
 

 

 

 

PROPOSTES DESCARTADES 

Les propostes que s’engloben dins d’aquesta categoria no han passat el triatge perquè no 

s’ajusten plenament a les normes del procés. 

És a dir, o no corresponen al capítol d’inversions, o no són compatibles amb la normativa 

vigent, o no són de competència municipal, o el seu cost supera els 200.000€, o els hi 

falta un major grau de concreció. 

En cadascuna d’elles s’expliquen els motius. 
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1.- EQUIPAMENTS, MOBILIARI I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS (pàg. 4) 

 

 1.1.- Piscina municipal (pàg.4) 

 

1.2.- Gimnàs (pàg.6) 

 

1.3.- Pistes per practicar esports específics (pàg.7) 

 

1.4.- Equipaments educatius  (pàg.10) 

 

1.5.- Equipaments turístics/recreatius  (pàg.12) 

 

1.6.- Equipaments culturals i socials (pàg.14) 

 

1.7.- Equipaments habitacionals (pàg.16) 

 

1.8.- Equipaments funeraris (pàg.17) 

 

1.9.- Mobiliari urbà (pàg.19) 

 

1.10.- Altres instal·lacions (pàg.19) 

 

  

 

2.- MOBILITAT, SENYALITZACIÓ, ACCESSIBILITAT, 

SEGURETAT VIAL I APARCAMENT (pàg.23) 

 2.1.- Aparcament (pàg.23) 

 

2.2.- Passeres I ponts (pàg.31) 

 

2.3.- Accessibilitat (pàg.34) 

 

2.4.- Camins escolars i seguretat a l’entorn de les escoles (pàg.35) 

 

2.5.- Senyalització i seguretat vial (pàg.36) 

 

2.6.- Carrils bici i peatonals (pàg.41)  
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3.- VIA PÚBLICA (pàg.45) 

3.1.- Voreres (pàg.45)  

 

3.2.- Reformes integrals de carrers/zones (pàg.49) 

 

3.3.- Pavimentació (pàg.52) 

 

3.4.- Enllumenat (pàg.54) 

 

3.5.- Cablejat, clavegueram, drenatge i contenidors (pàg.55) 

 

 

4.- ZONES VERDES, PLACES, PARCS, ENTORN 

NATURAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (pàg. 60) 

  

4.1.- Places, parcs i zones verdes (pàg.60) 

4.2.- Mascotes i espais de socialització per a gossos (pàg.65) 

4.3.- Sostenibilitat ambiental i entorn natural (pàg.67) 

4.4.- Neteja, civisme i salubritat (pàg. 71) 

 

5.- ALTRES (descartades amb alta probabilitat) pàg.74 

 

5.1.- Propostes relacionades amb la Covid-19 i/o amb l’atorgació 

d’ajuts/subvencions (pàg.74) 

5.2.- Calaix de sastre (pàg.77) 
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1.- EQUIPAMENTS, MOBILIARI I INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS 

 

1.1.- Piscina municipal 

Les següents propostes demanen una ampliació de la Piscina Municipal. 

En aquest sentit, cal informar que l’ampliació de la Piscina no és viable ja 

que els terrenys del costat no són municipals i caldria dur a terme un 

procés d’expropiació. A més, el cost per a realitzar aquesta inversió 

supera els 200.000€. 

PROPOSTA 24 

Títol Ampliació piscina descoberta 

Necessitat Fa anys que els usuaris de la piscina D estiu en 
queixem que és molt petita només cal els nens dels 
casals tot queda molt reduït degut a la pandèmia també 
caldria replantarse fer-la més gran som 17000 
personas i te un aforament limitat ha 200 ha pler estiu. 
Un poble com la Garriga necessita una piscina més 
gran gràcies. 

Descripció Ampliació piscina descoberta de las piscinas la Garriga 

Ubicació Piscinas municipal La Garriga 

  

PROPOSTA 232 

Títol Ampliació piscina municipal esxterior 

Necessitat Som moltes les famílies que ens  desplacem al Figaró 
amb els nostres fills ja que allà la.piscina pels petits és 
molt més gran i té la profunditat adequada perquè 
puguin nedar,jugar i fer peu. La piscina de La Garriga i 
la zona de gespa es queda petita. No dóna resposta a 
les necessitats del poble fent que ens haguem de 
desplaçar 

Descripció Ampliació piscina exterior municipal i zona verda que 
l'envolta 

Ubicació Can Noguera 

 

PROPOSTA 130 

Títol Ampliar la piscina municipal 

Necessitat Com pot ser que per una població de més de 16000 
habitants hi hagi una piscinal municipal tan petita? 

Descripció Proposo ampliar les actuals instal·lacions perquè hi 
hagi una piscina més gran 

Ubicació La Garriga 
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PROPOSTA 166 

Títol Piscina descoberta 2 

Necessitat La piscina descoberta del carrer Bassal sovint queda 
saturada ja que o la piscina és molt petita o l'afluència 
de públic és elevada. 

Descripció Proposo la construcció d'una segona piscina 
descoberta municipal per la zona de Can Illa o la zona 
de les Roques per evitar el saturament de la piscina 
descoberta del carrer Bassal. 

Ubicació A la zona sud de la Garriga. 

 

PROPOSTA 215 (B) 

Títol Ampliar locals, pavellons per fer esport i fer una piscina 
municipal en condicions per la quantitat de gent que viu 
a La Garriga. 

Necessitat 2.- Fer una piscina adecuada a la quantitat de gent que 
viu a La Garriga.   

Descripció Adalt esmentat. 

Ubicació La Garriga 

 

PROPOSTA 230 

Títol Piscina municipal adecuada a la població de la Garriga 

Necessitat Les piscines de la Garriga són petites per la població 
que hi ha a la Garriga.  Trobo a faltar una infrastructura 
que s'adapti més a les necessitats de la població.  
Cada estiu anem al Figaró i trobem a mitja Garriga, 
perquè les piscines de la Garriga són petites i no 
deixen fer res del que és habitual fer en una piscina. 
Tarifa adecuada per a la temporada d'estiu amb un 
carnet familiar o de soci únicament de la piscina no 
d'un complex esportiu. No sóc filla de la Garriga, i al 
meu poble natal 4 o 5 vegades més petit que la Garriga 
hi ha una piscina molt més gran que la d'aquí i amb 
una infrastructura adecuada al que és, una piscina per 
refrescar-se i divertir-se a l'estiu. 

Descripció Una piscina gran, una piscina petita (no una bassa) 
com el que hi ha a les piscines actualment. Amb un 
servei de bar. Gespa, vestuaris per dutxar-se i canviar-
se. Un espai per a Pim-pom o alguna altra activitat. 
Estacional , només temporada d'estiu, exterior. Carnet 
de temporada familiar. 

Ubicació La Garriga 
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PROPOSTA 116 

Títol Piscina municipal descoberta 25m 

Necessitat Non'hi ha i.la.piscina petita que es va fer no permet 
jugar als.nens ni fer les activitats tipiques d'una piscina 
municipal de lleure 

Descripció Piscona 25m minim descoberta i a preus popluars 

Ubicació La.Garriga 

  

1.2.- Gimnàs 

 

PROPOSTA 165 

Títol Més gyms 

Necessitat El gimnàs de la Garriga sempre està a petar. Cada 
vegada més i més gent s apunta al gimnàs i es mt 
difícil compartir aquestes instal·lacions tan saturades. 

Descripció El edifici on estava la Sati es una construcció que es 
podria reconvertir en ciutat de gimnasia amb no només 
hi hagués gimnàs, sinó també zones per jugar, pistes 
de patinatge, piscines per al estiu, zones per 
passejar.... 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 
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1.3.- Pistes per a practicar esports específics 

 

PROPOSTA 10 

Títol Equipacio esportiva 

Necessitat Pistes de padel. 

Descripció Ens faria falta un club de padel. No pot ser que un 
poble com el nostre no dispossi del segon esport 
amateur mes practicat . Nomes dispossem de les 
pistes del casino i es.un club privat. Si hi ha disponible 
terreny una pista ocupa 200m2 i no val mes de 10.000 
euros algo amb cara i ulls ,possar 10 pistes una 
recepcio i botiga de pales i una sala esportiva 
polivalent no puja ni 150000. Per que no podem fer o 
tenir un espai com el CEM de les franqueses o un club 
com el nou padel de les franqueses. Som menys? 

Ubicació Poligon industrial 

Descartada (motiu) Aquesta actuació no forma part del capítol 
d’inversions, ja que com bé s’especifica, la 
proposta l’hauria de desenvolupar la iniciativa 
privada d’un Club.  

 

 

PROPOSTA 209 

Títol Millora pista atletisme de sorra 

Necessitat Acondicionar la pista d’atletisme de Ca n’illa amb els 
materials corresponents (poliuretano I de tartán). 
Cada vegada que plou, es fan bassals i creix mala 
herba al voltant de la pista. 

Descripció Acondicionament i millora d’una instal.lació publica. 
Per tal que sigui una pista d’atletisme de veritat. 

Ubicació Pista de sorra d’atletisme de Ca n’Illa 

Descartada (motiu) La millora de la pista d’atletisme, és una actuació 
que està prevista en les fases del projecte 
esportiu de Can Terrers, a mig termini. Abans de 
posar tartan calen fer tot un seguit de millores 
prèvies: encimentar el voltant,...) 
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PROPOSTA 215 (C) 

Títol Ampliar locals, pavellons per fer esport i fer una piscina 
municipal en condicions per la quantitat de gent que viu 
a La Garriga. 

Necessitat 3.- Al mig pista atletisme posar cistelles de basquet.. 

Descripció Adalt esmentat. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) L’interior de la pista d’atletisme es preveu finalitzar 
i completar tenint en compte les necessitats de 
l’atletisme (sals, llançament,...). Realitzar una pista i 
posar cistelles de bàsquet ja es contempla en el 
projecte de Can Terrers en un espai diferenciat. 

 

PROPOSTA 195 (A) 

Títol Mes espais i pistes per practicar esport de forma no 
programada 

Necessitat Al poble només contem amb una única pista oberta al 
públic, la pista 1. Quasi sempre està ocupada, perquè 
el poble ha crescut i som molta gent.  Estaria bé 
habilitar mes pistes i espais perquè els nens puguin 
fer esport, com ara xutar una pilota, patinar, patinet, 
còrrer,  sense haver de fer-ho de forma programada 
amb un club o associació. 

Descripció 1.- Ara tenim la pista d'atletisme i la zona per 
bicicletes de Can terrers, a les sortides post 
confinament s'ha convertit en un punt de trobada per 
fer esport. Pot ser es podria habilitar  la part  interna 
de la pista  com espai de joc, amb pista pavimentada, 
obrint els espais en horaris determinats,... O als 
voltants de la pista, hi ha espai de sobres per 
construir pistes pavimentades o similars.   

Ubicació can terrers ( pista atletisme) i antiga pista skate 

Descartada (motiu) L’interior de la pista d’atletisme es preveu 
finalitzar i completar tenint en compte les 
necessitats de l’atletisme (sals, llançament,...). 
Realitzar una pista i posar cistelles de bàsquet ja 
es contempla en el projecte de Can Terrers en un 
espai diferenciat. 
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PROPOSTA 243 

Títol Millorem les instal•lacions esportives publiques 

Necessitat El motiu d’aquesta proposta es per millorar 
l’aglomeració de infants, joves i adolescents en les 
diferents instal•lacions esportives que moltes d’elles no 
s’adeqüen a les edats de les persones les fan servir 
però no hi ha altres alternatives. 

Descripció El motiu principal d’aquesta proposta es aconseguir 
reduir l’aglomeració de infants, joves i adolescents en 
els mateixos llocs o en les mateixes instal•lacions 
esportives. Actualment, en La Garriga disposem de 
dues o tres zones pròpiament publiques esportives. 
Com són la pista número 1 del Puiggracios (amb dues 
porteries i quatre cistelles de mida petita), les pistes 
exterior de Can Noguera (amb dues porteries i 4 
cistelles de mida petita i, una cistella que incompleix les 
mides gran de bàsquet al tocar les piscines) i l’ 
instal•lació esportiva de Can Illa (amb 4 cistelles grans i 
una pista de futbol sala).  
La proposta a fer es tant senzilla com proposar fer una 
o dues pistes exteriors de bàsquet amb les cistelles 
grans reglamentaries. Aquesta proposta es a petició i 
deguda ja que molts esportistes que practiquen l’esport 
del bàsquet amb mesures de bàsquet ens de desplaçar 
a poblacions veïnes per practicar-lo a no se que ens 
adaptem a la cistella de les piscines o bé el poliesportiu 
de Can Illa es trobi obert. Convé ressaltar, que no es 
necessària una pista de gran qualitat, és a dir, 
senzillament amb un dos camps de bàsquet amb 
cistelles de mida reglamentaria seria vàlid per 
molts practicants de l’esport. 

Ubicació Qualsevol de les zones esportives del municipi siguin 
Can Illa o Can Noguera. 

Descartada (motiu) A Can Noguera hi ha dues pistes obertes de dilluns 
a diumenge sense reserva (cap de futbol i pavelló 
de Can Noguera). 
A Can Terrers està inciant l’elaboració d’un 
projecte on es contempla la construcció d’un espai 
de lleure i esport a l’aire lliure.Es preveu obrir el 
pati del Giroi tant aviat com sigui possible, tal i com 
estava abans de la COVID 
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1.4.- Equipaments educatius 

PROPOSTA 82 

Títol Creació d'un Centre de Formació d'Adults. 

Necessitat La manca de centres de formació per a adults per a 
que puguin impartir, entre d'altres, el Graduat en ESO, 
proves d'accés a CFGS, cursos d'idiomes o les proves 
d'accés a la universitat de majors de 25 anys. A la 
Garriga existeix l'EME però no disposa d'aquesta oferta 
formativa. 

Descripció Crear un Centre de Formació d'Adults a la Garriga per 
evitar que les persones interessades s'hagin de 
desplaçar a altres poblacions per rebre aquesta 
formació. 

Ubicació Can Luna, o qualsevol centre que l'Ajuntament 
consideri adient per crear aquest centre de formació 
d'adults. 

Categoria (€)  

Descartada (motiu) La proposta no és competencia municipal, sinó de 
la Generalitat. No es tracta d’una inversió 

 

PROPOSTA 217 

Títol Finestres zona Sud edifici Escola Tagamanent 

Necessitat Aïllament tèrmic de l'escola Tagamanent 

Descripció Renovació de les finestres de la zona sud de l'edicfici 
de l'Escola Tagamanent per tal d'aconseguir un 
aïllament tèrmic de les aules. 

Ubicació Escola Tagamanent 

Descartada (motiu) Les inversions a les escoles no són de 
competència municipal sinó del Departament 
d’Educació de la Generalitat. Tot i així cada any es 
realitzen actuacions de millora puntual que es 
pacten amb l’equip directriu de la mateixa escola. 

 

 

PROPOSTA 218 

Títol Ombratge pati Escola Tagamanent 

Necessitat Acondicionament del pati de l'Escola Tagamanent en 
quan al seu ombratge 

Descripció Plantada d'arbres o instal.lació de tendals per tal 
d'acondicionar el pati amb més ombratge 

Ubicació Al pati de l'Escola Tagamanent 

Descartada (motiu) Les inversions a les escoles no són de 
competència municipal sinó del Departament 
d’Educació de la Generalitat. Tot i així cada any es 
realitzen actuacions de millora puntual que es 
pacten amb l’equip directriu de la mateixa escola. 
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PROPOSTA 219 

Títol Manteniment de la claraboia situada a la part central de 
l'Escola Tagamanent 

Necessitat Que no hi hagin goteres quan plou dins l'escola a 
través de la claraboia 

Descripció Realitzar el manteniment adequat de la claraboia per 
solventar les goteres actuals que l'escola pateix quan 
plou 

Ubicació Escola Tagamanent 

Descartada (motiu) Les inversions a les escoles no són de 
competència municipal sinó del Departament 
d’Educació de la Generalitat. Tot i així cada any es 
realitzen actuacions de millora puntual que es 
pacten amb l’equip directriu de la mateixa escola. 

 

PROPOSTA 42 

Títol Manteniment i millora de l'escola pública (Pinetons) 

Necessitat Les escoles públiques, jo parlo de la meva (com a 
mare) en concret, necessiten un manteniment 
important que crec que no es fa. Per exemple, tema 
d'inundacions, filtracions i banys de l'escola. Fa molt de 
temps que s'hi batalla sense cap millora. 

