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Cinc principis d’actuació

• – 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
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Participació

• Dinamització dels espais polivalents per les entitats: Can 
Luna, Torre Fanal, can raspall

• Pressupost participatiu: Mantenir i consolidar els 
pressupostos participatius anualment i augmentar la 
partida a partir de 2021

• Fomentar la proximitat de l’Ajuntament amb els veïns/es 
mitjançant:
– Trobades veïnals

• Pla de barris
augmentar la partida a partir de 2021

• Mantenir el foment de l’associacionisme
• Creació d’òrgans estables de participació (Consells 

sectorials, taula de mobilitat)

Govern obert



• Transparència en el funcionament del govern

• Nova web municipal

• Canals de difusió

• Mantenir la qualitat de la transparència en els 
processos

TransparènciaGovern obert



• Habitatge: construcció d’habitatge social, borsa d’habitatge, 
assessorament a propietaris i llogaters

• Banc de préstec d’ajudes tècniques
• Mentoria/voluntariat de la Garriga
• Inclusió social: sessions d’acollida i formació
• Catàleg de serveis i activitats per a la gent gran

– Serveis a domicili per a la Gent Gran
– Programa d’activitat física saludable per a la Gent Gran

• Serveis i recursos complementaris a la llei de la dependència
• Increment dels ajuts als escolars per a l’adquisició de llibres i 

material, ajuts de menjador, i tarificació progressiva per diversos 
serveis

Acció SocialServei a les 
persones



• Acompliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 
17/2015

• Acompliment de la Llei per garantir els drets LGTBI i per eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 11/2014

• Abordatge de les violències masclistes
• Desplegament del Pla intern d’igualtat i del Pla local d’igualtat de 

gènere i diversitat sexual
• Campanyes per fer front al racisme i a totes les ideologies d’odi
• 0,85% del percentatge del pressupost municipal destinat als 

projectes de cooperació 
• Donar 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

Igualtat i CooperacióServei a les 
persones



• Foment de l’Ocupació juvenil 

• Oci alternatiu de consum responsable

• Participació cultural, social i política dels joves

• Creació d’un nou espai de trobada pels Joves

• Centre socioeducatiu i preventiu 

• Potenciar la oferta del Tastet d’Oficis 

• Potenciar els punts liles de les escoles

JovesServei a les 
persones



• Xarxa de mobilitat a peu i en bicicleta

• Nou espai esportiu de referència: Parc 
esportiu i lúdic a can Terrers

• Ampliació dels espais de pràctica esportiva, 
lúdica i recreativa

• Oferta esportiva per adolescents.

EsportServei a les 
persones



• Programes per a  fomentar la salut i la qualitat de 
vida de la població

• Desplegament del Pla de prevenció de Drogues i 
promoció de la salut del projecte C-17 

• Creació d’habitatges per a col·lectius vulnerables
• Control d’espècies invasores i d’allò que afecti a la 

salut comunitària
• Control i atenció de les colònies de gats i 

campanyes i accions per a la tinença d’animals 
domèstics

SalutServei a les 
persones



• Pla local d’educació

• Transformació de l’EME per què esdevingui un 
centre de formació d’adults homologat per 
Departament d’Educació.

• Treballar amb el Departament d’Educació per 
avaluar  la formació professional que 
s’imparteix al municipi amb la voluntat 
d’optimitzar recursos.

Promoció de la 
ciutat

Educació



• Equipaments culturals: Invertir en la 
modernització dels diferents espais culturals 
municipals (can Luna, Teatre, Biblioteca)

• Potenciar els artistes locals.

