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La Garriga republicana

Un nou impuls per a tothom
L’ajuntament de la Garriga ha iniciat 
una nova etapa des que Dolors 
Castellà en va assumir l’alcaldia 
amb el suport del grup municipal 
d’Esquerra Republicana amb Acord 
Independentista, el 15 de juny 
del 2019. Tal com vàrem dir a la 
campanya de les municipals –i en 
la lectura dels resultats electorals– 
calia un relleu en el lideratge 
de l’ajuntament per propiciar un 
nou impuls en la gestió: canviar el 
tarannà del govern i la seva relació 
amb la resta de grups del consistori, 
i també establir noves prioritats  
per al poble.
Els primers mesos d’aquest mandat 
hem posat en ordre projectes ja 
endegats; hem reestructurat àrees 
de la casa; hem invertit recursos en 
ampliar serveis; hem fet front a les 
incidències sobrevingudes; i a banda 
d’assumir el que ens hem trobat, 
ja estan en curs els tràmits per 
acomplir els compromisos electorals. 

És molta feina de despatx i poc 
vistosa, però imprescindible  
per al futur del poble.

Voluntat d’informar
Hem esmerçat molts esforços, 
especialment, a la feina de portes 
endins i hem deixat en segon terme 
les fotos i les publicacions  
a les xarxes. Esperem que ben aviat 
en notarem els resultats, però per 
això ens hem vist en el deure  
i el gust d’explicar-vos-ho a través 
d’aquest butlletí, com ja fèiem 
periòdicament a l’anterior mandat.  
En aquest full hi detallem algunes 
accions de govern, com les xifres 
de les ordenances fiscals i els 
pressupostos del 2020. Esperem 
que quedi clar per què s’han apujat 
algunes taxes i per a què servirà.
Estem convençudes i convençuts 
que tot allò que es fa ara es veurà 
als carrers i en tot allò que us 
relacioni amb l’ajuntament. Tot 

just som al principi d’un nou cicle. 
que ha de representar una millora 
substancial en el servei municipal  
i, per descomptat, pel poble.

Cap a la llibertat i la República
I tot plegat ho fem des d’una realitat 
adversa, en què Catalunya està 
assetjada jurídicament, i policial,  
i política, i econòmica, i mediàtica,  
i amb presos polítics i exiliats.   
La feina de servei a la ciutadania  
en aquestes circumstàncies és 
feixuga, emocionalment duríssima, 
però és ara quan més necessitem 
fer rutllar les institucions amb 
excel·lència, per posar les bases 
d’una República catalana lliure  
i volguda pel conjunt de la societat. 
Seguim!

Grup Municipal d’Esquerra amb Acord per la Garriga



L’Equip de Govern ha fet una proposta de comptes que augmenten en 810.000 €  
els ingressos i les despeses de l’any 2019. Amb això posem en marxa uns comptes  
de transició, que serviran per redreçar el desequilibri entre ingressos i despeses  
i alhora ens comprometem a resoldre qüestions pendents de l’anterior mandat:

 ☞ Dedicar més esforços als serveis a les persones: ajuts socials, l’educació  
i la formació professionalitzadora i ocupacional; 

 ☞ Engegar treballs d’habitatge social; 
 ☞ Contenció i redirecció de les inversions sense perdre pistonada: 

Creixement dels pressupostos participatius, sanejament de l’escola Pinetons, 
arranjaments a la Torre del Fanal. Nous projectes per a la zona esportiva de Can 
Terrers, millores a carril bici, aparcaments segurs  
i millores en equipaments municipals, clavegueram, enllumenat, escocells d’arbrat, 
asfaltat, jardineria i zones verdes, millores al talús del riu.

 ☞ Encarar amb força els problemes laborals del consistori.

Perquè tots els impostos 
municipals porten 6 anys 
congelats i l’Ajuntament  
ha perdut capacitat d’ingrés.

Si des del 2015 les taxes s’haguessin 
apujat anualment en funció  
del creixement de l’IPC, l’ajuntament  
ara estaria recaptant 330.000 € més.

