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PROPOSTES JA PREVISTES 

Les propostes d’aquesta categoria no cal que es votin ni es prioritzin mitjançant aquest 

procés de pressupostos participatius perquè ja existeix una previsió de dur-les a terme. 

És a dir, l’ajuntament ja les tenia pressupostades, ja hi estava actuant, les està 

estudiant o hi actuarà perquè ja ho tenia previst. 
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1.- Equipaments, mobiliari i instal·lacions municipals (pàg. 3) 

 

2.- Mobilitat, senyalització, accessibilitat, seguretat vial i 

aparcament (pàg.6) 

 

3.- Via pública (pàg.10) 

 

4.- Zones verdes, places, parcs, entorn natural i sostenibilitat 

(pàg. 16) 

 

5.- Insonorització acústica C-17 (pàg.21) 
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1. Equipaments, mobiliari i instal·lacions municipals 

PROPOSTA 222 
Títol NOU ESPAI JOVE A LA GARRIGA 
Necessitat Cobrir la necessitat de l'espai per les i elsjoves de la 

Garriga, a Can Luna. 
Descripció Ambaquests 200.000€ es podriencobrir les 

despesesnecessàries per la construcció del nouespaijove 
de la Garriga (situat en el futur a Can Luna), ja que ara el 
jovents'haquedatsenseespai. Caldriacobrir les 
diferentsnecessitats que aquestapart de la població té. 

Ubicació Can Luna 
Explicació Aquesta inversió està prevista per aquest 2020 

 

PROPOSTA 225 
Títol ESPAI DONA I LGTBI+ 
Necessitat Necessitat que es volresoldre: a la Garriga no existeix un 

espai municipal adequat per a l'atenció de dones 
(problemàtiquesespecífiques, violènciesmasclistes) i al 
col·lectiu LGBTI+, amb les condicionsadients de 
confidencialitat i socialització. El SIAD i el SAI 
estanubicats al mateixespai que serveis socials i salut i 
no són visibles per a la ciutadania.  (Entrada x anna. No 
tenia manera x fer-ho online) 

Descripció espai municipal, ambdespatxos per a l'atenció 
individual, espaipolivalent (per a trobades, tallers, ...), 
centre de documentació, espai infantil 

Ubicació habilitat un espai municipal 
Explicació Forma part d’un servei municipal i està previst la seva 

millora. 
 

PROPOSTA 109 
Títol Posar ressalts a la Carretera de Samalús 
Necessitat Els ressalts són necessaris per reduir la velocitat dels 

vehicles (cotxes, camions, motos i bicicletes) que hi 
circulen. Aquest excés de velocitat pot provocar accidents 
greus que tots podem arribar a lamentar. Hi han moltes 
cruïlles de carrers i, a més a més, creuen la carretera 
molts  vianants, entre ells estudiants de l'Institut. 

Descripció Posar ressalts abans de cada cruïlla o cada certa distància, 
com s'ha fet en molts indrets de la Garriga 

Ubicació La part urbana de la Carretera de Samalús 
Explicació No és una actuació de competència municipal, però 

diputació ho té previst realitzar 
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PROPOSTA 203 (A) 
Títol Estudi i millores en contaminació acústica del poble 
Necessitat La Garriga necessita un estudi de contaminació acústica 

derivada de l’increment de població. Hi ha més 
contenidors d’escombraries i mal repartits ( punts de 
deixalles fixes i contenidors junts)fent que la recollida de 
residus a hores intempestives eviti el descans a més de la 
utilització de bufadors. Posarmassa bancs seguits on el 
joventseu, i a part de fersorollembruten. Massa llicències 
per taules  exteriors als bars, amb l’impacte acústic que 
genera. 

Descripció Realitzar un estudi de contaminació acústica per millorar 
la habitabilitat i reduir l’impacte acústic derivat de 
l’augment de població. 

Ubicació Centre (passeigdelstil.lers) 
Explicació No es tracta d’una inversió, tot i així s’estudiarà la 

demanda amb l’àrea responsable. 
 

PROPOSTA 101 
Títol En el canvi d’enllumenat del Camp de Futbol 
Necessitat Deficiència lumínica en el camp de futbol i consum actual 

del mateix.  Amortització d’un any en la inversió que s’ha 
de fer.  Aquesta partida ja estava pressupostada i 
esperem que es pugui dur a terme. 

Descripció Deficiència lumínica en el camp de futbol i consum actual 
del mateix.  Amortització d’un any en la inversió que s’ha 
de fer.  Aquesta partida ja estava pressupostada per 
aquesta temporada abans de la Covid19 i esperem que es 
pugui dur a terme donat que hi ha hagut partides 
pressupostàries fetes que no s’han dut a terme per causa 
efecte a la Covid19.  Esperem que es pugui fer!!! 
Moltíssimes gràcies per escoltar-nos 

Ubicació Camp de Futbol Municipal 
Explicació La proposta ja està prevista de realitzar. 

