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
1.1.- Equipaments esportius
1.1.1.- Pista nº1
Actualment s’està treballant amb un projecte per millorar la zona de la pista nº1,
que preveu entre d’altres actuacions realitzar una zona de jocs, una zona
d’aparcament i millorar les graderies. Per aquest motiu les següents propostes
no passen al taller ciutadà perquè ja estan previstes de realitzar.
60
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Pista n 1
Grades y pista en general
Les grades son un perill públic. No cal gran cosa. Asfaltat.
Pista n1
Inversió ja prevista

41
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació

ACONDICIONAMENT PISTA ESCOLA PUIGGRACIOS
Que les nens tinguin un lloc en condicions al sortir de
l´escola per tal de berenar, jugar,..., ja que als voltants de
l´escola estar en un estat de deixadesa lamentable i fa
molts anys que no es fa res
Acondicionar i fer una zona de jocs i parc infantil, bancs,...,
a la zona situada al costat de la pista n.1 de l´escola
Puiggracios on actualment hi ha l´aparcament de terra per
cotxes.
C/ Pere Ballus
Inversió ja prevista

345
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Grades pista n1
Arreglar les grades de la pista n1
Fer reparacions en els baixants, afegir cadires o quelcom
més còmode i útil
Pistan 1
Inversió ja prevista
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143 i 261
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

1.-Grades pista n 1
2.-Pista n1
1.- No es pot seure a les grades
2.- Millorar les grades
1.- Arreglar les grades
2.Pista n 1
Inversió ja prevista

210
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Arreglar les grades de la pista número 1
Poder fer ús de la pista per esdeveniments en els que hi ha
força públic.
Les grades de la pista número 1 estan molt malmeses,
desgastades, gravades i fan molt malbé la roba, a banda
de ser molt incòmodes.
La pista es fa servir per a diferents actes del poble
(sardanes, Dia Internacional de la Dansa, Festa Major etc.
L’escola Puiggraciós també en fa ús per a diversos
esdeveniments amb públic, com ara la representació teatral
de Sant Jordi i les actuacions de la festa de fi de curs
Disposar d'un equipament a l'aire lliure i cèntric on poder fer
actes amb públic és un valor afegit pel poble i ja que el
tenim valdria la pena rehabilitar-lo i tenir-lo en condicions.
Pista número 1
Inversió ja prevista

316
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Pista n 1
Renovació de les grades i tancament
Les grades estan destrossades i el tancament que envolta
la pista està en males condicions i és perillós per als nens
que hi juguen
Pista número 1
Inversió ja prevista

4
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105 i 263
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

1.- Arreglar la pista número 1 i espai adjacent
2.- Vestidors pista n 1
1.- Els vestuaris estan molt deixats.
2.- Adequar els vestidors pista n 1
1.- Millorar els vestuaris.
2.- 2.- Adequar els vestidors pista n 1
Pista número 1
Inversió ja prevista

104
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Arreglar la pista número 1 i espai adjacent
Millorar la pista número 1 i el seu entorn tant de cara als
veïns del barri com de les entitats que fan ús d'aquest
espai.
1.- Millorar entorn de la pista: paviment, jardins, graderies.
2.- En aquell espai, fer-hi una zona de jocs infantil
Pista número 1
Inversió ja prevista

280
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Pista n 1 i camí de
Senyalització urgent i ressalts del passeug Vilanova i
l’entorn
Senyalització i reparació de la pista n 1 (esglaons fan pena)
i també una neteja periòdica milloraria la netedat i la
seguretat.

Ubicació
Inversió ja prevista
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1.2.1.- Camp de futbol

Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Aclariment

163, 164 i 165
LA PROPOSTA
Cal potenciar el nostre camp de futbol
Arreglar marcador. Posar la gespa nova. Fer un nou bar.
Cal un canvi de la gespa que es molt gastada. Cal arreglar
el marcador que està trencat i fer una inversió com cal en el
bar que es molt vell i necessita una zona gran tipus
menjador per augmentar possibilitats de mes guany i zona
de esbarjo per els familiars dels nostres nens. Gràcies per
aquesta iniciativa!!!
La Garriga
Inversió ja prevista
La gespa del camp de futbol està prevista canviar al llarg
del 2018, el marcador ja s’ha canviat aquest 2017.
Dins d’aquesta proposta, hi ha el bar, que és una petició
que no pota passar al taller ciutadà, ja que una instal·lació
d’aquestes característiques faria reduir l’espai pel públic,
pels jugadors i per les vies d’entrada, sortida i evacuació de
l’equipament.

6
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1.2.- Equipaments culturals
1.2.1.- Teatre
Aquestes dues propostes demanen fer reformes i recuperar el Bar del Teatre de la
Garriga, El Patronat. Cal informar que les reformes en aquest equipament estan
pressupostades i en previsió d’execució durant l’estiu del 2017.

