Programa de govern 2020-2023

Ajuntament de la Garriga
Introducció
L’Equip de Govern de l’Ajuntament de la Garriga sorgit de les eleccions municipals del 2019,
va néixer amb la voluntat d’explorar una proposta de govern nova al nostre municipi, arran
de la voluntat del grup municipal majoritari de no negociar novament amb el mateix grup
amb qui havia compartit el govern durant els vuit anys anteriors i la impossibilitat de signar
un acord de govern estable d’esquerres, amb les dues altres forces polítiques.
Així, el grup municipal ERC amb Acord, va donar-se 1 any per a trobar aquesta fórmula que
pogués donar estabilitat a un govern de totes tres formacions polítiques i que permetés
culminar la legislatura amb suficient suport per a dur a terme un projecte diferent del que hi
ha hagut fins ara a la Garriga, basat en la justícia social, però també un projecte que
contribuís innegablement a la construcció d’una república catalana.
Passat aquest temps ERC amb Acord constata la impossibilitat d’arribar a un acord conjunt
amb les altres dues forces d’esquerres de la corporació, CUP i PSC, atesa la llunyania de
determinats posicionaments entre les dues forces esmentades, i la dinàmica contraposada
practicada durant aquest temps i que fa pensar que no variarà. La proposta de formar
govern ha estat sobre la taula permanentment, i si és cert que el PSC ha acceptat entrar en la
negociació, negociació que el mateix grup va plantejar dels del primer moment, la CUP
només s’ha limitat a voler discutir cada tema de manera puntual sense arribar en cap cas a
plantejar-se una proposta global que ens pogués conduir al 2023 establement.
Durant aquest any, però, el govern de la Garriga ha sortit airós en les negociacions per tirar
endavant les diverses qüestions que s’han anat plantejant, arribant a culminar amb èxit
l’aprovació del pressupost pel 2020, sense cap vot en contra i el suport explícit del grup del
PSC. Aquesta predisposició a arribar a acords amb tots els grup polítics, a base de
negociacions llargues i complexes, a l’abril del 2020 sembla que arriba a la seva fi, ja que els
diferents actors estan donant senyals d’esgotament del model. Un cop s’han aprovat els
pressupostos, es constata que determinades votacions es comencen a fer contra la proposta
del govern, a la qual cosa s’hi arriba sense voluntat de negociació.
A mitjan maig es produeix un fet que obre un nou conjunt de possibilitats propici a la
formació d’un acord estable de característiques similars al que el grup majoritari està
buscant des del maig del 2019: el suport a una acció de govern en clau social, republicana i
amb respecte nacional. Tres regidors i una regidora del segon grup en resultats de la
corporació, abandonen la disciplina del partit i l’adscripció al grup Junts x la Garriga. Aquest
escenari, també nou a la Garriga, posa de relleu una situació immillorable per a gestionar
amb èxit la nostra corporació, atès que la concordança política de la formació majoritària
amb els regidors/es ara no adscrits sembla arribar, finalment, a la sintonia necessària i a la
confiança suficient per a suportar una acció de govern duradora.
Aquest programa de govern està basat en la majoria formada per 6 regidores i regidors del
grup d’ERC amb Acord i 4 regidors i regidora no adscrits/es a cap formació política.
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Per exprés desig de tots 10 regidors i regidores, aquest acord es basa en les línies
fonamentals sobre les quals ERC amb Acord va iniciar l’etapa de govern en minoria el maig
del 2019.

Principis de l’acord de govern
L’Equip de Govern fonamentarà la seva actuació en aquests principis bàsics:
– Universalitat de les actuacions i representació del conjunt del municipi.
– Gestió professional i actuació ètica.
– Justícia social, igualtat d’oportunitats i servei públic.
– Promoció de polítiques feministes i d’igualtat de gènere.
– Assumpció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per l’ONU.
I per tal de dur a terme la nostra gestió ens proposem els següents eixos d’actuació:

Una altra manera de fer política: govern obert, ètica, transparència i democràcia
participativa. Estimularem el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per

decidir en els afers municipals. Ens comprometrem amb el bon funcionament de la
democràcia a l’ajuntament de la Garriga i a aprofundir-hi mitjançant un model de gestió ètic,
honest, participatiu i transparent.

La justícia social, principi orientador de l’actuació del nostre ajuntament republicà.

