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Adequació exterior
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Impermeabilització i pavimentació de les cobertes
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Àmbit intervenció

Actuació per adequar l’entorn del cementiri de la Doma
Treballs per millorar l’accessibilitat i impermeabilitzar els nínxols
http://www.lagarriga.cat

Arran de les problemàtiques detectades i prioritzades
des del Pla Director per a la rehabilitació del conjunt
monumental de la Doma, durant els propers mesos,
es faran diferents intervencions al cementiri.
Es preveu adequar els accessos i els entorns per ferlos més accessibles. S’intervindrà a l’actual talús absorbint el desnivell entre l’esplanada inferior i l’accés
al cementiri amb unes grades. Aquesta estructura
podrà ser alhora una zona d’accés, una de descans i
una de públic per si es vol utilitzar la gran esplanada
inferior com a punt de trobada o com a espai per fer
actes de memòria.
L’adequació també contempla la millora dels apar-

Reparaciósense
de les façanes dels
caments de l’esplanada superior, actualment
urbanitzar i la construcció d’una vorera.
Paral·lelament s’actuarà a la part interior del cementiri impermeabilitzant les teulades dels blocs de nínxols i refent les façanes que han quedat malmeses
per l’aigua que cau de les gàrgoles.
La intervenció també preveu una actuació a la instal·lació elèctrica de l’exterior i interior de l’església.
Tota aquesta instal·lació nova es farà de manera que
quedi totalment integrada al conjunt patrimonial sense malmetre’l.
Es preveu licitar el projecte aquest novembre per valor de 250.000 euros.

Podeu trobar més informació del projecte a la pàgina web de l'ajuntament

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Les obres d’adequació del cementiri, que començaran aquesta tardor i seguiran l’any vinent, són el principi d’un
seguit d’actuacions que l’han de dignificar i millorar, fent-lo un espai que ha de ser acollidor, endreçat i sobri.”
JUNTS: “Celebrem que comencin les obres d’adequació i conservació. El conjunt medieval de la Doma, amb alt valor
patrimonial, ha de ser conservat i al mateix temps millorar el seu accés.”
Aquesta crisi que afecta de manera transversal a tota la població i a tots els sectors, concretament als comerços,
restauració i gent vulnerable, calen mesures via ajuts directes i no via augments d’impostos.”
CUP: “Amb la subvenció per la millora i l’adequació, el cementiri haurà de ser un lloc accessible i inclusiu. I d’aquesta
manera, facilitar i posar menys impediments als enterraments, les vetlles i les diferents maneres de conviure amb la mort
de persones estimades.”
PSC: “Fa un any el govern municipal es va comprometre amb el nostre grup a realitzar un manteniment del cementiri.
Celebrem que tot i arribar tard, finalment es compleixi.”
C’s: “Unes obres que són necessàries però que no entenem com arriben tan tard, gairebé quan un grup de veïns afectats pel
deteriorament dels nínxols ha denunciat el grau de deixadesa. Unes obres que el Govern va prometre fer amb l’augment
de la taxa de cementiri però que finalment fa a corre-cuita, quan els afectats han dit prou! Malauradament no creiem que
resolguin tots els problemes”.
Grup de Regidors No Adscrits: “Les actuacions que s’iniciaran amb l’arranjament de cobertes i façanes dels nínxols i més
endavant amb millores d’accessibilitat i enllumenat permetran tenir un cementiri vell molt més dignificat per a totes les
famílies que hi tenim difunts.”
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Ple d’Ordenances