Acció de govern

Breu resum de les ordenances fiscals 2020

 Si fins ara pagàvem, el 2020 pagarem

300 €  ☞ 301 €
3.000 €  ☞ 3.010 €

Amb les taxes del 2020, l’ajuntament 
ingressa 200.000 € més per 
desenvolupar i millorar els serveis.
(Vegeu pàgina següent)

S’apuja un impost per millorar 
el poble, però de forma 
proporcionada: els que tenen 
més, hi aporten una mica més.

S’han revisat les bonificacions  
per a l’IBI i l’IAE i les subvencions.

 ☞ Per la contractació de personal  
de forma indefinida;

 ☞ Per la contractació de persones  
amb risc d’exclusió social, mobilitat 
reduïda o altres capacitats;

 ☞ Continuen les bonificacions per la 
instal·lació de mesures de reducció 
del consum energètic.

Impost sobre Bens Immobles (IBI) 
per a habitatges

Per què?

L’apujada de l’IBI d’un 0,3 % afecta  
el 98,5 % dels rebuts.

Només 179 rebuts de l’IBI a empreses 
tindran pujades més elevades.

Des de l’inici del mandat hem encarat 
un dels principals problemes del 
consistori: la gestió dels recursos 
humans. El nostre equip és molt 
conscient del clima laboral entre 
treballadores i treballadors. Per aquest 
motiu agafem el compromís de l’anterior 
govern abordant la problemàtica  
i acordant una nova Relació de Llocs  
de Treball (RLT) i, d’entrada, posem 
en marxa la contractació de nous llocs 
administratius, la base professional  
de l’Ajuntament, per disminuir  
les càrregues de treball i millorar  
el servei a la ciutadania.

La millora del Parc del Pinetons és el 
projecte guanyador de la recent edició 
dels Pressupostos Participatius. 
L’ajuntament destinarà 120.000 € per 
adequar un recinte que actualment 
presenta deficiències i el desgast visible 
per l’ús intens per part de la ciutadania..
Els Pinetons han tingut gairebé 600 
vots d’entre les 1.350 persones que 
han votat en la darrera fase d’aquest 
projecte. La resta de propostes 
guanyadores són els tendals per 
ombrejar els parcs, especialment les 
zones de lleure infantil (60.000 €);  
la millora de senyalització de rutes  
i camins (15.000 €); i un equip de so  
per a les entitats (2.500 €). En total,  
200 mil euros en participació.

Més personal  
per a un ajuntament  
eficient

La millora dels 
Pinetons, entre  
els 200.000 euros  
decidits per la gent

El programa d’acció de govern  
té un cost, i aquí és on ens 

distanciem d’altres grups polítics. 
Alguns consideren que cal trobar 
un finançament diferent al dels 

impostos, perquè els 8,7 milions són 
molts diners, concretament, el 47 %  
del pressupost d’ingressos. Tampoc 
no diuen com ho farien, només que 

són massa diners.

Pressupostos 2020 Nou horitzó del govern de la Garriga

Despeses corrents Contractació de grans projectes  
de legislatura, nou contracte de serveis  
de neteja dels edificis municipals

+145,000 €

Personal municipal Solucions als problemes de personal + 535.000 €
Encàrrec de projectes 
de legislatura

El POUM (Pla general d’ordenació 
urbanística); Reubicació d’espais 
municipals: Tanatori, Zona esportiva  
de Can Terrers, Parc dels Pinetons.

+ 110.000 €

Execució immediata Ràdio Silenci a Can Luna +217.000 €
Neteja de carrers Nou contracte de neteja viària, atorgat

a una altra empresa  764.000 €

Ràdio Silenci L’Organisme Autònom de l’Ajuntament 
incrementa personal i projectes + 80.000 €

Pressupost total Pressupost agregat de l’Ajuntament 19.254.244,42 €



Acords amb l’Associació d’Empreses dels Polígons (AEP)

Subvenció per al nou lloc web de l’AEP

Cooperar amb el Servei Local d’Ocupació (SLO): gestió directa de l’SLO 
de les demandes de treball que sorgeixin de l’AEP; el SLO tindrà un 
espai al web de l’AEP per coordinar ofertes i demandes de feina; impuls 
de la formació ‘In Company’ (a mida) a demanda de les empreses que ho 
necessitin, en coordinació amb els programes específics de la Diputació 
(100% subvencionats) i garantint la inserció de part de l’alumnat.

