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“HO FAREM JUNTS,
PERQUÈ NOMÉS
FENT-HO JUNTS HO
FEM MILLOR.”
JORDI PUBILL

Soc en Jordi Pubill i Sauquet. Tinc 31 anys i visc a la Garriga d’ençà que en tenia un. A la vida, m’apassionen
dues coses. La primera és el món de la comunicació i el màrqueting. Per això vaig estudiar per a tècnic
superior en màrqueting i un grau de comunicació, publicitat i relacions públiques. Fruit de la meva formació,
m’he dedicat durant molts anys a treballar en el món de la mobilitat.
La segona cosa que m’emociona és la política municipal, el treball pel meu poble i el servei a la ciutadania. És
per això que, quan em van demanar esdevenir alcalde, vaig assumir la proposta amb il·lusió i responsabilitat.
Soc decidit i no em fa por assumir reptes importants. En tinc un d’immediat: fer de la Garriga un poble cada
dia millor.
Per això encapçalo la llista de Junts per la Garriga. És una llista transversal, de país, unitària, amb persones
que provenen de diferents tradicions polítiques, que trenquen les costures dels partits polítics clàssics i
que tenen experiència en àmbits professionals molt diversos. Tots i totes elles tenen una cosa en comú:
s’estimen la Garriga i volen treballar amb passió pel nostre poble.
Des de Junts x la Garriga som conscients que ho farem en un moment especial. I és que durant aquest
mandat definirem com serà la Garriga del futur. En els propers anys s’haurà de dissenyar el nou Pla
d’Ordenació Municipal (POUM), el qual establirà el nou model de poble i com aprofitarem les nostres
fortaleses per fer-lo socialment més just, més sostenible i més pròsper. I tenim clar que tant l’elaboració
d’aquest pla com les grans decisions que ens caldrà prendre ho farem junts, perquè només fent-ho junts
ho fem millor. És per això que els processos participatius estaran ben presents en el dia a dia. No en va, la
democràcia participativa és la base de la nostra manera d’entendre la política.
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Us fem a mans el programa de govern de Junts x la Garriga. És fruit de debats intensos i experiències
prèvies i és, al mateix temps, el futur que volem per a la nostra vila. Per això, amb l’equip de Junts per la
Garriga, l’hem definit en quatre blocs: les polítiques per a les persones; l’entorn natural i el territori; el
progrés econòmic, l’emprenedoria i el desenvolupament, i la igualtat, la qual serà el centre de totes les
polítiques públiques que durem a terme.
Esperem que compartireu aquestes propostes i que seran mereixedores de la vostra confiança. Us demanem
el vostre suport per fer-ho possible i per poder-ho fer junts!
Jordi Pubill

Prioritzarem:
-- La construcció de, com a mínim, cinquanta habitatges socials de titularitat municipal.
-- La borsa d’habitatge de lloguer.
-- La construcció d’un nou tanatori que inclourà una sala per a comiats laics.
-- La posada en marxa de les activitats a Can Luna, com a centre cívic: espai de creació artística i
cultural, de convivència intergeneracional i seu de les activitats del teixit associatiu, del Casal
de Joves i de Ràdio Silenci.
-- La recuperació de la Nit de la Cultura.
-- L’increment del nombre d’espais esportius amb la creació d’una sala polivalent per a la
pràctica del tennis taula i les arts marcials.
-- La cobertura de l’espai esportiu de la pista número 1.
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Les persones seran el centre de la nostres polítiques públiques. I és que la Garriga ha de ser
un poble que vetlli pel benestar de tota la seva ciutadania. Per això impulsarem les polítiques
de benestar com a eines per a la cohesió i la justícia social, per lluitar contra la desigualtat i
l’exclusió.
Des d’aquest equip endegarem accions que permetin assegurar el suport econòmic a totes les
persones i famílies que no tenen les necessitats socials garantides i farem que la Garriga sigui
socialment més justa.
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Potenciarem:
-- Els processos participatius en què la ciutadania es corresponsabilitzi de la vida política a
la Garriga. La implantació de la democràcia participativa és la base de la nostra manera
d’entendre la política.
-- L’obertura d’un debat públic sobre les inversions de gran impacte.
-- La creació d’espais de lleure juvenil: entre d’altres, per a la participació dels joves i les entitats
juvenils durant la programació de la Festa Major.
-- La Formació Professional Dual. Nous cursos de Formació Ocupacional a l’EMAD segons la
realitat social i laboral del municipi i la comarca.