• Promoure i potenciar la Cultura Popular

Promoció de la 
ciutat

Cultura



• Protecció de Patrimoni

• Memòria històrica: dotació pressupostària per 
identificar les persones enterrades en la fossa 
comuna garriguenca

• Augment de Patrimoni municipal

• Difusió del Patrimoni: Impulsar el parc 
arqueològic de can terres amb més activitats i 
rutes per donar a conèixer el Patrimoni

Promoció de la 
ciutat

Patrimoni



• POUM: Donar continuïtat a l’avanç de POUM
• Pla de mobilitat: prioritat als vianants, millora de 

l’aparcament, carrers de plataforma invertida
• Pla integral de manteniment dels equipaments municipals
• Projecte de Tanatori municipal: Construcció d’un Tanatori 

amb sales de vetlla i espais per a cerimònies civils (2020)
• Pla d’accessibilitat: Supressió de les barreres 

arquitectòniques.
• Anella verda: Connexió del carril bici amb l’eix fluvial del 

municipi
• Actuacions sobre la llera del riu: garantitzarem l’estabilitat 

del talussos de la llera del riu i recuperarem la vegetació 
autòctona

Serveis 
Territorials

el municipi



• Pla del verd urbà i de l’arbrat: renovació i millora 
del verd urbà (2019)

• Foment de les energies renovables: 
Subvencionant accions privades i accions en 
edificis públics

• Pla local de prevenció de residus: ampliació dels 
dies de deixalleria mòbil, valoració de diferents 
tipus de recollida, transformació de la deixalleria

• Civisme: campanyes de conscienciació per 
mantenir els espais públics nèts de deixalles i 
excrements d’animals. 

Serveis 
Territorials

el municipi



• Desenvolupament de l’eix empresarial (polígons, 
col·laboracions vivers empreses, programes de 
formació dual, prospecció d’empreses)

• Accions de promoció del comerç local:
– Campanya Fem Poble

– Projecte Arrela’t

• Accions de formació professionalitzada coordinada pel 
Servei Local d’Ocupació per millorar l’ocupabilitat:
– Certificat professional

– Formació ocupacional

– Formació “in company”

Promoció de la 
ciutat

dinamització 
comercial



• “Pla estratègic de turisme 2019-23” per tal que el 
desenvolupament turístic del municipi posi en valor el 
patrimoni i serveixi de motor per al desenvolupament 
econòmic i social

• Creació d’una taula de turisme, com un dels elements 
claus per tal d’establir una estratègia turística que 
reverteixi en l’economia i la creació d’ocupació del 
municipi

• Definir els valors i trets diferencials de La Garriga com a 
destinació turística. (natura, modernisme, termalisme)

• Singularitzar les fires per que siguin esdeveniments 
turístics.

Promoció de la 
ciutat

Turisme



• Foment de la Policia de Proximitat
• Foment del voluntariat dins dels cossos de 

Protecció civil, agrupació de la Defensa Forestal i 
Bombers voluntaris.

• Incorporació de la figura de l'Agent cívic com a 
part del foment del civisme al municipi

• Revisió i actualització del Pla de Protecció Civil del 
municipi

• Campanyes de sensibilització i prevenció davant 
dels riscos que poden afectar a la Garriga

Seguretat 
ciutadana

Policia



• El Garric serà bimensual i es bustiarà a totes 
les cases

• Reestructuració del newsletter (e-garric)

• Edició d’una agenda de poble

• Nova web i App de l’Ajuntament (2019-2020)

• Nova ubicació dels estudis de Ràdio Silenci 
(2021)

Govern obert Comunicació



• Aparcament intel·ligent que detectarà les places 
lliures a través d’una App

• Sensors ambientals per controlar la contaminació
• Gestió de residus intel·ligent que detectarà l’estat 

de cada contenidor
• Semàfors amb sensors que recolliran dades del 

flux de vehicles per poder crear plans de 
mobilitat adequats

• Plataforma streaming per retransmetre 
esdeveniments esportius

Promoció de la 
ciutat

Ciutat intel·ligent



• Gestió directa de serveis: anàlisi dels diferents 
serveis que es poden externalitzar (2020)

• Estudi de la municipalització de serveis:
– EBM (2020/2021)

– Servei de neteja (2022)

– Servei d’aigua

– Zona blava

– Recollida selectiva

– Neteja vial

model de gestióGovern obert