Descripció Amb tot el que està passant, crec que es de lógica, la 
necessitat d'invertir en les escoles, per tal de poder 
solucionar problemes d'espai i d'higiene que amb el 
COVID són indispensables perquè els nostres infants 
puguin anar a l'escola amb un mínim de seguretat. Es 
obligació de l'ajuntament vetllar perquè sigui així. Més 
quan els infants han estat entre d'altres un dels 
col·lectius més castigats. L'educació, és un dret bàsic 
al qual els nostres infants tenen dret i que es veu 
vulnerat si no poden assistir a les escoles per manca 
d'unes intal·lacions òptimes. Ja sé que no toca aquí 
comentar això, pero estaría molt bé destinar partides 
com la festa major a temes altament importants i 
preocupants com aquest. 

Ubicació Pinetons (i resta d'escoles ja que imagino que el 
manteniment és el mateix) 

Descartada (motiu) Les inversions a les escoles no són de 
competència municipal sinó del Departament 
d’Educació de la Generalitat. Tot i així cada any es 
realitzen actuacions de millora puntual que es 
pacten amb l’equip directriu de la mateixa escola. 
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1.5.- Equipaments turístics/recreatius 

 

PROPOSTA 29 

Títol Millora àrea d’autocaravanes 

Necessitat Visc a la Garriga des de la 10 anys, i sóc 
autocaravanista des de fa 4. Àrea d’autocaravanes: 
Pendent, no està ben nivellada sempre s’ha de falcar 
molt els vehicles.  La pressió de l’aigua es fluixa, tardes 
una eternitat en omplir els dipòsits.  Falten containers 
d’escombraries, la paperera petita que hi ha sempre 
està plena. Poca ombra d’arbres. Es preferible millorar 
els serveis de l’àrea, encara que sigui de pagament (la 
comunitat autocaravanista estem disposats a pagar per 
un bon servei d’àrees) 

Descripció Si es milloren les infraestructures de l’àrea, encara que 
sigui de pagament ( vegeu l’àrea d’autocaravanes de 
Viladrau on són 5€ per nit amb llum, per exemple) 
tindrem la fantastica opció de millorar el turisme que 
viatja d’aquesta forma, tenint una pujada d’ingressos al 
poble i generant mes comerç i turisme per la Garriga. 
Ara aquest sector del caravàning està de pujada i crec 
que s’hauria de millorar per aprofitar la pistonada. Si 
observeu, sempre hi ha furgons i autocaravanes 
aparcades a l’àrea, crec que val la pena millorar les 
infraestructures. També val la pena valorar la 
possibilitat d’instal.lar un Wc amb dutxa, per la gent 
que viatja amb furgoneta i no te accés a wc dins del 
seu vehicle. 

Ubicació Àrea d’autocaravanes de Can Terrers 

Descartada (motiu) Abans de dur a terme una proposta d’aquestes 
característiques caldria elaborar un estudi sobre el 
model de zona d’autocaravanes que es vol.  En 
aquest sentit, es preveu realizar una proposta 
global de tota la zona de Can Terrers, la qual també 
tindrà en compte l’àrea d’autocaravanes. 

 

 

 

 

 

 

 



Pressupostos participatius la Garriga 2019. Propostes rebudes 
 

13 

 

 

PROPOSTA 148 

Títol Adaptació parcs, àrea carabanes 

Necessitat Millora d'espais públics 

Descripció Instal·lar wc fixes autonetejables en els parcs més 
utilitzats dels poble con plaça del Silenci, Pientons i, 
l'àrea de caravanes. Un cop utilitzat hi ha un sistema 
en que el Wc comprova que no hi hagi ningú a dins i es 
neteja després de cada servei.  Manteniment i millora 
actual per a mantenir les àrees netes alhora que en el 
cas de caravanes es una millora molt important en el 
cas de furgonetes que visitin el poble. En moltíssims 
pobles de Catalunya ja s'han començat a instal·lar 
sobretot en zones de platja 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) A la plaça del silenci ja està previst per aquest 
2020. 
A la zona dels Pinetons hi ha els lavabos del bar 
que són públics. 
A l’àrea d’autocaravanes es preveu realizar una 
proposta global de tota la zona de Can Terrers, la 
qual també tindrà en compte aquesta àrea. 
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1.6.- Equipaments culturals i socials  

 

PROPOSTA 206 

Títol Sala d'estudi que no sigui a la Biblioteca Nuria Albó. 

Necessitat Manca d'una sala d'estudi fora de l'horari de la 
Biblioteca Núria Albó, com per exemple en horaris  a 
partir de les 20 hores entre setmana i en dissabtes o 
diumenges i, sobretot, que estigui oberta en èpoques 
d'examens. 

Descripció Crear una sala d'estudi amb taules i cadires a 
qualsevol equipament municipal que estigui oberta a 
partir de les 20 hores, dissabte tot el dia i diumenges al 
matí. Sobretot que estigui oberta en època d'examens i 
amb gran capacitat de públic usuari. 

Ubicació A qualsevol equipament on es pugui habilitar una sala 
d'estudi com, per exemple, Can Luna o similar. 

Descartada (motiu) No es tracta d’una inversió, sinó d’un servei. 

 

 

 

PROPOSTA 90 

Títol Local pels gegants 

Necessitat Nens puguin veure gegants sempre que vulguin 

Descripció Preparar un local on nens puguin anar a veure els 
gegants sempre que vulguin, amb vitrina com a la roca 
Umbert a Granollers, per exemple 

Ubicació Lloc centric 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió, actualment 
no es disposen d’espais fixes on exposar els 
gegants (si temporals). Tot i així es parlarà amb 
l’Associació de Gegants i gegantes de la Garriga i 
s’exposarà la proposta. 

 

 



Pressupostos participatius la Garriga 2019. Propostes rebudes 
 

15 

 

 

 

PROPOSTA 114, 115, 123, 124, 128, 140, 149 i 241 

Títol Rehabilitació de Can Mora com a espai associatiu 
municipal. 

Necessitat La nostra proposta parteix de la detecció d'una 
necessitat real d'espais municipals on les diferents 
entitats socials/culturals i sense ànim de lucre puguin 
desenvolupar les seves activitats de cara al poble.  És 
molt important conservar en el nostre municipi el 
patrimoni cultural i arquitectònic existent i, que pugui 
ser emprat per desenvolupar el teixit associatiu local.  
D'aquesta manera, s'aconsegueix crear un espai on les 
diferents entitats del poble puguin, no només 
desenvolupar les seves activitats, sinó potenciar la 
xarxa social que defineix el nostre municipi.  
Tanmateix, esdevindria un espai d'acollida i 
benvinguda per entitats d'altres municipis que 
volguessin venir a conèixer La Garriga de forma 
puntual. 

Descripció Així doncs, per poder cobrir totes les necessitats 
esmentades anteriorment, proposem que Can Mora 
sigui habilitada com a espai associatiu a llarg termini. 

Ubicació Can Mora 

Descartada (motiu) Els locals on s’està invertint per les entiats són Can 
Luna (sala polivalent, pati, casal de joves, Radio...) i 
la Torre del Fanal (ascensor i 2a planta). 
Tot i així, remodelar Can Mora té un cost superior 
als 200.000€ 
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1.7.- Equipaments habitacionals 

 

PROPOSTA 157 

Títol PISOS SOCIALS 

Necessitat Habitatge digne urgent per rentes mínimes. 

Descripció Adjuntar aquests diners a un altre pressupost i fer 
d´una vegada un bloc de pisos socials  per llogar a 
preus que la gent de renta molt baixa pugui accedir. 

Ubicació zona pinetons, zona can illa . 

Descartada (motiu) El cost supera els 200.000€. Actualment hi ha un 
projecte en marxa per a la construcció d'habitatge 
social de lloguer. 

  

PROPOSTA 160 

Títol Vivenda assequible 

Necessitat Necessitats de vivenda a preus assequibles 

Descripció 1- construcció de vivenda pública 2- Fomentar i facilitar 
models de vivenda en cessió d'ús, cooperatives de 
vivenda. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La cessió d'ús o de cooperatives són diferents 
models de gestió que no tenen a veure amb el 
concepte d’inversió municipal. 
El cost de la proposta supera els 200.000€ 
Actualment hi ha un projecte en marxa per a la 
construcció d'habitatge social de lloguer 

  

PROPOSTA 233 

Títol Lloguers 

Necessitat Una vida digna pel treballador, en el meu cas, on la 
meva nomina és més baixa que el que pago de lloguer. 

Descripció Ser el primer poble pioner en aconseguir uns lloguers 
reals a la vida. Amb uns preus assequibles que no 
siguin lliures al propietari. 

Ubicació A tot el poble. 

Descartada (motiu) La poposta no es tracta d’una inversió. 
Tanmateix, si una persona de la Garriga té un sou 
inferior al que paga de lloguer, es pot adreçar a 
l’Àrea d’habitatge o a serveis socials i s’atendrà el 
cas de manera particular. 
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1.8.- Equipaments funeraris 

Les següents propostes demanen una reforma i millora del tanatori. 

Cal informar que l’amplicació no és possible ja que es tracta d’un espai 

privat i que realitzar un tanatori nou té un cost superior als 200.000€. 

Tot i així, el projecte de millorar i realitzar un nou tanatori es tracta d’un 

projecte de legistatura i s’està estudiant. 

 

PROPOSTA 40 

Títol AMPLIACIÓ TANATORI 

Necessitat AMPLIACIÓ TANATORI 

Descripció VULL QUE EL TANATORI ES FACI MES GRAN ON 
PUGUIN VETLLAR A MES PERSONES Y ESTIGUI 
MILLOR GESTIONAT, JA QUE ES MOLT PETIT I 
QUAN PLOU LA GENT S'HA DE QUEDAR AL 
CARRER. PENSO QUE JA QUE ET MORS, 
ALMENYS QUE EL LLOC DE VETLLA SIGUI DIGNE. 

Ubicació LA GARRIGA 

 

PROPOSTA 147 

Títol TANATORI 

Necessitat Necessitat d'un tanatori més ampli on es pugui vetllar 
dignament les persones que ens deixen. 

Descripció Necessitat d'un tanatori més gran i amb més espai per 
les vetlles. El tanatori és molt petit i fins i tot incòmode 
per vetllar les persones dignament. Les sales són 
minúscules i dóna la sensació d'agobiament. 

Ubicació TANATORI MUNICIPAL 

 

PROPOSTA 207 

Títol Tanatori municipal 

Necessitat Crec que La Garriga necessita una sala de vetlles més 
gran que les que tenim, les actuals són molt petites i si 
et trobes que per desgràcia estan les dues ocupades 
és un caos.  Per altre banda no tenim cap lloc on fer 
celebracions laiques. 

Descripció Fer tanatori més gran amb una sala on poder fer 
acomiadaments laics. 

Ubicació Un bon lloc crec que seria a la zona del cementiri nou. 
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PROPOSTA 170 

Títol TANATORIO 

Necessitat trobo que el tanatori que tenim, es massa petit per la 
població que hi ha a La Garriga. trobo que s'ha 
d'ampliar i fer-ho mes adaptable sobretot per quan 
plou, ja que moltes vegades t'has d'esperar al carrer, i 
la situació ja es bastant trista com per a sobre estar al 
carrer. penso que es una necesitat basica. ho dic per 
experiecia, per que nomes hi han 2 sales i la meva avia 
va tindre que esperar a que hi hagues lloc per poder 
vetllarla. 

Descripció Fer un tanatori amb mes sales, que estigui tot cobert i 
que sigui mes adecuat i mes macu. Es un lloc per 
despedir-se del ser estimat i penso que s'hauria de 
millorar tant esteticament com per fora. I que la sala on 
esta el difunt no es vegi nomes entrar a la sala. Tindria 
que estar tot mes ben situat. 

Ubicació La Garriga 
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1.9.- Mobiliari urbà  

  

PROPOSTA 184 (C) 

Títol Diverses tasques en la urbanització Tremolencs 

Necessitat Arreglar diverses coses de la urbanització perquè 
sembli menys abandonada. 

Descripció 2. Posar més bústies de correu, o fer que el correu ens 
arribi directament a casa, com a la resta de cases de la 
Garriga...   

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

  

 

1.10.- Altres instal·lacions i equipaments 

 

1.10.1.- Artístiques, patrimonials 

 

PROPOSTA 4 (C) 

Títol Barri Querol 

Necessitat 3.- I el gran tresor que tenim que es el rec monar i el 
safareig està oblidat i en males condicions.  
 
M'agradaria que ens fesiu un cop de mà aquest barri 
tan bonic de la garriga amb tanta història. Moltes 
gràcies 

Descripció Senyalització  Enllumenat Neteja 

Ubicació Barri Querol 

Descartada (motiu) A la proposta li manca un major grau de concreció  
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PROPOSTA 46 

Títol Recreem les Runes Romanes 

Necessitat Visibilitzem aquest jaciment arqüeològic omplint-lo 
d'aigües calentes i fredes per recrear un spa o termes 
romanes permetent el bany i apropant la cultura 
romana als garriguencs i garriguenques i als visitants. 
Potenciarem la cultura de l'època romana i afavorirem 
el turisme. 

Descripció Visibilitzem aquest jaciment arqüeològic omplint-lo 
d'aigües calentes i fredes per recrear un spa o termes 
romanes permetent el bany i apropant la cultura 
romana als garriguencs i garriguenques i als visitants. 
Potenciarem la cultura de l'època romana i afavorirem 
el turisme. 

Ubicació Vila Romana 

Descartada (motiu) No és legalment viable convertir els banys en un 
espai de bany real (de cara a la protecció de les 
restes originals). A més, una acció d’aquest 
superaria els  200.000 €. 

 

 

PROPOSTA 236 

Títol Passat històric 

Necessitat Fomentar i descobrir més del passat romà del municipi 

Descripció Reactivar l'estudi i excavacions a de les restes 
romanes del municipi, posant especial èmfasi a les 
restes de Ca n'Illa, on segurament quedin moltes restes 
per redescobrir i aprendre del nostre passat històric. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Una excavació arqueològica és una despesa de 
capítol 2 (en aquest cas, prestació de serveis per 
part d’una organització especialitzada), per tant, no 
es tracta d’una inversió. 
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1.10.2.- Salut, emergències, transport i altres 

 

PROPOSTA 14 

Títol Bona Sanitatl 

Necessitat La Sanitat L’Asil 

Descripció Dotar de mes especialitats al Ambulatori per evitar que 
la gent gran tinguin que desplassarse a Granollers, 
com radiologia, trauma, ginecologia, etc I al Asil molte 
mes bona assistencia sanitaria, els nostres avis tenen 
aquest dret Tot lo referent a infraestructures ja tindrem 
temps de fer’ho 

Ubicació Ambulatori i Asil 

Descartada (motiu) No es tracta d’una inversió, A més, no és 
competència municipal (sinó de la Generalitat) 

 

 

PROPOSTA 167 

Títol Local nou per a Protecció Civil. 

Necessitat Manca d'espai i renovació de l'actual local de 
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. 

Descripció Traslladar l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil 
de la Garriga des del local de c/Sant Francesc 1 a les 
naus que hi ha davant del LIDL, concretament la costat 
del Parc de Bombers. Això milloraria l'espai que tenen, 
podrien tenir més vehicles i en un lloc més reservat i 
inclús podrien tenir un espai per fer formació sobre 
emergències. 

Ubicació Avinguda del Mil·lenari de Catalunya, al costat del Parc 
de Bombers. O a qualsevol altre espai o local que 
pugui satisfer les necessitats d'aquesta entitat. 

Descartada (motiu) Les propostes, tal i com es va estipular a les 
condicions del procés, no poden ser ajuts a entitats 
i/o col·lectius concrets.Tot i així, es demana un 
trasllat, i per tant, tampoc es tractaria d’una 
inversió  
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PROPOSTA 185 

Títol Tancaments elèctrics C17.Delimitació, Area La Garriga 

Necessitat Hola, es necessari posar tancaments elèctrificat a tot lo 
que delimita la Garriga. Per tal de que els animals, com 
els porcs senglars no puguin sortir a acampar per 
l'Autovia. Gracies 

Descripció Posar tancaments electrics a la C17 tot lo que abarca 
el perimetre de la Garriga 

Ubicació PERIMETRE DE LA GARRIGA A LA C17 

Descartada (motiu) No es tracta d’una actuació que sigui competència 
municipal (sinó de la Generalitat) 

 

PROPOSTA 213 

Títol Horts urbans 

Necessitat Oci per les persones que estimem la natura i volem 
menjar els nostres productes 

Descripció Zona "Nits la Dona" petits horts individuals amb 
connexió de llum i aigua 

Ubicació Zona entre el riu i la Doma 

Descartada (motiu) La proposta s’ha de descartar ja que no es tracta 
d’una inversió. Tot i així, informem que 
l’Ajuntament està estudiant el projecte d’horts 
urbans. 
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2.- MOBILITAT, SENYALITZACIÓ, ACCESSIBILITAT, 

SEGURETAT VIAL I APARCAMENT 

 

2.1.- Aparcament 

 

Les tretze primeres propostes d’aquest apartat fan referència a la manca 

d’aparcaments a la Garriga. 

