè Cultural d’Interès Local i en estat ruinós, per tal de donar-li un ús                
d’interès general 

 
● Establirem noves places d'aparcament gratuïtes 

 
● Implantarem punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i impulsarem campanyes de                       

sensibilització 
 

● Continuarem defensant el desviament de la línea R3 del servei de Rodalies davant             
les administracions competents 
 

● Instal.larem aparcabicicletes d'acer a tots els punts neuràlgics del poble i a tots els              
equipaments municipals, per a promoure la mobilitat i el transport sostenible           
mediambientalment 

 
● Millorarem la visibilitat, enllumenat i senyalització dels carrers, en especial atenció a            

aquells més oblidats els darrers anys 
 

● Millorarem els carrers, entrades i sortides del nostre polígon industrial, per fer-lo més             
accessible i atractiu 

 
● Impulsarem i reforçarem el compliment de les obligacions relatives a l´accessibilitat           

per facilitar l´accés dels bens, serveis i entorns a les persones amb diversitat             
funcional 

 
● Instarem a la Generalitat a ampliar i millorar el servei de bus nocturn que passa per                

La Llagosta 
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EDUCACIÓ i CULTURA 
 

● Implantarem el bo cultural per als col-lectius amb menys poder adquisitiu perquè            
puguin accedir sense dificultat a les diferents programacions culturals de la localitat 
 

● Farem efectiu el Consell Escolar Municipal 
 

● Augmentarem les beques menjador 
 

● Impulsarem davant la Generalitat la construcció de la nova escola Sagrada Família            
(SAFA) 
 

● Potenciarem activament les diferents activitats culturals que fins ara es venen           
realitzant al poble com la Setmana del Teatre, la Fira d’Entitats, etc… 

 
● Crearem un punt d’homenatge i d’ofrenes florals per la Diada Nacional de Catalunya 

 
● Conmemorarem cada 15 d’octubre l’afusellament del President Lluís Companys,         

igualment retrem homenatge als llagostencs i llagostenques represaliats durant la          
Guerra Civil i la posterior dictadura franquista 

 
● Realitzarem campanyes informatives i de sensibilització per abordar el problema de           

l’assetjament escolar al nostre municipi 
 

● Donarem suport a TOTES les entitats culturals i esportives del poble en les activitats              
que aquestes portin a terme 

 
● Potenciarem i recolzarem l’Escola de Música municipal 

 
● Dotarem el Centre Cultural de material informàtic per a un millor servei 

 
● Continuarem reclamant a la Generalitat els endarreriments en el coofinançament de           

l’escola bressol Cucutràs 
 

● Col.laborarem amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la difusió del              
Català al poble 
 

● Vetllarem per erradicar l'assetjament escolar al nostre poble i crearem canals segurs            
per a la denúncia de possibles casos 
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TRANSPARÈNCIA, COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

● Crearem un reglament de consultes populars no referendàries per tal poder consultar            
a la població temes d’interès general importants a travès de l’oficina de l’OAC i              
pàgina web de l’ajuntament. 

 
● Farem cada any els pressupostos participatius, per tal de qui sigui la ciutadania qui              

determini el destí d’una part dels diners del pressupost general anual de l’ajuntament             
a la realització d’una o diferents actuacions al poble 

 
● Farem plens ordinaris cada mes, per tal d’incentivar la participació ciutadana i la             

transparència 
 

● Modificarem el Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.), tan imprescindible per         
garantir una major participació ciutadana i transparència com un millor funcionament           
intern de la corporació 

 
● Potenciarem la programació de Radio La Llagosta i de nous continguts al butlletí             

mensual del 08centvint 
 

● Publicarem a tots els mitjans de comunicació i xarxes socials de l’Ajuntament un             
resum de les actes de tots els plens ordinaris i extraordinaris 
 

● Realitzarem un ple extraordinari anual sobre l’Estat del Municipi a modus de debat             
amb les diferents forces polítiques i la ciutadania 

 
● Impulsarem la figura del Defensor del Ciutadà, per atendre les demandes de la             

ciutadania i donar resposta des de l’Ajuntament 
 

● Potenciarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) amb l’ampliació dels horaris          
d’atenció al públic i amb més personal 

 
● Potenciarem la participació política als mitjans de comunicació municipals, establint          

espais de debat entre les diverses formacions polítiques de l'ajuntament a la ràdio o              
amb columnes d'opinió al butlletí mensual 

 
● Garantirem l'independència dels serveis de comunicació de l'ajuntament, amb la          

creació d'un nou reglament 
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● Crearem una (App) aplicació mòbil municipal d’informació diària i interactiva 

 
● Instal.larem WIFI obert i gratuït a tot el municipi per tal de garantir l’acess a internet a                 

tot el conjunt de la població 
 
 
JOVENTUT 
 

● Crearem un Ateneu juvenil (espai de reunió per al jovent amb sales recreatives,             
d’estudi i diferents serveis gratuïts) 

● Potenciarem campanyes sobre educació sexual als instituts tant públics com privats 

● Potenciarem campanyes sobre els riscos de l’abús de substàncies nocives als           
col·legis i instituts (alimentació, alcohol, drogues diverses...) 

