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• Nou ambulatori al centre del poble.

• Centre de dia i residència a l’antic ambulatori.

• Més de 100 places d’aparcament gratuïtes.

• Rehabilitació i posada en ús de la masia de Can Baqué.

• Més millores en parcs i places: nous jocs infantils i nou parc amb jocs d’aigua.

• Seguirem ampliant la plantilla de policia per a més patrullatge.

• Projecte Zero Barreres arquitectòniques.

• Poda regular dels arbres del poble i bon manteniment de la via pública i els 
equipaments.

• Més recursos per perseguir les actituds incíviques i seguir millorant la neteja 
viària.

• Seguirem potenciant les activitats i les entitats culturals, esportives, solidàries, 
inclusives ... seguirem millorant la Festa Major, la Cavalcada, Carnaval ...

• Un ajuntament econòmicament sanejat que permeti seguir invertint en 
millores per als veïns i veïnes.

• Lluitarem per un nou SAFA.

• Al costat dels joves per donar respostes a les seves necessitats.

Proximitat, transparència i participació 

 Al teu costat, millorant la Llagosta

PROPOSTES DESTACADES

El nostre programa per a les eleccions municipals de 2019 presenta més de 130 propostes 
per a la Llagosta. Un contracte amb la ciutadania que compta amb l’aval de quatre anys 
de gestió al capdavant de l’ajuntament en els quals hem demostrat que ens importa 
la Llagosta i els seus veïns i veïnes. Hem millorat molt el nostre poble i continuarem 
millorant-lo si ens dones la teva confiança. Aquestes són les propostes més destacades 
del nostre programa electoral.
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PROXIMITAT

La nostra forma de ser i actuar. Hem estat durant aquests quatre anys al costat de les persones, 
sobretot d’aquelles que s’han vist afectades per problemes. Hem estat a primera línia, donant la 
cara cada vegada que el poble ens ha necessitat. Sempre estarem al vostre costat.

URBANISME I VIA PÚBLICA

Hem millorat el poble durant aquests quatre anys. Molts han estat els parcs, carrers i places que 
hem reparat i en aquests propers 4 anys encara farem més. També grans projectes de futur, com el 
nou ambulatori i centre de dia. Hem millorat en neteja i la poda, però encara volem seguir millorant.
  

• Residència i centre de dia a l’antic ambulatori.
• Nou ambulatori al centre del poble.
• Rehabilitació i posada en ús de la masia de Can Baqué.
• Nous convenis per augmentar més de 100 places d’aparcament gratuït per a vehicles.
• Millora dels parcs infantils que queden per reformar i un nou parc amb jocs d’aigua.
• Posarem en marxa el Projecte Zero barreres per acabar de fer un poble 100% accessible 

en mobilitat.
• Renovació dels carrers: Sant Miquel, Primer de Maig, Sant Josep, entre d’altres.
• Can Pere Gil. Seguirem treballant perquè el Ministeri de Foment desafecti els terrenys i 

pugui desenvolupar el Pla Director i millorem l’ocupació i l’economia.

TRANSPARÈNCIA

Ha estat un mandat ple d’avenços en aquesta matèria. Amb la digitalització de l’ajuntament i la 
creació del Portal de Transparència la ciutadania pot consultar moltes coses de forma directa sense 
haver de demanar-ho a l’ajuntament. Hem tret un excel·lent en els mesuradors de transparència, 
reconeixement atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona.

• Seguirem mantenint l’aposta per l’excel·lència en transparència i bon govern.
• Seguirem apostant per aconseguir el segell infoparticipa de la UAB.
• Posarem més projectes singulars en marxa perquè siguin reconeguts pel banc de Bones 

Pràctiques de la Federació de Municipis.
• Reduirem encara més el temps d’espera de resposta a les instàncies de veïns.
• Ampliarem els sistemes d’informació i comunicació veïns-ajuntament.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La Llagosta és un poble amb una gran activitat social, un poble viu on cada any es realitzen molts 
esdeveniments culturals, esportius, solidaris i de cooperació. Però ara també volem millorar la 
participació de la ciutadania en la vida política.

• Mitjançant eines digitals, proposarem un sistema de recollida d’opinions de la ciutadania.
• Continuarem amb el projecte de Pressupostos Participatius que aquest any hem posat en 

marxa per primera vegada en la història.
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• Tornarem a revisar i redactar el Projecte Debat de Ciutat. La Llagosta mira cap als cent.
• No volem que et perdis res del que passi al poble. Per això ampliarem les fórmules de 

comunicació de l’ajuntament amb els veïns i veïnes.