Ordenances Municipals

L’habitatge: un dret convertit
en privilegi, també a la Garriga

Aquest mes torna a haver-hi ple d’ordenances fiscals. Això és el ple en què es decideixen els impostos de la Garriga. Aquest
any l’equip de govern es veu obligat a fer
una proposta per apujar els impostos a tota
la població, en tres fronts: IBI, taxa de recollida d’escombraries, i taxa de clavegueram.
A partir de les ordenances que portem al
plenari, l’impost de béns immobles (IBI)
s’apuja un 2,39% en tots els habitatges;
això vol dir que s’incrementarà una mitjana
de 10 €. De fet, aquells habitatges que fins
ara pagaven, 200 €, a partir d’ara, pagaran
204,78 €; els que pagaven 1.000 €, a partir
d’ara 1.023.90 €...
La taxa de residus urbans (T08), sofreix una
pujada a causa de l’adequació de les tarifes
del servei comarcal de recollida, que passa de 22,45 € a 49,39 €, deixant una quota
resultant de la taxa de residus urbans que
passa de 161,38 € a 188,32 €.
Finalment, la taxa de clavegueram (T15),
tindria un increment que dependrà del consum d’aigua de cada domicili. Si la quota
anterior per a ús domèstic era de 0,117 €/
m3, ara serà de 0,216 €, i per a l’ús no domèstic, passem de 0,174 €/m3, a 0,322 €/
m3. El que motiva aquesta pujada, és que la
taxa ha de reflectir el cost real del servei de
clavegueram i, fins ara, només es recaptava
el 50% dels costos. A partir d’ara ens acostem al 90%. Això, en termes generals, vol
dir que una família que fins ara pagava una
taxa de 10€, ara passarà a pagar uns 18,40
€, o bé un rebut que fins ara tributava 20 €,
ara passarà a tributar uns 36,80 €.
El govern municipal ja fa temps que ho està
avisant: ens vam trobar unes finances absolutament desequilibrades pel que fa als
ingressos i les despeses, això vol dir que
gastem molt més del que ingressem i si,
d’una banda estem treballant en trobar solucions al gruix dels ingressos, necessitem
reequilibrar els nostres impostos per poder
mantenir el nivell de servei que teníem fins
ara i, si pot ser millorar-lo.
Les grans despeses en serveis que tenim
són neteja urbana, neteja d’instal·lacions i
recollida d’escombraries. Hem hagut d’augmentar forçosament aquests contractes,
perquè no arribàvem, ni de lluny, als nivells
desitjables de satisfacció. Hi estem posats
molt intensament. Algunes millores ja han
arribat i ben aviat també començarem a trobar-ne d’altres.

Per segon any consecutiu, hem arribat al ple
municipal d’ordenances després que el govern
municipal hagi fet una proposta d’increments
de taxes i impostos, que no agrada a ningú.

El passat setembre, verificat.cat publicava
un article sobre pisos buits a mans de grans
tenidors a Catalunya. A la Garriga n’hi ha un
total de 50 que formen part dels 747 habitatges buits del cens del 2011 de l’IDESCAT.
D’aquests, només 110 consten al Registre de
Pisos Buits de la Generalitat. Tot plegat en un
municipi on el lloguer mitjà se situa al voltant
dels 730 € al mes.

