
Sessió clau sobre el pressupost participatiu 
Taller per decidir les propostes que passen a votació fi nal
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El procés del pressupost participatiu 2019-2020, en què la 

ciutadania pot decidir el destí de 200.000 euros en inversi-

ons municipals, segueix el seu curs. El proper dissabte 26 

de setembre a les 19.30 h és la data fi xada per a una nova 

sessió determinant: el taller Top10, a la Torre del Fanal, on 

es decidiran quines de les propostes rebudes passen a la 

votació fi nal. 

Durant el mes d’abril, l’Ajuntament va rebre un total de 300 

propostes, de les quals 105 eren vàlides i complien els re-

quisits per poder tirar endavant, segons l’anàlisi del perso-

nal tècnic municipal. Aquestes 105 propostes s’han traduït 

en 54 actuacions diferents, ja que n’hi havia de similars o 

repetides, i es reparteixen en les següents categories: Equi-

paments, instal·lacions i mobiliari; Arranjament de voreres, 

accessibilitat, reurbanització de carrers i asfalt; Circula-
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ció, viabilitat, senyalització, enllumenat, serveis, informa-

ció i altres elements urbans, i Mobilitat sostenible, places, 

parcs, zones verdes i entorn natural. Totes elles es poden 

consultar al portal https://pressupostparticipatiu.lagarriga.

cat, un web específi c on s’hi publica tota la documentació i 

les novetats relatives a les diferents fases del procés. 

Al taller Top10, obert a tothom, s’estudiaran els projectes 

presentats i es seleccionaran els 10 fi nalistes. La trobada 

inclourà un sopar per a les persones que hi assisteixin i les 

inscripcions ja es poden fer al correu participacio@ajlagar-

riga.cat. 

L’última fase d’aquest pressupost participatiu consistirà en 

la votació fi nal, prevista durant el mes de novembre, que 

serà la que fi nalment determinarà en què s’inverteixen els 

200.000 disponibles. 

ERC: “Un cop més els pressupostos participatius desborden les expectatives. Ara anem cara al taller que triarà quines 10 

propostes seran les que passarem a votació. Convé participar-hi, és una fase més del procés, però no menys important i 

convé mirar amb cura quines idees han pogut arribar fi ns aquí.”

JUNTS: “Per avançar cap a una democràcia no n’hi ha prou amb l’elecció regular de representants polítics. Cal facilitar 

la incidència, deliberació, coproducció i decisió de la ciutadania sobre els assumptes que l’afecten. Des de Junts per la 

Garriga sempre hi donarem suport.”

CUP: “Si bé celebrem la progressiva consolidació del pressupost participatiu, des de la CUP continuarem treballant per 

tal que el seu procés d’elaboració sigui més accessible, amb més participació i capacitat de decisió populars, una major 

perspectiva de gènere i un repartiment socialment equitatiu de tot el pressupost.”  

PSC: “Des del PSC estem molt satisfets de veure l’alt nivell de participació de la ciutadania. Creiem que l’Ajuntament ha 

de fer un esforç per augmentar la partida per tal de fer front a més demandes ciutadanes.”

C’s: “Nosaltres hem cregut sempre en els pressupostos participatius però val a dir que no podem jugar amb la il·lusió 

i participació de la gent. Enguany una de les propostes guanyadores l’any passat no es realitzarà perquè encara no s’ha 

licitat per ‘problemes pressupostaris’. Com a oposició això ens avergonyeix i vetllarem perquè no torni a passar.”
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Després d’uns juny i juliol intensos de converses i de trobades multilaterals, hem posat en funcionament la proposta organit-
zativa de l’Ajuntament: una reorganització de les àrees de treball, basada en el futur plantejament laboral de treballadores 
i treballadors i la revalorització de la tasca dels grups polítics. Aquesta valoració es tradueix també en l’augment de les 
aportacions econòmiques que es percebran per la participació als plenaris i a les comissions polítiques, ja que entenem que 
aquesta mesura fa justícia a la feina que es demana als càrrecs electes de l’oposició i alhora exigeix més dedicació.

Podríem dir, doncs, que juny i juliol han estat els mesos que hem utilitzat per endreçar i assentar la nova organització que 
pretenem donar a la vida municipal. Agraïm molt l’esforç que han fet les companyes i els companys regidores i regidors, que 
han fet aportacions molt interessants i també han començat a treballar cooperativament. Estem segurs que qui en sortirà 
benefi ciada és la ciutadania de la Garriga.