---------
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El suport als instituts que sol·licitin títols de Formació Professional de Grau Superior.
La promoció de la mobilitat dels estudiants garriguencs i garriguenques.
Pla d’habitatge compartit per a persones grans i joves.
El programa continuat de formació per a la ciutadania, i en especial pels aturats, a través de
tallers específics.
La promoció de projectes intergeneracionals per fomentar el contacte entre la gent gran i els
joves.
La generació d’ocupació per als joves al municipi, fent èmfasi en la vinculació dels joves amb
el teixit empresarial garriguenc.
El reforçament del Servei Local d’Ocupació per continuar reduint l’atur i mantenir
l’assessorament a les empreses.
El suport als cursos d’educació i formació en el lleure a través del Casal de Joves.
El talent creatiu dels joves, el suport a la seva producció i la difusió de les seves obres (artístiques,
musicals, etc).
El suport psicològic a infants en risc.
Els recursos destinats al manteniment de les escoles.
La col·laboració amb les AMPES per tal d’establir un pla de menús escolars que respecti la
diversitat alimentària de l’alumnat.
La nova ordenança de convivència ciutadana per contribuir a la lluita contra accions
incíviques.

PROGRAMA DE GOVERN 2019-2023

-----

PROGRAMA DE GOVERN 2019-2023

FEM-HO JUNTS!, AMB JORDI PUBILL

8

-- El lliurament d’una targeta bonificada per a l’autobús i el tren fins a Granollers per a majors de 60 anys.
-- El suport als instituts que sol·licitin títols de Formació Professional de Grau Superior.
-- El suport a les entitats que treballen en la difusió de la salut i el suport als familiars de malalts
amb malalties minoritàries, oncològiques, cròniques, mentals o de difícil curació.
-- Cultura al carrer, fent de l’espai públic escenari de la cultura popular i tradicional així com de
noves expressions culturals innovadores.
-- Programes d’integració, implicació i participació per a nouvinguts amb especial atenció a les
dones i els joves.
-- L’assessorament legal a persones nouvingudes.
-- Els projectes de recuperació, preservació i difusió de la memòria històrica de la Garriga i els
seus habitants.
-- L’esport escolar i l’esport d’oci per a tothom.
-- El suport a les entitats esportives, com a eines d’integració i pràctica d’hàbits saludables.
-- L’impuls de la segona fase de la pista d’atletisme de Can Terrers.
-- La modernització de les instal·lacions esportives amb control d’accés automàtic.
-- L’elaboració d’enquestes per recollir suggeriments dels usuaris a les instal·lacions esportives.
-- L’elaboració del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament conjuntament amb les entitats
i ONG del municipi i l’increment fins al 0,85% dels pressupostos municipals a la cooperació.
-- La creació de parelles lingüístiques àrab-català que contribueixin a la coneixença, l’intercanvi i
l’aprenentatge de llengües.
-- La definició del projecte de la nova prefectura de policia local.
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Mantindrem i continuarem:
-- L’edició del pressupost participatiu de la Garriga bo i incrementant la xifra destinada.
-- L’impuls d’una reflexió sobre la reforma horària i les conseqüències en nous hàbits horaris
cívics, que potenciïn la igualtat entre les persones, les nostres capacitats de bona relació i,
sobretot, la nostra salut i benestar.
-- L’actual sistema de tarificació social a l’escola bressol i a l’escola d’art i disseny EMAD.
-- Els projectes educatius com el Campus Ítaca, el programa ACADA i el programa de Formació i
Inserció (PFI).
-- El suport a l’ampliació de l’oferta de cicles formatius a la Garriga.
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-- L’obertura de la biblioteca en horari nocturn durant l’època d’exàmens.
-- Les activitats destinades a la prevenció d’addiccions (entre d’altres, a les noves tecnologies),
consum de drogues i foment dels hàbits saludables a través del Projecte C17.
-- La gestió de la tramitació de la renda garantida de ciutadania a aquelles persones en risc
d’exclusió social a més del foment de la seva proactivitat en la recerca de feina.
-- Els ajuts per a pagaments relacionats amb l’habitatge, com per exemple contractes de lloguer
i submistraments, entre d’altres.
-- Les subvencions de l’IBI basades en criteris socials.
-- L’optimització dels recursos que en matèria econòmica necessitin les entitats i associacions
del municipi.
-- El Dinar de la gent gran i les Colònies per a la gent gran com a espais d’oci i convivència.
-- Els cursos sobre noves tecnologies entre la gent gran per evitar la bretxa digital.
-- La programació de qualitat al teatre El Patronat i la promoció del talent local.
-- La qualitat de la programació de la Festa Major i l’impuls de l’espai Nits la Doma.
-- La celebració de la Nit de l’Esport i el Festival de la Infància.
-- La promoció del respecte als animals i l’ampliació de les zones d’esbarjo per a gossos.
-- El servei de qualitat i la millora de totes les instal·lacions esportives municipals.
Treballarem per un accés garantit a:
-- Les beques menjador complementant-les fins al 100% en els casos necessaris.
-- Els llibres de text, en col·laboració amb les AMPES, per als escolars que ho necessitin.
-- La teleassistència a totes les persones que ho requereixin, de manera que cada cop esdevingui
més universal.