2n semestre 2021 
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PROPOSTA 195 (B) 
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 2.- Un altra espai que es podria recuperar es l'antiga 
pista de skate, no es fa manteniment i està desfasada 
respecte als parcs d'skate que es construeixen en 
l'actualitat. Un exemple es el parqueskate dels Pinetons 
de Ripollet. 

Ubicació can terrers ( pista atletisme) i antiga pista skate 
Explicació Prevista. 

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 

 

PROPOSTA 56 
Títol Arreglar la Doma 
Necessitat La esglesia de la doma de dins fa fastig Per Sant Esteve o 

tot sants queien trossos de arrebossat i pintura a la gent 
que estava a dins. El cementiri fa fastig i quan hi vaig anar 
semblava que estigues abandonat no hi había ni Aigua i el 
arrebossat tot Caigut. 

Descripció Arreglar el cementiri i la esglesia de dins 
Ubicació Esglesia de la Doma i cementiri vell de la Doma 
Explicació L’actuació està prevista 
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2. Mobilitat, senyalització, accessibilitat, seguretat vial i 

aparcament  
 

 

PROPOSTA 28 
Títol Aparcaments SEGURS x bicis 
Necessitat M, agradaria que la mobilitat pel poble pogues esser amb 

bici, però quan m, ho.proposo penso ...A on deixaré la bici 
que no me la trobi malmesa???? I llavors desisteixo i agafo 
el cotxe. 

Descripció Zona vigilada o un lloc tancat amb acces digital o altres 
Ubicació Centre poble- poliesportiu 
Explicació Està prevista en breu una primera inversió d’aquesta 

tipologia a l’estació de trens i a la zona de Can Noguera. 
Aquestes dues actuacions serviran de prova pilot per 
valorar la seva funcionalitat. 

 

PROPOSTA 104 (A) 
Títol La bicicleta i el verd 
Necessitat Incrementar l'ús de la bicicleta i gaudir del passeig per 

camins verds. 
Descripció 1.- Preparar aparcaments segurs per a les bicicletes als 

equipaments municipals. Les elèctriques son molt 
tentadores per els amants de lo aliè.     

Ubicació Equipaments municipals, i Congost 
Explicació Està prevista en breu una primera inversió d’aquesta 

tipologia a l’estació de trens i a la zona de Can Noguera. 
Aquestes dues actuacions serviran de prova pilot per 
valorar la seva funcionalitat. 

 

PROPOSTA 199 
Títol Garriga verda i mobilitat sostenible 
Necessitat Masa cotxe circulant. Mobilitat sostenible.Promoció de 

bicis .Millora de Medi ambient. 
Descripció més aparcaments de bici a llocs públics davant 

biblioteca,davant cap,aumtament,dqvant de can luna,de 
coles,davant de parc de pinetons. 

Ubicació llocs estrategics .Publics.Cap.Coles.Correis.Centre.. 
Explicació Està prevista en breu una primera inversió d’aquesta 

tipologia a l’estació de trens i a la zona de Can Noguera. 
Aquestes dues actuacions serviran de prova pilot per 
valorar la seva funcionalitat. 
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PROPOSTA 226 
Títol Aparcaments bici amb candaus integrats 
Necessitat Estimular i facilitar l’ús segur i pràctic de la bici fins al 

centre 
Descripció Augmentar llocs per deixar bicis lligades de forma segura, 

còmoda i ràpida, usant un sistema de cadenat similar al 
dels supermercats 

Ubicació Totes les places 
Explicació Està prevista en breu una primera inversió d’aquesta 

tipologia a l’estació de trens i a la zona de Can Noguera. 
Aquestes dues actuacions serviran de prova pilot per 
valorar la seva funcionalitat. 

 

PROPOSTA 228 (A) 
Títol Moviltat 
Necessitat Facilitar la movilitat neta 
Descripció 2.- parkings segura per a bicicletas 
Ubicació Centre , can illa, can noguera 
Explicació Està prevista en breu una primera inversió d’aquesta 

tipologia a l’estació de trens i a la zona de Can Noguera. 
Aquestes dues actuacions serviran de prova pilot per 
valorar la seva funcionalitat. 

 

 

PROPOSTA 121 
Títol Espejos de ayuda a la visión en las cruces de calles en el 

pueblo. 
Necessitat Estos espejos son necesarios si no imprescindible sin 

embargo demuestran los siguientesdefectos  - 
Haybastante mal orientados o inefectivos - Los nuevos 
son demasiadopequeños. No indican los vehículos de 
color gris o plata! 