Aplicarem polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l’habitatge
digne i a preus raonables i l’accés als subministraments bàsics a totes les persones.

Dinamització econòmica responsable. Treballarem perquè totes les persones puguin

exercir el seu dret i el seu deure al treball digne i de qualitat, en especial les persones amb
més dificultats per trobar feina. També centrarem l’atenció al comerç de proximitat i la
responsabilitat social de les empreses del nostre poble.

L’educació i la cultura de ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. Obrirem a tothom
el projecte de la Garriga per tal que totes les persones en formin part. Serem un poble
educador en els valors cívics i la cultura entesa com una eina de transformació social a
l’abast de tothom.

Un territori equilibrat i ben connectat. Impulsarem entre tots una Garriga més equilibrada,
més habitable i que tingui més bona relació amb l’entorn. Que estigui ben connectada, amb
transports públics eficients i amb infraestructures al servei de l’economia productiva
sostenible, verda i circular, amb l’objectius que tothom pugui viure amb benestar.
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1. UNA ALTRA MANERA DE FER POLÍTICA
1.1. Participació i barris
Continuarem donant suport als processos participatius que ara tenim en marxa i en
promocionarem de nous on la ciutadania es corresponsabilitzi de la vida política
garriguenca:
●

●
●

●
●

●

Mantindrem els espais de debat del POUM, la taula de la mobilitat i els altres espais
de discussió amb la ciutadania, qui ha de prendre part en decidir quin poble vol per
al futur.
Pressupost participatiu: augmentarem la partida pressupostària i fomentarem la
millora d’aquesta eina de democràcia participativa.
Trobades veïnals: mantindrem la comunicació directa ciutadania/Equip de Govern.
D’aquesta eina en penjarà el desenvolupament del pla de barris, i li dotarem de
partida pressupostària permanent.
Fomentarem altres espais de debat d’entre les diferents àrees de treball de
l’Ajuntament.
Seguirem treballant noves fases de l’ampliació de Can Luna: 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.
Creació d’òrgans estables de participació (Consells sectorials, taula de mobilitat).

1.2. Transparència
La transparència i l’honestedat en la presa de totes les decisions és un puntal de la gestió
responsable i republicana. L’Equip de Govern basarà la seva gestió en aquest principi, que ja
posa en pràctica i mantindrà durant tota l’acció del mandat.
●

●

Seguirem publicant periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i
de l’administració local en la seves eines principals d’informació: web, xarxes i
butlletí.
Utilitzarem de manera prioritària els mitjans telemàtics i garantirem la qualitat de la
transparència en la rendició de comptes i la informació pública.
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2. LA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS SERVEIS A LES PERSONES
2.1. Acció social
L’eix de l’acció social i política de l’Equip de Govern es basa en el benestar de la ciutadania i
es recolza sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de
participació, així com el treball perquè la Garriga sigui una societat inclusiva i cohesionada.
• Habitatge
– Construirem habitatge social de gestió municipal.
– Potenciarem la borsa d’habitatge de lloguer assequible i la dotarem d’ajuts per a
propietaris i per a llogaters per accedir a lloguers i per a rehabilitació.
– Posarem en marxa l’oficina de l’habitatge de la Garriga.
• Garantirem els recursos per a persones amb dependència: menjadors i centres de dia.
• Mentoria i foment del voluntariat. Dinamitzarem la participació ciutadana aportant
solucions a necessitats de diferents col·lectius amb dificultats i fomentarem l’intercanvi
d’habilitats entre els ciutadans.
• Inclusió social. Promourem les sessions d’acollida i formació, i l’acompanyament.
• Treballarem amb espais socioeducatius les necessitats específiques dels i les menors.
• Incrementarem els ajuts escolars per a l’adquisició de llibres i material, menjador. Aquests
i altres ajuts es concediran per fiscalitat progressiva.
• Incrementarem les targetes moneder per a l’adquisició d’aliments.

2.2. Igualtat
• Donarem compliment estricte a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes,
aprovada pel Parlament de Catalunya.
• Treballarem per eradicar la violència masclista donant compliment a la Llei 5/2008, del
dret de les dones a eradicar la violència masclista, en la prevenció i l’atenció a les dones i
els seus infants.
• Donarem compliment a la Llei 11/2014 per garantir els drets LGTBI i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
• Desplegarem el Pla intern d’igualtat i el Pla local d’igualtat de gènere i diversitat
sexual.
• Treballarem conjuntament amb les entitats de la Garriga, per tal de fomentar la igualtat a
tots els àmbits.

