Transparència
CARTA DE SERVEIS

IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Patrimoni i Turisme

Àrea
Promoció de la Ciutat

INTRODUCCIÓ
La Garriga té un patrimoni arqueològic, arquitectònic, urbanístic, documental,
immaterial, memorial... d’una altíssima qualitat. De la vil·la romana de can Terrers a
l’Illa Raspall (Bé Cultural d’Interès Nacional); del patrimoni lligat a la guerra civil
(refugi o camp d’aviació) a les rutes que ens expliquen la Garriga rural (l’aigua, el
secà...). El patrimoni és allò que ens explica, dóna significats al nostre entorn i ens
permet establir un relat entre el que érem i el que som. Però també ens obre a les
possibilitats turístiques i a la seva dinamització econòmica i social.
QUINS SERVEIS OFERIM?
Protecció del Patrimoni
Protecció jurídica del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural a través del Pla
Especial de Protecció del Patrimoni. Informes dels projectes d’obres que afecten
elements protegits. Revisió i actualització dels instruments de protecció i dels
elements protegits.
 Informes
 Inspeccions
 Obres municipals
 Revisió del PEPP
 Catàleg de masies i cases rurals en SNU
 Col·laboració amb l’Arxiu municipal
 Inventari i recuperació d’arxius privats i altre patrimoni documental
 Restauració d’elements protegits de titularitat municipal
 Manteniment i protecció elements i espais patrimonials visitables
 Seguiment del Pla Director del Conjunt Monumental de la Doma
 Patrimoni moble
Recerca i història local
Recerca i foment de la investigació sobre la història i el patrimoni locals. Projecte de
Recuperació de la Memòria Històrica de la Garriga. Estudis sobre elements
patrimonials.
 Centre de Documentació Històrica
 Impuls, coordinació i seguiment dels projectes d’investigació històrica
 Publicació dels projectes d’investigació
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Projecte de recuperació memòria històrica
Projecte de recuperació memòria oral
Gestió del web http://www.cdh.lagarriga.cat/ i publicacions electròniques
Publicacions d’interès local
Coordinació de les excavacions arqueològiques d’iniciativa municipal
Seguiment de les excavacions arqueològiques d’iniciativa privada

Difusió i socialització
Gestió i coordinació del Centre de Visitants i de l’oferta turística de la Garriga,
conjuntament amb l’Àrea de Turisme. Creació de productes culturals i turístics per
fomentar el coneixement del patrimoni, la història, l’entorn i el paisatge garriguencs.
Pla d’Ordenació del Patrimoni de la Garriga. Publicació d’estudis i recerques sobre el
patrimoni i la història locals.
 Pla d’ordenació del patrimoni de la Garriga
 Coordinació i control de la gestió del Centre de Visitants de la Garriga i de
l’oferta turística garriguenca
 Planificació, disseny i execució de nova oferta turístico-patrimonial
conjuntament amb el CdV.
 Planificació, disseny i execució de nous elements de senyalització i
museogràfics.
 Manteniment i renovació elements de senyalització i museïtzació dels espais
patrimonials i l’oferta turística.
 Coordinació gestió web www.aviacioiguerra.cat
 Coordinació gestió web www.visitalagarriga.cat
 Gestió convenis per la realització de visites guiades amb privats.
 Manteniment itineraris i rutes.
 Coordinació per l’edició de fullets turístics amb el CdV i l’àrea de Turisme.
 Organització de cursos anuals de formació sobre Interpretació del Patrimoni i
altres.
 Aplicació i seguiment de la utilització de la IP a l’oferta turístico-patrimonial
municipal.
Sensibilització
Accions de sensibilització sobre el patrimoni i la història de la Garriga. Actes,
conferències i exposicions sobre el patrimoni i la història en general, la importància
de la seva preservació i el seu coneixement.
 Jornades Europees del Patrimoni
 Jornades Modernistes
 Festa Major
 Dia internacional dels Monuments
 Dia internacional de la diversitat biològica
 Aniversari del bombardeig
 Aniversari de la II República
 Aniversaris efemèrides locals
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Cicle de xerrades de temes garriguencs
Exposicions
Xerrades
Corpus
Jornades i congressos
Cursos i xerrades de sensibilització a cursos de català, de coneixement de
l’entorn…
 Projecte d’apadrinament patrimonial
Gestió
 Treball administratiu
 Expedients JGL i Decrets
 Tramitació subvencions
 Reunions, visites…
 Atenció presencial i telefònica
 Xarxa d’Espais de Memòria
 Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona
 Secció de turisme del Consell Comarcal del Vallès Oriental
 Formació
 Jornades i congressos
CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2019-23

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
A completar quan s’aprovi el PAM de la legislatura 2019-23
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ON SOM?
Adreça: Plaça Església, 2
Telèfon: 938605990
Correu-e genèric: patrimoni@ajlagarriga.cat
Horari: 09.00 a 14 00 h (dl-dv)
RESPONSABLES
Responsable polític: Meritxell Catalan
Correu-e: mcatalan@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Núria Masó
Correu-e: nmaso@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Enric Costa
Correu-e: ecosta@ajlagarriga.cat
NORMATIVA APLICABLE
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