Descripció Entiendo que es un problema reconocido. ¿Se va 
solucionar? 

Ubicació La Garriga 
Explicació Cada mes es recol·loquen els miralls que pel vent, 

camions,... es mouen. Els que hi ha són homologats i 
compleixen la normativa vigent. En funció de l’amplada 
del carrer es posa un mirall amb una mida determinada.  
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PROPOSTA 57 
Títol Camí per a vianants i bicicletes entre la Garriga i l'Ametlla 
Necessitat És necessari recuperar un camí per moure's de manera 

sostenible (a peu o en bici) entre els dos pobles, que són a 
tocar, però que han quedat separats per la carretera C17 i 
per la configuració actual de la carretera comarcal que els 
uneix. Habilitar un camí que, com els històrics, busqui el 
traçat més curt i amb menys desnivell, resoldria aquesta 
necessitat de comunicació i els nombrosos problemes de 
seguretat que es generen actualment per la necessitat de 
fer servir vies que no estan preparades per fer-les a peu o 
en bici. Es tracta, a més, d'una proposta que va quedar 
segona en els pressupostos participatius de fa dos anys i 
que l'equip de govern del moment es va comprometre a 
tirar endavant. 

Descripció Habilitació d'aquest camí de vianants i bicicletes 
aprofitant en la mesura del possible el traçat de la via 
històrica entre la Garriga i l'Ametlla, que passa pel mig 
dels horts de la carretera de l'Ametlla, per Can Borbó i 
per Can Busquets. Per evitar el tall de la C17, hi hauria 
l'opció d'aprofitar el tram de l'antiga carretera de 
l'Ametlla que va quedar inhabilitat per la sortida sud a la 
C17 i després continuar pel camí que uneix Ca n'Illa de 
Dalt i Can Borbó. També hi hauria l'opció d'avaluar la 
possibilitat d'habilitar un camí que pugés el marge de la 
C17 (una vegada creuada per sota), per anar a buscar el 
camí original abans d'arribar a Can Borbó. 

Ubicació La Garriga 
Explicació  Aquest projecte està en curs, s’està treballant de manera 

supramunicipal entre Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de l’Ametlla i l’Ajuntament de 
la Garriga. S’està treballant i redactant el projecte per tal 
de poder aconseguir el carril bici esmentat. 

 

PROPOSTA 155 
Títol Carril bici la garriga-ametlla 
Necessitat Contaminacio y conectivitat 
Descripció No parking... let'sbike 
Ubicació La Garriga 
Explicació  Aquest projecte està en curs, s’està treballant de manera 

supramunicipal entre Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de l’Ametlla i l’Ajuntament de 
la Garriga. S’està treballant i redactant el projecte per tal 
de poder aconseguir el carril bici esmentat. 
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PROPOSTA 33 
Títol Arrenjament del camí parallel a l'autovia  per a vianants 
Necessitat Neteja d'herbes i matolls del camí que ja era traçat per 

poder accedir des del pont de l'autovia ( entrada sud la 
Garriga) fins el camí que accedeix a Cogul O can Busquets 
)  Es va acordar l'any anterior que s'inclouria dins el 
pressupost de l'ajuntament ja que havia sortit com a 
proposta més votada durant tres anys i no podien 
destinar cap part de pressupost participatiu a netejar-ho . 
Encara no  s'ha fet cap actuació.  El camí avui mateix està 
en estat lamentable i hi ha forca persones que el feien 
servir per anar a peu a l'Ametlla sense haver de fer volta 
pel polígon i pujada sense sentit pel voral de la carretera 
actual. 

Descripció Arrenjat voral del camí d'acceleració a l'autovia amb una 
tanca de protecció per a vianants des de la vorera del pas 
inferior del pont fins on comença el tractat del camí terra 
, antiga carretera de la Garriga a l'Ametlla. Treure dos 
trams de viona final tan a l'inici com al final del camí i 
neteja de la part de terra.  Si troben necessari col.locar 
tanca fusta de seguretat que separi talús de l'autovia. 

Ubicació Sud la Garriga. 
Explicació  Aquest projecte està en curs, s’està treballant de manera 

supramunicipal entre Diputació de Barcelona, Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de l’Ametlla i l’Ajuntament de 
la Garriga. S’està treballant i redactant el projecte per tal 
de poder aconseguir el carril bici esmentat. 

 

 

PROPOSTA 251 

Títol Millora accés carril bici a c/ Fran Benet i Adoberia 

Necessitat El carril bici acaba abruptament als c/ Adoberia i Fra 
Benet. És perillós i no té sentit que estigui així. 