176
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació

Recuperació del Bar del Teatre el Patronat
Tornar a posar en funcionament el bar del patronat, fent les
reformes necessàries a fi de que sigui un espai atractiu i
rendible per la persona i/o col·lectiu que vulgui obtenir-ne
l'adjudicació.
Seria molt interessant recuperar com a espai de trobada el
bar del patronat, hi hagi o no espectacle al teatre. Donar
més vida al passeig.
Bar del teatre el Patronat
Inversió ja prevista

176
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Reformes necessàries all bar del teatre
Servei de bar del teatre
Fer les reformes necessàries a l'espai del bar del teatre,
per tornar-lo a obrir.
Teatre de la Garriga
Inversió ja prevista
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1.2.2.- Auditori

La següent proposta demana que es pugui posar algun element a l’escenari de
l’Auditori que dóna a la Plaça del Silenci. S’informa que està previst disposar tanques
mòbils que s’hauran de muntar i desmuntar per part de l’entitat que ocupi l’espai.

123
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Silenci a l'auditori
Anul·lar el soroll a l'exterior de l'Auditori perquè es pugui
treballar i dur les activitats pròpies a l'interior en condicions.
Massa sovint hi ha grups de persones assegudes a la part
exterior de l'escenari de l'auditori, xerrant, cridant, fent
soroll, tenint música amb altaveus amb volum molt alt. Això
fa molt difícil poder fer les activitats de l'interior en
condicions. Es tracta de posar algun tipus d'element que
impedeixi l'estada a la part exterior de l'escenari, com
jardineres o algun tipus de tanca que es pugui treure quan
calgui obrir l'escenari a fora. Les jardineres no caldria
treure-les, segurament.
Auditori municipal
Inversió ja prevista.
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1.2.3.- Bucs d’assaig

Les següents propostes parlen de la necessitat de disposar de bucs d’assaig a la
Garriga.
Dins el pla d’usos de Can Luna hi ha contemplada la creació de bucs d’assaig per a
grups musicals, encara que en una fase posterior a la construcció de la sala polivalent
que es realitzarà al llarg del 2018. Tanmateix és una proposta no calendaritzada, sinó
subjecte al pressupost de l’Ajuntament i a la decisió política d’executar la següent fase
de les obres.

96
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Sala polivalent + bucs d'assaig
La manca d'un espai on poder promoure la formació I
l’assentament de grups musicals locals i tindre-hi una sala i
consegüentment una programació continua de concerts.
Adequar a les necessitats sonores i d' espai un equipament
municipal, per poder promoure la música al poble.
Promovent la cultura I donant al nostre jovent la oportunitat
de formar part del teixit cultural del poble.
Can Luna o un altre espai adequat a aquestes necessitats.
Inversió ja prevista

307
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Locals d’assaig
Tenir locals per música
Fer locals d’assaig per músics locals ja que n’hi ha pocs i
són molt carsi així poder promoure la música a la Garriga.

Ubicació
Inversió ja prevista

367
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Sales d’assaig per a músics
Satisfer la meva projecció musical
Necessitem bucs d’assaig perquè els grups novells
puguem assajar més còmodament i amb les instal·lacions
òptimes
Escola de Música Municipal
Inversió ja prevista
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1.2.4.- Biblioteca
Les següents 5 propostes demanen ampliar horaris, espais i d’altres millores a la
Biblioteca Núria Albó.
Obrir més hores la biblioteca no es tracta d’una una inversió. Tot i així, enguany ja s’ha
ampliat l’horari de la Biblioteca Núria Albó en èpoques d’exàmens i és previst
continuar-ho fent. Actualment, i a través de la Diputació de Barcelona, s’està estudiant
com rendibilitzar al màxim l’espai de la Biblioteca i optimitzar-ne els recursos.
A la Bilblioteca també es disposa de sales a la segona planta de l’edifici amb la finalitat
de ser utilitzades com a sales d’estudi.
Posar més punts de lectura, no és viable pel què fa a la capacitat de l’espai i ja es
disposen dels punts de lectura que estableixen els estàndards.

118
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Biblioteca
Horaris i espais
Ampliar els horaris de la biblioteca els matins, dissabtes
sencers i almenys diumenges matins.
Crear sales on poder treballar en grup i així no molestar als
altres.
Biblioteca
Inversió ja prevista

232
LA PROPOSTA
MILLORES A LA BIBLIOTECA NÚRIA ALBÓ
Donar compliment al Pla d’Equipaments Culturals de
Catalunya per a cobrir mancances de la Biblioteca.
Fer més extensa la franja horària de la biblioteca, fer més
punts de lectura, reformar l’espai infantil i posar més
ordinadors.
Biblioteca municipal Núria Albó.
Inversió ja prevista

259
LA PROPOSTA
Ampliar horari bibloteca
Tenir oberta la biblioteca per poder gaudir-ne
Obrir tots els dissabtes de l’any i la franja entre setmana
que roman tancada
Biblioteca Núria Albó
Inversió ja prevista
10
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Títol
Necessitat
Descripció

351
LA PROPOSTA
Més hores, més cultura, més lectura
Facilitar l’accés a estudiants i usuaris en horaris més
adequats i necessaris
Ampliar ‘horari i dies d’obertura de la biblioteca. Lloc
d’estudi per estudiants. Lloc d’esbarjo per altres usuaris

Ubicació
Inversió ja prevista
297
DADES DE LA PERSONA / ENTITAT /GRUP QUE FA LA PROPOSTA
LA PROPOSTA
Títol
Zona d’estudi
Necessitat
Descripció
Zona on els estudiants puguin anar-hi, caps de setmana
inclosos, ja que la biblioteca té un horari molt limitat.
Ubicació
Ca Luna, zona de baix de la biblioteca (c/Sant Francesc)
Inversió ja prevista
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1.3.- Can Luna
Les següents propostes demanen fer de can luna un equpiament de referència i que
sigui un centre cívic.
Està previst que Can Luna sigui l’equipament sòcio-cultural de referència una vegada
s’hagin executat totes les fases que preveu el pla d’usos. De moment, durant el 2018
es realitzaran les obres de l’espai de sala polivalent. Podeu consultar més informació a
www.canluna.lagarriga.cat.