L’any passat ja vam tenir l’espectacle d’un
ajornament del ple, per a poder debatre les
ordenances perquè no comptaven amb cap
suport. Enguany hi arriben gràcies al suport
garantit dels quatre regidors trànsfugues, avui
a l’equip de govern.
Per cert, quatre regidors que l’any passat van
tenir un discurs, com a mínim, bel·ligerant i
molt contundent cap al govern d’ERC. Tot el
quèe aleshores defensaven, s’ho han tirat a
l’esquena i han claudicat davant aquesta nova
pujada de taxes i impostos.
Com és habitual el nostre grup, ha fet arribat a
l’equip de govern algunes propostes encaminades a no pujar les taxes i impostos.
Tal i com proposàvem en el nostre programa
electoral, aquest és el nostre eix i compromís
amb la ciutadania. A partir d’aquí, podem recollir i atendre les necessitats que en cada cas
i cada any es presentin per poder garantir els
serveis als garriguencs i garriguenques.
El nostre grup està totalment en desacord,
amb l’increment generalitzat dels impostos
que planteja l’equip de govern. Tenim al davant una greu crisi econòmica, que ja estem
patint i patirem, en un context d’absoluta incertesa.
Molts ciutadans i ciutadanes tenen serioses
dificultats per assumir el seu dia a dia perquè
han perdut la feina, estan sota un ERO o han
de viure amb sous precaris. Entenem doncs,
que no és el moment de fer cap tipus d’augment de la pressió fiscal a la ciutadania.
El govern municipal s’ha endeutat més, gestiona pitjor i incrementa els impostos a la ciutadania, i seran els ciutadans de la Garriga
els que hauran d’assumir aquest deute en els
propers 10 anys.
Junts per la Garriga, proposem una major flexibilitat en els pagaments del calendari fiscal,
impost de circulació en clau de sostenibilitat,
bonificació en habitatges i comunitats de veïns
que instal·lin punts de recàrrega de vehicles
elèctrics, racionalització de la taxa d’urbanisme, taxa per caixers automàtics, bonificació
de l’IBI per desastres meteorològics, baixar
la taxa de residus fins la implantació del nou
sistema de recollida i bonificacions socials per
la majoria dels tributs.
Des de Junts per la Garriga treballem i treballarem, com ho hem fet fins ara, per un municipi
on les empreses puguin créixer i emprendre
sota les millors condicions econòmiques possibles i els seus habitants tinguin l’Ajuntament
al seu costat per atendre les seves necessitats.

Aquestes estadístiques són sovint qüestionades inclòs per responsables polítics per la
dificultat que representa elaborar-les i actualitzar-les. Un greuge sobretot per a municipis
mancats de recursos per definir polítiques
públiques d’habitatge. Així, el problema persisteix i es va fent més gran. L’existència de
pisos buits és una de les principals raons de
l’especulació i l’augment de preus en el mercat de l’habitatge, inaccessible per a la majoria però sobretot per a joves en edat d’emancipació.
Davant d’aquesta situació, alguns municipis
opten per fer ús del dret a tanteig i retracte,
crear borses públiques de lloguer social, oficines de mediació, bonificacions en l’IBI per
propietats que hi participin, o augments de
l’IBI dels habitatges buits com a penalització.
Mesures assumibles des de l’àmbit municipal
per tal d’incidir en la dinàmica del mercat de
l’habitatge.
Una altra manera de regular el mercat és diversificar-ne l’oferta. La iniciativa privada no
ha d’imposar la lògica del benefici individual o
de l’especulació en els preus del mercat. Donar suport a cooperatives d’habitatge, a iniciatives d’habitatge col·lectiu o de masoveria
urbana per exemple, però sobretot ampliar el
parc públic d’habitatge són mesures urgents.
Adquirir habitatge públic ha de ser una prioritat. L’habitatge públic a Catalunya no arriba al
2%, mentre que a ciutats com París o països
com Dinamarca, representa el 20% del mercat. A la Garriga de fet, no s’ha adquirit cap
habitatge públic malgrat que el problema de
l’elevat preu del lloguer fa temps que obliga
el veïnat a marxar del municipi. La resposta:
no hi ha recursos suficients. Però la veritat
és que no ha estat mai una prioritat, no s’han
aprofitat recursos d’entitats supramunicipals,
ni s’ha espremut al màxim el que s’estableix
en l’article 57.3 de la Llei d’Urbanisme on
s’obliga les noves promocions privades a
destinar, almenys, el 30% a ampliar el parc
públic.
A la Garriga urgeixen polítiques públiques en
matèria d’habitatge per evitar anar a remolc
de les iniciatives privades. Cal que el dret a
l’habitatge esdevingui una prioritat perquè
és un dret i no un privilegi.
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Jordi Pubill (regidor no adscrit)
Joan Esteban (regidor no adscrit)
Juliet Grau (regidora no adscrit)
Xavier Bernaldo (regidor no adscrit)