Cal informar que al centre del municipi  no hi ha disponibilitat d’espai 

públic lliure per destinar-lo a aparcament. S’han realitzat actuacions per 

fer guanyar aparcament com:  els carrers unidireccionals i la zona blava 

(per promoure la rotació dels vehicles aparcats i facilitar, així, 

l’aparcament) 

L’espai ubicat al costat del pipi can és necessari per aterrar l’helicòpter en 

cas d’emergència mèdica. 

 

El canvi de les tipologies d’aparcament (zona vermella, zona blava,...) no 

són actuacions que tinguin a veure amb el capítol d’invresions. 

 

Actualment s’està iniciant la Taula de Mobilitat, per treballar conjuntament 

amb la ciutadania diferents àmbits temàtics, entre els quals es treballarà 

l’aparcament. L’aparcament va més enllà d’una actuació concreta, forma 

part de tot un pla de mobilitat. 

 

PROPOSTA 18 

Títol Més llocs d'aparcament gratuït 

Necessitat Els problemes que tenim per aparcar a La Garriga, en 
algun lloc que no sigui zona blava ni zona vermella. 
L'aparcament de la Sínia ja fa molt temps que ha 
quedat petit i segons a quines hores, és gairebé 
impossible trobar un lloc per aparcar. No tots podem 
pagar-nos una plaça de garatge. 

Descripció No sé a on, però abans de portar a terme la reducció 
que teniu prevista de places d'aparcament (Can 
Xicorder, Sant Francesc...) caldria crear una nova zona 
d'aparcament per encabir-hi tots aquests cotxes que no 
podran aparcar. 

Ubicació Llocs que quedin més o menys aprop del centre 
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PROPOSTA 172 

Títol Aparcament 

Necessitat Poguer aparcar centre poble 

Descripció Crear llocs de aparcament al centre del poble per 
facilitar la arribada als nostres comerços de gent de 
fora del pobla 

Ubicació La Garriga 

 

 

 

PROPOSTA 35 

Títol Facilitar i ajudar al comerç local 

Necessitat En tots el anys que portu al capdevant de 3 botigues , 
sempre sento dir als diferent governs municipals , 
l¨importancia del comerç , que estem al vostre costat , 
que sempre ens teniu en compte , etc ,etc, etc. Ara que 
començo a veure  la jubilacio bastant aprop ,en dono 
compte que TOT el que dieu es paper mollat , per no 
dir mentida . NO vull que hem dongueu res , pero no 
que poseu pals a les rodes . Necessitem que la gent 
pugui aparcar per venir als nostres comerços  ( vull que 
algu m¨expliqui el tancament del carrer Dr. Vich 
??????? , encara espero reunio amb la Meritxell 
Catalan , i que no possi per escusa el covid 19 , li vaig 
demanar 15 dies abans ) Tenim un comerç maco ,viu 
,amb unes botigues ,tot i ser un poble , que moltes 
ciutats voldrien tenir , amb uns comerciants molt 
preparats , amb ganes pero que a vegades perdem per 
dessicions  del consistori. Invertiu en el comerç , es 
invertir per un futur millor !!!!!! 

Descripció Perdo ,Ho he dit abans 

Ubicació A tot el poble , pero sobretot al centre 

 

PROPOSTA 221 

Títol Augment de les places d'aparcament al centre 

Necessitat Aparcar sense estar mitja hora donatn voltes. 

Descripció Soc un afectat per les plaçes d'aparcament que heu 
fulminat prop del centre (Carrer sant Francesc). 
Proposo recuperar plaçes gratuïtes per els veïns que 
vivim prop al centre i paguem els mateixos impostos 
que la resta. 

Ubicació Al centre (C Sant Francesc, Llerona) 
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PROPOSTA 112 

Títol Aparcamiento 

Necessitat Carencia de plazas de aparcamiento 

Descripció Creacion de  plazas de parking para no frenar al pueblo 
la visita de vecinos procedentes de pueblos cercanos, 
que nos visitan para realizar compras. 

Ubicació La Sinia, esplanada de la doma. 

 

 

PROPOSTA 168 

Qui la fa? ASIC - SOM LA GARRIGA 

Títol ON PODEM APARCAR QUAN VENIM A LA 
GARRIGA? 

Necessitat Proporcionar aparcament substituit o eliminat dels els 
carrers del centre. 

Descripció Necessitem cobrir totes les places d´aparcament que 
s´han eliminat al peatonalitzar el centre. Si apostem 
per un comerç de proximitat de qualitat i sostenible 
hem de planificar un Plan B per tal de que venir a 
visitar el centre sigui còmode, sostenible ( no donar 
voltes alrededor del centre durant mitja hora a veure 
si trobem aparcament) i pràctic. 

Ubicació DESCAMPAT DE LA DOMA O SOLARS 
ALTERNATIUS DE LA GARRIGA 

 

 

PROPOSTA 70 

Títol Aparcaments fora centre poble 

Necessitat Aparcament a prop del eix comercial. 

Descripció Després de veure que es reduiran aparcaments del 
centre del poble seria molt important dona una 
alternativa a curt plaç perquè no pateixi més el comerç 
els serveis i restauració i persones molt vulnerables 
que ho han de tenir facil. 

Ubicació Algun terreny a prop del eix comercial per ejem. La 
Sínia, les Roques o buscar alternatives. 
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PROPOSTA 146 

Títol PLACES D'APARCAMENT CENTRE 

Necessitat Dràstica reducció de les places d'aparcament al centre 
del poble. 

Descripció Aquests últims anys he observat la dràstica reducció de 
places d'aparcament al centre del poble. Ja que s'han 
tret places al centre crec que s'hauria de compensar 
aquestes que s'han tret per altres a zones a prop del 
centre. Si La Garriga es diu que és un Municipi 
d'Interès Turístic hauria de tenir la capacitat de poder 
assimilar una quantitat elevada de vehicles. I ara 
mateix aparcar a prop del centre és molt complicat. 
Això està perjudicant a varis sectors com el comerç, 
serveis, o la mateixa gent del poble que ha de perdre 
temps donant voltes per poder arribar a casa seva. 

Ubicació Aparcament de Les Roques, Sínia i el terreny on es 
celebren els concerts per la Festa Major 

 

 

 

PROPOSTA 41 

Títol Aparcaments 

Necessitat Manca d'aparcament generalitzat a la zona central del 
poble 

Descripció Actualment les àrees d'aparcament de la Sínia, Roques 
i Fournier estan sempre plenes. És necessari dotar La 
Garriga de més espais per deixar cotxes si volem 
seguir peatonalitzant el centre, rebre visitants, afavorir 
el comerç, etc. Proposo habilitar zones noves, com ara: 
- Esplanada dels concerts de Festa Major - Solars a 
Can Illa encara no edificats - Cercar ubicacions que 
segur que desconec 

Ubicació A tot el municipi. 
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PROPOSTA 50 

Títol aparcamientos 

Necessitat escasez de plazas 

Descripció Junto al actual aparcamiento de la Sinia hay un 
espacio liso y llano (entre la zona destinada a la 
expansión de las mascotas y la carretera), que hoy día 
no tiene ninguna utilidad práctica. Sería bueno destinar 
dicha zona a aparcamiento de coches dado que eso 
fomentaría  nuestro municipio como area de atracción 
comercial por nuestras conocidas particularidades. 
Vecinos de municipios limítrofes como L'Ametlla, Les 
Franqueses...etc se verían más atraídos por visitarnos 
en la medida que les pudiéramos solucionar "su" 
problema de aparcamiento gratuito, aunque fuera por 
tiempo limitado, ni corto ni excesivo. 

Ubicació Junto al aparcamiento de La Sinia 

 

 

PROPOSTA 142 

Títol Aparcament públic gratuït a Ctra. Nova amb Ovidi 
Montllor 

Necessitat Solventar el problema de l'aparcament al barri de les 
Roques i crear un aparcament públic dissuassori del 
centre. 

Descripció Construir un aparcament públic gratuït al descampat 
que hi ha a la cruïlla dels carrers Ctra. Nova amb Ovidi 
Montllor i Adoberia. 

Ubicació Ctra. Nova amb Ovidi Montllor i Adoberia. 

 

 

PROPOSTA 6 

Títol aparcaments de zona vermella 

Necessitat Aparcament per les necesitats dels clients que venen a 
comprar i no troben aparcament a la zona compresa 
entre el carrer figueral i canonge collell,en gran part 
perque : 1º els aparcaments que hi ha sempre son 
plens gairebe ocupats per veins sense parking. 2ª  els 
cotxes aparcan a les zones destinades a les 
motos,cantonada(canonge collell),ó a sobre les voreras 
( Basar Xines).(Barberia Jesús),(Bugaderia Tamayo). 

Descripció Demano plaçes de parking de zona vermella entre el 
carrer Figueral i el carrer Canonge Collell.Ja que volem 
incentivar el comerç local, posem-ho mes facil. 

Ubicació Crta. Nova. entre Canonge Collell i C/ Figueral 

 



Pressupostos participatius la Garriga 2019. Propostes rebudes 
 

28 

 

PROPOSTA 208 

Títol Aparcament al municipi 

Necessitat Recuperar aparcaments al poble. Facilitar la mobilitat 

Descripció Proposo utilitzar el pressupost per comprar pintura i 
esborrar totes les ratlles blaves i vermelles que hi ha 
pintades per tot el poble i els aparcaments municipals. 
D'aquesta manera s'aconseguiria la rotació de cotxes 
prèvia a aquest desgavell que hi ha ara, i recuperariem 
tant els residents com els habitants de pobles del 
costat que, tips de no poder aparcar, van a comprar als 
grans súpers dels polígons o fora de La Garriga. I, a 
més, es recuperaria el respecte als residents de la 
zona centre amb limitacions físiques( per edat o altre)o 
no, que es veuen obligats a deixar el cotxe lluny o molt 
lluny de casa. El centre de la garriga no perdria la zona 
de vianants amb botigues i tots seriem més feliços. És 
terrible veure els cotxes donant voltes i voltes(amb la 
contaminació que això suposa)desesperats. 
Personalment he estat més d'hora i mitja de mitjana i 
si, per mala sort, haig de tornar a casa a les hores de 
botigues obertes ja tremolo, i no falla. L'ideal seria una 
vida sense cotxes i les persones en forma movent-se 
amunt i avall. Malauradament, la vida no és perfecte i 
la realitat és la que és. Gràcies 

Ubicació Descrit més amunt 

 

 

PROPOSTA 227 (C) 

Títol Millora enllumenat i voreres 

Necessitat 3.- També estaria bé treure algunes places de pàrquing 
de moto, ja que sempre estan buides i en canvi falta 
aparcament pels cotxes. 

Descripció 3.- També estaria bé treure algunes places de pàrquing 
de moto, ja que sempre estan buides i en canvi falta 
aparcament pels cotxes. 

Ubicació Can Noguera 

 

 

PROPOSTA 212 

Títol Comerç i serveis amb cotxe 

Necessitat M'agradaria poder comprar al centre sense haber de 
pagar.  Puc anar a peu : Si Si vaig a peu compro poc, 
sino trobo aparcament al final marxo a les grans 
superficies.  No m'agradaria un poble sense comerç 

Descripció Mes aparcament gratuit al centre. Targeta residents 
amb hores gratis. 

Ubicació Centre 
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PROPOSTA 204 

Títol Aparcament gratuit al veins del centre 

Necessitat La retirada progressiva de llocs d’aparcament al centre 
per fer-ne illes de vianants fa cada vegada més difícil 
aparcar el cotxe particular als que el necessitem cada 
dia per anar a treballar. 

Descripció Que els veins dels carrers on hi hagi illavde vianants o 
bé zona blava tinguin aparcament gratuït . 

Ubicació Centre 

 

PROPOSTA 96 

Títol Ampliació Parking Sínia (plantes) 

Necessitat Falta de places d'aparcament gratuït per la gent que no 
disposa de garatge privat. 

Descripció Últimament, amb la implementació de zones vermelles 
per facilitar l'aparcament temporal a La Garriga, s'ha 
limitat les places per a la gent que ha d'aparcar al 
carrer diariament. Seria interessant o bé:  
1. Facilitar permisos d'aparcament entre setmana als 
residents  
2. Ampliar el parking de la Sínia (sempre esta ple), 
mitjançant una segona planta, o un soterrani. Ambdues 
opcions ampliarien suficient l'aparcament a la Garriga 
per a qui hi vivim sense plaça de parking. La idea però, 
seria no imposar una quota per hores. En el cas de ser 
necessari pagar l'estacionament, hi haurien d'haver 
ofertes mensuals o anuals. 

Ubicació La Sínia Aparcament 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 

 

PROPOSTA 136 

Títol Tancament nocturn parking dels Pinetons 

Necessitat Parlo en nom de molts veïns de la zona quan dic que 
de matinada de divendres a diumenge amb el bon 
temps joves es posen al parking de sorra a fer activitats 
com el "botellón" i d'altres amb la música molt alta i 
molesten el descans de matinada. 

Descripció Proposo tancar l'aparcament de manera perimetral i de 
nits posar un cadenat per a que no s'hi pugui accedir. A 
més, posaria cartells de respectar el descans dels 
veïns indicant algun tipus de sanció si no es compleix. 

Ubicació Parc dels Pinetons 

Descartada (motiu) La problemàtica que es detecta en aquesta 
proposta no es solucionaria tancant perimetralment 
el parc. Caldria una actuació a nivell policial i no es 
tracta d’una inversió.  
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PROPOSTA 150 

Títol Abús de la via pública. 

Necessitat Abús de la via pública per aparcar a la mateixa porta 
ocupant de manera abusiva i egoista places que 
podriem fer servir la resta de veïns. 

Descripció Voldria si us plau que una part d'aquests pressupostos 
fossin a la millora d'una part de can illa , concretament 
el passatge vil.la Romana és l'únic carrer que no té cap 
mena de senyalització d'aparcament a la vía pública i 
per el comportament poc cívic d'alguns veïns, s'està 
aparcant malament por tal d'aparcar a la mateixa porta. 
La solució seria aparcar a la vorera del davant on no hi 
ha sortides de garatges ni de portes de vivendes, 
gràcies per l'atenció. 

Ubicació Passatge Vil.la Romana 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió 

 

 

PROPOSTA 87 

Títol Pàrquing Pinetons 

Necessitat Generació de pols i evitar que vagin cotxes a la nit a 
Fer trompos 

Descripció asfaltar el pàrquing dels pinetons 

Ubicació Pàrquing dels pinetons 

Descartada (motiu) El terreny no és municipal 
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2.2.- Passeres / ponts  

 

PROPOSTA 224 

Títol Passera  al riu Congost per a bicicletes i vianants a 
l'alçada de l'empresa desballestaments Tamayo. 

Necessitat Creació d'una passera sobre el riu Congost que 
connecti el carril bici que ressegueix el torrent del 
Malhivern (que comença a can Terrers) amb el carril 
bici del pla de Llerona a l’alçada de l'empresa de 
desballestaments Tamayo. Permetrà millorar la 
seguretat del traçat del carril bici, evitant el pas per les 
sortides de camions al carrer Ramón Ciurans. També 
millorarà la connexió ciclable interurbana amb 
Granollers i amb les Franqueses, escurçant-ne el 
recorregut. Alhora, amb aquesta millora es crea un 
recorregut més agradable també destinat al passeig 
lúdic o esportiu. 

Descripció Creació d'una passera sobre el riu Congost que 
connecti el carril bici que ressegueix el torrent del 
Malhivern (que comença a can Terrers) amb el carril 
bici del pla de Llerona a l’alçada de l'empresa de 
desballestaments Tamayo. 

Ubicació Al riu Congost (a l'alçada dels desballestaments 
Tamayo) 

Descartada (motiu) L’actuació demanada forma part de les obligacions 

urbanístiques d’un sector de desenvolupament i 

per això l’ajuntament no se’n pot fer càrrec de 

manera directa. 
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PROPOSTA 135 

Títol Passera de Can terres 

Necessitat Cal fer una passera x vianants i bicis x creuar el 
torrent de Malhivern entre els polígons de Can Terres 
i el del Congost ( a l'alçada de la deixalleria privada 
d'en Tamayo). Aquesta passera permetria un enllaç 
directe entre Can terres i la resta del casc urbà amb 
la via verda q va a llerona https://dice.fm/partner/parc-
del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-
barcelona-
tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-
1193663943.1591614334&_branch_match_id=78145
0399342951972  

Descripció Fer pssserrra sobre torrent Malhivern 

Ubicació Can Terres i Polígon Congost 

Descartada (motiu) L’actuació demanada forma part de les 

obligacions urbanístiques d’un sector de 

desenvolupament i per això l’ajuntament no se’n 

pot fer càrrec de manera directa. 