Descripció Millorar l'accés al carril bici, que comença i acaba 
abruptament, fent-lo perillós. Ara que no hi ha cotxes 
aparcats en aquella zona, seria un bon moment per a fer 
aquesta millora. 

Ubicació Entre c/ Fra Benet i c/ Adoberia 

Explicació Realitzar la continuïtat d’aquest tram està previst i ja té 
dotació econòmica del pressupost 2020. 
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3. Via pública  
 

 

PROPOSTA 22 
Títol Vorera carretera Samalús 
Necessitat Millorar la seguretat i el desplaçament a peu. 
Descripció Fer una vorera més ample i més segura al tram del carrer 

del Figuera que va entre la plaça del Silenci i el carrer 
Banys. 

Ubicació Carrer del Figueral 
Explicació La proposta està dins el projecte d’ADIF de la supressió de 

passos a nivells. No es de competència municipal. 
 

PROPOSTA 192 
Títol Voreres Ctra. de Samalús 
Necessitat Facilitar el pas de vianants amb problemes de mobilitat, i 

de la resta també. 
Descripció Fer les voreres de la Ctra. de Samalús, des de el pas a 

nivell de la via del tren,fins al carrer Ametllers. Es 
referent normatiu en materia de mobilitat per la Llei 
9/2003 de 13 de juny. 

Ubicació La Garriga 
Explicació La proposta està dins el projecte d’ADIF de la supressió de 

passos a nivells. No es de competència municipal. 
 

PROPOSTA 37 
Títol Millora carretera de Samalus 
Necessitat Millorar la seguretat per a vianants i bicicletes de la 

Carretera de Samalús en el seu tram urbà 
Descripció Convertir el tram de la Carretera de Samalús des de el pas 

a nivell fins a la sortida del poble en carrer amb voreres i 
ressalts per reduir la velocitat 

Ubicació la garriga 
Categoria (€)  
Explicació La proposta està dins el projecte d’ADIF de la supressió de 

passos a nivells. No es de competència municipal. 
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PROPOSTA 99 
Títol Arranjament passeig dels til·lers. 
Necessitat Caldria substituir el sol canviant el sauló per un paviment 

adequat imitant  les rajoles modernistes (si pot ser), per 
evitar els caragols que es produeixen en dies de pluja que 
posen en perill la seguretat dels vianants, sobretot, els 
d'edat avançada. Cal protegir la gent gran. 

Descripció Cal deixar requadres als vols dels arbres, suficients grans 
per a garantir la seva supervivència, sense pors als 
defensors del sauló (que n'hi ha) però que davant de casa 
seva hi tenen paviment. Per altre banda entre plaça del 
Silenci i Passeig tenim el suficient sauló per no haver de 
condicionar el centre del poble. Avui ningú troba a faltar 
el de la Plaça de l'església. 

Ubicació Únicament al Passeig dels Til·lers 
Explicació La proposta de millora del Passeig dels Til·lers ja està 

executada. S’ha realitzat una compactació del sauló amb 
productes especials que eviten que es disgregui. 

 

 

PROPOSTA 151 
Títol Passeig dels til·lers 
Necessitat Substituir el sol per algun material rústic que no l'alteri 

les plujes. 
Descripció En pro de la seguretat ciutadana, l'elecció de materials i 

diseny ho fio a la capacitat dels responsables de l' àrea. En 
el ben entès que cal protegir l'arbreda del lloc. 

Ubicació Exclusivament al passeig dels til·lers. 
Explicació La proposta ja està realitzada. 

 

PROPOSTA 100 
Títol Treure sauló del passeig del til·lers 
Necessitat Cada vegada que plou s'emporta tot el sauló, que 

s'escampa per tot arreu, voravia, carrer Xic 
Corder...deixant uns forats profunds que són un perill 
pels vianants. Quan no plou, el gruix de sauló també fa 
difícil caminar-hi, anar amb cotxets i cadires de rodes. 

Descripció Continuar la plataforma única amb prioritat invertida del 
centre fins a la plaça del DrVich. Fer uns escocells ben 
grans x arbres. 

Ubicació La Garriga 
Explicació La proposta ja està realitzada. 
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PROPOSTA 62 
Títol Enllumenat en els passos de vianants 
Necessitat Evitar ensurts i possibles accidents 
Descripció Tant si vas a peu i vols travessar, com si vas en cotxe. No 

veus si algú trevessa fins que està al mig de la carretera. 
És molt perillos 

Ubicació Barri de dalt 
Explicació La part de Carretera nova i Carrer Calàbria és una actuació 

ja prevista. Pel que fa a la Carretera de l’Ametlla s’accepta, 
la proposta està al document de projectes vàlids. 