2.3. Joventut
• Ocupació. Combatrem l’alt índex d’atur juvenil actual.
– Fomentarem la formació dual d’acord amb el Departament d’Educació, les nostres
empreses i els Centres de secundària.
– Continuarem acompanyant al jovent en la cerca de feina, mitjançant les eines
disponibles: oficina jove, punt d’informació juvenil i plans d’ocupació.
– Promourem l’ocupació juvenil amb acords amb els comerços i empreses locals.
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•
•
•

•
•

– Promourem el talent dels joves garriguencs, donant suport a les seves produccions i amb
la difusió de les seves obres (artístiques, musicals, etc.).
Habitatge. Incrementarem i millorarem els ajuts per facilitar l’accés a l’habitatge del
jovent, i els mecanismes per obtenir-les.
Oci alternatiu de consum responsable. Ampliarem la dinamització del nou casal de joves
a les necessitats reals de tots i totes. Fomentarem la participació en altres formes d’oci i de
festa popular al carrer.
Participació cultural, social i política. Fomentarem totes les formes de participació com
l’associacionisme, el voluntariat i els moviments socials com a pas necessari per promoure
l’apoderament democràtic del jovent com a garantia de posar les bases d’una societat
centrada en les persones.
Centre socioeducatiu i preventiu adreçat a infants i adolescents en situacions
vulnerables o de risc.
LGTBI. Lluitarem activament per evitar les agressions envers les dones, els col·lectius
LGTBI o tots aquells que estiguin en risc d’exclusió social o discriminats.

2.4. Esports
• Recuperació de la Taula de l’Esport, amb la finalitat que hi hagi comunicació permanent
entre entitats i Ajuntament i fomentar la participació dels clubs.
• Clubs i entitats esportives. Potenciarem la tasca de les entitats esportives amb un pla
d’actuació adaptat a les noves realitats i les seves demandes incloent-hi els ajuts,
subvencions i beques.
• Xarxa de mobilitat a peu i en bicicleta. Farem de la Garriga el municipi del benestar i la
qualitat de vida. Establirem un entramat de camins amb preferència d’ús per a vianants i
ciclistes, afavorint amb millores en la connectivitat, i l’establiment d’aparcaments segurs i
ben emplaçats.
• Parc esportiu i lúdic de Can Terrers. Endreçarem aquest nou espai de referència per a
l’esport, l’activitat física i l’oci.
• Ampliació dels espais de pràctica esportiva, lúdica i recreativa. Dissenyarem un pla
d’espais esportius, incloent-hi els patis escolars.
• Esport escolar. Reorganitzarem l’Esport escolar per tal de fer-lo més dinàmic i
engrescador.

2.5. Gent gran
Un dels principals reptes que tenim serà mantenir la gent gran activa, integrada i protegida,
sobretot si tenim en compte que el principal problema invisible que els afecta és la soledat.
• Informació. Confeccionarem un catàleg de serveis i donarem informació general i
d’activitats puntuals destinades a aquest col·lectiu, així com dels recursos, prestacions i
serveis existents tant a escala municipal com a d’altres estaments.
• Potenciarem el Casal de la Gent Gran com a òrgan representatiu, dinamitzador i detector
de les necessitats de les persones grans del municipi.
• Serveis a domicili. Implementarem serveis a mida per a cadascú, per viure a casa seva el
màxim temps possible.
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2.6. Ciutadania i diversitat
La Garriga és una societat diversa, i per això volem garantir els mateixos drets i oportunitats
per a tothom, promovent la interrelació entre les diverses cultures, llengües i creences que
conviuen al poble, com a font de riquesa cohesió, inclusió i solidaritat, d’acord amb els
valors republicans i els drets humans.
• Diversitat i interrelació cultural. Afavorirem la participació de tots els veïns i veïnes en les
iniciatives culturals, des de la seva confecció.
• Educació. Facilitarem la inclusió social de les persones nouvingudes amb el foment de
cursos de formació i de coneixement mutu. Seguirem fomentant les parelles lingüístiques
com a mitjà per a contribuir a la coneixença, l’intercanvi i l’aprenentatge de llengües.
• Ocupació. Desenvoluparem un programa de suport legal, formatiu i social a les
treballadores de les cures que inclogui formació en drets laborals i en prevenció de la
violència masclista, capacitació professional, prevenció de riscos laborals, salut laboral i
assessoria jurídica.
• Front al racisme i a totes les ideologies de l’odi. Potenciarem els punts d’informació,
d’assessorament i de suport sobre discriminacions en l’àmbit laboral, l’oci i els serveis
d’atenció ciutadana. Farem campanyes per fer front al racisme i a les ideologies d’odi.
• Destinarem el 0,85% del percentatge del pressupost municipal a projectes de cooperació.
• Donarem suport a les entitats del municipi que fan cooperació al desenvolupament
mitjançant subvencions municipals. Accions d’educació per al desenvolupament.
• Donar suport a les campanyes d’emergència humanitària.