 

PROPOSTA 180 

Títol Passera al Congost 

Necessitat Donar continuitat al carril bici i de lleure. 

Descripció Fer una passera x bicis i peatons al costat del Tamayo. 
Donaria continuitat al camí fluvial i evitaria haver de 
recular fins a la rotonda  del taller Segú. 

Ubicació Final del polígono , Tamayo. 

Descartada (motiu) L’actuació demanada forma part de les obligacions 

urbanístiques d’un sector de desenvolupament i 

per això l’ajuntament no se’n pot fer càrrec de 

manera directa. 

 

 

https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
https://dice.fm/partner/parc-del-frum/event/8pkvv-mishima-25th-jul-parc-del-frum-barcelona-tickets?_ga=2.262295748.951545890.1591614334-1193663943.1591614334&_branch_match_id=781450399342951972
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PROPOSTA 107 

Títol Millora del accés a la Garriga pel pont de la rotonda 
sud 

Necessitat Millorar i ampliar l'amplada del pont d'accés a la 
Garriga pero la rotonda sud ja que és molt estreta i 
passen molts camins i furgonetes i llavors no té espai 
un cotxe. 

Descripció Ampliar l'amplada del punt d'accés 

Ubicació Pont d'accés a la Garriga per la rotonda sud, la de 
carretera de l'ametlla 

Descartada (motiu) La proposta no és de competència municipal 

 

 

PROPOSTA 231 

Títol Aixamplar el pont d’entrada/sortida sud de la garriga 

Necessitat El pont que conecta lel poble, polígon y c17 és molt 
estret sempre que passa un vehicle gran has de cedir 
el pas i si está creuant els del carril contrari han de 
parar. A més es per on passa una gran part del tránsit 
del poble a hora punta. 

Descripció Amb 200.000 segurament és insuficient però deixo la 
meva idea.  Si el pont no es por fer “nou” es pot 
eliminar la vorera que és absurdament petita y 
guanyar encara que sigui una mica d’espai, i fer un 
altre pas paral•lel al costat per a vianants y bicicletes 
como a mínim sería molt més segur pels vianants. 

Ubicació Pont del congost carretera de l‘Atmella/polígon/c17 

Descartada (motiu) La proposta no és de competència municipal 
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2.3.- Accessibilitat 

 

 

PROPOSTA 145 

Títol Acces directa 

Necessitat No Haver de donar tanta volta per accedir al CAP des 
del parking 

Descripció Escala per accedir al CAP des de el parking 

Ubicació La garriga 

Descartada (motiu) L’accés al que es refereix interferiria en el 
funcionament del centre i dels cotxes oficials del 
personal mèdic del CAP. 
Tècnicament s’ha revisat i s’ha valorat que ja hi ha 
accessos suficientment aprop per arribar al CAP. 

 

 

 

PROPOSTA 156 

Títol Acces a tothom 

Necessitat Acces garantit per les persones amb mobilitat reduida . 

Descripció Esta molt bé , crear espais verds, limitar cotxes al 
centre, pero una persona amb movilitat reduida per 
accedir al ajuntament us heu plantejat quin es l.esforç 
per aparcar? Podrieu valorar l.estat de les voreres de 
3/4 parts del poble com estan?  Estan increiblement 
mal adaptades per qualsevol ajuda tecnica per la 
deembulacio... 

Ubicació La gran majoria de carrers per accedir el centre... 

Descartada (motiu) L’Ajuntament de la Garriga disposa d’un pla 
d’accessibilitat i realitza actuacions de manera 
periòdica. Aquests aspectes i d’altres es treballaran 
a la Taula de mobilitat. Tanmateix a la proposta li 
falta concreció.  
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2.4.- Camins escolars i seguretat a l’entorn de les escoles 

 

PROPOSTA 39 

Títol camins escolars segurs 

Necessitat Seguretat alhora de desplaçar-se per el poble, 
autonomía dels infants, disminució del trasnit a motor, 
cura del medi ambient (dismunució de gassos i de 
soroll), augment de l'activitat física i cura de la salut. 

Descripció Progecte integral de camins escolars amb la 
col·laboració d'escoles i instituts,infants, AMPES I 
AFES, veins i veïnes, ajuntament que eleimi tots els 
punts perillosos i faciliti la mobilitat a peu entre les 
escoles, els diferents barris i equipaments municipals. 

Ubicació entrades i sortides de les escoles i carrers de tot el 
municipi 

Descartada (motiu) Aquesta proposta va més enllà d’una inversió, ja 

que necessita d’un estudi previ integral. La 

necessitat de tirar endavant un projecte d’aquestes 

característiques ha de néixer conjuntament entre 

l’Ajuntament, les escoles, les AMPA.  

 

 

PROPOSTA 58 

Qui la fa? Josep M. Sebastià 

Títol Arranjar accessos a les escoles 

Necessitat Promocionar anar caminant a les escoles. Educar els 
alumnes en una mobilitat responsable. Fer activitat 
física. Millorar la wualitat de l'aire del poble. 

Descripció Eliminar l'aparcament de tots els carrers al voltant de 
les escoles. Frr unes voreres ben amples a fi que els 
nens i les families puguin anar caminant placidament. 
Propiciar uba bona educació viària 

Ubicació Carrers al voltant de les escoles 

Descartada (motiu) Aquesta proposta va més enllà d’una inversió, ja 
que necessita d’un estudi previ integral. La 
necessitat de tirar endavant un projecte 
d’aquestes característiques ha de néixer 
conjuntament entre l’Ajuntament, les escoles, les 
AMPA. A més, la necessitat descrita no es 
correspon amb la descripció de l’actuació. 
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2.5.- Senyalització i seguretat vial 

 

2.5.1.- Semàfors 

 

 

PROPOSTA 63 

Títol Seguretat viària 

Necessitat L'incivisme en la seguretat vial del municipi 

Descripció Instalació de càmeres fotogràfiques a semàfors, 
instalació de nous ressalts (inflables/regulables segons 
velocitats), 

Ubicació Barri Queralt/ Barri de dalt 

Descartada (motiu) Els estudis de mobilitat fets a la Garriga no 
detecten la necessitat de posar aquestes càmeres. 
Per col·locar-les cal justificar-ho amb indicadors de 
sinistralitat. Uns indicadors que a la Garriga no 
avalen aquesta instal·lació.  
Es disposa d’un pla de mobilitat, i d’una taula de 
mobilitat, per tal de poder fer una mirada més 
integral. 
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2.5.2.- Ressalts, senyals, passos de vianants elevats i elements de 

seguretat vial 

 

PROPOSTA 2 

Títol UN PASSEIG SEGUR I AMABLE 

Necessitat Els carres paral·lels al passeig son una poste de 
curses per cotxes que no respecten les senyals viàries 
. El 30 de velocitat es totalment superat per cotxes i 
motos a tote pastilla. Es un perill i una llàstima 

Descripció Proposo simplement adecuar aquest espai per bicis 
prioritari amb senyalització real i que el cotxe pugui 
passar sempre tenin en compte que està en carril bici. 
El perill que patim les persones infants i gent gran es 
gran no podem permetre que aquest espai els vehicles 
no respectin les senyals 

Ubicació PASSEIG DE ÇA GARRIGA I ESPAIS COMPARTITS 
VEHICLES VIANANATS 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió sinó d’un 
canvi de regulació. 

 

PROPOSTA 4 (A) 

Títol Barri Querol 

Necessitat 1.- El Barri Querol, ens sentim oblidats, i la meva 
proposta seria...poder buscar solució al trànsit que 
passa per aquest carrer, que es prohibit a persones 
que no són del Barri, i així en cara passen a una 
velocitat excesiva! Posant en perill a les persones que 
vivim aqui, els animals etc...no hi ha senyalització 
adequada que indiqui la direccions correctes, ni 
indicació de qui pot passar.  
 
M'agradaria que ens fesiu un cop de mà aquest barri 
tan bonic de la garriga amb tanta història. Moltes 
gràcies 

Descripció Senyalització  Enllumenat Neteja 

Ubicació Barri Querol 

Descartada (motiu) Recentment s’ha realitzat una revisió de la 
senyalització i la que hi ha a la zona que 
s’especifica és, des del punt de vista tècnic, la 
correcte i necessària. 
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PROPOSTA 83 

Qui la fa? Roger Pons Casanovas 

Com la fa? Individualment 

DNI 38140180Q 

Telèfon 666302980 

e-mail sforcoop@gmail.com  

Títol Posar pilones als passos de vianants. 

Necessitat Evitar que vehicles particulars o de qualsevol tipus 
estacionin als passos de vianants. 

Descripció És habitual que els passos de vianants de la Garriga 
estiguin ocupats per vehicles de qualsevol tipus. Això 
no és per culpa de la Policia Local ni de l'Ajuntament, la 
culpa és dels conductors dels vehicles que fan 
aquestes infraccions. La idea d'aquesta proposta és 
posar pilones al principi i final de les línies blanques 
dels passos de vianants per evitar que estiguin ocupats 
per vehicles i per a que els vianants puguin travessar 
un carrer pel lloc que realment està habilitat per fer-ho. 

Ubicació A tots els passos de vianants de la Garriga. 

Descartada (motiu) Als punts més conflictius ja s’hi han instal·lat 
pilones. És tècnicament desaconsellable i molt poc 
viable posar pilones de manera indiscriminada 
quan ja hi ha una regulació normativa al respecte 
que deixa clara la prohibició.  

mailto:sforcoop@gmail.com
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PROPOSTA 196 

Títol Pilones on no es pot aparcar 

Necessitat Evitar que els vehicles estacionin en llocs on 
impedeixen el pas de vianants (a sobre d’algunes 
voreres) i afavorir que es pugui entrar correctament als 
pàrquings privats on hi ha guals. Com a veïna de Can 
Noguera, i parlant amb altres veïns del barri, hem 
denunciat sovint que no podem entrar bé als nostres 
pàrquings privats perquè hi ha vehicles que estacionen 
i obstaculitzen l’entrada, de manera que cal maniobrar 
moltíssim per accedir als pàrquings o per sortir-ne. 
Alhora, en alguns llocs de la Carretera Nova (per 
exemple davant del basar Centre Comercial Nova) 
sovint estacionen a la vorera de manera que els 
vianants no podem passar i hem de baixar a la 
carretera. Quan anem amb cotxets es fa feixuc i 
comporta un perill que es podria evitar fàcilment. 

Descripció Posar pilones de manera estratègica a l’entrada 
d’aquests aparcaments privats, així com a les voreres 
on de manera recurrent hi aparquen cotxes. 

Ubicació Carrer Pins, 19 

Descartada (motiu) Als punts més conflictius ja s’hi han instal·lat 
pilones. És tècnicament desaconsellable i molt poc 
viable posar pilones de manera indiscriminada 
quan ja hi ha una regulació normativa al respecte 
que deixa clara la prohibició.  

 

PROPOSTA 191 

Títol Resalts c/ Can Terrés i Passatge Can Terrés 

Necessitat Necessitem que poseu resalts per els cotxes ja que 
van molt ràpid i per vàries ocasions he vist en perill a 
gent gran i infants 

Descripció RESALTS 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La proposta s’ha estudiat i ni el Pla de mobilitat ni 
el Pla de seguretat viària ha detectat perills en els 
punts esmentats. 

 

PROPOSTA 246 (C) 

Títol Arreglar els Tremolencs 

Necessitat Arreglar en general el estat de la urbanitzacio i fer 
alguna zona per gaudir prop de la plaça Ibera. 

Descripció 2.- possar pas de cebra per poder travessar en algunes 
parts del carrer principal que es on mes circulacio hi ha 

Ubicació Tremolencs 

Descartada (motiu) No es tracta d’una inversió 



Pressupostos participatius la Garriga 2019. Propostes rebudes 
 

40 

 

 

PROPOSTA 249 (B) 

Títol Beneficis de l'asfalt  i el sentit comú. 

Necessitat Quatre desgràcies  vials. 

Descripció 2.- També, al carrer Guifré, cantonada El Passeig, el 
primer vehicle que hi aparca impedeix TOTALMENT la 
visió dels que venen pel passeig, des del Malhivern. És 
un perill, perquè el mirall que hi ha instal.lat, no serveix. 
Proposo posar-hi una placa que aconselli no utilitzar 
aquesta plaça. Pocs diners.  

Ubicació Carrer Guifré,  Ronda del Carril. 

Descartada (motiu) No es tracta d’una inversió, sinó d’una qüestió 
específica relacionada amb la gestió de la mobilitat 
i de la seguretat viària. De totes maneres, des de 
l’ajuntament s’estudiarà la proposta. 

 

PROPOSTA 95 

Títol Varis 

Necessitat Nova il.luminacio carrer calàbria (barri de d'alt) treure 
baranes...posar bancs, milorar neteja dels carrers 
(voreres) més plantes... més plaçes de pàrquing. 

Descripció Per un barri més acollidor!!! 

Ubicació Carrer Calàbria 

Descartada (motiu) La part d’il·luminació i dels bancs és una proposta 
que passa al bloc d’acceptades. La resta 
d’actuacions que es sol·liciten no poden passar ja 
que es tracta de manteniment.  
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 2.5.3.- Miralls 

 

PROPOSTA 122 

Títol Muy mala visibilidad en la carretera de salida del 
pueblo al llegar al puente 

Necessitat - Las cañas de la finca justo antes del puente casi 
siempre cortan la vista a los vehículos, especialmente 
camiones que van entrar o ya han entrado desde la 
C17. Este problema es muy evidente y sorprende que 
no se atienda permanentemente o regularmente. 
https://photos.app.goo.gl/2SZMVpxwJ1VtnSNC6 

Descripció Actuar en su solución. No cuesta dinero. 

Ubicació La Garriga, Spain 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment. 

 

2.6.- Carrils bici/peatonals  

 

 

PROPOSTA 152 

Títol Carril bici desde la Sati fins al centre per la carretera de 
Vic 

Necessitat La dificultat de circular amb bicicleta per aquest tram 
del poble, ja que és perillós per la carretera passen 
autobusos i camions i per la vorera és perillós per als 
vianants. També es resoldrien els problemes del barri 
de Querol per la circulació de bicis que baixen dels 
camins de Sant Cristòfol. 

Descripció Carril bicicleta per la carretera de Vic que connecti el 
tram desde la Sati fins al carrer Calabria. 

Ubicació Carretera de Vic i carrer Calabria 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€  

 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/2SZMVpxwJ1VtnSNC6
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PROPOSTA 242 

Títol Barana protectora carril bici 

Necessitat El tram del carril bici entre els carrers Satèl·lits i Miquel 
Porter Moix, és d'ús compartit amb vianants. Es tracta 
d'una vorera estreta al costat d'una via transitada, on 
els vehicles, sovint, van a velocitats elevades. És 
habitual que s'hi creuin vianants i/o bicicletes i això 
provoca que algú passi a escassos centímetres dels 
vehicles que circulen, ja que la calçada no disposa de 
voral i el carril de circulació toca directament la vorera. 

Descripció Instal·lació d'una barana protectora entre la calçada i el 
carril bici/vorera 

Ubicació Carretera Nova. Entre C/ Satèl·lits i C/ Miquel Porter i 
Moix 

Descartada (motiu) La proposta no és viable tècnicament. La llei 
d’accessibilitat marca les mesures mínimes de la 
calçada, vorera, etc. i no es compliria. 

 

PROPOSTA 84 

Títol CARRILS BICI 

Necessitat mobilitat segura en bicicleta pel municipi. 

Descripció CARRIL BICI DE NORD A SUD DEL MUNICIPI. La 
part nord del municipi no està comunicada amb carrils 
bici per accedir a escoles, zona esportiva Can 
Noguera, instituts... 

Ubicació la meitat nord 

Descartada (motiu) L’eix nord – sud ja està fet. No passa integrament 
per la Carretera nova i està realitzat segons les 
directrius del Pla de Mobilitat i la normativa vigent. 

 

PROPOSTA 211 

Títol Connectar el carril bici per tota la Garriga 

Necessitat Circulació sostenible per la garriga amb bicicleta. 

Descripció El carril bici queda tallat en molts punts i no es pot 
circular per tota la Garriga a través d'ell. No em sembla 
normal poder arribar en bicileta a Granollers seguint el 
carril bici, però no poder anar dels Pinatons a la Plaça 
del Silenci o Giroi, etc... Caldria acabar de fer els 
circuits ciclistes per tot el poble. 