 

 

PROPOSTA 106 
Títol Pas de vianants 
Necessitat Il·luminació especifica a la majoria de passos de vianants 

que afecten als carrers de més trànsit. 
Descripció Senzillament donar més visibilitat, bàsicament nocturna, 

als passos de vianants. 
Ubicació Carretera Nova, Carretera de l'Ametlla, Carrer Calàbria, 

etc 
Explicació La part de Carretera nova i Carrer Calàbria és una actuació 

ja prevista. Pel que fa a la Carretera de l’Ametlla s’accepta, 
la proposta està al document de projectes vàlids. 

 

PROPOSTA 178 
Títol Il.luminació i millora de la carretera de Vic 
Necessitat Dificultat de visió i disminuir la perillositat 
Descripció Dotar de més llum a la carretera de Vic ja que els passos 

de vianants no es veuen gaire pels cotxes ni les voreres 
estan ben il·luminades pels vianants. 

Ubicació Carretera de Vic 
Explicació L’actuació ja està prevista de realitzar aquest 2020. 

 

PROPOSTA 26 (B) 

Títol Contenidors soterrats i més Llum al carrer 

Necessitat 2.- I la Llum al carrer, dona pena, si si es LED però no 
il·lumina gens , es veu un carrer molt trist i mort. 

Descripció 2.-  Iluminació a les dues bandes del carrer per donar vida 
al barri. 

Ubicació Carrer Abadessa Emma 

Explicació L’actuació ja s’està executant 
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PROPOSTA 215 (A) 

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 1.- Més il.luminació carrer Abadessa Emma (banda 
institut) és molt fosc.  

Descripció Adalt esmentat. 
Ubicació La Garriga 

Explicació L’actuació ja s’està executant 
 

PROPOSTA 98 
Títol Millora de la cruïlla carretera nova i Can Luna 
Necessitat Millora de la mobilitat peatons i vehicles. 
Descripció Si us plau, veure document adjunt:  

https://drive.google.com/file/d/1PCpPhO8eTI7gbNtfx
VTfDs5HZI18EvhR/view?usp=drivesdk  

Ubicació Cruilla c Impremta i ctra nova davant can Luna 
Explicació La millora de la cruïlla de la Carretera Nova i Can Luna 

està en estudi i es preveu realitzar-la a mig llarg termini. 
 

PROPOSTA 27 

Títol Arranjament passeig congost 

Necessitat Manca de seguretat en via urbana 

Descripció Dotar de continuitat de vorera i barana al costat del riu 
congost entre el carrer bertí i carrer farrans. En la 
actualitat no compleix els mínims de seguretat en una via 
d'anada i tornada escolar. 

Ubicació Carrer bertí/carrer Farrans 

Explicació L’actuació està prevista. L’ACA està realitzant els 
arranjaments necessaris. 

 

PROPOSTA 19 

Títol Acondicionar clavegueres 

Necessitat La falta de succió de les clavegueres quan plou molt 

Descripció Visc a una zona de la Garriga que quan plou molt es fan 
unes piscines brutals, voldria que fereu un 
acondicionament de les clavegueres per quan plou molt 
no passesi aixo 

Ubicació Al barri de Montserrat 

Explicació L’actuació està prevista. Les obres s’iniciaran el 2n 
semestre del 2021 

 

https://drive.google.com/file/d/1PCpPhO8eTI7gbNtfxVTfDs5HZI18EvhR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1PCpPhO8eTI7gbNtfxVTfDs5HZI18EvhR/view?usp=drivesdk
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PROPOSTA 262 

Títol Clavegueram Barri Montserrat  
Necessitat Que no facin mal olor al barri i que quan plogui no 

s’emboci tan fàcilment com ara. 
Descripció Que els adeqüin ha la capacitat real de la població que hi 

viu en la actualitat i la que viurà en un futur pròxim, ja 
que estan previstes noves promocions immobiliàries, que 
on ara hi ha cases volen fer blocs de pisos. 

Ubicació Barri de Montserrat 

Explicació L’actuació està prevista. Les obres s’iniciaran el 2n 
semestre del 2021 

 

PROPOSTA 53 
Títol Avinguda carretera de L’Ametlla 
Necessitat Arreglar 
Descripció Salvar els Plataners de la Carretera de L’Ametlla... 

arreglar aquesta avinguda i entrada del Poble....donar als 
arbres el lloc i la terra que necessiten...son la casa de 
molts ocells... 

Ubicació Carretera de L’Ametlla 
Explicació L’actuació està prevista per realitzar aquest any.  