EMAD: relació constant amb les empreses del sector de la fusta  
i l’ebenisteria, per tal d’ajustar les necessitats de formació del gremi amb 
els continguts acadèmics oferts per l’EMAD, sempre coordinant amb el 
Gremi de la Fusta de Barcelona”. 

Conveni amb dotació econòmica de 5.000 €  
per al Pla de Treball de l’AEP per a l’any 2020.

Presentació, quan surti la convocatòria, de l’informe i documentació 
necessària per a la subvenció pel Pla de Millora i Modernització  
de Polígons de la Diputació de Barcelona. 

Increment de la neteja, senyalització de la via pública  
i millora dels vials.

Reunió amb les operadores de fibra que estan interessades  
en desplegar els seus serveis als Polígons de la Garriga.

www

Accions globals de Promoció Econòmica
Es reprendran el conjunt de projectes pendents del Consell Comarcal  
per aprofitar recursos que no es feien o no es reclamaven. 

Durant el primer semestre de 2020 definirem el Pla Estratègic  
dels propers 4 anys, fins ara inexistent. Una eina necessària per establir 
on s’han de destinar els recursos enlloc de satisfer qüestions puntuals.

Contactes entre empreses i centres educatius de secundària: visites 
i estades curtes per acostar els alumnes de secundària a la realitat  
del dia a dia d’una empresa. És una demanda històrica de les empreses.

Asisstència de les empreses a les presentacions de Treballs de Recerca 
de Batxillerat perquè esdevinguin un espai de coneixença del talent  
i d’intercanvi de contactes.
Nou catàleg de xerrades i formacions curtes de temes d’interès  
per a empresaris i càrrecs intermitjos.
Programa “RE-empresa” de la Diputació: es farà un primer estudi  
per assessorar aquelles empreses (i comerços) que tinguin interès  
en conèixer-ne les condicions.
Suport al Servei Local d’Ocupació (SLO): el posem al centre de les 
accions d’inserció i formació professionalitzadora amb més recursos. 
Partida específica per a formacions per als sectors logístic, del lleure, 
hosteleria i restauració, administració, construcció, serveis de neteja, 
seguretat. Aquestes formacions seran 100% subvencionades per a les 
persones inscrites al Servei Local d’Ocupació.
Gestió de la formació ocupacional des de Promoció Econòmica (i no des 
d’Educació), en coordinació directa amb l’àrea de Treball, per optimitzar 
la informació respecte les necessitats formatives dels usuaris de l’SLO.
Programa integral d’atracció turística: amb la finalitat de potenciar  
el cercle pernoctació, restauració, comerç, oci, cultura, patrimoni  
i termalisme.



Què farem Què continuem

Què fem amb més recursos?

Can Luna, un espai  
per omplir d’equips,  
idees i activitats

El pla general conclou  
la fase de l’Avanç: cap a un 
creixement sostenible

Un cop acabades les obres  
de rehabilitació de Can Luna, aquest 
gener s’han obert les portes del recinte 
que esdevindrà l’espai de les activitats 
cíviques i culturals que tant necessita  
el poble.  
La sala polivalent ja és una realitat  
i a mesura que arribin recursos es 
dotarà l’espai d’equips i instal·lacions 
perquè les entitats en puguin fer l’ús 
més adequat.  
Les entitats del poble han participat  
en l’aportació d’idees per optimitzar  
les possibilitats  de Can Luna.

La presentació de l’Avanç de Pla 
Urbanístic d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM) va comptar amb 
una gran assistència, d’acord amb la 
importància històrica de completar  
la primera fase de tot el procés   
de canvi de normativa urbanística.
Les propostes, pendents de seguir  
el seu camí administratiu, s’adeqüen 
a les lleis ambientals i criteris sorgits 
després del 2001. Així mateix, es fa  
una previsió de creixement del poble 
amb un topall d’uns 20.000 habitants, 
alhora que també protegeix zones  
de l’entorn natural i agrari que 
actualment són edificables.