Ordenances fiscals 2021:
Una volta més de rosca a la
ciutadania i a les empreses
Enguany amb l’estabilitat que té el govern
municipal d’ERC + Els regidors/es trànsfugues, la proposta d’ordenances fiscals del
govern no ha necessitat el pacte amb la oposició com va ser necessari amb les ordenances de 2020.
Som conscients que en un any la situació ha
canviat moltíssim i que la COVID19 ha portat en si, una forma diferent de fer política.
Mentre uns esperàvem més ajudes cap a les
famílies i a les empreses, sembla ser que el
govern municipal ha decidit exercir encara
més pressió fiscal, per recuperar la malmesa
economia local.
El nostre vot va ser decisiu per a tirar endavant l’any passat les ordenances vigents en
aquest 2020. En aquell moment i sense la
pandèmia a la vista el PSC va creure necessari actualitzar alguns dels impostos, sempre amb compromisos per aquelles famílies
més vulnerables o amb 50.000€ d’ajudes a
les contractacions en el cas de les empreses. O per exemple en la taxa del cementiri,
amb un compromís d’un pla integral de manteniment que a hores d’ara encara no s’ha
començat a executar.
Un any després ens trobem que aquests
compromisos en la seva majoria no s’han
complert.
En primer lloc hem demanat sense èxit la
convocatòria de la comissió de seguiment
dels acords polítics, perquè se’ns expliqués
en quin moment estan aquells compromisos que el govern municipal va adquirir amb
el nostre grup d’ajudes a les empreses i les
famílies. No ha fet falta ja que en la sessió
de presentació de les ordenances, ja ens van
reconèixer que no s’havien realitzat, escudant-se en el romanent positiu de tresoreria,
quan des del nostre grup polític els hi vam fer
veure, que les partides estaven dotades i si
no s’ha fet, ha estat per manca de voluntat
política.
En segon lloc no podem estar d’acord amb
la pujada de l’IBI, de la taxa del clavegueram
i de la taxa de residus. No és el moment, els
nostres veïns i veïnes ja tenen una situació
econòmica complicada com per donar una
volta més de rosca a les seves butxaques.
Els Socialistes seguirem treballant d’aquesta
forma per tal d’aconseguir que les ordenances i les taxes del 2021 no comportin cap
augment. S’han d’establir prioritats i ser realistes amb la situació que estem vivint i amb
els nostres pressupostos. Estem segurs que
no hi anirem sols amb aquestes propostes
al plenari.