EDUCACIÓ

Seguirem lluitant perquè no hi hagi ni una sola retallada en aquesta matèria al municipi.

• Seguirem fent el manteniment i posant al dia totes les escoles públiques perquè els alum-
nes del poble puguin anar a l’escola en les millors condicions possibles.

• Seguirem ampliant l’oferta educativa de l’ajuntament per a les escoles.
• Seguirem reclamant a la Generalitat el pagament de la part que li correspon de les quotes 

de la llar d’infants.
• Posarem en marxa un projecte de Poble Educador.
• Treballarem colze a colze amb l’AMPA i l’equip directiu de l’escola per aconseguir que la 

Generalitat faci la inversió en un nou SAFA.
• Seguirem lluitant per mantenir el màxim de línies possibles en totes les escoles.
• Es realitzaran cursos de primers auxilis i prevenció als veïns i veïnes.

JOVENTUT

Durant aquesta legislatura passada s’ha posat en marxa el servei de joventut a Can Pelegrí per 
on passen una mitjana de 200 joves al mes. Ho hem convertit en un punt de referència per a les 
polítiques de joventut. Però encara volem anar més enllà.

• Crearem les beques al talent jove perquè ningú tingui la impossibilitat d’accedir a estudis 
superiors per dificultats econòmiques.

• Crearem una beca de transport per a aquells que iniciïn cursos universitaris i de grau 
superior fora del municipi.

• Portarem la Regidoria de Joventut a Can Pelegrí, a prop dels joves, perquè no hi hagi cap 
barrera que separi els joves dels representants polítics.

• Seguirem implantant programes de formació propis, pla de formació i de garantia juvenil.
• Seguirem ampliant l’oferta de serveis als joves en matèria de formació i recerca de re-

cursos.
• Es continuarà amb el servei d’orientació laboral, sent un servei necessari per a els i les 

joves..
• Posarem en marxa el fòrum jove per donar veu als joves i donar respostes a les seves 

necessitats.
• Ampliarem l’horari de l’aula d’estudi.
• Posarem en marxa la renovació del Skate park amb el disseny que han realitzat els joves 

del poble.
• Construirem un espai de Cross Fit.
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INFÀNCIA

Com atenem als més petits definirà la Llagosta del futur. Per això volem seguir ampliant els 
serveis i activitats.

• Es milloraran les instal·lacions del Nou Casal.
• Es mantindrà la bona sintonia que hi ha entre ajuntament i AMPAS del municipi.
• Posarem en marxa un programa d’arts escèniques infantils anualment.
• Farem un parc de Nadal, on nens i nenes puguin gaudir.
• Es millorarà la cercavila del Carnestoltes infantil, on tindrem molt en compte les 

aportacions i suggeriments de totes les AMPAS.

ESPORT

Una aposta clara per l’esport. Seguirem treballant per portar l’esport a tots els llocs i en totes les 
seves expressions: valors, salut, cooperació, solidaritat, formació i competició.

• Seguirem millorant i mantindrem a punt els equipaments esportius municipals.
• Reposarem la gespa del Joan Gelabert i ampliarem els vestidors.
• Se seguirà invertint en el Complex El Turó per garantir un equipament de qualitat al 

servei de la ciutadania.
• Gestionarem amb el Departament d’Educació de la Generalitat i la comunitat educativa 

per cobrir els patis dels col·legis públics perquè siguin zones més confortables per a la 
pràctica de l’esport.

• Seguirem apostant per la cursa “Els 10 de la Llagosta”. Lluitarem per aconseguir 
organitzar el Campionat de Catalunya de curses de fons.

• L’esport escolar i l’esport base. Seguirem fomentant-lo de la mà de les Escoles d’Iniciació 
Esportiva i de les AMPAS dels col·legis.

• Posarem en marxa una lliga esportiva escolar.
• Buscarem la manera de reformar el terra d’alguna pista multiesportiva perquè es puguin 

practicar més modalitats esportives, com el patinatge.
• Potenciarem les entitats que fomentin els bons valors dins de l’esport i facin campanyes 

per a la seva difusió.
• Seguirem promovent les jornades esportives i l’esport al carrer.
• Mantindrem ajudes als esportistes d’elit.