També volem agrair la comprensió de les treballadores i els treballadors de la casa: com ja vam dir al darrer plenari, el de-
partament de recursos humans haurà de dedicar un gran esforç durant el que queda d’any i també el vinent, per tal de re-
compondre unes quantes peces que estan afectades de mal funcionament, generalment, per manca de personal. L’Equip de 
Govern dedicarà temps i recursos a posar ordre intern, per tal de garantir el funcionament òptim que necessita la ciutadania.

Arriba setembre i amb ell engeguem el curs polític i per tant comencem a enfi lar l’agulla dels grans projectes que han de 
cosir la nostra societat i els han de servir per fer-la més justa, viva i sostenible. Aviat en sentireu a parlar, perquè volem fer-
ho plegats. L’Equip de Govern vol governar, però ho vol fer amb l’oposició i la ciutadania.

Encarar la tardor

Tot a punt

L'estiu està a punt d'acabar-se. Ben aviat, tots els garriguencs i garriguenques reprendreu el ritme habitual de feina, amics, 
família, escoles i activitats diverses. També ben aviat haurem d'encarar, col·lectivament, una tardor que serà molt rellevant 
i complicada per al nostre país. 
En primer lloc arribarà, com cada any, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, l'11 de setembre. Un Onze diferent, 
marcat per l'existència de presos polítics i exiliats (com l'any passat) però condicionat, també, pels pactes post eleccions 
municipals i pel comportament dels independentistes davant de l'intent d'investidura de Pedro Sanchez al Congrés dels 
Diputats. I és que una cosa és evident: d'ençà de les dues darreres cites electorals, la desunió entre els independentistes 
és més palpable que mai. Des de Junts per la Garriga ens hi manifestem ben en contra i creiem que només tornant a trenar 
una unitat estratègica, forta i clara entre les diferents forces polítiques i cíviques independentistes podrem seguir endavant 
amb el nostre procés d'alliberament nacional. Fixeu-vos-hi! El president legítim a l'exili, el MHP Carles Puigdemont, ho diu 
ben clar al llibre Reunim-nos. Refl exions sobre el retorn a la unitat: "si no anem junts no superarem els reptes". 
En política -com a la vida- les diferències són legítimes. Tanmateix, la capacitat de generar consensos i la lluita pel bé comú 
hauria de poder superar els interessos dels partits. Aquesta és una màxima que a Junts per la Garriga ens apliquem amb 
molt convenciment. Per això vàrem promoure la continuació del pacte amb ERC per fer un poble millor i per això treballarem, 
a la tardor que ara comença (i durant tota la legislatura) per la unitat que ens durà a la llibertat. 
Ho farem l'11 de setembre, ho farem quan surti la sentència i ho farem sempre que convingui! Esperem comptar amb vos-
altres, garriguencs i garriguenques! 
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Oposició per construir i no per destruir

Des de la CUP la Garriga, i sent fi dels a la nostra manera d’entendre la representativitat institucional, hem cedit aquest espai als 
col·ectius que treballen per una mobilitat sostenible i al servei de les persones.

Després de dècades cedint espai a formes de mobilitat privada, insegura, excloent i contaminant, és urgent i necessari un canvi que 
afavoreixi un espai públic inclusiu on la bicicleta, els vianants i el transport públic siguin els veritables protagonistes.

Durant el darrer any, han aparegut diferents col·lectius preocupats per la mobilitat a la Garriga. El passat 4 de maig, per exemple, es 
va celebrar un debat electoral en què els partits van fer les seves propostes de millora del servei de rodalies R3 i, més en general, 
dels problemes que afecten la mobilitat al municipi.

 Així, els següents col·lectius:

-Camins a l’escola: grup de treball que promou camins segurs per als infants i reuneix representants de les AMPES de totes les 
escoles del poble

-Pedalem la Garriga: associació per promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la Garriga i entorns

-Perquè No Ens Fotin El Tren: plataforma que treballa per la millora de la línia ferroviària R3, amb participants de la Garriga fi ns 
a Ripoll.