“FER DE LA GARRIGA
CADA DIA UN POBLE
MILLOR”
JORDI PUBILL
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UN EQUIP COMPROMÈS AMB L’ENTORN NATURAL I EL TERRITORI
Aquest pla de govern és un full de ruta que ens ha de permetre avançar cap a un
desenvolupament sostenible, que respecti i enforteixi el nostre entorn i que permeti
que les seves qualitats esdevinguin la marca que el defineix. Per això, el creixement,
el desenvolupament i qualsevol acció que es dugui a terme durant els propers anys
tindrà en compte l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, la
qual orienta les polítiques públiques cap a un major grau de sostenibilitat
del nostre territori i del nostre país.
Prioritzarem:
-- La connexió per al pas de vianants i bicicletes que enllaci la Sínia/Can Luna amb la zona
esportiva de Can Noguera.
-- El desenvolupament del projecte Arrela’t per potenciar el sistema primari agrari de la Garriga i
acostar el món rural a la població.
-- L’estudi per avançar cap a un nou model de residu zero.
-- La promoció de les plataformes úniques de prioritat invertida al centre de la Garriga.
-- La creació el pla director d’eficiència energètica dels edificis municipals.
Potenciarem:
-- La valorització del Rec Monar i un projecte de rehabilitació integral que promogui el seu valor
patrimonial, el faci visitable, funcional i arrelat al territori.
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-- La instal·lació de plaques solars d’autoconsum als edificis municipals per promoure un poble
més sostenible i la democratització de l’energia.
-- La creació de nous itineraris turístics i esportius que tinguin en compte el nostre patrimoni
històric i paisatgístic, entre d’altres, la necròpolis romana de Can Terrers.
-- El camí fluvial i els carrils bici: des del pont del carrer Moranta fins al pont de Can Noguera, i
des del pont de la Doma fins al pont de l’Ametlla.
-- L’eliminació de barreres arquitectòniques per fer de la Garriga un municipi amable amb les
persones amb dificultat de mobilitat.
-- La transformació de la carretera de l’Ametlla per convertir-la en una via més agradable.
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-- La implementació del pla director d’enllumenat públic per promoure la seguretat, reduir el
consum energètic i millorar els nivells d’ il·luminació.
-- L’ampliació del Programa EURONET 50/50 d’incentivació de l’estalvi energètic amb la
incorporació de noves escoles.
-- La renovació del pla director de la xarxa de clavegueram i la seva millora.
-- La prevenció del nostre entorn forestal, conjuntament amb l’ADF del Montseny Congost, per
gaudir d’un lloc agradable i segur on viure la natura.
-- La reforma i la preservació del conjunt arquitectònic de la Doma.
-- La redacció d’un inventari de camins que permeti una millor gestió del seu manteniment,
l’accés als habitatges aïllats i la prevenció d’incendis forestals.
-- El compromís amb als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), alineats amb l’Agenda
2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible i l’aplicació d’aquests a les
polítiques públiques.
-- L’ús de productes ecològics i materials a l’entorn que facin de la Garriga un poble saludable
(biocida zero i poble lliure de glifosats).
-- L’aposta per l’ús de vehicles elèctrics o híbrids com a flota municipal, la creació de nous punts
de recàrrega per a vehicles elèctrics i la inclusió de la condició d’utilització de vehicles eco als
nous plecs per a la contractació de serveis municipals.
-- La promoció de mesures de sostenibilitat en l’urbanisme garriguenc i la implantació del
màxim rigor mediambiental a totes les obres municipals. Per això fomentarem la formació
dels tècnics municipals i col·laborarem amb els promotors per tal que implementin el màxim
de mesures de sostenibilitat a les noves promocions.
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Mantindrem i continuarem:
-- La renovació i la modernització dels parcs infantils, incloent-hi els ombracles.
-- La programació d’actuacions pluriannuals d’asfaltat i voreres d’acord amb el pla
d’accessibilitat i rehabilitació de la via pública.
-- La preservació de la biodiversitat natural i cultural en tant que municipi declarat Reserva de la
Biosfera i que pertany del Parc Natural del Montseny.
-- Els horts urbans introduint criteris socials a l’hora de cedir-ne l’ús.
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-- La col·laboració amb els voluntaris de protecció civil per evitar riscos i accidents durant els
nostres actes lúdics i populars.
-- La continuació del treball amb les administracions per a la millora de l’R3 (desdoblament de la
via, supressió dels passos a nivell i la reforma i modernització de l’estació).
-- La presència policial i agents cívics als accessos de les escoles en hores punta.