CULTURA

Cada any hem anat ampliant les activitats del municipi en l’àmbit de la cultura i així ho 
seguirem fent.

• Seguirem ampliant l’oferta d’arts escèniques al Centre Cultural.
• Millorarem el Centre Cultural vell per ampliar l’oferta d’espais.
• Seguirem promovent i realitzant el 3deTeatre.
• Posarem en marxa de la mà d’entitats del municipi una fira en el marc de la literatura.
• Seguirem apostant i promocionant els autors i autores locals.
• Continuïtat en l’ampliació i actualització del fons de la Biblioteca municipal.
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• Seguirem apostant per la contractació d’espectacles culturals de grups i empreses del 
sector que siguin del municipi.

• Seguirem millorant la Festa Major del poble i crearem la Festa Major d’Hivern.

SALUT

Treballarem per blindar els serveis de salut de la Llagosta i per evitar qualsevol retallada o defi-
ciència en el servei de l’ambulatori.

• Lluitarem per blindar el servei de pediatria i que sempre hi hagi un pediatre disponible.
• Amb la construcció del nou ambulatori, treballarem perquè s’ampliïn els serveis.
• Seguirem fent campanyes i cursos d’educació, sexe segur, salut, alimentació saludable ...
• Crearem un servei de prevenció de la drogodependència.
• Crearem un sistema d’informació veïns-ajuntament per fer campanyes de desinfecció i 

desratització més efectives.
• Intentarem millorar la connexió del bus directe a l’Hospital.
• Crearem conjuntament amb el teixit social un lloc de trobada estable d’assessorament i 

bones pràctiques sobre educació, lactància, alimentació i bona cura dels nadons.
• Gestionarem amb la Diputació la realització d’un estudi pioner sobre els edificis 

amb amiant.

INCLUSIÓ

Han estat 4 anys de millores en aquest aspecte. Intentant des de la institució fer més visibles 
a les persones amb diversitat funcional. Vàrem començar celebrant el Dia de la Diversitat i 
actualment s’ha dotat a una entitat del municipi d’un local propi per poder desenvolupar activitats 
específiques.

• S’incentivarà a les entitats del municipi que realitzin activitats dirigides a fomentar i visi-
bilitzar la inclusió social.

• Incentivarem a les empreses i comerços que contractin persones amb diversitat 
funcional.

• Una aposta de futur, intentar tenir un petit taller de treball especial al municipi i 
estudiarem la forma de posar en marxa un enclavament d’inserció laboral de persones 
amb diversitat funcional en alguna empresa del municipi.

• Mantindrem una estreta col·laboració amb l’entitat ASPAYFACOS per conèixer de primera 
mà sempre les sensibilitats i necessitats del col·lectiu.

• Cada política i actuació de la resta de regidories tindrà una visió inclusiva, igualitària i 
sostenible.
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GENT GRAN

Seguirem mantenint la Regidoria de la Gent Gran. És molt important que un responsable polític 
sigui accessible.

• Treballarem colze a colze amb l’Associació de Pensionistes perquè amb aquesta estreta 
col·laboració es realitzin les millors activitats possibles per als usuaris i les usuàries.

• La construcció del nou ambulatori ens deixarà lliure tot un espai a l’antic ambulatori. La 
nostra prioritat: Un centre de dia i residència.

• Actualitzarem l’oferta d’oci i formativa per al col·lectiu de la Gent Gran.
• Millorarem el sistema de comunicació per facilitar les altes als serveis de dependència 

disponibles per a la gent gran, SAD, respir, assistència, neteja de la llar, higiene personal, 
acompanyament ...

SERVEIS SOCIALS

Com en tots els governs Socialistes, seguirem donant cobertura a les persones que més ho 
necessiten. Treballant conjuntament perquè les persones que encara queden per sortir de la 
crisi econòmica tinguin oportunitats.

• Se seguiran incrementant les beques de menjador i escolarització.
• Mantindrem projectes de col·laboració amb les entitats de voluntariat social.
• Seguirem ajudant i assistint a totes les persones amb risc d’exclusió social.
• Millorarem el programa de seguiment de famílies que reben prestacions o aliments.
• Seguirem treballant de forma intensa i coordinada amb el Departament d’ocupació de 

l’ajuntament i poder inserir en el mercat laboral a les persones en risc d’exclusió.
• Donarem cobertura als problemes habitacionals i als problemes de pobresa energètica.