Ens hem reunit amb l’objectiu d’impulsar una taula de mobilitat, o dit d’una altra manera, un espai que promogui la participació ciuta-
dana, en la qual els diferents actors puguin debatre i l’Ajuntament hi pugui demanar consell als diferents col•lectius relacionats amb 
la mobilitat del poble. D’aquesta manera volem fer partícip la ciutadania de la transformació de la mobilitat al municipi. Els diferents 
grups i moviments treballaran de forma conjunta i coordinada per tal que la Garriga es pugui moure de manera segura i inclusiva, i 
prioritzar, així, el transport públic i el respecte a l’entorn i les persones.

Durant les pròximes setmanes, els col•lectius esmentats, contactarem amb els diferents grups municipals per fer possible una taula 
de mobilitat al nostre municipi.

Impulsem la taula de mobilitat de la Garriga

Després del ple de cartipàs i una vegada els regidors i les regidores ja tenen defi nides les seves funcions, arriba el moment de 
començar a treballar i que cada partit defensi allò que ha defensat durant la campanya electoral, o almenys així hauria de ser.

Pocs dies han passat per adonar-nos que moltes vegades això no és així, sinó que estem més preocupats del soroll que podem fer 
que d’aconseguir més i millors coses per la Garriga.

Ens sentim decebuts, ja que esperàvem molta més altura de mires d’alguns grups de l’oposició. L’aritmètica del plenari és la que és 
i dóna a cadascú el seu lloc. Després de la decisió d’ERC-Acord de governar en minoria, a la resta ens queda defensar les nostres 
propostes al govern per tal de convèncer-los i aconseguir aprovar-les al plenari.

Aquest és el nostre objectiu, ara per ara, ja que ERC no ha volgut valorar la nostra mà estesa a estar a govern i assumir responsabilitats, 
que era el que el nostre grup volia. Però lluny de posicionaments contraris i tibantors, nosaltres treballarem des del minut 1 per 
aconseguir que les nostres propostes, aquelles que més d’un miler de persones van recolzar, es vegin refl ectides en els pressupostos 
municipals i en l’obra de govern.

No defallirem i demanem a la resta de l’oposició altura de mires, que es deixin de rancúnies i tibantors. Treballem colze a colze per 
aconseguir una Garriga millor.

Lo dijimos en el Pleno Municipal de julio donde presentamos un ruego para que se nos informara sobre el título de este artículo. Por-
que Can Luna es una pesadilla, lo de Can Luna no se sostiene y porque ese silencio sobre el estado de las obras empieza a oler mal.

Volvemos de las vacaciones y nos encontramos que la sala polivalente no se puede utilizar porque quedan “pequeñas cosas que ir 
fi nalizando”. 

Can Luna es propiedad municipal desde el año 2013. Cuando se decide que se empezará haciendo una sala polivalente se hace una 
primera licitación de las obras el 15 de enero de 2018 que queda desierta, no se presentó nadie. El Gobierno Municipal encabezado 
entonces por la Sra. Budó opta por licitar bajo procedimiento negociado sin publicidad el 12 de febrero de 2018. Se invita a 8 em-
presas para que presenten oferta por el proyecto de la sala polivalente con un presupuesto máximo de 696.644.10 € (IVA incluido). 
Solo presenta propuesta el actual licitador de las obras. La licitación explica claramente que la obra tiene un plazo de ejecución de 
10 meses. Las obras empiezan a fi nales de mayo del año pasado. En enero de este año ya se va anunciando que las obras están 
a punto de acabar. El partido Junts per la Garriga lo vende como hecho en su publicidad electoral. La realidad es que desde marzo 
de 2019 no hay ninguna novedad en la web hecha ad hoc para el seguimiento de las obras. Las obras no están acabadas y lo más 
escandaloso a nuestro parecer no es ya que nos informara el gobierno actual que a fi nales de año ya se podrá disponer de Can Luna 
sino que no haya climatización. ¡Un proyecto de cerca de 700.000 € no ha tenido en cuenta la climatización de la sala! Eso signifi ca 
que en el presupuesto de 2020 habrá que incluir una partida para la compra de la climatización de Can Luna a menos que queramos 
helarnos de frío o freírnos de calor dependiendo la estación del año.

Un disparate todo que vuelve a demostrar lo mal que se han hecho casi todas las obras emprendidas la legislatura pasada, donde la 
inmensa mayoría no ha cumplido el plazo del contrato, donde las empresas adjudicatarias se han ido de rositas pese al incumplimien-
to. Can Luna, el último ejemplo: de 10 meses previstos a 18...y sin climatización.

¿Qué pasa en Can Luna?