97
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Centre cívic
Espai lúdic i cultural per a joves adults
Espai lúdic i cultural per a joves adults
Can luna
Inversió ja prevista

380
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Centre cívic i cultural
Crec que la Garriga té habitants i entitats com per tenir un
centre cívic i cultural
Can luna
Inversió ja prevista

390
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Centro cívico
Para que haya un espacio que toda la gente puede
disfrutarlo
Que sea un espacio con actividades para todos
Can luna
Inversió ja prevista

151
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Sala polivalent
Un lloc de reunió per gent de totes les edats amb jocs i
possibilitats de fer actuacions.
Bar, billar, jocs de taula, petit escenari. Per reconèixer nos
com a poble.
Can Luna
Inversió ja prevista

12
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285
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Casal de joves i punt d’informació juvenil
Equipaments actuals han quedat petits i han perdut
funcionalitat
Equipaments amb més espai utilitzables amb lloc per dur-hi
a terme més d’una activitat i acció alhora
Can Luna
Inversió ja prevista

306
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Ateneu popular la Garriga
Els joves no disposen d’un espai per poder fer propostes
autogestionades d’oci nocturn
Habilitar un equipament municipal per poder-hi organitzar
concerts, fer festes , etc. (tipus casino de Cardedeu)
Can Luna, la torre del fanal
Inversió ja prevista
368
LA PROPOSTA
Nova aula de pintura
L’aula que faig servir és plena de taules i ens cal more
cada vegada.
Una aula adequada exclusivament i equipada per a fer
classes de pintura i tècniques similars, suficient per a grups
de 15 persones.
Can Luna o similar
Inversió ja prevista

256
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Can Luna
Necessitat d'espais per activitats que s'organitzen a la
Garriga
Augmentar el pressupost per les reformes de Can Luna o
destinar els diners a equipar-lo.
Espai de Can Luna
Inversió ja prevista
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Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

155
LA PROPOSTA
Espai jove
Oferir un espai pels joves on poder reunir-se i que no
molestin als veins
A la Garriga no hi ha una zona habilitada per cobrir les
necessitats dels joves. A les nits es reuneixen a espais
públics com la pista numero 1, la plaça del silenci....creant
xivarri i moltes vegades destrosses i brutícia que molesta
als veïns.
Crec que com a joves tenen el dret de trobar-se i reunir-se
lliurement però en zones habilitades i que no tinguin
necessitat d’anar a altres zones del poble on no estan
destinades per a tals trobades. Moltes vegades hem anat a
la plaça del silenci amb els nens i els gronxadors estan
plens d’adolescents menjant pipes i embrutant el terra on
corren i gategen els nens. També ens trobem ampolles de
vidre trencades i es un perill. S’hauria de donar opcions als
joves, un lloc accessible i gran.
Al poble, a diferents zones perquè els joves i tinguessin
accés. Can illa, pinetons, can noguera,.... habilitar aquestes
zones pels joves de diferents parts del poble.
Inversió ja prevista
366
LA PROPOSTA
Casal de joventut
Manca d’instal·lacions per als joves on poder estar tota una
tarda gaudint.
Posar instal·lacions on poder gaudir tota una tarda amb
amics.
La Garriga municipi d’interès turístic
Inversió ja prevista

285
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Casal de joves i punt d’informació juvenil
Equipaments actuals han quedat petits i han perdut
funcionalitat
Equipaments amb més espai utilitzables amb lloc per dur-hi
a terme més d’una activitat i acció alhora
Can Luna
Inversió ja prevista
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1.4.- Equipaments educatius

370
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Reforma wc Homes
Que al centre (EMAD) hi hagi més d’un lavabo d’homes i
no comparteixi espai amb quartet neteja
Renovar els espais dels WC. Les instal·lacions són velles i
per accedir al quartet de neteja s’ha de passar pel bany
d’homes i només hi ha un lavabo. Pel volum d’usuaris és
insuficient.

Ubicació
Inversió ja prevista i parlada amb direcció de l’EMAD.

15
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1.5.- Equipaments sanitaris, emergències, assistencials
En aquest apartat hi ha tres de les propostes (64, 63, 361) que demanen
augmentar els desfibril·ladors a la Garriga.
Pel què fa als desfibril·ladors, us informem que l’Ajuntament de la Garriga ha
instal·lat progressivament Desfibril·ladors (DESAs) al municipi tenint en compte la
ubicació d’aquests dispositius de tal manera que les diferents zones de la Garriga
quedin cobertes. Actualment n’hi ha 4 DESAs a l’exterior d’edificis on hi ha elevada
presència de persones. Durant el 2017 s’en col·locarà una a la policia, així ja
s’abasteix el centre del municipi (i s’està estudiant la possibilitat de col·locar un
plafó a l’exterior).