IGUALTAT

És una àrea que ha d’englobar de manera transversal totes les polítiques que es duguin a terme 
des de l’ajuntament. La nostra missió, la igualtat real.

• Seguirem realitzant campanyes de sensibilització.
• Apostarem per l’educació en valors que facin de la igualtat el seu pilar fonamental.
• Lluitarem conjuntament contra la xacra del masclisme.
• Continuïtat i reforç del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), tallers, 

assessorament, ajuda ...
• Promocionem a les entitats de qualsevol àmbit perquè treballin els valors igualitaris.
• El 8M i 25N, dies on seguirem reivindicant una societat justa i igualitària fins a aconseguir 

la igualtat real, lliure de violència masclista. La lluita serà els 365 dies de l’any.
• Seguirem reivindicant el dia 17 de maig, Dia contra la LGTBIQ+ FOBIA i el 28 de juny, Dia 

internacional de l’Orgull com a símbol del dia per la llibertat sexual. Se seguirà penjant 
la bandera arc de Sant Martí durant tot el dia.

• Crearem el Consell de Dones, lloc de debat, promotor d’idees, conscienciació i seguiment 
de la igualtat real del poble.



PROGRAMA ELECTORAL   PSC-CP

9

SOSTENIBILITAT

No entenem el funcionament del nostre món si no és perquè les següents generacions puguin 
viure en ell amb les mateixes garanties climatològiques i de salubritat que hem tingut nosaltres.

• Seguirem proposant projectes de millora de l’entorn i biodiversitat, com el Projecte Viu 
la Riera.

• Farem una aliança amb els municipis veïns, per demanar un corredor verd al riu Besòs.
• Seguirem fent campanyes de conscienciació per millorar el reciclatge i ser persones 

més “sostenibles”.
• Incrementarem els punts de recollida de reciclatge per facilitar la feina a les famílies.
• Seguirem mantenint bonificacions en el rebut de les escombraries a les llars i negocis 

que utilitzin la deixalleria.
• Millorarem la petjada ecològica que el nostre poble realitza.
• Seguirem adherits al programa Hora del Planeta.
• Anirem migrant cap a la utilització d’energies que provinguin de renovables i invertint en 

la instal·lació de panells solars per autoabastir equipaments del municipi.
• Augmentarem els punts de recàrrega elèctrica per facilitar la mobilitat de vehicles 

elèctrics.
• Posarem en marxa un programa de plantació d’arbres amb les escoles de primària.

ANIMALISTA

Cada vegada més els pobles necessiten que les institucions es preocupin pel benestar dels ani-
mals i la seva bona convivència al municipi.

• Crearem la Regidoria de Convivència i Protecció dels animals.
• Seguirem realitzant cursos de seguretat i protecció de mascotes a les escoles.
• Implementarem un sistema de cens per protegir de manera severa als animals que 

puguin estar sota situacions d’abandonament.
• Farem campanyes de sensibilització.
• Promourem l’adopció de gossos i gats sense llar.
• Millorarem les zones d’oci per a animals domèstics, millorarem el Gos Parc.

CIVISME I SEGURETAT

Un aspecte que hem tingut molt en compte aquests 4 anys i que seguim millorant per tenir una 
policia a dedicació plena cap a la ciutadania.

• Seguirem incrementant la plantilla d’agents de policia perquè ens permeti fer més 
patrullatge.

• Implantarem un servei de videovigilància de llocs públics.
• Millorarem els canals d’informació amb la ciutadania mitjançant l’atenció amb mitjans 

digitals que ens permetin una major proximitat i una resposta ràpida.
• Se seguiran realitzant cursos a les escoles sobre civisme i educació viària.
• Campanyes de conscienciació sobre civisme.
• Dotarem de més recursos per perseguir les actituds incíviques.
• Crearem un circuit viari per millorar els cursos dels alumnes dels col·legis.
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Durant aquests anys hem pogut veure com moltes persones del planeta que compartim ho estan 
passant realment malament, hem vist com el mar Mediterrani ha engolit milers de vides en un 
intent desesperat de moltes persones de sortir de la guerra o de situacions de precarietat severa. 
I des de la Llagosta volem posar el nostre granet de sorra.

• Mantindrem el nostre compromís amb el Fons Català de Cooperació.
• Seguirem fent campanyes per ajudar en moments puntuals a afectats per desastres 

naturals.
• Mantindrem viu el projecte de Vacances en Pau.
• Seguirem mantenint el nostre alma mater en cooperació, l’agermanament de la Llagosta 

amb el Sàhara. Se seguiran aportant recursos perquè els projectes que es fan a Daora 
segueixin en peu i es puguin millorar.

