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Promoció econòmica

Pressupostos municipals, 
una nova oportunitat perduda

El mes passat va tenir lloc el ple municipal per 
aprovar el pressupost per aquest any 2023. I 
aprofitant que són els darrers pressupostos 
d’aquesta legislatura, des de Junts creiem que és 
important fer un breu repàs de quina ha estat la 
gestió del govern Castellà-Pubill al capdavant de 
l’Ajuntament.
Tots sabem que el finançament del món local 
és deficitari  arreu, i que calen majors ingressos. 
Però a la Garriga, a diferència d’altres municipis, 
lluny de buscar oportunitats, ens hem trobat un 
govern que l’única capacitat que ha tingut per 
generar ingressos ha estat a costa de la butxaca 
dels garriguencs, pujant els impostos, malvenent 
patrimoni municipal i demanant nous préstecs, 
fent créixer l’endeutament any rere any (han 
incrementat el deute en gairebé el 200% respecte 
del 2019). Un exemple clar de la poca capacitat 
d’aquest govern per generar nous ingressos la 
llegíem en un article a premsa que ens recordava 
que els ajuntaments del Vallès Oriental rebran 
uns 11M d’€ dels Fons Next Generation, i que 
ajuntaments semblants al nostre, com Cardedeu, 
tenen assignats uns 200.000 euros;  Montmeló, 
més de 100.000 euros; Parets, uns 60.000 euros... i 
en canvi, la Garriga només 1700 euros!... Novament 
una oportunitat perduda.
Des de Junts creiem que, amb una bona gestió, 
aquesta hauria d’haver estat la legislatura de la 
construcció d’un nou tanatori per la Garriga, de 
la construcció d’habitatges socials de lloguer, 
d’acabar el pla d’accessibilitat que vam engegar la 
legislatura passada, de la implementació d’un nou 
model d’abastament d’aigua que permetés una 
gestió més eficient, de la renovació i millora dels 
polígons del nostre poble per atraure empreses, 
perquè no hi pot haver progrés social sense 
progrés empresarial. I res d’això s’ha dut a terme.
Des de Junts creiem que la gestió econòmica 
del municipi ha de ser rigorosa i transparent, 
que permeti el desenvolupament del poble. 
Que engegui projectes de futur per les noves 
generacions. Que ajudi les empreses i els comerços 
a créixer i millorar les seves condicions. Que tingui 
un accent social i una mirada paritària. Que estigui 
al costat de la cultura, l’esport i la societat civil 
organitzada. Que avanci cap a la sostenibilitat i 
que adopti mesures urgents per a combatre el 
canvi climàtic. 
Aquestes són algunes de les nostres propostes, i 
aquest és i seguirà sent el nostre compromís amb 
la Garriga.

Bon 2023! 

Encetem un any especial, ja que el 28 de maig hi 
ha eleccions municipals. Posem a debat ciutadà 
el projecte de poble pels propers quatre anys 
i, òbviament, fem balanç del que hauran estat 
els quatre anteriors. El grup municipal d’Esque-
rra Republicana arribem a aquest repte amb la 
satisfacció d’una tasca ingent al capdavant de 
l’equip de govern, en un mandat en què s’ha vol-
gut posar en marxa una nova manera de servir el 
poble, i amb nous reptes. Sense oblidar que s’ha 
afrontat la pandèmia, la crisi econòmica i les in-
clemències climàtiques.

L’equitat a l’hora d’administrar els recursos mu-
nicipals ha estat una constant en les decisions 
del mandat, i també ens hem adonat que calia 
reparar mancances que el poble arrossegava 
des de feia massa temps, i partíem d’una situa-
ció financera que donava poc joc: s’ha posat 
remei a les zones inundables del municipi i que 
afectaven a milers d’habitants de la Garriga, així 
com l’escola Pinetons, que en col·laboració amb 
el departament d’Educació hem posat fi a les 
consecutives inundacions. També s’han dedicat 
importants recursos a rehabilitar el cementiri de 
la Doma, que estava en estat de deteriorament.

A través de modificacions parcials del pla d’ur-
banisme s’ha evitat la construcció de milers de 
cases unifamiliars i pisos en zones de bosc i de 
muntanya del poble. La Garriga ha de créixer de 
forma sostenible i allà on és més natural que ho 
faci: a les zones planes i connectades amb el nu-
cli urbà. 

El compromís republicà amb la sostenibilitat ens 
portat a afrontar de forma valenta la posada en 
marxa del sistema de recollida de residus porta 
a porta, que ha estat un èxit de resultats a nivell 
ambiental i també per la participació activa de la 
major part de la ciutadania.