64
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

DEA MOBIL PER A VEHICLES EMERGENCIA LG
CARDIOPROTECCIÓ ACTES O CURSES
Comprar 1 o 2 Desfibriladors automàtics externs per deixarlos en diposit a la Prefactura de la Policia Local i quant hi
hagi actes, curses, activitats els equips que realitzin aquest
servei els recollin i equipin el seu vehicle amb aquest Dea.
PREFACTURA POLICIA LOCAL /VEHICLES PC o ALTRE
Inversió ja prevista

63
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

PLAFO AMB DESFIBRILADOR AUTOMATIC A ZONA
CENTRE
Millorar la Cardioprotecció a la zona centre de la Garriga
A la Garriga darrerament s’estant equipant quasi tots els
equipaments municipals amb DEA'S, però creiem que la
zona del centre de la Garriga, encara que tinguem el Cap, li
manca un PLAFO AMB DEA com el del Patronat a la Plaça
de Can Daschs.
plaça de can Daschs
Inversió ja prevista

361
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

DEA cada 2 minuts
Resposta ràpida a problemes cardio respiratoris
Segons la OMS s’ha de tenir un DEA a una distància de 2
minuts a peu per a una bona assistència en cas d’urgència
A tota la Garriga
Inversió ja prevista
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65
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció

Ubicació

CREACIÓ MAGATZEM EMERGENCIES A LA GARRIGA
Tindre material logístic (llits plegables, mantes , i altre
material) per si s escau disposar d elll de manera
immediata i no tenir que esperar material de Granollers o
de BCN.
Adequar el magatzem que hi ha sota rampa del pàrking de
la Biblioteca ,(pavimentar-lo, equipar-lo amb estanteries)
per crear un magatzem emergències per els diversos
equips d emergències que hi ha la LG. proposta aquesta
presentada a pressupostos participatius 2016 i acceptada i
NO executada.
PARKING BIBLIOTECA
Inversió ja prevista
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1.6.- Instal·lacions, material i mobiliari
Les propostes 189, 410 i 275 demanen invertir en infraesctructures municipals.
Aquestes propostes ja tenen destinada una part del pressupost municipal.
Anualment, el pressupost municipal ja preveu el recanvi, la compra i/o lloguer de
material per a celebracions populars i mobiliari urbà. Per tant, ja es disposa d’una
partida d’inversions per aquesta demanda.

189
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Adquisició de bancs i cadires
La manca de taules i cadires plegables per a festes i
celebracions populars
Adquirir més cadires plegables i més taules per a àpats
populars per part de l'ajuntament per tal que es puguin
cedir a les entitats i que no en manquin en dies que
coincideixen més d'un acte.

Ubicació
Inversió ja prevista.

410
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Infraestructures noves pel poble
Degut a la quantitat d’activitats que es fan al poble durant
tot l’any
Més infraestructures per les entitats tipus cadires, taules
que no pesin, una nova tarima en condicions, etc.
Tot el poble
Inversió ja prevista

275
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Papereres fantasma
Manca de papereres
Al carrer Paulau fa temps van desaparèixer 2 papereres
davant el n 17 i així s’ha quedat. A la plaça dels 3 tombs
van trigar 7 anys a tornar-les al seu lloc. Al carrer Moranta
van fer obres i en comptes de deixar-lo com estava abans
es van carregar 2 bancs i 2 papereres. Després de fer un
escrit van tornar a col·locar els bancs (nou mesos després)
però es van deixar una paperera. I ara els cotxes pujen a la
vorera i estacionen darrera dels contenidors de reciclatge al
costat del pont que creua el riu Congost amb total
impunitat. Jo a això li dic mala praxis.

Ubicació
Inversió ja prevista
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1.7.- Altres
272
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Aclariement

Un local per poder-hi celebrar un funeral laic
El poble no té cap sala per poder acomiadar un difunt
La sala hauria de ser gran, digna i collidora, amb claror
natural que transmeti pau
Podria ser a Can Luna?
Inversió ja prevista
Can Luna ja té un projecte d’usos aprovat en el qual no es
preveu realizar un espai únicament destinat a aquest ús,
per bé que sí que es farà una sala polivalent.
Actualment el municipi disposa d’equipaments municipals
per a celebrar funerals laics, com per exempel Can Raspall
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2.- VORERES, ACCESSIBILITAT, CIRCULACIÓ, ENLLUMENAT,
MOBILITAT, ASFALTAT , PK

2.1. Carretera de Samalús
Les següents propostes demanen actuacions a la Carretera de Samalús, les quals no
passaran al taller ciutadà ja que al llarg del 2018 ja es preveu reurbanitzar la Carretra
de Samalús, on es refarà el paviment i l’enllumenat.