 

PROPOSTA 133 
Títol fil ferro del malhivern 
Necessitat Al prindipi del Malhivern , al costat de les cases del 

devant del "caballito blanco" hi ha uns pilons de pedra 
que tenen uns fil ferros amb puntxes oxidades que no es 
veuen i poden fer molt de mal. La proposta es que ho 
treguin ja que si va algú corrent i no ho veu, pot fer molt 
de mal. Gràcies 

Descripció treure els fil ferros del principi del malhivern 
Ubicació final del passeig 
Explicació L’actuació està prevista per realitzar aquest any.  

 

PROPOSTA 216 

Títol Ampliació vorera i tanques de seguretat davant l'Escola 
Tagamanent 

Necessitat Evitar un accident per aglomeració de nens i famílies a la 
porta de l'escola 

Descripció Ampliació de la vorera de davant l'escola Tagamanet i 
col.locació de barreres per tal de evitar que amb les 
aglomeracions de les famílies en hores puntes  algun 
infant pugui caure a la carretera 

Ubicació Davant l'Escola Tagamanent 

Explicació Està previst realitzar l’actuació aquest any.  
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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 

Explicació Està previst realitzar l’actuació aquest any.  

 

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 

Explicació Està previst realitzar l’actuació aquest any.  

 

PROPOSTA 75 

Títol Accesibilidad en el entorno colegio Puiggraccios. 
Necessitat Poder tener vuena accesibilidad para ir al colegio a llevar 

los niños, llevando un carrito de bebe. 
Descripció Ampliacion en la medida de lo posible de las aceras del 

entorno del colegio, sobre todo la calle del Padro por lo 
estrechas que son y la cantidad de obtaculos de los 
diferentes servicios publicos que tiene.  Mejora del firme 
que esta en muy mal estado con diferenfes grietas y 
desnivel de la calzada. 

Ubicació Calle del Padro 

Explicació Està previst realitzar l’actuació aquest any.  
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4.- Zones verdes, places, parcs, entorn natural i sostenibilitat 

ambiental  

 

PROPOSTA 43 
Títol MILLORA DE L'ARBRAT 
Necessitat Tot el relacionat amb l'arbrat. Actualment l'arbrat del 

poble està molt deteriorat. Crec que hi ha la necessitat 
d'unes ordenances que el regulin. 

Descripció Tot el relacionat amb l'arbrat. Des de la seva protecció  
amb ordenances que tinguin present el catàleg de 
patrimoni d'arbrat fins la substitució dels arbres talats o 
morts, poda tenint en compte les necessitats de l'arbre, 
no de la "brutícia" que deixa, escocells en condicions que 
no ofeguin l'arbre, etc 

Ubicació Tot el municipi 
Explicació S’està elaborant el pla estratègic de l’arbrat que anirà 

acompanyat d’una ordenança municipal 
 

 

PROPOSTA 51 
Títol Millora arbrat i replantació 
Necessitat Manca de cura de l'arbrat municipal 
Descripció - Plantar arbres a tots els escocells buits i tapats - 

Substituir arbres morts - Ampliació escocells (de manera 
senzilla, no cal una obra d'enginyeria ni un pressupost 
desorbitat) 

Ubicació Arbrat 
Explicació S’està elaborant el pla estratègic de l’arbrat que anirà 

acompanyat d’una ordenança municipal 
 

PROPOSTA 66 
Títol Millora de l'arbrat viari i replantació 
Necessitat Completar i homogeneïtzar l'arbrat viari 
Descripció - Plantar arbres a tots els escocells buits i tapats - 

Substituir els arbres morts - Posar un rètol distintiu 
visible per posar en valor els arbres singulars 

Ubicació Arbrat viari 
Explicació S’està elaborant el pla estratègic de l’arbrat que anirà 

acompanyat d’una ordenança municipal 
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PROPOSTA 67 
Títol Millora i replantació de l'arbrat viari 
Necessitat Completar i homogeneïtzar l'arbrat viari de la Garriga 
Descripció - Plantar arbres a tots els escocells buits i tapats  - 

Substituir els arbres morts  - Posar un rètol distintiu 
visible per posar en valor els arbres singulars 

Ubicació Arbrat viari de la Garriga 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 

 

PROPOSTA 253 
Títol Millora de l'arbrat viari i replantació. 
Necessitat  Completar i millorar  l'arbrat viari. 
Descripció Descripció de la proposta: - Plantar arbres a tots els 

escocells buits i tapats - Substituir els arbres morts - 
Posar un rètol distintiu visible per posar en valor els 
arbres singulars 

Ubicació  Arbrat viari 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 

 