HABITATGE

Treballarem com hem fet fins ara amb el Departament d’Habitatge de la Generalitat per ajudar 
a aconseguir habitatge a les persones del municipi que ho necessitin, diferenciant molt bé entre 
les famílies sense recursos de les ocupacions il·legals. 

• Estarem sempre al costat de les persones necessitades, però molt lluny de les polítiques 
amigues que promouen l’ocupació com a mètode de vida.

• Seguirem treballant colze a colze amb les entitats socials per prevenir i donar solucions 
habitacionals.

• En les futures construccions d’habitatge es modificaran els plans perquè hi hagi més 
percentatge d’habitatge social i assequible i donar una solució a l’emancipació juvenil.

COMERÇ I CONSUM

Treballarem colze a colze amb les entitats de comerciants del municipi per incentivar el comerç local.

• Mantindrem i ampliarem bonificacions als comerços que utilitzin la deixalleria.
• Cooperarem amb els comerciants per realitzar campanyes de dinamització.
• Treballarem conjuntament perquè es realitzen fires de forma estable.
• Estarem en sintonia amb els comerciants per poder atendre les seves demandes i millo-

rar les expectatives.
• Incentivarem als comerços a la contractació de persones en risc d’exclusió.
• Seguirem amb el pla de millores del Mercat municipal. El proper pas, instal·lació d’un 

sistema de climatització.
• Mantindrem i potenciarem la defensa dels consumidors a través de l’oficina de l’ajunta-

ment.
• Campanyes sobre consum responsable i drets dels consumidors.
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ECONOMIA

Durant el mandat que ara acaba, hem tingut dues etapes: una de sanejament dels comptes i 
estabilització de la despesa i una altra de noves inversions. Gràcies a la nostra bona tasca ara 
tenim la capacitat de poder invertir per millorar la Llagosta. Mantenir una economia sanejada és 
vital per poder fer inversions importants, com una residència i centre de dia.

• Seguirem realitzant auditories dels comptes de l’ajuntament i l’empresa municipal.
• Mantindrem els comptes sanejats i presentarem pressupostos ajustats.
• Garantirem uns serveis públics de qualitat.
• Seguirem fent inversions per seguir disminuint la despesa de l’ajuntament.
• Seguirem mantenint una rebaixa de les dedicacions de sous dels polítics.
• Continuarem amb el projecte de Pressupostos Participatius que aquest any hem posat 

en marxa per primera vegada en la història.

TREBALL I PROMOCIÓ ECONÒMICA

El nostre rumb sempre dirigit a la plena ocupació. En aquests últims 4 anys hem aconseguit que 
l’atur es redueixi en més de 450 persones al poble. Hem aconseguit atreure empreses al Polígon 
industrial. On abans hi havia fàbriques que queien, ara hi ha noves activitats econòmiques i de 
lleure.

• Seguirem incentivant a empreses perquè contractin treballadors amb contractes 
indefinits.

• Seguirem mantenint i potenciant les aliances amb els pobles veïns en matèria de 
promoció econòmica.

• Seguirem potenciant l’AMERC, eix econòmic de la riera de Caldes.
• Seguirem incrementant els plans d’ocupació per arribar als sectors amb més dificultat 

d’inserció en el món laboral.
• Seguirem a la taula pel Corredor del Mediterrani, grup de treball essencial per a la 

posada en marxa del servei ferroviari de mercaderies.
• Seguirem treballant amb el Govern d’Espanya i de la Generalitat perquè es destinin els 

recursos suficients per al desenvolupament de l’Estació Intermodal.
• Millorarem senyalització, il·luminació, asfaltat i accessibilitat del Polígon industrial.
• Potenciarem el sector comercial del municipi i seguirem facilitant serveis d’orientació 

per a l’obertura d’establiments.
• Lluitarem i exigirem al Ministeri de Foment que desafecti els terrenys de Can Pere Gil i 

ens permeti desenvolupar econòmicament la zona per millorar l’ocupació i l’economia 
del municipi.

Proximitat, transparència i participació 

 Al teu costat, millorant la Llagosta
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Antes de ser alcalde trabajaba 
como cuidador en un centro 
de personas con diversidad  
funcional perteneciente a la 
Fundación Sanitaria de Mollet. 