2.7. Salut
Volem un sistema integral de salut pública: social, universal, equitatiu i republicà. Que
estigui centrat en la persona. Per aquest motiu creiem que la salut a nivell municipal s’ha de
centrar en garantir la qualitat i el benestar de la ciutadania. En aquest sentit, entenem que la
ciutadania s’ha de fer corresponsable de la seva salut.
• Pla de Salut comunitària. D’acord amb Protecció Civil, proposem:
– L’elaboració d’un pla de formació per a la utilització dels DEA, la detecció d’ICTUS, la
salut bucodental, la millora de la salut, etc.
– Col·laborarem amb els programes proposats pel Pla estratègic de Salut de la Generalitat:
“Salut i escola”, “La meva Salut” i altres.
• Activitat física. Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció
de la salut. Inclourem les instal·lacions municipals en els programes de salut específics
(cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, geriatria, salut mental...).
• Joves i adolescents. Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i la
qualitat de vida d’adolescents i joves. Desplegarem el Pla de prevenció de Drogues i
promoció de la salut del projecte C-17.
• Hàbits saludables. Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la
drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme i altres hàbits no saludables.
• Habitatges tutelats. Estudiarem propostes d’habitatge per a persones amb problemes de
salut mental, mobilitat reduïda o altres tipus de diversitats funcionals.
• Control de plagues. Elaborarem programes específics de control per a les plagues.
• Control i atenció de les colònies de gats, i campanyes i accions per a educar en la tinença
d’animals domèstics.
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3. L’EDUCACIÓ I LA CULTURA PER UNA CIUTADANIA
LLIURE I RESPONSABLE
3.1. Educació
L’educació és l’eina que permet el creixement integral de les persones. Treballarem per fer de
la Garriga una comunitat respectuosa, acollidora, integradora, socialment justa, inclusiva i
democràtica. Contribuirem a crear un pla –pla educatiu d’entorn– per donar una resposta
integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat i generar dinàmiques locals a
favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i
professional.
• Consell Escolar Municipal. Seguirem donant impuls a aquest òrgan, perquè sigui la base
de la coordinació entre les escoles, que serveixi per posar en comú projectes per
compartir-los amb altres entitats i serveis del municipi.
• Consell d’infants i Consell d’adolescents. Els potenciarem perquè sigui un bon mitjà
d’aprenentatge participatiu. En reformularem la seva capacitat de gestió perquè
esdevinguin efectius i propositius.
• Ajuts. Farem gratuïts els llibres socialitzats de les escoles públiques, i augmentarem
l’oferta extraescolar i les beques menjador aplicant una tarifació social més justa.
Igualment, seguirem aquest criteri de tarifació per la quota del primer cicle d’educació
infantil (0-3 anys) i als serveis d’acollida de les escoles fins a 6è.
• Educació en la salut. Vetllarem perquè els centres disposin de dietes equilibrades, amb
alimentació de proximitat, preferentment ecològica, tot respectant les diferents cultures i
opcions alimentàries.
• Formació professional. Potenciarem la formació professional, a partir d’un estudi de les
necessitats: vetllarem perquè s’imparteixin els mòduls de grau mitjà i la formació dual
d’acord amb la demanda detectada.
• Atenció a la diversitat educativa i Formació permanent. Remodelarem l’oferta
educativa local, incloent-hi l’escola d’adults amb formació per persones en situació d’atur,
formació bàsica en noves tecnologies, accés universitari per a majors de 25 anys,
alfabetització i millora de les competències diverses.
• Transformarem l’EME per tal que esdevingui un centre de formació d’adults homologat
per Departament d’Educació.
• Treballarem amb el Departament d’Educació per avaluar la formació professional que
s’imparteix al municipi amb la voluntat d’optimitzar recursos.