PROPOSTA 254 
Títol Millora de l'arbrat viari 
Necessitat  Completar i millorar  l'arbrat viari. Descripció de la 

proposta: - Plantar arbres a tots els escocells buits i 
tapats - Substituir els arbres morts - Posar un rètol 
distintiu visible per posar en valor els arbres singulars 

Descripció - Plantar arbres a tots els escocells buits i tapats - 
Substituir els arbres morts - Posar un rètol distintiu 
visible per posar en valor els arbres singulars  

Ubicació Arbrat viari 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 
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PROPOSTA 255 
Títol Millora de l'arbrat viarI 
Necessitat Necessitat que vol resoldre: Completar i millorar  l'arbrat 

viari. 
Descripció - Plantar arbres a tots els escocells buits i tapats - 

Substituir els arbres morts - Posar un rètol distintiu 
visible per posar en valor els arbres singulars 

Ubicació Arbrat viari 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 

 

PROPOSTA 61 
Títol Reposició arbrat 
Necessitat Manca d'arbrat 
Descripció Plantació d'arbres a tots els escocells buits i/o tapats 

Substituir arbres morts 
Ubicació la garriga 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 

 

PROPOSTA 171 
Títol més arbres 
Necessitat pèrdua progressiva d'arbrat al nostre poble 
Descripció plantació d'arbres a tots els escocells buits i/o tapats.  

substitució d'arbres morts 
Ubicació a tot el municipi 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 
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PROPOSTA 138 
Títol Més zones verdes 
Necessitat Espais amb més ombra i zones verdes 
Descripció Plantar arbres en els carrers amples per donar ombra a 

l’estiu i augmentar les zones verdes del poble. 
Ubicació Can Illa i parc del costat de l’escola les Caliues. 
Explicació En els escocells tapats no es podrà replantar, ja que si 

s’han tapat és degut a que hi passen alguns serveis bàsics 
soterrats. 
Es disposa d’un pla de millora del verd urbà, que 
contempla fer una plantació en llocs estratègics del 
municipi entre desembre 2020 i febrer 2021. 

 

PROPOSTA 264 
Títol Acceso a la montaña 
Necessitat La falta de señalizacion en los caminos de la montaña. 
Descripció Colocarseñalizaciones en el camino de la montaña, 

usandomateriales amigables con el medioambiente. Se 
podríacolocarcarteles de madera, pintados con tinta 
biodegradable. Incluso podria usarseesa tinta para el 
suelo. 

Ubicació La Garriga 
Explicació La proposta va guanyar l’any passat i s’està realitzant. 

 

PROPOSTA 12 
Títol Arreglem el riu Congost 
Necessitat Crec que s'hauria d'arreglar el cami que va de Pinetons a 

Les piscines del Figaró pel riu. Esta tot ple de mala herba, 
brut, ple de brossa, arbres trencats, restes de cotxes, etc... 
abans teniem un Camí preciós i ara està tot molt 
desarreglat. 

Descripció El riu d'ha de netejar, retirar restes de cotxes, plastics, 
etc.. que hi son desde les ultimes pluges fortes de l'any 
passat, tallar o treure les males herbes que estan per tot 
arreu, treure o arreglar arbres trencats, posar al seu lloc 
murs de pedra que han caigut, posra baranes de fusta on 
calgui, etcetcetc Per descontat fan falta esvacadores per 
arreglar moltes de les coses que shanespallat, el cami esta 
devastat 

Ubicació La Garriga cami riu Congost desde Pinetons 
Explicació La proposta està en procés de resoldre’s i alguna actuació 

ja està realitzada 
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PROPOSTA 252 
Títol Millora pas del riu Congost pel camí de Figaró 
Necessitat El camí per anar a peu de Figaró a la Garriga, travessa en 

un punt el riu Congost. Aquest pas podria millorar-se per 
fer més fàcil travessar-lo. 

Descripció Caldria fer millores al pas pel riu del camí per anar a peu 
o en bici entre Figaró i la Garriga. 

Ubicació Camí a peu a Figaró 
Explicació L’actuació que proposa ja està realitzada 
 

PROPOSTA 12 
Títol Arreglem el riu Congost 
Necessitat Crec que s'hauria d'arreglar el cami que va de Pinetons a 

Les piscines del Figaró pel riu. Esta tot ple de mala herba, 
brut, ple de brossa, arbres trencats, restes de cotxes, etc... 
abans teniem un Camí preciós i ara està tot molt 
desarreglat. 

