
PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019

TERRITORI I SOSTENIBILITAT

% Executat  Urbanisme i disciplina urbanística

25% Redactarem un nou Pla d'Ordenació Urbanística municipal

50% Revisarem el Pla de Protecció del Patrimoni 

50% Revisarem la normativa urbanística

100% Revisarem l’Agenda 21

100% Simplificar la tramitació administrativa

Via Pública

100% Actualitzarem el pla d'accessibilitat 

50% Redactarem una ordenança de convivència ciutadana

100% Potenciarem el servei de neteja viària

100% Incrementarem el personal del servei de neteja viària

100% Crearem una brigada de reparació exprés

75% Redactarem i aplicarem un pla de renovació de voreres

75% Redactarem i aplicarem un pla de pavimentació

80% Renovarem els parcs infantils

100% Redactarem un pla integral de manteniment dels equipaments

100% Invertirem en els equipaments municipals

Serveis Urbans

25% Redactarem un pla director d'abastament i aprofitament d'aigua 

100% Promourem l’estalvi i ús racional de l’aigua

25% Millorarem les infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua

100% Estudiarem la recuperació del rec Monar i les rescloses per a usos agrícoles

100% Gestionar els residus de manera sostenible,fomentant la seva reducció 

100% Introduirem la reutilització a la deixalleria

50% Incrementarem el percentatge de recollida selectiva

100% Col·locarem deixalleries mòbils

50% Estudiarem la implantació del porta a porta

80% Modernitzar la gestió de l’enllumenat públic

100% Redactarem un pla director per l’enllumenat públic

25% Analitzarem la constitució d'una empresa de serveis energètics

100% Millorarem l’eficiència energètica de l’enllumenat públic

25% Apoderar el ciutadà en la gestió dels serveis urbans amb una app o web d'incidències

Medi Ambient i Verd Urbà

80% Millorar la qualitat i la sensibilització ambiental 

100% Diagnosticarem la qualitat de l’aire i redactarem un pla d’actuació 

100% Instal·larem equips amb l'ús de renovables en dependències municipals (biomassa...) 

100% Promourem l’ús de renovables en àmbits domèstics

100% Mantindrem bonificacions per a l’ús de renovables

100% Ampliarem el programa Euronet 50/50 a les escoles

80% Recuperar el riu al seu pas per la Garriga i formar una anella verda



25% Impulsar els horts urbans

50% Millorar el servei de gestió del Verd Urbà, potenciant l’eficàcia i l’eficiència

Mobilitat

50% Ampliarem el nombre de places d'aparcament lliure

50% Redactarem un inventari de camins

50% Ampliarem la xarxa de carril bici

50% Ampliarem els camins escolars

100% Redactarem un pla de mobilitat 

100%
 Vetllarem perquè totes les infraestructures supramunicipals que es projectin o construeixin al nostre municipi s’adeqüin al planejament del 

nostre territori 

ACTIVITAT ECONÒMICA

Hisenda

100% Millorar  l’eficiència en el desenvolupament dels processos amb la finalitat de donar compliment a una normativa vigent en canvi constant

100% Elaborarem un estudi de costos efectius dels serveis municipals

100% Analitzarem l’evolució de les despeses en els darrers exercicis: detectar, en el seu cas, punts crítics

100% Assessorarem les àrees que demanin suport i facilitarem la tramitació dels diferents expedients.

100% Impulsar mesures d’estalvi i eficiència per reduir la despesa municipal

100% Introduir una hisenda més propera a la ciutadania

100% Redefinirem la gestió de tributs perquè la major part es puguin fer per via telemàtica.

100% Millorarem el redactat de les Ordenances fiscals per fer-les més entenedores i eliminar ambigüitats.

Contractació

100% Optimitzar i millorar  procediments

100% Centralitzarem la gestió dels contractes 

100% Continuarem realitzant compres centralitzades de material d’us comú 

100% Innovar i fer efectiva la transparència dels processos publicitant la feina interna i detectant àrees de millora

Promoció econòmica i Indústria

50% Potenciar l’estructura industrial del municipi

80%
Treballarem per desenvolupar un model de col·laboració público–privada, millorant la comunicació entre empresaris, propietat, administració i 

altres agents 

100% Crearem  l’associació d’empresaris i propietaris de polígons industrials

80% Promocionar la Garriga com a ciutat econòmicament activa 

80% Projectarem noves fires i activitats d’interès per al municipi i consolidarem les actuals com la fira de la botifarra o la fira de Nadal

Servei Local d'Ocupació

100% Afavorir la inserció laboral de la població aturada en el seu projecte professional

100% Treballarem el seu itinerari mitjançant tutories individuals i accions grupals (Projecte Emergeix -itinerari formatiu per millorar l’ocupabilitat-).