Ubicació Tot el poble 

Descartada (motiu) L’eix nord – sud ja està fet. No passa integrament 
per la Carretera nova i està realitzat segons les 
directrius del Pla de Mobilitat i la normativa vigent. 
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PROPOSTA 159  

Títol Millora carrils bici 

Necessitat Mala accessibilitat a les escoles i instituts amb 
bicicleta. 

Descripció Adequació, senyalització i construcció de carrils bici 
des del centre i fins les escoles, especialment les més 
allunyades com Pinetons, Giroi i IES Vilaromana. 

Ubicació LA GARRIGA 

Descatrada La proposta va més enllà d’una inversió municipal 
ja que cal dur a terme un estudi global. Actualment 
els serveis tècnics municipals ho estan estudiant i 
han finalitzat el Pla de mobilitat. En aquest 
document s’hi troben les mesures que integren la 
mobilitat urbana, entre els quals trobem els carrils 
bici o els carrers pacificats compartits que són 
necessaris per connectar els diferents barris del 
municipi. 

 

PROPOSTA 228 (B) 

Títol Moviltat 

Necessitat Facilitar la movilitat neta 

Descripció 1.- Habilitar mes carrils bici 

Ubicació Centre , can illa, can noguera 

Descartada (motiu) La proposta va més enllà d’una inversió municipal 
ja que cal dur a terme un estudi global. Actualment 
els serveis tècnics municipals ho estan estudiant i 
han finalitzat el Pla de mobilitat. En aquest 
document s’hi troben les mesures que integren la 
mobilitat urbana, entre els quals trobem els carrils 
bici o els carrers pacificats compartits que són 
necessaris per connectar els diferents barris del 
municipi. 
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PROPOSTA 69 

Títol Camins per a caminants 

Necessitat Que les persones poguem córrer, caminar de pressa o 
a poc a poc, i badar contemplant el paisatge sense 
córrer el perill que ens atropelli una horda de 
biciterroristes. 

Descripció Camins exclusius per a persones. 

Ubicació A la rodalia. 

Descartada (motiu) El model del Pla de Mobilitat aposta per la 
convivència i la prioritat compartida. 
El foment del civisme es una proposta que no 
forma part del capítol d’inversions. 

 

PROPOSTA 244 

Títol Milloresestètiques i mediambientals a la carretera nova 

Necessitat La carretera nova suporta tota la circulació interna del 
municipi, tant les entradescom les sortides. Hi ha 
sorolldelsvehiclestant de diacom de nit. 
Elselementsdisuasorisactuals no eviten que 
elsvehiclescom motos o cotxesaugmentin les 
velocitatspermeses. El descansnocturn es 
veuafectatpelsorolldelsvehicles des de primera hora 
del matí i alteshores de la nit. L'estètica de la carretera 
nova només es troba en bonescondicions. Fa 4 anys 
que viscaquesta zona del poble i no he vist ni una sola 
actuació a excepció del tallatd'arbres. 

Descripció Pavimentacióantisoroll en el tram número carrer  
115 fins al  4 o altreselements que ajudin al control 
del soroll de vehicles. Altresmilloresestètiquescom 
les boreres o el paviment. Tallar el carrer de davant del 
centre de visitant  i fer un parc  que permetria que la 
Fuka o la bolangerietinguessinmésespai de terrasses. 
Obrir el carrer de l'adoberia, que per certés una 
agravicomparatiuamb el veinat que 
noméselsveinsambparquing en el carrertinguinaccés a 
ell, elsvehiclespodrienpassar per aquestcarrer per 
baixar. 

Ubicació Tram de la carretera nova 111 fins al 4. 

Explicació La part de l’asfaltat és una proposta que s’accepta 
i està al document de projectes vàlids. Pel què fa a 
les millores que esmenta, cal explicar que es tracta 
de manteniment i no d’una inversió. 
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3.- VIA PÚBLICA  

 

3.1.- Voreres 

 

PROPOSTA 201 

Títol Voreres 

Necessitat Facilitar el pas dels vianants, sobretot la gent amb 
dificultats de moviment, gent amb caminar inestable, 
cadires de rodes, mares amb cotxets amb nadons... 

Descripció Arreglar voreres i ampliar les que són molt estretes. 

Ubicació A diferents carrers de la Garriga 

Descartada (motiu) A la proposta li manca concreció.   
Tot i així en els trams que es fan malbé, i seguint  
el pla d’accessibilitat, s’hi van fent actuacions de 
manteniment. 

 

PROPOSTA 227 (B) 

Títol Millora enllumenat i voreres 

Necessitat 2.- La vorera del carrer de les Pedres Blanques està 
molt malament degut a les arrels dels arbres i s'hauria 
d'arreglar ja que és perillós, jo mateixa fa uns anys vaig 
caure portant al meu fill a coll i ens vam fer mal.   

Descripció 2.- La vorera del carrer de les Pedres Blanques està 
molt malament degut a les arrels dels arbres i s'hauria 
d'arreglar ja que és perillós, jo mateixa fa uns anys vaig 
caure portant al meu fill a coll i ens vam fer mal.  

Ubicació Can Noguera 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment. 
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PROPOSTA 13 

Títol Aspecte del carrer calàbria 

Necessitat Millora de la imatge comercial i de passeig 

Descripció Com a veí de la zona, considero que el carrer Calàbria, 
des de l'encreuament amb c/negociant i fins a la sortida 
del poble per la SATI té una imatge molt de "carretera", 
amb voreres estretes o fins i tot sense voreres (vorera 
de sorra a l'alçada del restaurant el carro vell per 
exemple on, a més, hi ha sempre cotxes aparcats a 
sobre la vorera).  En aquest troç de c/Calàbria, i ben bé 
fins al c/Moranta, hi segueixen havent veïns que 
podriem passejar per un etorn maco i agradable sense 
anar al centre. Però aquesta "carretera" tan d'abans, 
amb voreres estretes i enllumenat justet o quasi pèssim 
no convida. També és un tram de carrer on hi 
segueixen havent comerços i restaurants que estan 
clarament en desaventatge respecte a altres zones del 
poble.  Crec que unes voreres més amples, amb rajola 
color vermell tipus "peatonal" (no parlo de peatonalitzar 
el carrer però si d'un rentat de cara) i amb més espai 
per passeig i per comprar ajudaria a que els veïns del 
Barri de Dalt poguessim gaudir del nostre barri. I que, 
no ens enganyem, és una zona de La Garriga poc 
actualitzada i un punt abandonada. Es tracta de que 
deixi de ser l'antiga carretera de Vic i esdevingui un 
passeig sense restringir el pas dels cotxes. On vehicles 
i veïns convisquin millor i sigui més agradable per a 
totes i tots.  Gràcies per tenir-nos en compte! 

Ubicació C/Calàbria des de Santa Digna fins la SATI (o fins 
c/Moranta al menys) 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 

 

 

PROPOSTA 111 

Títol VORERES 

Necessitat ARREGLAR VORERES 

Descripció LES VORERES ESTAN EN MAL ESTAT, 
TRENCADES, AIXECADES, MALMESES. AMB EL 
CONSEQÚENT PERILL PELS VIANANTS 

Ubicació ZONA CARRER CALABRIA 49, ON HI HA L´AGULLA 
CONTENTA I VIATGES SAMBLAS 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment. 
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PROPOSTA 94 

Títol Ampliació de voreres a la Carretera de Vic i Carrer 
Calàbria 

Necessitat Vol respondre a la necessitat d'ampliar les voreres en 
un tram on aquestes són bastant estretes per la 
quantitat de gent que hi passa diàriament. 

Descripció Consistiria en l'ampliació de les voreres de la carretera 
de Vic i el carrer Calàbria des de el carrer Montserrat 
Roig fins a la font de la Digna. 

Ubicació Barri de Dalt 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€, ja que 
caldria canviar tots els servies d’enllumenat, 
clavegueram, etc 

 

 

PROPOSTA 49 

Títol Segregació carril bici carretera nova 

Necessitat La borera de la carretera nova entre l'oficina de turisme 
i el pont és massa estreta per ser compartida pel gran 
nombre de vianants i bicicletes que hi circulen 

Descripció Ampliar la borera i fer una separació física entre carril 
bici i espai per vianants. Poder cal treure els llocs 
d'aparcament de la borera del costat poble per fer-ho 

Ubicació Carretera nova a l'alçada de l'oficina de turisme 

Descartada (motiu) La proposta no és viable tècnicament. La llei 
d’accessibilitat marca les mesures mínimes de la 
calçada, vorera,... i no es compliria. 

 

 

PROPOSTA 132 

Títol Vorreras/Cerras a l'avinguda sant Esteve 

Necessitat On els veins i sobre tot els nens surtin del pis trobin on 
colocar-se i está protegits Dels coches 

Descripció Voreras 

Ubicació Avinguda sant Esteve 

Descartada (motiu) La proposta no és tècnicament viable ja que es 

tracta d’una unitat d’actuació, és a dir, un cop el 

propietari edifiqui és aquest qui haurà de construir 

voreres i/o els carrers (depenent del cas) i cedir-los 

a l’Ajuntament pel seu manteniment. Per tant, la 

competència no és municipal sinó de la iniciativa 

privada. 
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PROPOSTA 246 (A) 

Títol Arreglar els Tremolencs 

Necessitat Arreglar en general el estat de la urbanitzacio i fer 
alguna zona per gaudir prop de la plaça Ibera. 

Descripció 1.- Arreglar voreres que actualment son instransitables 
pels vianants (es una pena no poder ni anar a la escola 
caminant) 

Ubicació Tremolencs 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

 

 

PROPOSTA 249 (D) 

Títol Beneficis de l'asfalt  i el sentit comú. 

Necessitat Quatre desgràcies  vials. 

Descripció 4.- La vorera que s'està construint a la Ronda del 
Carril, té la triple missió d'impedir que els corredors la 
utilitzin, i tampoc els passejadors en parella (és molt 
estreta, inclou els pals dels fanals i obliga a pujar i 
baixar vora-víus) També impedirà aparcar vehicles 
(redueix l'amplada del carrer) i impedirà la convivencia 
de circulació rodada emb vianants (quedarà una 
calçada massa estreta, com és costum a La Garriga) 
Proposo que es deizxi tal com estava. Era la forma 
més pràctica i útil de treure profit a la Ronda de Carril. 
Proposo que no es continui fent més vorera.  0 euros. 

Ubicació Carrer Guifré,  Ronda del Carril. 

Descartada (motiu) A mesura que es construeixen els edificis, el 
promotor té la obligació legal d’urbanitzar el tram 
del carrer. 
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3.2.- Reformes integrals de carrers/zones i barreres arquetectòniques  

 

PROPOSTA 31 

Títol Resolució Tremolencs 

Necessitat Hola bon dia, aprofito la proposta per demanar que 
continuïn amb la reurbanitzacio del barri dels 
Tremolencs, per tal de que alliberin les llicències 
d'obres als propietaris i poguin fer obres als seus 
terreny sense cap limitació. 

Descripció Acabar d'arreglar i reorganitzar la zona veïnal dels 
Tremolencs. 

Ubicació TREMOLENCS 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

 

PROPOSTA 38 

Títol Adequació de les voreres o creació d'una petita rambla 
asfaltada a la Carretera de Ribes 

Necessitat Aquests dies de desconfinament, puc observar des de 
casa, la multitud de vilatans que baixen des del centre 
de la Garriga fins a la zona del polígon de Can Tarrés. 
Per fer-ho, passegen per les malmeses voreres que hi 
ha paral·leles a la Carretera de Ribes. Concretament, 
des de la rotonda de l'estelada fins a la rotonda de Can 
Tarrés. En aquestes voreres, en molt mal estat, s'han 
de sortejar els arbres i els fansl que hi ha palplantats al 
mig d'aquesta. A la vegada, que l'espai d'herba que hi 
ha entre aquestes no convida a passejar-hi. 

Descripció La proposta que tinc en ment, s'orientaria en fer una 
petita rambla o una vorera molt més ampla a través de 
la qual la gent pogués caminar tranquil·lament, 
asseure-s'hi (amb la prèvia col·locació d'uns bancs) i 
fins i tot poder-hi realitzar exercici com running o 
d'altres activitats (mitjançant la col·locació d'algunes 
màquines d'aquestes d'exercici o gimnàs al carrer). 

Ubicació Espais o jardins paral·lels a la Carretera de Ribes, des 
de la rotonda de l'estelada fins a la rotonda de Can 
Tarrés. 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 
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PROPOSTA 163 

Títol Urbanitzar els carrers adjacents als C/dels Pins i 
C/Bassal 

Necessitat Que el poble estigui ben urbanitzat per tal de millorar la 
utilització d’aquests i oferir un espai ben acondicionat 
als seus veïns actuals i futurs. Tenir els carrers més 
nets. 

Descripció Urbanització dels carrers adjacents al dels Pins i 
Bassal per tal d’acondicionar-los a la ciutadania. 

Ubicació Can Noguera. 

Descartada (motiu) Els vials no urbanitzats de la zona depenen de la 
iniciativa privada perquè estan en sectors de 
desenvolupament urbanístic. 

 

PROPOSTA 177 

Títol Voral N-152z 

Necessitat Fer un voral a la carretera que va de La Garriga cap a 
Llerona. Des del Tamayo fins a l’accés dels Gorchs no 
hi ha voral ni possibilitat d’anar caminant o en bicicleta. 
Possibilitat que sí que existeix des dels Gorchs fins a 
Llerona. 

Descripció Voral ampli de sorra i protegit amb barana de fusta que 
permeti caminar o anar en bicicleta des de La Garriga 
als Gorchs per la carretera N-152z. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 
De totes maneres, al document de propostes 
acceptades hi ha un projecte que passa per 
construir una vorera per connectar la rotonda del 
Tamayo amb el camí rural que porta als gorchs. 

 

PROPOSTA 181 

Títol carrer de dalt la Fournier 

Necessitat cuidar el carrer de dalt la Fournier. El paviment està 
malmès, les voreres tambè, els arbres tampoc els i fan 
la poda des de fa molts anys. És un carrer que està 
deixat a la mà de Déu 

Descripció Arreglar paviment, voreres, fer la poda pertinent als 
arbres.  Com que som pocs veïns , sembla que no hi 
som, però també ens agrada tenir un barri bonic, que 
faci goig 

Ubicació carrer de dalt la Fournier 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment. 
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PROPOSTA 182 

Títol millorar el barri 

Necessitat arbrat, voreres, paviment, tot en general 

Descripció Els arbres fa molt que no venen a fer la poda. Les 
voreres i el paviment estan malament. Com que estem 
aquí, en aquest racó, sembla que no siguem del poble 

Ubicació carrer de dalt la Fournier 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment. 

 

 

PROPOSTA 250 

Títol cambiar el aspecto de la entrada a pueblo desde el 
C17 

Necessitat No favorece de nada La Garriga como pueblo de 
atracción turística y deválua la importancia de sus 
activos positivos como la Villa Romana, La Doma, el 
centro del pueblo y su arquitectura modernista. El 
aspecto de la entrada desde el puente del rio Congost 
hasta la cruce con la calle Nord es una contradicción 
de la imagen que el pueblo quiere promocionar.  
Ver fotos de la siguiente enlace:   
https://photos.google.com/album/AF1QipMcgs457MN
OmWMA02ng-s93WUqh_jc0Zm0JAnoE  

Descripció Teóricamente sin coste.  1- Eliminar los anuncios de 
venta  por ser innecesarios. Hoy en dia este tipo de 
propoganda de venta tiene múltiples alternativas.   
2- Obligar propietarios de edificios aparentemente 
desocupados y en estado de descomposición /semi 
ruina a, como mínimo reparar y repintar sus fachadas  
3- Esconder los contenedores de basura según el 
método visto en un pueblo del Pirineo el 27 de Junio 
(que tambien es aplicable a otros sitios con 
contenedores a la vista  Ver fotos de la siguiente 
enlace:  
https://photos.google.com/album/AF1QipPyO9z_2pi-
LU1kFRBe2soU8f6gJ-ApUwhEKdGB  

Ubicació Carretera de L'Ametlla desde la cruce con la calle Nord 
hasta el puente sobre el Congost 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversions 

 

https://photos.google.com/album/AF1QipMcgs457MNOmWMA02ng-s93WUqh_jc0Zm0JAnoE
https://photos.google.com/album/AF1QipMcgs457MNOmWMA02ng-s93WUqh_jc0Zm0JAnoE
https://photos.google.com/album/AF1QipPyO9z_2pi-LU1kFRBe2soU8f6gJ-ApUwhEKdGB
https://photos.google.com/album/AF1QipPyO9z_2pi-LU1kFRBe2soU8f6gJ-ApUwhEKdGB
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3.3.- Pavimentació 

PROPOSTA 20 

Títol Asfaltat dels tremolencs. 