Per als propers anys queden encara molts rep-
tes per afrontar: la mobilitat interna i la connexió 
amb els municipis del voltant, l’accés a l’habitat-
ge i avançar més en sostenibilitat. Des d’ERC es-
tem acabant d’elaborar la proposta més realista 
i alhora més il·lusionadora per aglutinar una ma-
joria de la Garriga en favor del projecte republicà 
pel poble. 

web: www.esquerra.cat/lagarriga
twitter: @ercambacord
facebook: ercambacord
instagram: @ercambacord
@: lagarriga@esquerra.cat

web: lagarriga.cup.cat
twitter: @cuplagarriga
facebook: cuplagarriga
instagram: @cup_la_garriga
@:  lagarriga@cup.cat

twitter: @JuntsxLG
facebook: Junts La Garriga
instagram: @juntsxlagarriga

Uns pressupostos per la Garriga 
que somiem són possibles

Des de la CUP confiem en la força dels municipis 
per transformar la realitat. És per això que el de- 
sembre vam presentar una proposta de pressu-
postos alternatius pels cinc anys vinents.
Un document on s’identifiquen els reptes per 
transformar el poble des d’una perspectiva de 
fer-lo amable per tothom i no deixar ningú enrere, 
abordant les múltiples crisis que patim les classes 
populars.
Un document que assenta les bases de la candida-
tura de la CUP per a les properes municipals, amb 
l’objectiu de presentar-nos com l’única alternativa 
real de canvi.
Uns pressupostos que prioritzen transformar el 
poble per tal de descartar la privatització dels 
serveis municipals, millorar-los i estalviar-nos el 
benefici industrial que suposa l’externalització. 
Que tenen en compte la sostenibilitat i l’eficiència 
energètica dels nostres equipaments per estalviar 
en la factura de la llum i lluitar contra l’emergència 
climàtica. Uns comptes que pretenen abordar el 
problema de l’accés a l’habitatge digne, prioritzar 
la mobilitat a peu i en bici i, sobretot, que aposten 
per una progressivitat fiscal per tal de vetllar pel 
repartiment de la riquesa.
La millora de les places, carrers i el nostre arbrat, 
l’ampliació de les zones de vianants, el disseny 
dels camins escolars, l’ampliació dels aparca-
ments periurbans connectats amb els itineraris a 
peu, partides per adquisició d’habitatge públic, 
la internalització de l’escola bressol i l’augment 
de les seves places, la internalització del servei 
d’abastament d’aigua per estalviar-nos prop de 
140.000 € anuals, la construcció d’un nou tanatori i 
d’una nova piscina exterior...
Són moltes de les propostes que hem publicat al 
nostre web. No només propostes de despesa, sinó 
també de millora de l’eficiència i de majors ingres-
sos per tal de finançar-les. Presentem un projecte 
que demostra que som una alternativa real per a 
governar-nos i la millor garantia per a fer girar el 
ple municipal cap a l’esquerra.

El Consistori
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twitter: @100x100LG
facebook: 100x100LG
instagram: @100x100lg
ESPAI CEDIT A L’ASSOCIACIÓ 
100% LA GARRIGA

web: lagarriga.socialistes.cat
twitter: @PSClaGarriga
facebook: partit.delssocialisteslagarriga
instagram: @psclagarriga
@: lagarriga@socialistes.cat

web: lagarriga.ciudadanos-cs.org
twitter: @Cs_LaGarriga
facebook: CiutadansLaGarriga
instagram: @cs_lagarriga
@: lagarriga@ciudadanos-cs.org

Presupuesto continuista para 
seguir en decadencia

Hoy podríamos aprovechar este espacio para 
hablar de nuestra posición en los presupuestos 
municipales, pero no lo vamos a hacer -por lo 
menos- en su totalidad.
Desde Cs votamos no al presupuesto municipal 
de ERC y sus socios de 100 % La Garriga porque 
continuamos teniendo un presupuesto municipal 
que presenta una serie de carencias estructurales 
que hace que sea un lastre para el progreso 
de nuestro municipio. En efecto, no se trata 
únicamente que denunciemos casi 2 millones de 
euros en dudosos ingresos que obligarán a ajustar 
el grado de ejecución, una vez más, recortando 
el gasto – que también- se trata, sobre todo, que 
mientras tengamos un gasto en personal por 
encima de lo que nos podemos permitir sumado 
a la incapacidad de los últimos gobiernos de la 
Garriga, (tanto el Gobierno Budó como el Castellà), 
de generar nuevas fuentes de ingresos sin tener 
que aumentar más la presión fiscal – de las más 
altas de la comarca- que padecemos, da como 
resultado la Garriga que tenemos: gris, apática, 
sucia, con la mayoría de entidades enfadadas con 
el Ayuntamiento y con una alta contestación social 
que no se veía en años. 
Quienes nos leen habéis vivido los últimos 
esperpentos de este Gobierno desnortado en 
estas Fiestas Navideñas: desde una iluminación 
paupérrima hasta la eliminación del fin de año 
infantil pasando por una fiesta de nochevieja en 
la plaça de l’Església desangelada tras la última 
improvisación a peor del Gobierno.
No son pocos quienes nos comentan cómo puede 
ser que otros municipios vecinos, de similar 
envergadura al nuestro, luzcan mucho mejor que 
esta la Garriga que se nos viene abajo como alguna 
de las casas modernistas que otrora fueron señal 
del esplendor garriguense. La respuesta queridos 
lectores la encuentran en la pésima gestión de 
ERC y sus socios del presupuesto municipal y en la 
necesidad inexcusable de un cambio de gobierno 
este 2023.
La culpa de tener un municipio decadente y lleno 
de quejas contra la gestión municipal ya no es 
solo de quienes gobiernan, sino de quienes lo 
permiten, que son los ciudadanos que el 28 de 
mayo estaremos llamados a las urnas. Ese día 
recordad la enorme responsabilidad que tenemos 
en mejorar nuestro municipio.