Prioritzarem:
-- El desenvolupament del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per garantir
l’equilibri demogràfic, la integritat territorial i la preservació de l’entorn.
-- La implementació d’un nou model de municipalització de l’aigua.
-- La generació d’un projecte de Marca la Garriga que es vinculi al desenvolupament global i
sostenible.
-- L’impuls de l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor.
-- Els Plans d’Ocupació Municipal (POM) com a eina de generació d’ocupació per a ciutadans i
ciutadanes garriguencs en risc d’exclusió social.
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La legislatura que comença definirà la Garriga del futur. Per això, l’elaboració del nou POUM
serà la base de la definició d’un nou model de desenvolupament que tindrà en compte les
característiques del nostre territori, les nostres fortaleses i allò que anomenarem Marca
la Garriga. L’economia garriguenca estarà al servei de les persones, fent atenció tant a la
generació de riquesa com a la seva distribució, per així posar-la al servei de la igualtat social i
l’equilibri territorial.
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UN EQUIP COMPROMÈS AMB EL PROGRÉS ECONÒMIC,
L’EMPRENEDORIA I EL DESENVOLUPAMENT
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Potenciarem:
-- La nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania, a la Sala Dameson.
-- La promoció del comerç de proximitat: protecció i impuls del petit comerç.
-- La creació d’un òrgan participatiu i consultiu amb els diferents col·lectius vinculats al comerç
de la Garriga per permetre una millor coordinació de les accions vinculades a aquesta activitat
econòmica.
-- L’ampliació de places d’aparcament lliure gratuït que fomenti el comerç al poble.
-- La creació d’un consell assessor per definir el model de desenvolupament econòmic de la Garriga
amb la participació dels agents socials (sindicats, empreses, associacions, administració).
-- La modernització dels polígons de la Garriga d’acord amb les prioritats establertes per
l’Associació de Polígons.
-- L’enfortiment dels productes autòctons del poble com a referent de la nostra singularitat
(botifarra, cervesa artesana, oli, vi, mongeta del ganxet i mercat setmanal amb productes de
proximitat i Km 0, entre d’altres).
-- El foment de l’emprenedoria, amb la creació d’un viver d’empreses i coworking, per ajudar als
emprenedors, assessorar-los, formar-los, donar-los suport amb el pla de negoci i facilitar les
eines per iniciar l’activitat.
-- La promoció d’un model de turisme de qualitat basat en el termalisme i el modernisme com a
elements turístics distintius de la Garriga, entre d’altres.