116, 117
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Voreres i ressalts per a reduir la velocitat a la carretera de
Samalús
Millorar la mobilitat i la seguretat a la carretera de Samalús
Complementar tots els trossos de voreres que falten en
ambdós costats de la carretera i posar ressalts a l’asfalt per
reduir la velocitat dels vehicles.
Carretera de Samalús
Inversió ja prevista

83
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació

PAS PEATONAL
Inexistència de pas peatonal clar, suficient i separat del
trànsit de vehicles al creuament amb la via del tren a la
carretera de samalús. Situació de negligència greu, que
perdura any riera any sense.
Construcció d'un pas peatonal pels vianants per tal de
solucionar el gran perill existent actualment si es pretén
creuar a peu les vies del tren.
Carretera de samalús al creuament amb via del tren
Inversió ja prevista

324
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Enllumenat públic
Enllumenat de la carretera de Samalús
La carretera de Samalús té una mancança de llums a partir
del pas a nivell del tren. Les poques faroles queden
anul·lades quan els arbres estan plens de fulles, fanals
més baixos

Ubicació
Inversió ja prevista
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358
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)

Enllumenat carretera Samalús
Foscor pels vianants que fa por per alguns trams
Actualitzar l’enllumenat de la carretera de Samalús. Baixem
al poble a peu i a la nit hi ha foscor absoluta en alguns
trams
Cada vegada hi ha més persones que baixen a peu
Carretera de Samalús
Enllumenat
Inversió ja prevista
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2.2.- Carrer Figueral / C Banys / Passeig Congost
110
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Arreglat el carrer Figueral
La vorera del carrer en el tram de la plaça del silenci al
carrer banys és perillosa
En aquest tram no hi ha separació entre vianants i cotxes,
fa pendent i és irregular. Es pot ensopegar i caure quan hi
passa un cotxe. S’ha d’arreglar
Carrer Figueral
Inversió ja prevista

154
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Voreres Figueral
Mal estat de la vorera, és un perill
Millorar el tram de vorera del carrer figueral que va de la
plaça del silenci al carrer banys. La vorera actual (banda
fundació Martí l'humà) és irregular i molt baixa respecte el
nivell del carrer. És fàcil torçar se un peu i no protegeix els
vianants si un cotxe es despista. És una vorera molt
utilitzada per gent que agafa el tren.
La Garriga
Inversió ja prevista

407
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Millora c/Banys
Facilitar la circulació de persones i vehicles en un carrer tan
comercial
Suprimir les voreres, tal com s’ha fet al carrer Calàbria a
partir del Figueral fins al carrer de la doma
Banys
Inversió ja prevista

384
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Facilitar la comunicació d’un extrem del municipi a l’altre
potenciant l’esport a través del carril bici
Lateral riu: millorar el lateral del riu des de Pinetons fins a la
resta del municipi i ser un camí sense obstacles.
Realitzar en aquest lloc carril bici des de Pinetons

Ubicació
Inversió ja prevista
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2.3.- Adequació de voreres i millora de l’accessibilitat
L’Ajuntament de la Garriga disposa d’un pla d’accessibilitat (pla director d’àmbit
municipal) que es va executant en el temps, per tant, ja es disposa anualment d’una
partida d’inversió per aquestes actuacions.

149
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Descripció
Ubicació
Aclariment

Ascensor o rampa Av. 11 de Setembre
Dificultat d'accés per a cotxets o persones amb cadira de
rodes, ja que l'accés que passa sota la via només es pot fer
per escales i dificulta arribar amb cotxet o persones amb
mobilitat reduïda.
En una de les bandes proposaria la creació d'una rampa o
un ascensor ( depenent del que costés) per poder facilitar
aquest accés directe
Avinguda 11 de setembre. Concretament les escales que
passen sota la via del tren.
Inversió ja prevista (la rampa).
ADIF i l’Ajuntament de la Garriga té tot un seguit
d’actuacions previstes a realitzar. Les següents propostes
formen part d’aquest paquet d’actuacions: es farà un pas
adaptat a l’Avinguda 11 de setembre; es suprimiran els
passos a nivell de la Carretera Samalús, del Carrer del
Bosc i de Can Terrers; es reforçaran els passos soterrats
existents i se’n farà un d’elevat a la zona sud.

45
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Semàfor
Quan és passa pel pont de sota la via del tren, al costat de
l'estació i que uneix la Rondes Carril de est a oest, no hi ha
visibilitat i és troben cotxes de cara.
Posar un semàfor de pas alternatiu amb detectors.
Ronda del Carril
Inversió ja prevista

144
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Rebaixar les voreres
Poder caminar bé amb cotxet o cadira de rodes
Rebaixar les voreres que no estan rebaixades als passos
de zebra
Diversos carrers
Inversió ja prevista
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212
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Guals adaptats a totes les cruïlles
Accessibilitat total en els passos de vianants de totes les
cruïlles del municipi.
Crec recordar haver llegit que enguany l'Ajuntament
entomava accions relacionades amb el pla d'adaptació del
municipi.
A nivell bàsic per a garantir una bona mobilitat de tothom, i
en especial de les persones amb mobilitat reduïda, per
necessitat, cal acabar la construcció dels guals que
manquen en moltes cruïlles en les que hi ha passos de
vianants. També cal refer alguns dels que ja es van
construir, perquè no es van fer igualant el nivell entre la
vorera i el vial i són graons de 10 cm i més alçada, disseny
que impedeix l'accés amb cadires de rodes motoritzades i
per als usuaris de cadires de rodes manuals suposa un
esforç i un perill, o la impossibilitat d'accés.
Voreres
Inversió ja prevista