100%
Realitzarem accions mixtes d’experiència laboral i formatives professionalitzadores (Programa Treball i Formació-Departament Empresa i 

Ocupació) 

100% Promourem accions pròpies de creació de llocs de treball (POM-Plans d’Ocupació Municipals) i de  formació (cursos per aturats)

80% Posarem a l’abast dels joves els recursos i eines que els facilitin la seva incorporació al món laboral

80% Facilitarem als joves eines per la transició escola - treball

50% Potenciar la col·laboració entre les empreses del territori i el Servei Local d’Ocupació

Comerç i emprenedoria

25%
Crearem l’observatori del comerç i de l’empresa per tal de conèixer permanentment l’estat de l’activitat comercial, les seves fluctuacions i els 

interessos i necessitats del consum

80% Fomentarem l’associacionisme dels comerços

80% Ajudarem a dinamitzar l’activitat comercial

80% Donarem valor a la producció local i al comerç de proximitat

80% Donarem un impuls a les fires de la Garriga i en promocionarem de noves

80% Estudiarem a fons el mercat setmanal i el revitalitzarem

80% Fomentarem l’espai per a l’emprenedoria

80% Assessorarem els emprenedors i els ajudarem en el desenvolupament dels seus projectes

80% Potenciarem l’oferta formativa, n’augmentarem la dotació i treballarem per la millora constant de la seva qualitat



Patrimoni

100% Difondre i protegir el patrimoni garriguenc

100% Continuarem impulsant les Jornades Modernistes  i les JEP

100% Vetllarem el pla de restauració i manteniment de la Doma com a valor patrimonial

100% Mantindrem els elements de senyalització de les estacions interpretatives de can Terrers, la Doma, Rosanes, riu Congost

100% Consolidar i diversificar les polítiques de preservació de la memòria històrica local

100% Continuarem commemorant l’aniversari del bombardeig de la Garriga amb activitats de sensibilització i difusió

100% Remodelarem el contingut museístic del refugi antiaeri

100% Investigarem el patrimoni culinari garriguenc, tant el tradicional com el més nou

Turisme

100% Consolidar el Centre de Visitants com a oficina de turisme local

100% Posarem en funcionament i consolidarem una xarxa de PITS (Punts d’Informació Turístics) per donar un millor servei al visitant i a la població 

100% Promourem nous models turístics al municipi, com per exemple àrees per autocaravanes

100%
Seguirem participant activament a les taules de treball específiques de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de Turisme i la Direcció 

General de Turisme per a la promoció estatal i internacional

80%
Potenciarem la creació d’accions i projectes per a la consolidació del municipi com una destinació de turisme esportiu i ambientalment 

responsable

100% Potenciarem turísticament la Garriga com a poble que forma part de la Reserva de la Biosfera

SERVEIS A LES PERSONES

Serveis Socials i Habitatge

75% Millorar l’eficiència i el coneixement dels Serveis Socials a la població

75% Elaborarem un catàleg de serveis amb la participació d’entitats i col·lectius implicats

75% Agilitzarem l’atenció directa al ciutadà a través de la primera acollida, l’atenció telefònica i les noves tecnologies

100% Mantenir i millorar els recursos i prestacions ja existents 

75%
Establirem una xarxa de recursos, serveis i equipaments socials destinats a la infància i a la adolescència des d’un vessant de la seva prevenció, 

detecció i protecció 

75% Afavorir l’accés a un habitatge digne 

100% Ajudarem a tramitar els ajuts i subvencions 

80% Potenciar la gestió d’una oficina local d’habitatge

50% Dissenyarem diferents programes per afavorir que hi hagi habitatges de lloguer social

Salut

100% Incrementar el nivell de cardioprotecció municipal

100% Millorar la promoció de la salut a la població

100% Eliminarem l’ús de rodenticides en el control municipal de múrids

100% Eliminarem l’ús de productes químics per al control de plagues d’insectes que afecten la coberta vegetal del municipi