3.2. Cultura
Entenem la cultura com una eina de transformació i cohesió social que ha de ser a l’abast de
tothom.
• Creació de la Taula de Cultura per:
– Assessorar i impulsar les línies de la política cultural.
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– Coordinar les entitats culturals i de cultura popular i promocionar la multiculturalitat
existent al poble.
– Vetllar per la qualitat cultural i musical dels actes i per la presència equilibrada de dones
i homes en l’oferta artística i cultural pública.

• Equipaments culturals
– Revisarem el pla d’usos per tal de posar-los a l’abast de les entitats: teatre, sales de
conferències...
– Inversió en modificacions i ampliacions en equipament lumínic i sonor al Teatre.
– Can Luna. Volem que esdevingui l’eix i motor cultural i associatiu de la Garriga i que sigui
hotel d’entitats.
– Biblioteca municipal. Replantejarem els horaris segons les necessitats dels estudiants i
de la població en general.
• Artistes locals
– Potenciar els artistes locals fent-los presents en les programacions culturals.
– Assegurar les condicions necessàries perquè tothom pugui desenvolupar les seves
capacitats creatives, artístiques i culturals.
• Dinàmica de les entitats. En facilitarem la gestió, subvencions, agenda compartida,
mecenatge i convenis.
• Formació
– Promourem la difusió i la recerca de la cultura popular.
– Potenciarem la creació cultural a l’escola, així com la difusió de les diferents formes de
cultura popular, tradicional i multicultural.
• Festes i esdeveniments
– Impulsarem una Comissió de Festa Major àmplia i representativa.
– Consolidarem el Corpus com a festa estàndard local.
– Fomentarem i donarem suport a les manifestacions de la Cultura popular i tradicional,
així com també les de nova creació.
– Fomentarem el coneixement de les arts multiculturals del municipi.
– Reformularem junt amb les entitats i associacions, la Fira d’entitats i la promoció de
cicles de mostra d’arts locals de tots els orígens.
• Agenda cultural. Potenciarem l’agenda cultural participativa, en format digital.
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4. LA GARRIGA, UN TERRITORI EQUILIBRAT
4.1. Territori, medi ambient i sostenibilitat
L’urbanisme és una eina transversal que permet pensar el nostre poble des de molts àmbits,
com l’ambiental, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la seguretat, amb propostes per a
tenir un territori pensat per a les persones i que ens ajudi a teixir una societat més justa i
participativa.
• POUM. Partint de la fase d’aprovació d’avanç pla, ens proposem arribar a l’aprovació
definitiva del POUM de manera oberta, transparent i participativa.
• Pla de mobilitat
– Ampliarem i millorarem els aparcaments i farem més carrers de circulació a peu.
– Mobilitat a peu i en bicicleta, eficient, segura i agradable. Establirem un entramat d’eixos
transversals i eixamplarem voreres, especialment als carrers que porten a escoles
(camins escolars), pistes esportives, residències de gent gran, carrers amb comerços, etc.
Posarem aparcaments per bicicleta, per a garantir la utilitat.
– Donarem prioritat als vianants als carrers del centre del poble (plataforma invertida).
• Manteniment dels equipaments municipals. Posarem en marxa un pla director
d’eficiència energètica dels edificis municipals i un pla integral de manteniment de totes
les instal·lacions.
• Tanatori i cementiri. Construirem un tanatori amb sales de vetlla i espais per a cerimònies
civils o d’altres creences religioses. Treballarem perquè les diverses confessions disposin
dels espais adequats per fer els enterraments segons els seus ritus.
• Via pública. Eliminarem les barreres arquitectòniques. Adaptarem l’espai a les persones
amb dificultats físiques temporals o permanents. Tindrem més zones destinades a
l’esbarjo infantil.
• Anella verda. Enllaçarem els trams que ara no estan connectats, realitzant accions fàcils i
sostenibles econòmicament. L’anella esdevindrà un eix vertebrador entre l’actuació