392
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Millorar les voreres dels carrers de la Garriga
Facilitar la circulació a les persones amb cadira de rodes i
cotxets de nens petits
Les cantonades de tots els carrers s’haurien de rebaixar
per facilitar la circulació amb cadira de rodes i de cotxets de
nens petits.
Tots els carrers del municipi
Inversió ja prevista

298
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Obras públicas para mejora de los viandantes
Baches en aceras, aceras ladeadas en el barrio de Can
Noguera (hacer accesos al rio)
Habilitar todas las barreras arquitectonicas en todo el barrio
y disponer de más bancos públicos para todas las
personas con minúsvalia física , que somos muchas.
Tot el municipi (principalment el barri de Can Noguera)
Inversió ja prevista
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119
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Millorar els passos a nivell del tren
Disminuir el risc d’accidents
Fer un pas exclusiu per a vianants. Ampliar el pont túnel de
sota l’estació per tal de millorar l’accés a persones amb
discapacitats, per no parlar de soterrar la línia.
La línia estació, el pont/túnel pas a nivell de la ronda de
carril.
Accessibilitat
Inversió ja prevista
404
LA PROPOSTA
Arranjament de vorera
Arranjar vorera i carril bici
Arranjar el tros de sorra de la vorera i el carril bici
Carretera nova entre els n 50 i 52
Inversió ja prevista

197, 198 i 199
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Supressió de barreres arquitectòniques a voreres i
establiments comercials
Fer possible la circulació amb normalitat de cadires
impulsades amb motor, manuals, cotxets infantils,
caminadors, etc.
S'ha fet una magnífica millora del centre del poble en
eliminar les voreres i per completar aquesta tasca cal:
1. Estendre aquesta actuació una mica més enllà: carrer
banys zona centre, plaça silenci, etc.
2. Arreglar tots els baixants de vorera per anivellar-los amb
la carretera perquè un parell de centímetres ja són un gran
problema.

Ubicació

3. Impulsar l'adaptació de les entrades a tots els comerços,
bars, restaurants, etc. per tal que hi hagi rampes fixes o
s'eliminin directament els esglaons d'entrada. Les rampes
mòbils no serveixen perquè o bé no les tenen a mà, o bé
costa tan que les vagin a buscar i les posin que es treuen
les ganes d'entrar a l'establiment.
Actuació 1 al centre ampliat. Actuacions 2 i 3 a tot el
municipi.
Ja prevista
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360
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Rampa Accés
Posar una rampa d’accés per a cotxes a la pujada per anar
a l’escola Tagamanent
Posar una rampa d’accés per a cotxes i cadires de roda a
la pujada per anar a l’escola de primària Tagamanent

Ubicació
Inversió ja prevista

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

308
LA PROPOSTA
Millora accessibilitat per a vianants (voreres)
No trobar impediments per circular per les voreres (cadires
de rodes, cotxets nens) Ex carrer Negociant.
Eliminar obstacles que impedeixen circular per les voreres
(postes telefònica, elèctrics, etc.)
En general (ex carrer negociant/Sant Miquel/carrer més
avall de l’institut)
Inversió ja prevista

405
LA PROPOSTA
Títol
Pilones a passos de vianants
Necessitat
Evitar estacionament incívic a passos de vianants
Descripció
Instal·lar pilones a passos de vianants per evitar que els
vehicles estacionin i impedeixin el pas als vianants
Ubicació
Passos de vianants de la Garriga
Les actuacions per evitar aquestes accios estan previstes en el Pla
d’Accessibilitat, tot i que les solucions proposades no són sempre les
pilones.

Títol
Necessitat
Descripció

338
LA PROPOSTA
Accés de minusvàlids cotxes al jutjat de pau
Que tothom pugui accedir a les oficines de l’ajuntament
(jutjat de pau)
Habilitar un accés de minusvàlids – cotxets. L’ajuntament
obliga a tots els locals de concurrència pública i ell no ho
compleix.

Ubicació
L’accés posterior ja està habilitat per mobilitat reduïda. Es col·locaran les
senyalitzacions adequades per millorar-lo i fer-lo més visible.
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2.4.- Carrils bici

Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

251
LA PROPOSTA
Carril Bici (circuit escoles)
Permetre als alumnes de l'escola pinetons anar en bici a
l'escola en el tram del passeig congost (marge dret)
Acabar el carril bici entre el C/ de can Noguera fins al C/
Moranta en el seu tram del passeig Congost..
(Sobretot el tram del sense vorera, que fa molt dificil i
insegur als alumnes de l'escola dels pinetons anar a
l'escola en bicicleta..
Passeig Congost
Inversió ja prevista

228
LA PROPOSTA
ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT DEL CARRIL BICI O VIA
VERDA DE LLERONA CAP AL FIGUERÓ
Discontinuïtats en el trajecte del carril bici.
Crear un vial a la part dreta del riu a l´alçada del carrer de
can Noguera.
Carrer de can Noguera-Plaça dels Tes Tombs.
Inversió ja prevista

2.5.- Asfaltatge
100
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Categoria (tema)