Necessitat La necessitat de asfaltat de la zona dels tremolencs. 

Descripció La necessitat de asfaltat de la part dels tremolencs, per 
no dir el sòl en molt mal estat, es un continu 
esquivament cada dia, ademes a la part reasfaltada 
s'obrirà un forat i algún dia lamentarem 

Ubicació Els tremolencs 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

 

PROPOSTA 246 (B) 

Títol Arreglar els Tremolencs 

Necessitat Arreglar en general el estat de la urbanitzacio i fer 
alguna zona per gaudir prop de la plaça Ibera. 

Descripció 3.- Arreglar la calçada dels cotxes que torna a estar en 
mal estat  

Ubicació Tremolencs 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

 

PROPOSTA 60 

Títol TREMOLENCS 

Necessitat Pavimentar de la urbanización dels tremolencs 

Descripció Ja que el paviment d'aquesta urb fa pena !!!!! Estic 
cansada danar esquivant bonys....no estaría malament 
que larregleu 

Ubicació TREMOLENCS 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 
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PROPOSTA 73 

Títol Carrers 

Necessitat Acabar de deixar en perfectes condicions les 
carreteres. 

Descripció Es cert que La Garriga te molt bones carreteres, però 
sempre queda algún lloc on no aniria pas malament 
fer-li un retoc. Apart penso que La Garriga ja compta 
amb totes les necessitats bàsiques, aixi que penso que 
seria una gran inversió acabar de pulir tots aquells 
carrers que poden tindre alguna imperfecció. 

Ubicació Tots aquells carrers no tan transitats 

Descartada (motiu) A la proposta li manca concreció.   
Tot i així, els trams que es fan malbé, seguint  el pla 
d’accessibilitat, ja s’hi fan actuacions de 
manteniment. 

 

PROPOSTA 78 

Títol Asfaltar carrer Zona Pemu a-C 

Necessitat El carrer Zona Pemu a-C fins al carrer Bassal i fins al 
Passeig Congost està sense asfaltar i ple de sots i 
forats que empitjoren cada cop que plou. 

Descripció Asfaltar el carrer Zona Pemu a-C per millorar la 
circulació. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La proposta no és tècnicament viable ja que es 
tracta d’una unitat d’actuació, és a dir, un cop el 
propietari edifiqui és aquest qui haurà de construir 
voreres i/o els carrers (depenent del cas) i cedir-los 
a l’Ajuntament pel seu manteniment. Per tant, la 
inversió no és competència municipal sinó que 
correspón a la iniciativa privada. 

 

PROPOSTA 92 (A) 

Títol Millora ctra de l’Ametlla 

Necessitat 1.- Boreres i desnivells d l’asfalt que cuan plou, es 
lleneran uns vasals que cuan pasen els cotxes fan 
sunamis d’aigua.  

Descripció Crec que ja ho he explicat. 

Ubicació Ctra. Ametlla 

Descartada (motiu) Fa un any es van prendre les mesures necessàries 
per tal de minimitzar aquesta problemàtica 
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PROPOSTA 249 (C) 

Títol Beneficis de l'asfalt  i el sentit comú. 

Necessitat Quatre desgràcies  vials. 

Descripció 3.- A la Ronda del Carril, a uns 500 mètres de l'estació, 
hi ha, al terra, un bony causat per unes rels, que fa que 
tothom tendeixi a desviar-se, tot circulant, cap a la 
vorera.  Una mica de paviment als voltants d'aquest 
bony igualaria aquest desastre. Quatre duros.  

Ubicació Carrer Guifré,  Ronda del Carril. 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió de 
manteniment que ja s’ha notificat a la brigada 
municipal. 

 

3.4.- Enllumenat  

PROPOSTA 235 

Títol Enllumenat sostenible 

Necessitat Menys consum energètic 

Descripció Canviar totes les faroles del poble per faroles amb 
sensor de moviment  (com les del camí peatonal de 
que porta darrera les piscines de can Noguera) que 
il·luminen quan algú passa i progressivament 
disminueixen la intensitat per no consumir tanta 
energia i crear mejys contaminació lumínica. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 
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3.5.- Cablejat, clavegueram, drenatge i contenidors  

 

PROPOSTA 110 

Títol Enterrar els cables de la fibra òptica 

Necessitat Durant els darrers anys s'ha instal·lat a la Garriga una 
completa i útil xarxa de fibra òptica, però s'ha fet en la 
majoria de barris amb cables externs, penjats de 
qualsevol manera entre edificis o pals, donant una 
imatge tercermundista  del nostre poble. A més a més, 
sovint s'han penjat a alçades tant baixes que s'han 
arrencat pel pas de camions portadors d'una carrega 
elevada, amb el conseqüent perill i inconvenients pels 
usuaris de la xarxa afectada. 

Descripció Proposo l'enterrament de tota la xarxa de fibra óptica a 
tota l'àrea urbana de la Garriga, o, al menys 
temporalment, la concentració de tots els cables aeris a 
dins d'un tub, o ajuntar-los amb brides, i posant-los a 
l'altura adecuada. 

Ubicació Tot el municipi 

Descartada (motiu) El cost de la proposta supera els 200.000€ 

 

PROPOSTA 184 (A) 

Títol Diverses tasques en la urbanització Tremolencs 

Necessitat Arreglar diverses coses de la urbanització perquè 
sembli menys abandonada. 

Descripció 1. Arreglar xarxes de cables de electricitat i telefonia 
(sobre tot a dalt de la urbanització, que sembla de un 
país pobre)  

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 

 



Pressupostos participatius la Garriga 2019. Propostes rebudes 
 

56 

 

 

PROPOSTA 134 

Títol Creació de rases de drenatge a sector passeig congost 
9 

Necessitat Pujada sostinguda del nivell freátic a la zona que 
provoca filtracións a tot el vehinat degut als torrents 
que aflueixen al riu. 

Descripció Creació de rases de drenatge per rebaixar el nivell 
freatic o canalització dels torrents cap al riu a l'alçada 
que toqui. 

Ubicació Zona SATI Pinetons 

Descartada (motiu) La proposta no és tècnicament viable  

 

PROPOSTA 137 

Títol Instal·lació de pou municipal 

Necessitat Pujada del nivell freatic de la zona de la Sati / Pinetons 

Descripció L'ajuntament podria realitzar un pou per fer servir 
l'aigua per manteniments municipals i sanejament 
evitant que els edificis de la zona pateixin inundacións i 
filtracions als baixos d'aigues subterrànies al esgotar o 
mantenir controlats els acuifers de la zona. 

Ubicació Passeig Congost 9 i blocs colindants 

Descartada (motiu) La proposta no és tècnicament viable  

 

PROPOSTA 25 

Títol Soterrament contenidors deixalles carrer abadessa 
emma 

Necessitat Els contenidors estan molt exposats i generalment tot 
el vorali queda brut i ple de brossa. D’es d’os es 
passeja als gossos com la zona d’aparcament.  Fa molt 
pudor i a l’estiu hi arriba a les vivendes d’en front. En 
ocasions la gent deixa coses molt voluminoses en 
comptes de dur-les a deixalleria amagant-les darrera 
dels contenidors, amb els contenidors soterrats no ho 
podrien fer. 

Descripció Instal.lar contenidors soterrats com al carrer santa 
maria del cami, per que sigui una àrea mes neta. 

Ubicació Carrer abadessa Emma, a l’alçada del num 15 

Descartada (motiu) Actualment s’està estudiant el sistema de recollida 
d’escombraries. De totes maneres els contenidors 
soterrats van en contra dels critèris tècnics (el cost 
de manteniment és molt alt) 
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PROPOSTA 26 (A) 

Títol Contenidors soterrats i més Llum al carrer 

Necessitat 1.- El carrer Abadessa Emma te problemes amb els 
contenidors de escombreries. Soterrarlos seria un bé 
per als veïns i persones que han de passar pel costat a 
diari, Es un carrer amb molt de trànsit sobre tot hores 
puntes dels col·legis (Calius, Giroi i Vil-laRomana). El 
tema brossa al carrer amb tanta canalla es antihigienic 
a qualsevol hora del dia.  

Descripció 1.- La proposta està clara : Soterrar contenidors per 
deixar un carrer net de brossa.  

Ubicació Carrer Abadessa Emma 

Descartada (motiu) Actualment s’està estudiant el sistema de recollida 
d’escombraries. De totes maneres els contenidors 
soterrats van en contra dels critèris tècnics (el cost 
de manteniment és molt alt) 

 

PROPOSTA 54 

Títol Contenidors 

Necessitat Contenidors més nets i més buits 

Descripció Netejar més sovint els contenidors i disminuir l'interval 
de recullida , per buidal's.  Moltes gràcies. 

Ubicació En general , pro a tot el carrer calàbria. 

Descartada (motiu) No es tracta d’inversió, sinó d’una qüestió que 
afecta al contracte amb l’empresa que presta el 
servei. 

 

PROPOSTA 184 (B) 

Títol Diverses tasques en la urbanització Tremolencs 

Necessitat Arreglar diverses coses de la urbanització perquè 
sembli menys abandonada. 

Descripció 3. Posar els contenidors de rebuts en una estructura 
una mica bonica (de fusta per exemple) per tal que no 
tornin a caure quan hi ha tormenta i per què quedi més 
guapo! 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Actualment s’està estudiant/revisant el sistema de 
recollida d’escombraries.  

 

PROPOSTA 86 

Títol contenidors escombraries 

Necessitat renovar i ampliar contenidors escombraries 

Descripció renovar i ampliar contenidors d'escombraries 

Ubicació tot el municipi 

Descartada (motiu) A la proposta li manca concreció 
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PROPOSTA 240 

Títol Contenidors organic amb pedal 

Necessitat No te rao de ser, que els contenidors de materia 
orgànica els haguem d'obrir, tocant-los amb les mans 

Descripció La pandemia, i rebrots previstos obliguen a fer aquest 
canvi amb urgència 

Ubicació Tot el municipi 

Descartada (motiu) Actualment s’està estudiant el sistema de recollida 
d’escombraries. De totes maneres, el cost de la 
proposta supera els 200.000€ d’inversió. 

 

PROPOSTA 239 

Títol Recollida escombraries porta a porta 

Necessitat L acumulación d escombraries al carrer aprop dels 
contenidors 

Descripció Recollida selectiva en funció dels dies de la setmana d 
escombraries amb el sistema porta a porta. 
Desaparición de contenidors al carrer. Comporta major 
consciència de la població envers al reciclatge . 

Ubicació A gota la població però es podria començar pels barris 

Descartada (motiu) La proposta és una actuació que no forma part del 
capítol d’inversons (és un canvi de model, de 
manera de fer). De totes maneres, actualment 
s’està estudiant el model del sistema de recollida 
d’escombraries. 
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Títol Proyecto La Tricyclerie (Triciclo) 

Necessitat Recollida separada dels residus d'aliments en 
restaurants, cafès, escoles i hospitals. 

Descripció Com a part d'aquest projecte, es crea una subdivisió 
municipal, una organització sense ànim de lucre, que 
organitza la distribució dels contenidors especials als 
productors de residus. Aquests contenidors es recullen 
a mesura que es va omplint. Per a la recollida i retirada 
de contenidors s'utilitzen els carrets de bicicleta sobre 
tres rodes, amb petits búnquers.  Els residus d'aliments 
recol·lectats s'envien al lloc on s'emmagatzemen i es 
barregen amb el fullatge recol·lectat i la gespa tallada 
pels serveis municipals. Així, després de diversos 
mesos, es produeix compost, que s'utilitza per conrear 
els horts en la pròpia ciutat, o es ven als particulars 
interessats. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió. 
Tot i així, informar que es disposa d’un circuit de 
recollida de matèria orgànica als grans productors 
per fer compost a la planta de Granollers: 
restaurants, cafès, escoles i residències. S’han fet 
diferents campanyes i es seguiran fent. 
Tenir un segon canal implica augmentar la 
complexitat organitzativa, administrativa i 
d’infraestructures de la gestió de residus i va més 
enllà d’una inversió. 
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4.- ZONES VERDES, PLACES, PARCS, ENTORN 

NATURAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

 

4.1.- Places, parcs i zones verdes 

 

PROPOSTA 15 

Títol Acabar lo que es ba fera mitxes 

Necessitat Dejar com cal P VILANOVA 

Descripció LA ANTERIOR  ALCALDESA BA FER UNA 
AUTENTIGA PORQUERIA 

Ubicació P vilanova 

Descartada (motiu) A la proposta li manca concreció 

 

PROPOSTA 17 

Títol remodelació pça Silenci 

Necessitat creació d’un espai més gran i segur per a la ciutadania: 

Descripció can Mora és municipal, si es connectessin els jardins 
de can Mora amb pça Silenci es podria tenir una zona 
ajardinada més gran, amb ombres (que cada cop seran 
més necessàries). també seria interessant, però 
desconec si es podria fer, connectar l’espai amb els 
jardins on hi ha la FUMH. Eliminar el trànsit de vehicles 
al voltant de la plaça i aconseguir un espai més gran 
per a la ciutadania. Seria una actuació urbanística per 
valoritzar encara més aquesta plaça. Hi podria haver 
un espai de bar gestionat per entitats, amb espai per 
concerts i per poder fer més viva la plaça. 

Ubicació plaça del silenci 

Descartada (motiu) La proposta s’ha de descartar per dos motius: el 
cost de la proposta supera els 200.000€ i va en 
contra del pla general vigent que està aprovat. 
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PROPOSTA 248 

Títol Ampliació plaça del Silenci 

Necessitat La població creix, hem d'ampliar places i espais verds. 

Descripció El carrer anomenat pl. del Silenci, que ressegueix la 
banda nord de la plaça seguint el c/ Castell, podria 
eliminar-se i ampliar l'espai de la plaça per aquest punt. 

Ubicació pl del Silenci 

Descartada (motiu) La proposta s’ha de descartar per dos motius: el 
cost de la proposta supera els 200.000€ i va en 
contra del pla general vigent que està aprovat. 

 

PROPOSTA 52 

Títol PARC DE LA LLIBERTAT 

Necessitat Proporcionar a la zona de Can Nualart i Can Illa un 
parc ombrejar per relaxar-se, llegir en un banc o fer 
petar la xerrada. 

Descripció Com he fet altres cops, proposo fer un parc amb bancs 
per seure, plantar arbres d'ombra, marcar caminets, i 
colocar una font al mig amb quatre ratjos d'aigua 
simbolitzant les quatre barres, anomenant-lo El Parc de 
la Llibertat. A Caldes de Montbui en ténen un de molt 
semblant.  Es podria aprofitar sense tocar rès, les 
instalacions del Parc del Patufet, ampliant-lo i 
remodelant-lo segons he descrit. 

Ubicació Costat escola GIROI, a tota la zona de sorra. 

Descartada (motiu) Els espais amb bancs s’accepta, ja hi ha una 
proposta més detallada al respecte al document de 
propostes acceptades. Actualment hi ha un altre 
parc en estudi just a la zona de Can Tarrés. 
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PROPOSTA 143 

Títol Parc comunitari Ca N'illa 

Necessitat Necessitat d'un espai no només pensat per nens i 
nenes de fins a 10 anys, sinó per a tota la comunitat 
del barri, infants, joves, adults i avis. 

Descripció Un parc amb diverses zones, aprofitant tot l'espai, 
actualment desaprofitat. Destinant zones a seients per 
a la gent gran, alguna pista, actualment s'ha tancat la 
pista 2. També aprofitaria per ajardinar la zona tot 
creant un parc verd. Eliminaria la zona destinada a 
l'esgarrinxada per ubicar-la en un altre lloc, ja que 
hipoteca un espai verd per només usar-lo 2 dies a 
l'any. 

Ubicació Parc de Ca N'illa, al costat de l'EB Les Caliues 

Descartada (motiu) L’ajuntament  ja està estudiant la creació d’un parc 
d’aquestes característiques a la zona de Can 
Tarrés. 

  

PROPOSTA 144 

Títol PARC COMUNITARI CA N'ILLA 

Necessitat Necessitat d'un espai destinat a TOT el veinat del barri 
des dels més petits als més grans. 

Descripció Aquest parc està molt deixat ja que no s'hi han fet 
millores durant un bon temps. El terra ja està molt 
desnivellat i la gent pot fer-se mal, no es pot utilitzar 
gens bé la taula de ping-pong degut al mal estat del 
terra,... Hauria de ser una zona per què la puguin 
gaudir totes edats i no només estigui enfocada als més 
petits. 