Cirurgia contra les inundacions
a la Garriga
L’aigua de la forta tempesta que va castigar
la Garriga el passat 22 de setembre ha fet
que tornin a sortir a la superfície els problemes d’inundacions que tenim al nostre municipi. Si bé és cert que va caure una quantitat d’aigua descomunal, també és cert que,
dels molts llocs afectats, n’hi ha tres que
destaquen per la seva gravetat i que afecten
els mateixos veïns de sempre, ja que allà
sempre hi plou sobre mullat: el tram sud
del carrer Banys, la Carretera Nova –entre
el carrer Satèl·lits i la cruïlla amb el carrer
Banys– i l’escola Els Pinetons.
Tenim, doncs, molt ben definits els diagnòstics de perquè s’inunden aquestes zones
principalment. Diagnòstics que han estat
tractats amb medicació, tot creient que no
era necessari acudir a la cirurgia quan tot
indica que la cirurgia –per costosa que sigui– és imprescindible, i ara cal que els cirurgians actuïn i operin.
És evident que l’Ajuntament no té els recursos econòmics per resoldre els problemes
de les inundacions. S’ha de dir, tornant al
símil, que l’Ajuntament té per pagar medicaments però no per a la cirurgia que s’ha
d’aplicar. En breu –sembla– es farà una intervenció al clavegueram més afectat, però
és un remei parcial perquè la solució integral val molt més que els 300.000 euros que
es van a invertir gràcies a un crèdit bancari.
Ens cal la participació de Diputació i Generalitat, sí, la Generalitat que tan abandonat
té aquest municipi des de fa massa temps.
Tornant a l’escola Els Pinetons, no podem
esperar gaire més. És descoratjador escoltar setmanes enrere al director dels Serveis
Territorials d’Educació, Pere Masó, dient
que el Departament “encarregarà un estudi per poder discernir quin és el problema
amb les inundacions”. S’encarregarà? Però
és que no saben encara què dimonis passa amb aquesta escola, on la setmana que
ve o la següent, si hi ha un nou episodi de
pluges intenses, la seva comunitat educativa tornarà a patir? Entre que s’encarrega
l’estudi, s’estudia i s’actua, Els Pinetons pot
haver-se inundat vagi vostè a saber quantes vegades més! Amb un agreujant preocupant: l’estat de l’estructura de l’escola.
Tanta aigua a parets, sostres, terres… pot
ocasionar una desgràcia. S’ha d’actuar ara.
No ens podem permetre perdre temps a tramitar informes que poden trigar setmanes o
mesos. Com a Ajuntament, hem de trucar
cada dia al Departament d’Ensenyament si
és necessari.
És un deure moral dels polítics de la Garriga
que els veïns i veïnes afectats no se sentin
sols i això només ho aconseguirem –insistim– amb fets i no paraules, amb cirurgia i
no amb mesures pal·liatives.

Auto responsabilitat, ajudes i
directrius sense sensació
d’improvisació
Davant de la situació tant complicada que
malauradament de nou ens trobem amb
aquesta maleïda pandèmia, els quatre regidors no adscrits volem utilitzar aquest espai
per fer una crida a l’auto responsabilitat del
conjunt de veïns i veïnes del nostre poble.
Ara més que mai ens cal ser conscients d’on
venim i preservar la nostre pròpia salut i la
de la resta del nostre entorn.
La tardor ens ha vingut acompanyada de
la segona onada de COVID i sobretot, ens
ha vingut acompanyada d’un seguit de mesures per part del Govern de la Generalitat,
que al nostre parer, a part de que puguem
considerar-les més o menys efectives, han
arribat als nostres veïns i veïnes donant
sensació d’improvisació i desgovern. A part
de la incertesa ja de per si instal·lada a la
nostre societat des de fa mesos, demanem
si-us-plau que no hi sumem la sensació
d’improvisació en algunes mesures que
afecten directament a la salut econòmica de
la nostre societat.
Ens preocupa i molt el tancament de bars
i restaurants del nostre municipi i la repercussió econòmica i social que se’n derivarà.
Un sector que estava fent molt bona feina
i seguia tots els protocols sanitaris exigits.
Esperem que amb el nou estat d’alarma i el
toc de queda ben aviat puguin tornar a obri
i donar-nos el gran servei que sempre ens
donen.
Hem de ser conscients que la situació durant les properes setmanes serà complicada. De fet, sabíem des d’abans de l’estiu,
anunciat pels experts, que durant la tardor
tindríem una segona onada. Els Ajuntaments són estructures bàsiques per fer front
a aquesta pandèmia i és per això que necessitem disposar de les eines necessàries
per donar cobertura, amb anticipació, a les
situacions que s’esdevinguin durant els propers mesos.
Creiem que els protocols que ara s’estan
“estudiant” des del Govern de la Generalitat,
haurien d’haver-se previst ja fa força mesos.
Tot i no tenir President a la Generalitat, i
tenir un govern amb data de caducitat, cal
deixar de pensar en les properes eleccions.
Per respecte als nostres veïns i veïnes.
Cal deixar de fer política, per fer poble.
Anem tots a una, pel bé col·lectiu i per fer
front al moment tant complicat que ens toca
viure. Salut.