Asfaltat Ctra. Nova i pont vell de la Doma
Reparació de l'asfalt
Asfaltar el carrer lateral de la Ctra. Nova des dels nos. 40 al
44. I també el pont antic del riu cap a la Doma
Carrer lateral de la Ctra. Nova i pont vell de la Doma
Asfaltat
Inversió ja prevista
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3.- ZONES VERDES, PLACES, PARCS I ENTORN NATURAL
3.1.- Arbrat/ombres
145
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació

Aclariment

Plantar plàtans
Que hi hagi arbres nous quan els grans es morin
Plantar arbres
Davant del CAP
Inversió ja prevista

203
LA PROPOSTA
Reducció de Soroll i Ampliar zones d'ombra a tram urbà
carretera.
PLANTAR i/o substituir arbres morts o malalts de ctra
Nova. El tram urbà des de Can Queló fins la Font de Can
Santa Digna. Reduir soroll i fer obra estiu.
Transformar una carretera urbana a avinguda: plantar
diferents espècies d'arbres de gran alçada i que no
embrutin gaire en temps de primavera i tardor (nogueres,
alzines, castanyers, acàcies,roures) de manera que els
soroll de cotxes queda més esmorteït ajuda a tenir menys
temperatura als vials.
Augmentar les voreres on calgui i d'aquesta manera es
redueix també la velocitat de vehicles de manera natural,
instintiva (per efecte visual).
ctra Nova. El tram urbà des de Can Queló fins la Font de
Can Santa Digna. També el tram sud de Ctra Nova, del
creuament l'Ametlla fins la Rotonda de La Cabaña.
Ja prevista
Les baixes de l’arbrat de la Carretera Nova s’aniran
substituïnt per altres espècies adequades a la zona
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3.2.- Nous parcs

383
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Escasses zones verdes per a nens al barri de Can Noguera
Parc dels tres tombs, nova zona verda amb parc infantil i
correcau, un espai ajardinat

Ubicació
Aclariement

Inversió ja prevista.
Cal informar que a la zona dels tres tombs està previst
d’ubicar-hi un espai de socialització canina i l’arrenjament
de la resta de la Plaça

147
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Aclariment

Un SUPER PARC
Fer un parc ben complert per totes les edats.Els parc de la
garriga no estan pensats per totes les franjes d'edat dels
nostres infants.
Fer un parc bem complert com ho ha a diversos municipis
propers:Sabadell,St Cugar,el tobogan grans i altres de
Bigues i Riells,Cardedeu,etc...sovimt anem a altres
municipis per anar als parcs q estan dotats de
tirolines,estructures creatives,tobogans gegants,etc....si
sortim escollits m'ofereixo a donar idees.gràcies
Crec q es podrien adaptar molts espais.
Inversió ja prevista
A través i amb l’ajuda del Consell d’Infants s’ha treballat i
pressupostat la construcció d’un parc infantil d’aventures
d’aquestes característiques a la zona de can Terrers que
s’executarà els propers mesos.

LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació
Aclariment

Estructures al Parc dels Pinetons
Que hi hagi estructures diverses per les diferents edats
dels nens/es
Posar una tirolina i llits elàstics arran del terra, al parc dels
Pinetons
Parc dels Pinetons
Inversió ja prevista
A través i amb l’ajuda del Consell d’Infants s’ha treballat i
pressupostat la construcció d’un parc d’aventures
d’aquestes característiques a la zona de can Terrers que
s’executarà els propers mesos.
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Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Aclariment

177
LA PROPOSTA
Millorem els parcs
Propostes de millora dels parcs: Pinetons, Narcissa Freixa,
Can Terrers: Espais de joc per majors de 7 anys i
Equipaments per fer picnic. Cabines de Wc
Els nens una mica grans no tenen lloc per jugar amb
pilotes, patinar, bàsquet, . Les instal·lacions existents estan
pensades per nens i nenes petits. També caldria posar
taules i bancs i barbacoes en els parcs que no en tenen. La
gent viu en pisos molt petits i els parcs els possibilita
trobades familiars amb amics, companys... Si no hi ha Wc
ja sabem on han de fer les necessitats, incomoditat,
brutícia,...Només cal veure com s'omple de gent Els
pinetons i amb més dificultats el Narcisa Freixes.
Parcs
Inversió ja prevista
A través i amb l’ajuda del Consell d’Infants s’ha treballat i
pressupostat la construcció d’un parc d’aventures per a
nens i nens més grans a la zona de can Terrers.
S’executarà els propers mesos.
Pel què fa a la compra d’infraestructures, cal informar que
anualment, el pressupost municipal ja preveu el recanvi i/o
la compra de mobiliari urbà. Per tant, ja es disposa d’una
partida d’inversions per aquesta demanda.
Pel què fa a la instal·lació de wc públics, és tracta d’una
actuació que té un cost afegit indeterminat de despeses
corrents i de personal que es desvia del pressupost
d’inversions.

3.3.- Millora de parcs

318
LA PROPOSTA
Hidratació

Títol
Necessitat
Descripció
Intsal·lar una font a can Noguera
Ubicació
La Garriga
A la zona de Can Noguera, davant de l’equipament de la Torre del Fanal ja
existeix una font.
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3.4.- Parcs per a gossos/pipicans
Entre el 2017 i 2018 està previst fer un nou espai de socialització canina a la zona
dels Tres tombs.
Col·locar ombra al pipican actual mitjançant arbrat o tendals no és possible ja que
els helicòpters que han d’aterrar a l’esplanada del costat ho impedeixen.