La bandera catalana ja torna a lluir  
a la façana de l’església, tal com ha estat 
durant dècades a la Garriga. Superem 
la pitjor cara de l’etapa repressiva dels 
darrers anys i recuperem la simbologia 
acceptada i consensuada pel poble.  
La mesura s’ha pres amb consens  
amb d’altres forces municipals.
La senyera s’ha penjat l’1 d’octubre, 
data que –a iniciativa d’ERC amb 
Acord– serà festiu local a la Garriga 
a partir del 2020, fins que esdevingui 
festiu nacional. 
Això és possible gràcies al creixement 
de la nostra representació al consistori, 
ja que el grup de Junts per la Garriga 
s’ha abstingut a la moció.

Acció de Govern

L’1 d’octubre, festiu local,  
i torna la senyera a la façana

Més zones de recollida  
de residus

Encarem el problema dels 
desbordaments als contenidors. S’han 
creat nous punts de recollida al Passeig 
dels Til·lers, i a plaça del Doctor Montal, 
i mica en mica s’anirà ampliant. Aquesta 
nova disposició ha implicat canvis en el 
sentit de ciculació de vehicles a la plaça 
del Dr. Montal, que ha de causar més 
fluïdesa al trànsit.
Volem reduir els desbordaments, 
principalment a la zona del centre, que 
causen molèsties i moltes queixes.
La problemàtica, que inclou l’incivisme 
de la gent, no té una solució simple  
i immediata a nivell de tot poble, però 
l’equip de Govern està treballant de 
valent per establir un model eficient  
de gestió dels residus a mitjà termini.

Als primers 9 mesos...

��



Eliminem el plàstic

Paguem per aparcar

Paguem el sopar de FM

Sense entrades de franc

Lot de Nadal km 0

Hem fet una aposta per l’eliminació 
del plàstic en la nostra activitat. 
Farem ús de vaixella 100 % 
compostable en totes les activitats 
de l’Ajuntament: actes, fires i plens.

Les regidores i regidors ja no tenim 
privilegis a l’hora d’aparcar a la zona 
blava. Hem suspès l’excempció  
de pagament.

Dins de la voluntat d’eliminar 
privilegis, aquesta festa major 
l’ajuntament no va distribuir tiquets 
gratuïts del sopar.

Tampoc es dispensen entre  
les regidores i regidors entrades  
als espectacles culturals organitzats 
per l’ajuntament.

El lot de Nadal del personal  
de l’ajuntament ja no es compra 
fora del poble. Enguany és un val  
per fer despeses als comerços  
i serveis de la Garriga.

L’alcaldessa Dolors Castellà és també la 
responsable de la regidoria Cooperació, 
Igualtat i Barris. L’ajuntament ha iniciat 
una ronda de trobades obertes i amb 
les associacions de veïnes i veïns per 
escoltar de primera mà les demandes  
i opinions de cada barri.  
S’hi parla i es pren nota dels comentaris 
sobre equipaments, mobilitat, seguretat, 
via pública o les zones verdes.

L’ajuntament parla  
amb les veïnes i veïns,  
barri per barri

Esdeveniments anuals 
que es renoven

Festa Major. Cultura es reuneix amb 
diverses entitats per tal de preparar  
una Festa Major de la Garriga més 
participativa. L’objectiu és renovar  
la festa i fer-la més gran i alhora més 
dedicada al poble.

Nit de l’Esport. Ha deixat de ser 
un sopar costós per esdevenir una 
recepció en reconeixement  
a associacions i persones. El canvi  
de model, estrenat el 24 de gener, ha 
tingut molt bona acceptació. 

Fira de la Botifarra. Amb els diferents 
participants locals presents en les 
darreres edicions s’ha consensuat 
un projecte que reforça el caràcter 
agroalimentari de la Fira, amb una 
àmplia representació del producte  
local, més enllà del producte 
estrictament cansalader. 

Recuperem la plaça
Després de molts tràmits, tornem  
a tenir l’espai complet de la plaça.