● Promourem beques entre els joves amb excelència acadèmica però amb pocs           
recursos econòmics 

● Millorarem els espais urbans del jovent, com la zona de l´Skate al Parc Popular 

 

SALUT PÚBLICA 

● Instarem al Departament de Salut a una millora en el nivell assistencial de             
l'ambulatori fins que estigui en marxa el nou CAP 

● Farem campanyes informatives sobre temes relacionats amb la salut (sexual,          
drogodependències, alcoholisme i vida saludable) 

● Implantarem gradualment arbres que causin menys al·lèrgies, més inocuos, adaptats          
al nostre clima i amb menys demanda hídrica 

● Farem formacions en primers auxilis i DEA 

● Implantarem més desfibril·ladors al municipi 

● Netejarem i desodoritzarem eficientment els espais on hi ha situats els contenidors            
de recollida de residus urbans 

● Farem actuacions periòdiques contra plagues (rates, escarabats, térmits,etc…) i         
alhora farem campanyes informatives de prevenció 

● Treballarem per un millor estat de neteja dels nostres carrers 

● Millorarem l’actual GOS PARC 
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SEGURETAT CIUTADANA i CIVISME 
 

● Garantirem i potenciarem els recursos, tant humans com materials, de la nostre            
Policia Local per tal de garantir un millor funcionament del cos i servei al ciutadà 

 
● Implantarem controls de vigilància en els horaris d'entrada i sortida dels centres            

escolars 
 

● Impulsarem la figura de l'Agent Cívic 
 

● Millorarem l'equipament del servei de Protecció Civil 
 

● Farem campanyes i actuacions contra el soroll nocturn, el descans dels nostres            
veïns i veïnes serà una prioritat 

● Potenciarem campanyes sobre l’assetjament físic, psicològic o sexual als col·legis i           
instituts. 
 

 
SERVEIS SOCIALS, IGUALTAT i GENT GRAN 
 

● Lluitarem contra la pobresa energètica, garantirem el 100% de l’accés als serveis            
bàsics energètics com la llum i l’aigua entre el sector de la nostre població més               
vulnerable 

 
● Promourem el lloguer social d'habitatges buits 

 
● NO als desnonaments de famílies o persones en situació de vulnerabilitat, mediarem                       

entre afectats i entitats bancàries 
 

● Garantirem una atenció social de qualitat 
 

● Defensarem el projecte d’un Centre de Dia al poble per a una millor assistència a la                
nostre Gent Gran 

 
● Instal.larem aparells gimnàstics al carrer específics per a la Gent Gran 

 
 
 

9 



  
PROGRAMA ELECTORAL 2019-2023 

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL 
LA LLAGOSTA 

 
 

● Donarem servei d'atenció i assessorament específic a la gent gran en temes            
administratius i drets de l'usuari 
 

● Impulsarem l'agilització i l’assessorament als usuaris en tràmits relacionats amb          
l'atenció domiciliària i llei de la dependència per exemple 

 
● Elaborarem el nou Pla d’Igualtat de Gènere pel periòde 2019-2022 

 
 
 
ESPORT I LLEURE 

 
● Incentivarem els Patis Oberts de les escoles municipals fora dels horaris escolars            

per tal d’assegurar la pràctica de l’esport i esbarjo entre el nostre jovent 
 

● Abaratirem l’entrada puntual i els abonaments a la piscina d’estiu del CEM El Turó 
 

● Millorarem la gestió i adecuació dels espais esportius municipals 
 

● Potenciarem jornades esportives locals, incentivant la pràctica de l'esport entre la           
ciutadania 

 
● Instal.larem aparells gimnàstics al carrer específics per a la tonificació muscular 

 
● Celebrarem la diada de les seleccions esportives catalanes 
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EL NOSTRE EQUIP 
 

 
 

1. Xavier Cols i Motoso 
2. Cristina Segura i Rodríguez 

3. Héctor Arenas i Pérez 
4. Nayara Pedrós i Cabrillana 
5. Marc Pedrós i Manchado 
6. Anna Sánchez i Quiles 

7. Joan Josep Martínez i Torà 
8. Olga Martínez i Ruiz 

9. César Herrero i Santillana 
10. Maragda Insa i Lanau 

11. Carlos Llorà i Fernández 
12. Isabel Cabrillana i Jurado 

13. Iñaki Azcarate i Vidal 
14. Conxi Rafael i Alarcón 
15. José Soria i Mendieta 
16. Teresa Robles i Checa 
17. Angel Martínez i Torà 

18. Maria Pilar Pérez i Ribalta 
19. Josep Vicenç Segura i García 
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