371
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Pipican
Necessitem un altre pipican i que l’ajuntament ens posi un
arbre al pipican actual
Posar un arbre per donar ombra a l’espai actual
Un altre pipican als voltants del poble i que tingui ombra

Ubicació
Realitzar un segon pipican és una inversió ja prevista

372
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Espais dissenyats per a gossos
Espais pels gossos per fer les seves defecacions. A part
del de la Sínia es necessiten 2 més
La població de gossos va en augment i només amb un
pipican és insuficient. Crec que seria convenient fer-ne 2
més
Un al barri de Dalt i un altre al barri montserrat
Està previst realitzar un segon pipican

356
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Parcs infantils i pipican (un de veritat no el que hi ha ara)
Estat dels parcs infantils a part d’estar antiquats són
perillosos.
Descripció
Canviar parcs de can Noguera (hi ha molts nens i
manteniment .
Pipican fer un de gran perquè puguin córrer i si hi hagués
“agility” perfecte (no podem anar a cap lloc i tothom es
queixa.
Ubicació
Can Noguera i on es fan els concerts ara per festa major
El pipican és un inversió ja prevista, el manteniment i la millora dels parcs cal
dir que ja hi ha propostes més específiques que passen al taller ciutadà
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365
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat

Millora de l’estat del pipican i construcció d’un segon
El seu estat paupèrrim, falta d’higiene (canvi
d’escombraries més sovint, neteja de l’espai), necessitat
d’ombra, vegetació i d’una balla més alta i més estable.
Descripció
El pipican és utilitzat per moltes persones, jo mateixa entre
elles. Estaria bé que la balla no fos tant inestable. La
higiene també és un problema, igual que la manca de
vegetació i ombra.
Ubicació
Pipican de la Sínia o fer-ne un al costat de la plaça dels
tres tombs.
Fer un segon pipican és una inversió ja prevista. Millorar el pipican actual
passa al taller ciutadà amb d’altres propostes més concretes

377
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Caques gossos

Fer més pipicans. Controls gossos ADN
Per tot el poble, sobretot llera del riu
Fer un segon pipican és una inversió ja prevista
El control de l’ADN dels gossos no es tracta d’una inversió

37
LA PROPOSTA
Títol
Pipican per els minis
Necessitat
Guanyar un espai per els gossets petits, en el mateix parc
de la Sinia, no podem possar els nostres gossets petits, els
grans, jugant els fan mal i no els possem per por..nomès
tancant amb fustes ..
Descripció
Pipican per minis
Ubicació
Parc de la Sínia
El manteniment no es tracta d’una inversió. Un segon pipican ja està previst
de realitzar
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4.- CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PANELLS INFORMATIUS
Es preveu posar barreres antisoroll entre el 2017 i 2018. Aquesta actuació
depèn de la Generalitat i, per tant, no es pot dir cap data exacta.
12
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Barreras anti-ruido c17
Diminuir el ruido a las viviendas (polución acústica)
Instalación de barreras anti-ruido para los barrios de can
Noguera-Pinetons para bajar el nivel del ruido proveniente
de la carretera c17.
Carrer de Martì l'Humà
Inversió ja prevista

33
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Silenci
Reducir el ruido de los coches que pasan por la C17
Poner paneles reductores del ruido en la carretera C17 en
todo el tramo que atraviesa La Garriga
Carretera C-17 desde la entrada hasta la salida de la
Garriga
Inversió ja prevista

400
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció
Ubicació

Panells d’insonorització a l’autovia
Ruido
Poner paneles para reducir el ruido de la C17 en la zona
residencial Pinetons
Zona Pinetons
Inversió ja prevista

134
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Soroll
Aïllar la C17 en els trams més propers a les zones
residencials (carrer Martí l’Humà) per reduir la
contaminació acústica i atmosfèrica a la que estan
exposats els residents de la zona.

Ubicació
Inversió ja prevista
33
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188
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Menys soroll
Reduir el soroll que produeix la circulació de vehicles
Utilitzar els recursos existents per a fer menys sorollosa la
circulació de vehicles, com ho fa, per exemple, l'asfalt que
absorbeix el soroll, en els carrers amb molt transit de
vehicles, entre els quals es troben camions, autobusos y
altres vehicles pesants.
Ubicació
Aquelles vies que tenen major trànsit, possiblement perquè
fan un paper de comunicació amb carreteres.
Inversió ja prevista. L’actuació prevista per reduir els sorolls de la circulació
de la c17 es preveu fer mitjançant la col·locació de panells anti soroll.

107
LA PROPOSTA
Títol
Necessitat
Descripció

Ubicació
Categoria (tema)

Panells d’informació
Que la informació dels actes que es fan a la garriga arribin
amb més fluidesa al public
Col·locació de panells d'informació a l'exterior dels centres
escolars de la garriga i als centres culturals i/o associatius
de la garriga per tal de que les entitats puguin publicitar els
seus actes..
Al voltant d'Escoles i instituts
Noves tecnologies
Inversió ja prevista
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