Ubicació Parc de Ca N'illa a prop de Caprabo i l'altre al costat de 
l'IES Vil·la Romana 

Descartada (motiu) L’ajuntament  ja està estudiant la creació d’un parc 
d’aquestes característiques a la zona de Can 
Tarrés. 
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PROPOSTA 179 

Títol Espai verd a la Sínia 

Necessitat Ampliar les zones verdes de la Garriga (que són 
gairebé nul·les comparat amb els pobles del voltant) i 
enriquir el paisatge del poble. 

Descripció Zones verdes en llocs cèntrics com per exemple el 
camp mig abandonat de davant el pipican on només hi 
ha males herbes. Estaria bé tenir un lloc així ombrejat 
per arbres i cuidat amb gespa i autoregat. 

Ubicació la sínia 

Descartada (motiu) L’espai ubicat al costat del pipi cal mantenir-lo com 
està per qüestions d’emergència, a saber, serveix 
per com a pista d’aterratge i enlairament 
d’helicòpters en cas d’emergència mèdica. 

 

PROPOSTA 161 

Títol Parc infantil 

Necessitat Espai de lleure i esbarjo pels infants del carrer Del 
Figueró i adjacents 

Descripció Espai amb gronxadors i tubogan delimitats per una 
tanca de fusta com els que hi ha a tants llocs del poble 
i que nosaltres no tenim. 

Ubicació Plaça Antònia Sabater 

Descartada (motiu) A la ubicació on es proposa no és possible realitzar 
un parc infantil, tot i així informar que en aquesta 
zona hi ha tres parcs infantils molt propers (Sínia, 
Pl.Silenci, Pl. Nines) 

 

PROPOSTA 246 (D) 

Títol Arreglar els Tremolencs 

Necessitat Arreglar en general el estat de la urbanitzacio i fer 
alguna zona per gaudir prop de la plaça Ibera. 

Descripció 4.- i fer un parc o zona ludica prop de la plaça Ibera per 
poder gaudir tant els nens com els grans (tipus 
pinetons) 

Ubicació Tremolencs 

Descartada (motiu) Les actuacions a la zona dels Tremolencs s’han de 
descartar ja que l’Ajuntament, en no estar 
recepcionada, no hi té competència. Tot i així, hi fa 
actuacions de manteniment. Actualment s’està 
realitzant la revisió del POUM, on es pretén fer una 
modificació urbanística per poder transformar els 
Tremolencs en sòl urbà i poder així recepcionar-ho. 
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PROPOSTA 183 

Títol Verneda 

Necessitat Convertí en una gran verneda tot el solar de La Sínia ( 
incluint l'aparcament) 

Descripció Una gran verneda amb arbres de jà grans 
transplantats.  Des de  el Torrent de la Sínia fins a toca 
sota la Placa del Dr.Montal. Ès convertiría en el pulmò 
central de la vila, creant un ambient ombrívol i fresc. 

Ubicació "La Sínia" 

Descartada (motiu) L’actuació que es proposa contravé la normativa 
establerta en els plans de mobilitat aprovats 

 

PROPOSTA 187 

Títol AJARDINAR LA RONDA DEL CARRIL 

Necessitat RESOLDRE LA BRUTÍCIA PERMANENT DEL ESPAI 
VERD I EVITAR QUE EL GOSSOS I FACIN LES 
SEVES DEPOSICIONS I GAUDIR DE UN ESPAI NET 
I POLIT I CONVIDAR  EL VIANANT A  RESPECTAR-
LO I CUIDAR-LO SEMPRE NET I SIGUI AGRADABLE 
DE PASSEJAR A QUALSEVOL DIA/HORA. S'ENTENT 
EL TRAM DES DE PASSEIG DELS TIL·LERS FINS AL 
TORRENT DE CAN FOURNIER 

Descripció ESPECIFICADA AL PARÀGRAF ANTERIOR. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) L’actuació proposada no és una inversió sinó una 
qüestió relativa al manteniment 
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4.2.- Mascotes i espais de socialització per a gossos 

PROPOSTA 45 

Títol Piñican 

Necessitat Fer més llocs per l'esbarjo dels gossos, perquè no 
embrutin els carrers del poble. A molts pobles ja 
obliguen a dur als amos dels animals, una botella 
d'aigua per mullar un cop han pixat a voreres, faroles, i 
mobiliari urbà. Dictant un BAN de urbanisme, que 
obligui a fer.ho. Per lo que es necessitaran agents 
cívics per controlar. 

Descripció Buscar petites àrees repartides pel poble com a 
PIPICAN. 2 o 4 Agents civics 

Ubicació Cada km., a ser possible. Sobretot al centre del poble 

Descartada (motiu) La contractació d’agents cívics és una proposta 
que no forma part del capítol d’inversions. Pel que 
fa als pipicans, a la proposta li manca un major 
grau de concreció. De totes maneres, al document 
de propostes acceptades ja hi ha una proposta 
sobre la creació d’un nou espai de socialitació per 
a gossos.  

 

PROPOSTA 173 

Títol Pipi Can y limpieza hierbas solares vacios 

Necessitat Hola,vivo en Ctra.Nova,89 y mi propuesta sería en 
alguno de los solares vacíos frente Barberia Jesús o 
donde ustedes pudiesen hacer un Pipi Can y si pudiera 
ser solo para perros pequeños porque el de La Sinia 
siempre está lleno de perros grandes y a mi me da 
miedo porque algunos perros grandes reaccionan mal 
y no puedo entrar nunca con mi perro d 6 kg....además 
que me cae lejos. Aqui hay un terrero enorme vacío 
hace años y encima este año NO SE HAN CORTADO 
NI LAS HIERBAS DE LA ACERA DE FUERA que 
servía como pipi Can,pues frente oficina de turismo 
ahora ponen el bar caravana con mesas y TAMPOCO 
PODEMOS UTILIZARLO,al final no se donde ponerlo 
hacer pipí pues solo tengo las aceras de arboles... O 
un Puente por oficina turismo que cruce río y podamos 
acceder al campito con nuestros perros. 

Descripció Habilitar el solar vacío en Ctra.Nova 50 creo frente 
Barberia Jesus,como Pipi Can,pues la caravana Bar q 
se pone vampiro junto oficina turismo,NO DEJA 
ESPACIO para q caminen y hagan sus necesidades 
nuestros perros. 

Ubicació Carretera Nova 50 creo...solar de al lado 

Descartada (motiu) La zona que proposa no és de competèncial 
municipal 
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PROPOSTA 190 

Títol Campanya cívica per els propietaris de gossos 

Necessitat No trepitjar merdes de gos ni olorar pixums de gos 

Descripció Fer una campanya cívica per a concienciar als amos 
dels gossos de recollir els excrements i tirar aigua als 
orins de gos. 

Ubicació Tot el municipi 

Descartada (motiu) Fer una campanya de civisme no és una proposta 
que formi part del capítol d’inversions.  

 

PROPOSTA 194 

Títol IDENTIFICACIÓ GENETICA DE FEMTA DE GOS 

Necessitat Els carrers i vorals de la Garriga estan sembrats de 
femta de gos.Es responsabilitat dels propietaris recollir 

Descripció El principal objectiu és poder actuar amb decisió cap 
als propietaris incívics de mascotes per tal que 
compleixin amb les seves obligacions.   Si cal, que es 
redacti una ordenança municipal de tinença i protecció 
dels animals que tingui la previsió de que els 
propietaris de gossos tinguin l’obligació de facilitar 
l’ADN a l’Ajuntament  i que en cas contrari podran ser 
sancionats.  Cal fer una campanya gratuita pels 
ciutadans propietaris de gossos en els que se'ls faci 
una extracció de sang i d'aquesta manera tenir una 
base de dades de l'ADN de la majoria de gossos.   En 
una segona etapa, aquesta extracció seria obligatoria 
però correria a càrrec dels propietaris.   Així doncs, 
després de fer aquesta campanya ja es podria establir 
el sistema CAN-ID i se sabrà a quin gos pertany la 
femta que es trobi a la via pública. Aquest sistema 
permet identificar amb gran precisió l’ADN de l’animal a 
qui pertany la femta que es trobi als carrers i parcs, i 
sancionar al propietari incivic. 

Ubicació A tota la Garriga, especialment en vorals no asfaltats i 
parcs no acondicionats 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió. 
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 4.3.- Sostenibilitat ambiental i entorn natural 

 

PROPOSTA 214 

Títol Cotxe elèctric compartits de Som Mobilitat 

Necessitat Els darrers informes mostren que els cotxes només 
s'utilitzen un 8% del temps, i 92% de l'estona estan 
aparcats. Els cotxes elèctrics compartits de Som Mobilitat 
són una opció interessant per la gent que necessita de 
forma puntual utilitzar el cotxe però no en fa un ús prou 
habitual per comprar-ne un o no té prous diners. És un 
servei a la gent amb menys recursos de la Garriga i 
podria, a la llarga reduïr una mica el nombre de cotxes del 
poble i facilitaria la circulació i l'aparcament (La Garriga és 
un dels pobles amb més cotxes per habitant de 
Catalunya). 

Descripció Som Mobilitat disposa de cotxes i furgonetes elèctriques 
per compartir, que poden ser utilitzades pels seus usuaris 
per uns preus/hora assequibles. Ja hi ha 6 ajuntaments a 
Catalunya que han arribat a acords amb Som Mobilitat 
per impulsar el car-sharing i millorar la mobilitat del 
municipi: Santa Perpètua de la Mogoda, Torelló, Rubí, 
Amposta, Mataró i Olot 
(https://www.sommobilitat.coop/ajuntaments/)  Si 
l'ajuntament financia a través de Som Mobilitat un cotxe o 
una furgoneta (més versàtil, permet fer trasllats, etc), la 
població podria fer-ne ús (els tècnics municipals també, 
com a forma d'ajustar les hores que es considerin 
convenients per al servei), a través d'una borsa d'hores. 
Alguns ajuntaments han fet una borsa d'hores gratuïtes 
per animar la població a provar, altres ho lloguen per 
hores... hi ha moltes possibilitats. 

Ubicació Un lloc central i de fàcil accés i amb punt de càrrega 
elèctrica 

Descartada (motiu) La proposta no és una inversió sinó un servei. 
Requereix de la contractació de personal (intern o 
extern). A més  compromet una part del pressupost 
de forma permanent més enllà d’un any concret. 
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 PROPOSTA 119 

Títol Patronizazación Empresarial para la mejor 
Manutención de los laterales del rio Congost 

Necessitat El río es una joya insuficientamente apreciada. Se 
organizan días de limpieza por voluntarios pero los 
resultados se restringen a tramos cortos y duran poco 
tiempo. Teóricamente la ACA es el responsable para la 
buena conservación del río pero es poco activo y así es 
el pueblo el que ha de actuar si lo desea. Desde al 
menos Granollers hasta la zona de Tamayo existe un 
tramo bien mantenido. A partir de este punto son las 
cañas (no autóctonas) y algunas otras plantas 
extensivas que son el problema principal. Sugiero que 
se haga una esfuerzo en - Reunir las empresas y 
propietarios de las zonas, parcelas en los  polígonos y 
barrios que lindan el río en ambos lados para instigar 
su implicación y voluntad de ayudar en establecer 
metas y mantenerlas. - Fijar una meta para hacer 
seguir los caminos de al menos un lado, mejor los dos 
cuando sea posible, que llegan desde Las Franqueses 
o Llerona hasta Tamayo y el camino a Can Rosanas, 
por los dos lados hasta al menos la zona del Consorcio 
de Muebles y el puente de Eifel que cruza la C17 

Descripció Ver párafo anterior. No representara coste 

Ubicació Laterales del Rio Congost 

Descartada (motiu) La proposta no té a veure amb el capítol 
d’inversions. Fa referència a una qüestió de 
manteniment i de voluntariat (que correspon a la 
iniciativa privada). 
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PROPOSTA 44 

Títol Neteja del riu Congost per l'accés al bany 

Necessitat No tenim platja, però tenim riu... Hi ha molts pobles 
arreu del món, també a Catalunya, que tenen rius i 
llacs on els seus habitants i visitants poden banyar-se i 
prendre el sol... Afrofitem el recurs del Congost per fer 
una bona neteja (a la zona dels Pinetons a prop d'un 
centre d'hipica seria ideal)La necessitat que vol 
resoldre és permetre el bany i gaudir de la natura. 

Descripció No tenim platja, però tenim riu... Hi ha molts pobles 
arreu del món, també a Catalunya, que tenen rius i 
llacs on els seus habitants i visitants poden banyar-se i 
prendre el sol... Afrofitem el recurs del Congost per fer 
una bona neteja (a la zona dels Pinetons a prop d'un 
centre d'hipica seria ideal)La necessitat que vol 
resoldre és permetre el bany i gaudir de la natura. 

Ubicació Més enllà dels Pinetons... Hi ha una ruta excursionista. 

Descartada 
(motiu) 

L’ACA no recomana el bany al riu per qüestions de 
seguretat, l’Ajuntament no ho pot prohibir però 
tampoc promocionar-ho i anar contra el consells de 
l’ACA 

 

 

PROPOSTA 55 

Títol Arreglar camins de Terra 

Necessitat Poder passar amb cotxe o caminant sense 
entrabancar-me o amb bicicleta... 

Descripció Arreglar els camins de Terra i tenir-los en condicions 
tot l’any o fer coses perquè quan plogui no destrossi tot 
el cami. 

Ubicació Els camins de Terra de La Garriga com per exemple 
els camins de la Muntanya els camins per amar a les 
vinyes...    Per exemple un dels Llocs on els camins 
que estan malament son el que passa per la Fournier i 
la muntanyeta , els camins per amar a les vinyes de 
sobre la doma com per exemple el cami que segueix 
depres del cementiri o el que comença al barrri fe les 
cases barates i puja cap a les vinyes i sobretot el cami 
que passa per el darrere de la doma que passa per el 
Torrent de can Boget i va cap a mes  vinyes 

Descartada (motiu) La proposta no es tracta d’una inversió municipal 
sino d’una qüestió de manteniment. 
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PROPOSTA 234 

Títol RAMAT DE CABRES PREVENCIÓ INCENDIS 
FORESTALS 

Necessitat Prevenció incendis forestal fent una gestió amb un 
ramat de cabres que pastorarien per les franjes de 
protecció de les urbanitzacions i la franja de baixa 
densitat al preparc del Montseny  que els Bombers 
varen fer fa uns anys reduin la massa de herbasar i 
matolls a aquesta zona i així no caldria les feines amb 
desbroçadora i motoserra i fer-ho més sostenible. Hi ha 
diversos pobles que ja estan treballant la prevenció d 
incendis a traves de ramats com a Begues amb el 
servei de silvopastura municipal lligat amb el col.lectiu 
de ramaderes de Catalunya. A Matadepera ho fan d 
altre manera i a Sant Cugat també ho fan com a 
incentiu de conviure amb el ramat visitable amb les 
escoles. 

Descripció Adquicisió d' un petit ramat de cabres i fer-lo particep 
del projecte ARRELA'T potenciat la vida rural i  també 
creant lloc de treball, gestió dele ramat (Carn, Llet) 
per`el més important per què faci una gestió forestal 
pastorant per les zones de protecció contra incendis 
forestals de les urbanitzacions i zona de baixa densitat 
al preparc del Montseny reduint la eines a motor i 
maquinaria pesada i fer-ho més sostenible. Reduint d 
aquesta manera el risc de patir risc de que aprop de les 
urbanitzacions siguin zones on es pugui iniciar un 
incendi forestal. 

Ubicació A les franjes de protecció contra incendis forestals de 
les urbanitzacions . 