urbanística i l’entorn no urbanitzable. Mantindrem i millorarem les rutes per connectar el
nucli urbà amb l’entorn natural més immediat. Crearem noves zones per a esbarjo, passeig
i pràctica esportiva al medi natural.
• Parc fluvial
– Recuperarem la vegetació autòctona de l’entorn fluvial.
– Treballarem per garantir l’estabilitat dels nous talussos de la llera del riu.
• Verd urbà. Renovarem i optimitzarem el verd i l’arbrat urbà, per tal de fer-lo més
sostenible i adaptable a les nostres condicions d’entorn.
• Energia
– Promourem la generació renovable local, fent servir les teulades i els terrenys i els
edificis municipals. Aplicarem subvencions i ajuts.
– Potenciarem l’ús de vehicles elèctrics i híbrids a la flota municipal i les flotes de les
empreses adjudicatàries dels serveis municipals.
– Ampliarem el programa EURONET 50/50 d’incentivació de l’estalvi energètic.
• Residus. Millorarem la gestió dels residus a la Garriga.
– Ampliarem els dies de la deixalleria mòbil.
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– Estudiarem les novetats i resultats de la implantació de diferents sistemes de recollida
de residus en altres poblacions similars a la Garriga: port a porta, segons quantitat de
residus...
– Transformarem la deixalleria en un lloc on trobar materials reutilitzables.
– Implementació d’un nou model de residu zero.
• Neteja viària. Posarem en marxa l’anàlisi de l’ADN de les deposicions dels gossos per tal
de reduir-ne la quantitat als carrers i aplicar les sancions corresponents.
• Enllumenat públic. Posarem en marxa el pla director d’enllumenat públic per promoure la
seguretat, reduir el consum energètic i millorar els nivells d’il·luminació.
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5. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA RESPONSABLE
5.1. Dinamització econòmica
Cal assegurar que totes les persones puguin exercir el seu dret al treball digne i de qualitat,
en especial les persones amb més dificultats per trobar feina. El comerç de proximitat i la
responsabilitat social de les empreses centren també l’atenció del nostre programa.
• Eix empresarial
– Aprofitarem les sinergies de les dues capitals de comarca.
– Desenvoluparem els polígons, els deixarem a punt perquè s’hi estableixin noves
empreses i potenciarem la Garriga dins de l’eix empresarial Vic-Granollers.
– Establirem col·laboracions amb vivers d’empreses d’altres poblacions i promourem
trobades regulars amb empresaris i pimes que permetin afrontar les seves necessitats.
– Posarem en marxa programes de formació dual d’acord amb les necessitats que
sorgeixin.
– Teixirem una xarxa de networking entre tots els agents econòmics del municipi.
• Empreses actuals de la Garriga. Posarem eines per retenir les empreses productives de la
Garriga que aporten valor afegit al poble.
• Comerç. Seguirem fent acompanyament útil a les seves necessitats. Serem el seu
interlocutor immediat per aquells afers que requereixen de la intervenció pública.
• Comerç local i producte km 0. Mitjançant el nou planejament fomentarem la producció
local i el consum de proximitat i de quilòmetre zero. Continuarem les campanyes
#FemPoble i Arrela’t, per tal de seguir amb la promoció del comerç i el producte local,
posant en valor la seva importància com a agents fonamentals de cohesió ciutadana.
Estudiarem la creació d’un nou concepte on la Garriga sigui l’eix central i pol d’atracció.
• Ocupació. Coordinarem plans d’estudis amb l’EME, de forma que aquests tinguin sortida
professional al mateix poble i, alhora, impulsarem la formació ocupacional i
professionalitzadora.
– Mantindrem una relació fluida EME – Sector empresarial, i des de l’àrea de comerç i
empresa promourem el seu funcionament òptim.
– Treballarem amb acords de col·laboració estables en els quals les empreses locals
adquireixin el compromís de donar la primera sortida professional als estudiants de
l’EME (pràctiques, convenis, etc.).
– Seguirem promocionant els plans d’ocupació municipals.
– Posarem en marxa la finestreta única empresarial.