PROGRAMA DE GOVERN 2019-2023

FEM-HO JUNTS!, AMB JORDI PUBILL

20

-- El foment del turisme de natura relacionat amb el Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del
Montseny.
-- La revisió de l’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni per millorar el tractament de les
finques protegides.
-- La promoció de la festa del Corpus com a patrimoni cultural de la Garriga, perquè n’esdevingui
un referent a Catalunya.
-- La millora i la modernització dels canals de comunicació amb la ciutadania: Garric, Ràdio
Silenci i web municipal, així com una app per fomentar el contacte amb els ciutadans i les
ciutadanes i oferir informació.
Mantindrem i continuarem:
-- Els barems de les taxes i els impostos municipals alhora que continuarem aplicant
bonificacions a partir de criteris socials.
-- L’aplicació de bonificacions fiscals i programes d’ajut als comerços que renovin, actualitzin o
millorin els seus establiments.
-- L’impuls de projectes de responsabilitat social corporativa de manera conjunta entre
empreses, teixit associatiu i l’Ajuntament en favor d’una major cohesió social.
-- El desenvolupament d’eines que promoguin la transparència, l’accés a les dades i la
participació ciutadana per complir amb el nostre objectiu de ser un govern obert.
-- El manteniment del compliment del 100% dels indicadors de transparència municipal.
-- Els itineraris pel món rural: la ruta de l’oli i la ruta del vi.
-- La celebració de la Fira de la Botifarra i la Gastronòmada.

Prioritzarem:
-- La innovació en les polítiques d’igualtat que aportaran modernitat i coherència per impulsar
canvis socials sostenibles dels drets fonamentals i d’igualtat d’oportunitats.
-- La paritat en tots els òrgans consultius i consells assessors que depenguin de l’Ajuntament.
-- La promoció d’accions de sensibilització i visibilitat, amb perspectiva feminista, tant en la
imatge com en el discurs del govern.
-- La promoció d’accions de formació i sensibilització orientades a la prevenció de violència
de gènere, dirigides a personal docent, professionals, personal tècnic, entitats, dones, joves
i nenes. Es desenvoluparan, entre d’altres, temes com la construcció dels rols i estereotips
de gènere, els cànons de bellesa, la coeducació, l’apoderament de les dones, les noves
masculinitats, la prevenció de riscos a les xarxes socials, etc.
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Les polítiques d’igualtat seran l’objectiu central de les polítiques públiques, les actuacions i les
gestions del nostre govern per impulsar canvis socials que millorin la vida de les garriguenques
i els garriguencs. Es tracta de promoure la igualtat de drets i d’oportunitats entre les dones
i els homes en el conjunt de decisions i objectius del govern, bo i respectant les diversitats
i implementant mesures que promoguin la millora de la situació socioeconòmica, política i
cultural de les dones.
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-- L’eliminació de la discriminació indirecta de tot el personal de l’Ajuntament per tal de reduir
l’indicador de la bretxa salarial ajustada, igualtat i equilibri entre hores treballades, tasques i
responsabilitats.
-- L’impuls de programes igualitaris de promoció per al personal de l’Ajuntament, per tal d’evitar
qualsevol tipus de discriminació (sexe o origen, entre d’altres).
-- Les accions de sensibilització envers les empreses que presten serveis a l’Ajuntament per tal
que fomentin la igualtat d’oportunitats i el lideratge al món de l’empresa.
-- La promoció perqué tots el contractes que subscrivim amb empreses que tinguin una plantilla
superior a 50 persones incorporin o treballin un Pla d’Igualtat o, si no en tenen, facilitin
informació sobre paritat, indicadors de bretxa salarial i/o quines mesures aplicaran en relació
a les desigualtats entre els homes i les dones.
-- L’aplicació del cinquè objectiu de desenvolupament (ODS) de les Nacions Unides per tal
d’impulsar l’obtenció del distintiu de la Igualtat SG CITY 50-50. Es tracta del primer segell
de qualificació i reconeixement públic internacional en l’àmbit municipal, que ens permetrà
implantar un sistema de gestió per avaluar i certificar el compromís envers la igualtat.
-- El treball per a la integració de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, actuacions i
instruments que afectin la vida quotidiana de la ciutadania.
-- La promoció d’espais on s’escolti i es canalitzi les voluntats de les persones garantint la
igualtat en l’accés a les oportunitats i la gestió de recursos.
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Mantindrem i continuarem:
-- Les polítiques d’igualtat recollides al Pla d’Igualtat.
-- L’impuls del programa d’igualtat home-dona que promou la igualtat d’oportunitats entre tota la
ciutadania.
-- L’ampliació dels horaris del Centre d’Informació i Recursos per a Dones, espai que ofereix des
d’orientació i assessorament fins a atenció psicològica i assessorament jurídic en tot allò
relacionat amb les dones.
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