Descartada (motiu) La proposta no és una inversió sinó un servei. 
Requereix de la contractació de personal, i 
compromet una part del pressupost de forma 
permanent més enllà d’un any concret. 
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4.4.- Neteja, civisme i salubritat 

 

PROPOSTA 118 

Títol La Garriga , un Pueblo libre de Chicle 

Necessitat Eliminar la necesidad costosa de limpiar de restos de 
chicle de la plaza del Sayuntamiento y otras zonas 
peatonales y pavimentados por todo el pueblo.  
Teóricamente no representa un coste 

Descripció Chicle ¿Qué ensucia más nuestras calles, las colillas o 
los chicles? Al menos las colillas se pueden recoger 
pero con el coste de las horas de una persona pasando 
por las calles con su escoba y recogedor más de lo 
realmente necesario.  En el caso de los chicles es más 
difícil, requiere utensilios adecuados y química o vapor 
aparte del coste de las horas de quien hace este 
trabajo totalmente adicional. El chicle aplastado por las 
plazas es un insulto, de un maleducado, inconsciente e 
irresponsable con los demás. ¿Queremos 
solucionarlo? Si lo conseguimos La Garriga sería el 
primer pueblo o ciudad de España en hacerlo. Esto 
traería fama y quizás beneficios. Tan difícil no es. Ver 
los remedios a seguir: - Prohibir la venta de chicle en 
todo el pueblo - Establecer e indicar en sitios públicos 
las multas por su tenencia y consumo y especialmente 
por ser visto tirando/escupiendo restos en sitios 
públicos - Avisar a los fabricantes y distribuidores de 
las medidas tomadas y de que el pueblo se ha 
declarado “Pueblo libre de Chicle” - Hacerlo llegar a 
periódicos y revistas locales, provinciales y nacionales, 
canales de radio y televisión y atraer publicidad del 
hecho - Usar los medios modernos para lograr lo 
mismo - Seguramente hay más. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La proposta contravé la llei. Vendre chichlet és 
quelcom que no es pot prohibir.  
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PROPOSTA 120 

Títol Responsabilizar a Industriales e Individuos a tener mas 
respeto a su entorno y los demas 

Necessitat El industrial Recuperdos Plasticos Catalunya SL situado 
entre las calles Ramon Ciurans y Joan Brossa 
almacena continúamente cantidades relativamente 
grandes en forma de balas de material plástico usado 
en los exteriores alrededor de su edificio sin tomar 
medidas para evitar que, cuando sopla el viento el 
material se esparza en los alrededores.  Probablemente 
no es el único caso que sea tan irrespetuoso con los 
demás. - Sugiero que el Ayuntamiento aumenta 
sustancialmente su vigilancia a este tipo de 
comportamiento irresponsable e imponga y fuerce 
multas disuasorias que tengan efecto. 

Descripció Ver párafo anterior. Teoricamente no tiene coste. Solo 
falta actuar. 

Ubicació La Garriga, Spain 

Descartada (motiu) La proposta no forma part del capítol d’inversions 

 

  

PROPOSTA 71 

Títol NETEJA VORERES 

Necessitat La neteja insuficient de les voreres del poble. En molts 
casos estretes i on només es neteja diàriament el 
carrer però no les voreres. 

Descripció Adquisició d'una màquina neteja voreres per tal de tenir 
netes aquestes també i no només els carrers on hi 
circulen els cotxes. 

Ubicació A tot el poble en general però m÷s freqüentment en 
llocs de més afluència de gent. 

Descartada (motiu) La proposta no forma part del capítol d’inversions. 
El contracte de neteja està subjecte a unes 
condicions ja establertes entre l’empresa que 
presta el servei i l’ajuntament.  

 

PROPOSTA 256 

Títol Manteniment dels carrers 

Necessitat Netedat dels carrers i el manteniment arreglades les 
aceres 

Descripció Mantindré un poble net, multant als incívic 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Les accions de neteja i manteniment no formen 
part del capítol d’inversions 
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PROPOSTA 74 

Títol Promover los buenos hábitos y el respeto mutuo 

Necessitat Bienestar y calidad de vida en el entorno público. 

Descripció Contratar agentes públicos para el control y 
cumplimiento de las normativas vigentes en los 
siguientes aspectos: Contaminación acústica en el 
entorno urbano  motivado por vehículos que exceden 
los DB permitidos. Mejorar la pulcridad de la ciudad  en  
todos los espacios públicos  donde los dueños de 
animales domésticos  permiten que estos hagan sus 
necesidades en cualquier sitio. 

Ubicació Espacio público 

Descartada (motiu) La contractació de personal és una proposta que 
no forma part del capítol d’inversions 

 

PROPOSTA 91 

Títol Parc pinetons – ocells 

Necessitat El parc esta ple de cagades d ocells i segons la época 
de l any ple de plumes, es insalubre pels nens, molts 
cops no es poden utilitzar els tobogans de les cagades 
que hi ha ni jugar amb la sorra 

Descripció Controlar la plaga d ocells del parc dels pinetons 

Ubicació Parc Pinetons 

Descartada (motiu) Les accions de neteja i manteniment no formen 
part del capítol d’inversions. 
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5.- ALTRES  

 

5.1.- Propostes relacionades amb la Covid-19 i/o amb l’atorgació 

d’ajuts/subvencions  

 

 

PROPOSTA 8 

Títol Test Coronavirus 

Necessitat Necesidad de poner en cuarentena a la población que 
pueda tener el virus. 

Descripció Comprar test para la realización de pruebas a toda la 
población de La Garriga. 

Ubicació CAP 

Descartada (motiu) La política sanitaria pel que fa referencia a la crisi 
provocada per la pandemia de la COVID-19 la 
marca la Generalitat, que és l’administració que 
s’encarrega d’organitzar els recursos, dirigir les 
accions i dotar als CAP’s del material necessari. 

 

PROPOSTA 9 

Títol Por un control sanitario 

Necessitat Con el dinero delas fiestas del pueblo in vertiólo en 
hacer las pruebas a todos del coronavirus 

Descripció Hacer un control de covi 19 

Ubicació La gariga 

Descartada (motiu) La política sanitaria pel que fa referencia a la crisi 
provocada per la pandemia de la COVID-19 la 
marca la Generalitat, que és l’administració que 
s’encarrega d’organitzar els recursos, dirigir les 
accions i dotar als CAP’s del material necessari. 
 
A més, en aquest procés no estem decidint què fer 
amb els diners de les activitats festives, lúdiques i 
culturals, sinó en què invertir 200.000€ del capítol 
d’inversions 
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PROPOSTA 48 

Títol Pruebas covid19 

Necessitat Test para todos como ya ha hecho en otras 
poblaciones.gracias. 

Descripció Hacer las pruebas que hagan falta para poder estar 
con tranquilidad en la población. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) La política sanitaria pel que fa referencia a la crisi 
provocada per la pandemia de la COVID-19 la 
marca la Generalitat, que és l’administració que 
s’encarrega d’organitzar els recursos, dirigir les 
accions i dotar als CAP’s del material necessari. 

 

PROPOSTA 117 

Títol Financiar TESTS de ser afectado o no del Covid19 

Necessitat Acelerar la localizacion de posibles portadores del 
Covid19 y asi tratarlos para evitar que contagian a 
oros. Es decir romper el proceso de contagios futuros. 

Descripció Gastar lo que hace falta para hacer TESTS buenos del 
Corvid19  para    -todos los vecinos de la Garriga, 
obligatorios -todos que trabajan en La Garriga, 
obligatorios -todos que usan el CAP de La Garriga en 
ausencia de una en su pueblo, obligatorios - todos que 
vienen regularmente a La Garriga para ir al mercado, a 
los bancos, dentistas, policía,restaurantes y servicios 
similares, voluntarios?????   Y entregarles certificado 
del resultado   Podría ser de 20,000 a 25,000 
personas. Entiendo que del 200,000 quedaría un 
BUEN saldo para otras cosas si lo queréis gastar. 

Ubicació La Garriga, Spain 

Descartada (motiu) La política sanitaria pel que fa referencia a la crisi 
provocada per la pandemia de la COVID-19 la 
marca la Generalitat, que és l’administració que 
s’encarrega d’organitzar els recursos, dirigir les 
accions i dotar als CAP’s del material necessari. 

 

PROPOSTA 36 

Títol Mascarillas 

Necessitat Hasta que tengamos vacuna estaremos expuestos al 
virus. 

Descripció Proporcionar mascarillas para la ciudadanía de La 
Garriga, por lo menos para las personas mayores y  
de riesgo. Gracias por la consulta. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) El proveïment de mascaretes ja està garantit. 
L’Ajuntament va reparitr mascaretes porta a porta 
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a l’inici de la pandemia per garantir que tothom en 
tingués. 

 

PROPOSTA 72 

Títol Fondo Sanitario 

Necessitat ..hemos visto cómo el pueblo entero ha estado 
desprotegidos y sin recursos para enfrentarnos a la 
pandemia del Covid 19 , yo misma he hecho 
donaciones de guantes y desinfectante al cap .  
Compren trajes y material  sanitario , después ayuden 
a las personas que del ASIL Hospital están siendo y 
han sido despedidas , un reconocimiento y ayuda 
económica no estaría nada mal , los despiden sin 
indemnización para luego contratar a otros ?? Me 
parece indigno y mala praxis por parte del centro , hay 
perdonas que era su sustento , muchas vienen de otras 
poblaciones o venían ... y otras son vecinos de nuestro 
pueblo .. han ayudado a nuestros mayores se han 
contagiado han sufrido viendo y viviendo de cerca 
cómo perdían la vida aquellos a los que durante tiempo 
habían cuidado .. se merecen algo más que n despido 
.. 

Descripció Humanidad es la palabra que describe esto 

Ubicació La GARRIGA 

Descartada (motiu) La proposta no té a veure amb el capítol 
d’inversions. A més la gestió d’aquest centre no és 
competencia de l’Ajuntament. 

 

PROPOSTA 103 

Títol Canvi de orientacio 

Necessitat Ajudar a les petites i mitjanes empreses i al comerç 

Descripció Devant una situació excepcional se han de prendre 
decisions excepcionals aquest toca ajudar a les petites 
i mitjanes empreses i comerços,és molt necessari,per 
tant proposo que els vaguin a reduir impostos 
municipals en aquest sector 

Ubicació Tota La Garriga 

Descartada (motiu) Reduir impostos és una proposta que no forma part 
del capítol d’inversions. 
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PROPOSTA 210 

Títol Suport Covid 

Necessitat Ajudar a comerços, famílies, autònoms... que s'hagin 
vist greument afectats per la crisi derivada del covid. 

Descripció Obrir una finestreta municipal on persones o petites 
empreses puguin sol.licitar ajuts a fons perdut, ja sigui 
per suportar un lloguer, factures, ajuts per als menors... 

Ubicació Avaluació de casos 

Descartada (motiu) La concessió d’ajuts i/o subvencions és una 
proposta que no forma part del capítol 
d’inversions. 

 

PROPOSTA 238 

Títol Un poble pel futur 

Necessitat El futur depèn de la noves generacions Aquest 
pressupost ha de ser per això Material escolar pagat a 
tots els alumnes del poble I si en sobra donar un àpat 
aquells q tenen manca d'aliments 

Descripció Volem un poble amb futur q evolucióni q projecti vida 
salud 

Ubicació Totes les persones q estan formant-se 

Descartada (motiu) Donar ajuts, subvencions, materials o recursos a 
col·lectius concrets és una proposta que no forma 
part del capítol d’inversions. 

 

5.2.- Calaix de sastre 

 

PROPOSTA 126 

Títol sugerencias para actuaciones sin coste 

Necessitat Que este plataforma da consideración igual a todas las 
sugerencias tanto que tengan un coste o no tengan un 
coste o no. 

Descripció Ver paráfos anteriores 

Ubicació La Garriga, Spain 

Descartada (motiu) Les normes del procés de pressupostos 
participatius especifiquen que, entre d’altres, per a 
que una proposta sigui vàlida ha de fer referència 
al capítol d’inversions.  
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PROPOSTA 162 

Títol Millora barris extraradi 

Necessitat Millorar l'equipament, parcs infantils i cura de zones 
verdes a TOT allò que no sigui "el centre" ni zones 
noves (bàsicament can Queralt i barri de dalt) 

Descripció Millorar recollida de residus, més assistència de 
jardiners, més millores a parcs i jardins, millorar la 
seguretat per a vianants (voreres i carretera), més 
participació de policia local (denúncies d'incivisme), 
més presència d'agents cívics. 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) Si es vol fer més d’una proposta cal emplenar tants 
formularis com propostes es vulguin fer. 
 
De totes maneres, les propostes que fan referència 
a neteja, manteniment, policia i agents cívics no 
formen part del capítol d’inversions. A la resta 
d’actuacions proposades els hi manca un major 
grau de concreció. 

 

PROPOSTA 93 

Títol Eficiencia 

Necessitat Eliminar el cos de policia local i posar un cos de policia 
eficient i no prepotent i assidu als bars dels voltants 

Descripció Si no se'ls pot fer fora que se'ls reeduqui 

Ubicació Tot el municipi 

Descartada (motiu) La proposta no forma part del capítol d’inversions  
 

 

PROPOSTA 125 

Títol Solucionar los problemas de adapción de locales a 
reglamentos actuales para su uso 

Necessitat - Es muy conocido que el arquitecto del Ayuntamiento 
maximiza los obstáculos a quienes quieren usar un 
local para actividades que no son de su gusto. 
Ponemos al lado el reglamento y seamos prácticos. 
Esta actitud está simplemente matando las calles 
céntricas del pueblo. ¿Habéis contrastado el número 
de locales cerrados con los abiertos, y los últimos en 
sus funciones? Es un verdadero desastre y una actitud 
de ayudar en lugar de obstaculizar la reapertura de 
locales es necesario -  - ¿Y si fuera posible convertir 
locales en viviendas?  Ideas para reanimar el centro de 
La Garriga al menos temporalmente. Quizas no son 
soluciones a largo plazo   
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Escaparatismo – contratar una escaparatista ajena  
para dar  cursos obligatorios* a las tiendas y ayudarles 
Montar un comité* para juzgar, castigar y premiar las 
escaparates de las tiendas Obligar la limpieza de 
cristales* Prohibir que pegan carteles en las 
escaparates y paredes de los desocupados*  
 
Promocionar el sentimiento de “orgullo” de pueblo Ir a 
ver la jardinería en la Roca Village e seguir su ejemplo. 
Buscar y contratar como asesor la Empresa o técnico 
que la cuida.  
 
Incentivar la ocupación de tiendas vacías por galerías 
de arte, brocanters, anticuarios, talleres de artistas, 
entidades con actividades de atracción pública, etc etc 
,…. casi infinita Para el anterior permitir abrir domingos 
por las mañanas oy sábados por las tardes*.  
 
Permitir la libertad de horarios apertura de 
tiendas/locales aunque limitando el número de horas 
por semana y o días.*   
 
Comprobar si las casas particulares son vacías o no? 
Lo mismo para las plantas superiores de todas las 
tiendas. Muchas entradas y fachadas son muy sucias o 
faltan pintura, dan sentimiento de decadencia. Chicles. 
- Si no se puede prohibir su consumo obligar los 
colegios a educar los jóvenes en donde tirar los restos 
(no en el suelo) y que todos los bares, cafeterías y 
restaurantes cuelgan una señal indicando lo mismo. ¿Y 
en las tiendas y demás locales abiertos al público*? Os 
mandare un borrador!  
 
Mayor control de velocidad de vehículos subiendo la 
calle de la Doma y por el centro. Ha de haber señales 
de “preferencia peatonal”  y “velocidad máxima 5 kmh” 
en las entradas  y en el curso de paso por estas zonas”  
 
Iluminación en la calle Poner escaparates de ayuda a 
visitantes en las calles indicando las localizaciones de 
cada tienda o servicio y su actividad, como si el pueblo 
fuera un centro comercial grande.*   
 
Las compañías de electricidad y teléfono han de 
esconder sus cables o arreglar muy bien su colocación 
dejándoles siempre bien ordenados. No hay limite a las 
ideas, preguntar especialmente a las Señoras que van 
de paseo por las tiendas. 

Descripció Actuar. Tener ACTITUD resolutiva. Buscar solución. 
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Posiblemente es el problema mas importante que hay 
que afrontar. Y  no cuesta dinero. 

Ubicació La Garriga, Spain 

Descartada (motiu) Si es vol fer més d’una proposta cal emplenar tants 
formularis com propostes es vulguin fer. 
 
Les propostes que es fan no es poden acceptar 
perquè o no són inversions, o contravenen la 
legalitat vigent o no són de competència municipal 
o els hi falta un major grau de concreció. 

 

 

PROPOSTA 197 

Títol Dj'S La Doma 

Necessitat Dj's Doma 

Descripció Siendo Dj desde los 13 años y residente de la Garriga 
toda mi vida pido y deseo Montar fiestas en la doma 
Adaptadas a todo los estilos musicales que quiero decir 
con esto que siempre es la misma musica que poneis 
Lo que yo aportaria seria sesiones pos diferentes 
musica que le gusta a la gente y no se pone o no se 
dan oportunidades a la gente para mezclar hoy en dia 
espero que algun dia penseis en ello por eso mi 
presupuesto seria barato para esto solamente dar 
oportunidades a Djs que nunca han pisado una cabina 
o que ponen musica que no es muy comun ese es Mi 
caso yo mezclo Makina desde los 13 años y nunca he 
pinchado en este pueblo porque? por el que diran la 
makina ya no se escucha dara mala fama? para nada 
peor fama da el reggeton ESPERO que me escuxeis 
gracias! 

Ubicació La Garriga 

Descartada (motiu) No es proposa cap actuació que faci referència al 
capítol d’inversions. 
 
Per Festa Major es fa un concurs de Dj’s i els 
guanyadors toquen a la Doma, tothom s’hI pot 
presentar. 

 

 