100% Reduirem l’ús d’herbicides al municipi 

Cooperació

100% Promoure, realitzar i finançar projectes de cooperació al desenvolupament 

100% Sensibilitzar la ciutadania envers el desenvolupament humà sostenible i la defensa dels Drets Humans

100%
Programarem conjuntament amb altres àrees de l’ajuntament i centres docents programes i activitats que potenciïn la cooperació al 

desenvolupament

100% Treballarem per la plena integració de la població refugiada víctima de les guerres

Polítiques d'Igualtat

80% Actualitzarem el Pla Municipal d’Igualtat de Gènere de la Garriga, adequant-lo a les noves necessitats detectades

80%
Continuarem potenciant el Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD), en especial el servei d’assessoria jurídica i l’atenció psicològica, tant 

individual com grupal

80% Seguirem sensibilitzant la població sobre les causes de la violència masclista, impulsant actuacions i campanyes de prevenció i denúncia

80% Afavorirem la coeducació mitjançant la subvenció d’accions als centres educatius 

80% Seguirem formant i capacitant el personal per tal de comptar amb personal tècnic especialitzat en gènere 

Esports

100% Potenciar l’ esport com a eina de cohesió social, d’integració i com a hàbit saludable

100% Oferirem suport a les entitats esportives en l’àmbit fiscal, legal i laboral



100% Optimitzarem els recursos en matèria econòmica que precisin entitats i clubs esportius

100% Implementarem un sistema de beques per afavorir la pràctica esportiva de tothom sense exclusions per raons econòmiques

100% Implementarem un pla integral de manteniment de les instal·lacions esportives 

100% Potenciarem l’esport escolar i l’esport d’oci

Gent Gran

100% Treballar perquè la gent gran de la Garriga pugui participar activament de la vida sociocultural del municipi

100% Fomentarem accions intergeneracionals de trobades entre les persones grans, joves i infants del municipi 

100%
Afavorirem l’autonomia de les persones grans a través de l’adhesió a programes d’altres Administracions que duguin a terme accions per a la 

millora de l’accessibilitat als habitatges 

100% Municipalitzarem el Casal d’Avis

IDENTITAT

Cultura

100% Potenciarem l’organització d’actes per difondre la cultura catalana

100% Fomentarem i donarem suport a la consolidació de festes tradicionals i manifestacions de la cultura popular i tradicional

100% Consolidar i millorar tant la programació com les prestacions del Teatre el Patronat

80% Impulsar cicles, festivals i activitats culturals

100% Consolidar i millorar les prestacions de la biblioteca en tant que equipament cultural

25% Consolidar i millorar les prestacions de la Sala d’Exposicions Andreu Dameson

100% Iniciar la reconversió de Can Luna en un equipament sòcio-cultural

Ensenyament i formació

100% Treballar perquè la Garriga tingui un sistema educatiu de la màxima qualitat en totes les seves etapes educatives 

100% Reforçar i consolidar els serveis de les escoles de titularitat municipal per tal de garantir la seva continuïtat i la qualitat educativa 

100% Procurarem que l’escola bressol municipal sigui punt de trobada i referència per a totes les famílies del municipi 

100% Treballarem perquè l’escola de música sigui un element dinamitzador de l’ensenyament musical al municipi

100% Treballarem per introduir la Formació Professional dual en els cicles formatius de l’escola

100% Programarem, d’acord amb les necessitats detectades al servei municipal de treball, nous cursos de formació ocupacional

100% Potenciarem el projecte ACADA com a eina educativa integradora amb noves activitats, com l’intercanvi amb altres centres

75% Oferir informació, formació  i suport educatiu a les famílies

100% Potenciar la funció consultiva del Consell d’Infants

Joventut

100% Millorar l’oferta d’oci d’acord amb diferents franges d’edat 

100% Fomentar la participació i l’associacionisme juvenil

100% Incentivar activitats i accions per primera adolescència i infància 

100% Mantindrem el servei de Punt d’Informació Juvenil que inclou programes d’habitatge, beques per estudiants, emprenedoria, ocupació

100% Seguirem amb el Pla supramunicipal de prevenció de drogues i hàbits saludables C17