Descripció El riu d'ha de netejar, retirar restes de cotxes, plastics, 
etc.. que hi son desde les ultimes pluges fortes de l'any 
passat, tallar o treure les males herbes que estan per tot 
arreu, treure o arreglar arbres trencats, posar al seu lloc 
murs de pedra que han caigut, posra baranes de fusta on 
calgui, etcetcetc Per descontat fan falta esvacadores per 
arreglar moltes de les coses que shanespallat, el cami esta 
devastat 

Ubicació La Garriga cami riu Congost desde Pinetons 
Explicació Cada any està previst dins el pressupost municipal anar 

arreglant diferents trams 
 

PROPOSTA 139 
Títol Camí fluvial la Garriga-ElFigaró 
Necessitat Fer transitable per caminants i bicicletes el camí fluvial 

de la Garriga fins el Figaró 
Descripció Com diu la necessitat, es tracte de fer els arrengaments 

corresponents amb els trams que la riuada ha fet malbé, 
així com aixamplaralgnstraams que son molt estrets i 
aplanar alguns altres que tenen unes pedres molt 
perilloses per els ciclistes. 

Ubicació la llera del Congost 
Explicació El Consorci del Besos Tordera ha redactat el projecte i 

Diputació és qui ha de realitzar la inversió. Per tant, la 
competència no és municipal i està previst a llarg termini. 
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5. Insonorització acústica C-17 

 

PROPOSTA 30 
Títol Aillament C17 tram carrer Martí l’humà 
Necessitat Reduir soroll i contaminació atmosfèrica prpcedent de la 

c17 en els habitatges propers (franja carrer Marti l’humà, 
carrer dels Pins, carrer de les Pedres Blanques i altres). 

Descripció Col.locacio barreres acustiques i de reducció de les 
emissions procedents del tràfic rodat de la c17 

Ubicació Tram c17 al lalrg del carrer Martí l’humà 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 

 

PROPOSTA 47 
Títol Mur de so a la C17 (barri Can Noguera i d'altres que s'hi 

vegin afectats) 
Necessitat Volem que el soroll de la C17 no sigui una molèstia pels 

que hi vivim al costat 
Descripció La nostra proposta (familiars, coneguts i veïns) consisteix 

a construir un mur de so a la C17, per tal d'evitar que el 
soroll dels cotxes i camions generi molèsties al veïnat de 
Can Noguera (desconeixem si això també afecta a d'altres 
barris). El cert és que el nostre barri guanyaria molta 
tranquil·litat sense aquest soroll i sense cap mena de 
dubte, guanyaríem amb molta qualitat de vida, tant pels 
que hi vivim com pels que s'hi apropen a passejar o fer 
esport. 

Ubicació La Garriga (almenys, a Can Noguera) 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 
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PROPOSTA 200 
Títol Insonorització acústica C-17 
Necessitat Aillar acústicament la C-17 al seu pas per la part que toca 

al barri de Can Noguera. 
Descripció Posar pantalles acústiques als costats de l'autovia i reduir 

la contaminació acústica d'aquesta autovía que afecta 
directament a tots els que vivim a prop de la mteixa. Al 
carrer Pins (on visc jo) el soroll és constant durant el dia i 
la nit. 

Ubicació A la C17, el tram que afecta al barri de Can Noguera 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 

  

PROPOSTA 89 
Títol Barrera acústica C17-zona pinetons 
Necessitat Evitar sentir el trànsit de la C17 
Descripció Realitzar una barrera acústica ( si no hi ha prou 

pressupost,si conve amb arbres de fulla perenne), per tal 
que el sorroll del transit de la C17  no se senti. Hi ha l 
escola i des del pati de sent molt, nens no tenen perquè 
estar exposats a sorroll constant 

Ubicació Zona pinetons 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 

 

PROPOSTA 188 
Títol Barrera acústica 
Necessitat Disminució soroll C17 
Descripció Plantar arbres de fulla perenne al perímetre de la C17 
Ubicació Can Noguera, Pinetons 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 
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PROPOSTA 164 
Títol Posar balles x insonoritzar la C-17 
Necessitat Evitar sentir el soroll a la carretera. 
Descripció Posar balles x insonoritzar la c-17 al Barri de les Roques 
Ubicació Al barri de les Roques 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 

 

PROPOSTA 193 
Títol Soterramiento c17 
Necessitat Eliminación de la excesiva contaminación acústica de La 

Garriga. 
Descripció Soterramiento de la c17 a su paso por La Garriga. 
Ubicació C17 a su paso por el municipio. 
Expliació Tot i que la proposta no és de competència municipal, 

actualment s’està treballant amb aquesta demanda. 
L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el Delegat del 
govern la Generalitat i la informació rebuda és que la 
contractació per a la licitació de les barreres acústiques 
està iniciada. 

 