5.2. Turisme
La riquesa cultural i patrimonial de la Garriga, així com el potencial del termalisme n’han fet
un referent turístic comarcal. Els propers anys hem d’aprofitar la proximitat al pol turístic
que és Barcelona, afegit a la proximitat al mar i el Pirineu, per situar el municipi com una
destinació turística que vagi més enllà, fent-ne una promoció adequada.
• El centre de visitants i la promoció de la Garriga
– Treballarem per convertir el centre de visitants en oficina de turisme homologada per la
Generalitat, i perquè estigui en xarxa amb altres oficines.
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– Implementarem l’estudi de la Universitat de Girona, per fer realitat el projecte que lliga
patrimoni amb turisme.
– Connectarem els trets identitaris del nostre turisme, termalisme i modernisme, amb
l’oci, la cultura, el comerç i la gastronomia, de manera estructurada. Crearem un taula de
treball del sector turístic de la Garriga, per debatre i coordinar totes aquelles accions que
facin referència a la promoció turística del municipi.
– Fomentarem l’assoliment dels diferents segells de qualitat turística atorgats per
organismes supramunicipals, amb formacions específiques al sector (segell Biosphere,
etc…).
• Fires. Potenciarem el model de fires.
– Donarem suport a les fires consolidades.
– Vetllarem per la promoció del benestar i la salut, que alhora doni a conèixer el
termalisme garriguenc, així com els diferents establiments de la Garriga que ofereixen
tractaments de salut en totes les seves vessants: alimentàries, curatives, de benestar,
d’esport...
– Impulsarem les Jornades Modernistes com a referent lúdic, didàctic i cultural.

5.3. Patrimoni
La Garriga és un poble d’una gran riquesa patrimonial que cal mantenir, conservar i difondre.
• Protecció del patrimoni
– Vetllarem per l’aplicació del Pla Director de la Doma i per continuar amb el compromís
de la seva restauració, cercant-ne el finançament.
– Continuarem el projecte d’apadrinament patrimonial amb les escoles.
– Ampliarem el concepte patrimonial a l’entorn natural, amb col·laboració amb les entitats
conservacionistes i les àrees municipals implicades.
• Memòria històrica
– Continuarem commemorant l’aniversari del bombardeig de la Garriga amb activitats de
sensibilització i difusió i foment de la cultura de la pau.
– Dotarem una partida del pressupost per facilitar a les famílies que ho desitgin la
identificació de les persones enterrades en la fossa comuna garriguenca.
– Actualitzarem la “memòria històrica” i rejovenirem els entrevistats, fent èmfasi en la
transició i els anys 80 i 90.
– Continuarem l’adjudicació de beques per a l’estudi del patrimoni garriguenc des de
diferents disciplines: història, cultura, sociologia, etc.
• Augment del patrimoni. Estudiarem possibilitats d’augmentar els immobles patrimonials
cap a titularitat municipal i ús públic.
• Difusió del Patrimoni
– Fomentarem els estudis del patrimoni garriguenc i la seva publicació.
– Estudiarem la possibilitat que a Can Luna hi hagi un espai d’exposició permanent del
patrimoni garriguenc: obres de Fornells-Pla i Conxa Sisquella, partitures de Blancafort o
Sancho Marraco...
– Continuarem l’impuls als projectes La Garriga Rural i Arrela’t.
– Parc d’aprenentatge arqueològic de can Terrers. L’acabarem i crearem activitats i rutes
que lliguin el patrimoni de la part sud del municipi (vil·la romana de can Terrers, forn
d’obra, capella, masia, bassa i molí del s. XVIII i veïnat Narcisa Freixas: 2000 anys
d’història).
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6. SERVEIS INTERNS
6.1. Seguretat i protecció civil
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el
dret a viure amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es
desenvolupi en un entorn de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes
preferentment per mitjà de la mediació.
• Proximitat. Farem la nostra policia local més propera per afavorir el coneixement de
l’entorn veïnal, per tal d’incrementar la percepció de seguretat i obtenir-ne una gestió més
eficaç.
• Implicació de la ciutadania. Impulsarem la col·laboració amb el voluntariat de Protecció
Civil, Agrupació de Defensa Forestal i el cos de bombers voluntaris amb implicació
ciutadana.
• Nova ubicació. Estudiarem una nova ubicació de la prefectura de policia local més àmplia
i moderna. Igualment pel servei de Protecció Civil.
• Comportaments incívics. Controlarem i denunciarem comportaments incívics i altres que
alterin l’ordre: queixes de sorolls, brutícia i altres molèsties. Promourem ordenances per al
foment del civisme.
• Agents cívics. Seguirem impulsant la tasca dels agents cívics per actuar sobre diversos
aspectes: contenidors, excrements animals, civisme..., col·laborant amb la policia local i
ajudant a complir l’ordenança de civisme.
• Pla de protecció. Treballarem per tenir al dia el Pla únic de Protecció Civil del municipi
(DUPROCIM).
• Riscos. Treballarem per a realitzar campanyes de sensibilització de possibles riscos que
poden afectar la Garriga.