Participació

80% Impulsarem la tasca de la comissió política de participació 

100% Revisarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM) i modificarem aquells aspectes que siguin millorables

100% Ens dotarem de les eines tècniques necessàries per elaborar els Pressupostos Participatius 

75%
Revisarem i renovarem els reglament dels òrgans ja existents (Consell d’Infants, Consell local d’esport escolar, Consell d’Esports, Consell de 

Cooperació i Consell Escolar Municipal) 

80% Dinamitzar i fomentar el teixit associatiu

SERVEIS INTERNS

Secretaria

100% Mantenir actualitzat l’Inventari de Béns Immobles de l’Ajuntament

100% Treballar per aconseguir una administració més eficaç i propera a les necessitats de la ciutadania

100% Optimitzarem la gestió del cementiri vell

100%
Confeccionarem els llibres definitius d’actes i resolucions amb el compromís de publicar tots els documents esmentats al Portal de la 

Transparència 

Recursos Humans

75% Analitzar i racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms

25% Crear un pla de formació que inclogui un reglament



100% Consolidar i implantar el pla integral de prevenció de riscos laborals i adequar-lo a les necessitats de cada lloc de treball 

25% Potenciar la comunicació entre el consistori i el personal laboral

25% Potenciar la motivació del personal per millorar-ne l’eficiència

50% Racionalitzar la cobertura de places vacants de funcionaris i personal laboral 

100% Avançar cap a un Ajuntament amb més transparència

Societat del coneixement

80% Modelitzar la gestió administrativa per a fer-ne una administració electrònica

100% Acostar la ciutadania a l’administració via administració electrònica

100% Aportar valor a les estratègies de les àrees

75% Consolidar els processos de treball de l’àrea de Societat del Coneixement

80% Millorar la qualitat i eficiència dels serveis TIC

Arxiu

100% Custodiar i mantenir organitzada la documentació de l’Ajuntament i dels altres fons que custodia 

100% Participar activament en la modernització de l’administració municipal mitjançant una correcta política de gestió documental  

100% Donar resposta a les necessitats que planteja una gestió administrativa transparent 

100% Vetllar per la protecció, recuperació i difusió del patrimoni documental del municipi

OAC

50% Donar millor servei i millor qualitat a la ciutadania fent l’OAC més accessible i propera

50% Informar de manera amable, respectuosa i amb confidencialitat, garantint els drets d’accés a la informació i atenció

100% Facilitar tots els tràmits que ofereix l’Ajuntament amb la màxima celeritat i claredat, i prioritzar “la finestreta única”

100% Promoure, donar a conèixer i potenciar l’Oficina Municipal d’Informació al consumidor (OMIC)

25% Analitzar noves necessitats i demandes per poder oferir-les a la ciutadania

50% Derivar de manera àgil els tràmits que no es puguin solucionar des de l’OAC a d’altres departaments 

80% Minimitzar el temps d’espera per ser atesos 

SEGURETAT CIUTADANA

Policia

100% Definir i estructurar la plantilla orgànica de la Policia Local de la Garriga 

75% Incrementar la sensació de presència policial als llocs de major concurrència ciutadana

100% Utilitzarem els mitjans efectius i necessaris per a la resolució dels conflictes

100% Treballar per crear una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat que contribueixi a un augment de la seguretat viària del municipi

100%
Treballar per potenciar i facilitar les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc 

col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques

75% Millorar la qualitat de vida general de la ciutadania 

80% Millorar els procediments operatius i administratius 

100% Continuar amb la millora dels canals de comunicació de la policia local i promoure la seva integració a la xarxa social del municipi 

75% Millorar en la qualitat i optimització de la prestació de serveis

Governació

100%
Gestionar la realització i implantació dels plans de Protecció Civil relatius als riscos del municipi de la Garriga segons estableix la normativa 

vigent 

100% Consolidar i ampliar, en la mesura que sigui necessària, la franja de protecció perimetral contra incendis forestals 

100% Consolidar i ampliar la xarxa viària i les infraestructures de prevenció d’incendis forestals

100% Col·laborar conjuntament amb la Diputació de Barcelona en el pla d’informació i vigilància contra incendis forestals 

100% Disposar d’un Parc de Bombers Voluntaris a la Garriga 

100% Oferir informació meteorològica específica de la Garriga 