Fran Ruiz
Concejal del 
ayuntamiento. Técnico 
Superior en Educación 
Infantil. Personal de 
Atención Educativa en 
una escuela pública. 
Miembro de diferentes 
entidades del pueblo. 

Cercanía, 
transparencia 
y participación

A tu lado, 
mejorando La Llagosta
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Antonia Illescas
Concejala del ayun-
tamiento. Experta en 
atención y asistencia 
social. Expresidenta 
del AMPA del Institut 
Marina de La Llagosta.
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Judith Robles
Graduada en Sociología 
y Técnica en Recursos 
Humanos. Técnica de 
selección en un de-
partamento de RRHH. 
Militante de la JSC de 
La Llagosta.

Núria Guerrero
Técnica Superior en 
Gráfica Audiovisual 
e Infografía en 3D. 
Monitora en el Casal 
d’estiu de Les Planes, 
comedores escolares y 
extraescolares.

Raúl Valero
Concejal del 
ayuntamiento. 
Ingeniero Técnico 
Industrial. Secretario 
de Organización de la 
Agrupación del PSC de 
La Llagosta.

Jordi Jiménez
Concejal del ayunta-
miento. Administrativo 
contable. Diploma en 
comercio exterior y 
curso de energía solar 
y fotovoltaica. Expresi-
dente del CE Fondistes 
de La Llagosta.

Mariano García
Concejal del 
ayuntamiento. Maestro 
industrial. Experto 
sociolaboral RLE. 
Delegado sindical en 
UGT. Exsecretario del 
Comité de empresa de 
Alstom. 

Antonio García
Diplomado en Magiste-
rio de Educación Física. 
Organizador de eventos 
deportivos y dirección 
de entidades depor-
tivas. Actualmente 
jugador del Fraikin BM 
Granollers.

Marc Ruiz
Graduado en Arquitec-
tura y estudiante de 
máster. Estudiante en 
prácticas en la AMB 
en el departamento de 
Urbanismo. Secretario 
de organización de la 
JSC Vallès Oriental. 

Melània Beltrán
Graduada en Filología 
Inglesa y Máster 
en Profesorado de 
Secundaria. Profesora 
de inglés en un 
instituto público. 
Primera secretaria de 
la JSC de La Llagosta.

Isabel Rodríguez
Licenciada en Ciencias 
Químicas. Responsable 
de laboratorio en PPG 
Ibérica y en Coveright 
Surfaces Spain.

Luis Ortí
Máster en Dirección de 
Empresas. Voluntario 
en la asociación REMS.

Inma Buades
Voluntaria en 
diferentes comedores 
sociales. Coordinadora 
de salidas de ocio para 
grupos y excursiones 
culturales.

Tere Ventura
Exconcejala del 
ayuntamiento. 
Presidenta de 
la Asociación de 
Jubilados de La 
Llagosta.

Antonio Rísquez
Exalcalde de La Llagosta 
y expresidente del 
Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. Ingeniero 
en Telecomunicaciones. 
Primer secretario de la 
Agrupación del PSC de 
La Llagosta.

Víctor Alcaide
Técnico en Marketing 
y Marketing 2.0. 
Máster profesional en 
dirección de marketing 
y ventas. Responsable 
comercial y marketing 
en una empresa.

Isabel Galiano
Jubilada. Socia de la 
Asociación Rociera 
Andaluza de La 
Llagosta e integrante 
del coro rociero Jara y 
Romero.

David Urdiales
Técnico Superior en 
Telecomunicaciones 
y Sistemas Informáti-
cos. Trabajador como 
MAINFRAME (mante-
nimiento de sistemas 
informáticos).

Leonor Sabaté
Exconcejala del 
ayuntamiento. 
Administrativa jubilada.

Sergio Caballero
Técnico Auxiliar en 
Enfermería y Técnico 
Superior en Integra-
ción Social. Trabajador 
en una residencia de 
personas mayores.

María Gaona
Administrativa 
jubilada. Delegada 
sindicat de UGT. 
Activista en proyectos 
de cooperación 
internacional. 

Benito García
Jubilado. Presidente de 
la Entidad Dominó de 
La Llagosta.

Mari A. Bernabeu
Exconcejala del 
ayuntamiento. 
Administrativa jubilada. 
Militante histórica de la 
Agrupación del PSC-
PSOE de La Llagosta.