6.2. Comunicació
Els mitjans de comunicació locals de titularitat municipal o privats, han de tenir un paper
preeminent. Cal fer possible el seu bon funcionament i potenciar-ne la qualitat i els
continguts.
• El Garric
– El convertirem en un butlletí bimensual per tal de reduir-ne els costos i poder-lo
distribuir a totes les llars.
– Facilitarem la descàrrega del document en format PDF. Millorarem la lectura dels
continguts i l’optimització a les pantalles.
– Reestructurarem el newsletter del Garric, amb un disseny més atractiu i entenedor.
Donarem més visibilitat a l’agenda i a les notícies.
• Agenda de poble. Editarem una agenda del poble.
– Hi inclourem les activitats obertes de les entitats i el calendari fiscal.
– La farem ben visible en diferents suports al poble.
• Web i App de l’ajuntament. Mantindrem el nou web, més intuïtiu i adaptat al mòbil que
assolirà una interacció més alta de la ciutadania i resoldrà més qüestions de forma eficient.
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Crearem una app de la Garriga per a mòbil i tauleta i la dotarem de tots els continguts
necessaris per a tenir ben informada la ciutadania.
• Ràdio Silenci. Situarem els estudis de Ràdio Silenci a Can Luna i dotarem l’emissora dels
mitjans adequats.

6.3. Noves tecnologies i ciutat intel·ligent
Després d’actualitzar i posar al dia els serveis informàtics de l’ajuntament, posarem en
marxa la ciutat intel·ligent. Es tracta de posar les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació i la Societat del Coneixement al servei de les persones. Una transformació
radical que ens portarà a ser més eficients, sostenibles i participatius.
• Aparcament intel·ligent. Amb sensors (col·locats o bé a les entrades dels aparcaments o a
cada plaça) poder saber, mitjançant aplicació/web i panells informatius repartits pel
poble, les places lliures que hi ha i on es troben.
• Sensors ambientals. Control d’il·luminació, humitat, temperatura, CO2, aigua, gas, pol·len,
tant als edificis públics com als barris i parcs del poble per a millorar l’eficiència energètica
dels edificis públics com a prevenir i/o actuar correctament en episodis de contaminació
ambiental, per exemple.
• Gestió de Residus Intel·ligent. Amb sensors de volum a tots els contenidors, tant de
rebuig com de reciclatge i conèixer en tot moment la necessitat de recollida
individualitzada.
• Semàfors. Utilitzar sensors per recollir dades sobre el volum de vehicles per crear plans de
mobilitat més adequats a les necessitats.
• Plataforma Streaming. Dotar als diferents espais esportius de la Garriga d’un sistema de
retransmissió en streaming per veure tots els esdeveniments que es realitzin en els
diferents espais esportius i/o lúdics del poble.

6.4. Serveis generals
Aquesta legislatura ens plantegem dos grans reptes: trobar l’encaix en les relacions laborals i
racionalitzar els serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania.
• Tancarem definitivament la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament. Posarem en marxa
els nou sistema de treball, ètic, just amb tota la plantilla de treballadores i treballadors.
• Estudiarem la internalització de serveis en base als estudis ja existents. Incorporarem
progressivament tots aquells serveis que siguin viables i legalment assequibles o
propiciarem les condicions perquè això sigui possible.
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Aquest programa de govern per al 2020-2023, forma part de l’acord de govern entre Esquerra
Republicana de la Catalunya - Acord Independentista per la Garriga i els regidors i regidora
no adscrits que es detallen a continuació.
Pels regidors/a no adscrits:

Jordi Pubill i Sauquet

Joan Esteban i Sans

Xavier Bernaldo i Cararach

Per ERC amb Acord

Dolors Castellà Puig
Cap de llista de la candidatura

M. Àngels Andrés Casamiquela
Presidenta d’ERC la Garriga

La Garriga, 27 de juny del 2020
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Julieta Grau i Gil