La Garriga necessita un cap d’any 
per a tothom! 

Aquest 31 de desembre ha estat el tercer any 
consecutiu que la Garriga no ha celebrat la Festa 
de Cap d’Any a què els garriguencs i garriguenques 
estàvem acostumats. Tots i totes esperàvem una 
gran festa per tornar-nos a trobar després de la 
pandèmia i donar la benvinguda al 2023 junts. 
Els dos primers anys, per la Covid19 i aquest any, 
per una decisió sense precedents i sense comptar 
amb el teixit associatiu del nostre municipi. La 
regidoria de Joventut i Cultura, i per tant, el govern 
municipal, van decidir no organitzar una Festa de 
Cap d’Any pel jovent i van apostar per fer- ho a la 
plaça de l’Ajuntament. Una festa a l’aire lliure en 
ple mes de desembre? Si que és cert que Barcelona 
i moltes ciutats europees donen la benvinguda a 
l’any en festes a l’exterior, però la Garriga mai ho 
havia fet d’aquesta manera i a hores d’ara  no tenia 
cap necessitat de fer-ho. 
Una festa que començava abans de les 00:00h per 
tal de donar la benvinguda a l’any i que s’allargaria 
fins les 02:30h. No podem compartir el criteri 
utilitzat per l’equip de govern per fixar aquest 
horari, ja que no dona resposta a la demanda dels 
i les joves del municipi que volen que una Festa de 
Cap d’Any s’allargui més. 
Tot i que es pugui fer una bona valoració de la 
festa, nosaltres hi hem trobat a faltar coses molt 
importants: Perquè es va permetre l’incompliment 
del protocol de la C-17 del consum d’alcohol al 
carrer i de l’organització de botellots en la mateixa 
plaça? I els protocols del Punt Lila que obliguen 
a totes les entitats que organitzen activitat i que 
l’Ajuntament ha incomplert en aquest Cap d’Any? 
No sabem amb quina cara podran exigir a les 
entitats que organitzin concerts i d’altres activitats 
a complir dos protocols que el mateix Ajuntament 
ha incomplert.  
No tot s’hi val per sortir-se amb la seva, companyes 
i companys del Govern, no tot s’hi val per intentar 
tenir la raó quan no la teniu. 
Nosaltres ens comprometem a treballar per tornar 
a organitzar una Festa de Cap d’Any a la Garriga 
per a tothom, inclusiva, per totes les edats i que 
compleixi amb tots els protocols que qualsevol 
festa organitzada per l’Ajuntament ha de complir.  
El canvi de Govern que esperem que hi hagi a la 
Garriga, ens portarà una altra Festa de Cap d’Any 
on, si tenim la responsabilitat d’organitzar-la, no 
tingueu pas dubtes que serà amb la implicació de 
les entitats per tenir una Festa de Cap d’Any referent! 
Bon any a totes i tots! 

100% la Garriga: joventut i 
experiència per una millor gestió 
del poble 
Ja en el nostre decàleg vam manifestar que ens 
hem sentit traïts pels partits polítics i hem vist 
que l’interès individual passa sempre per sobre de 
l’interès col·lectiu. Estem cansats que ens tractin 
com a un ramat de xais que només van a votar i 
s’ha acabat, però el paradigma canviarà. Els temps 
dels partits polítics i els professionals de la política, 
creiem des de l’Associació que ha fracassat i ja n’hi 
ha prou de mercantilisme polític.

Com ja s’ha anunciat, volem esdevenir agrupació 
electoral i, tot i haver rebut ofertes per anar a les 
properes eleccions municipals sota les seves sigles 
i paraigües i així evitar recollir les 500 signatures 
que se’ns exigeix per a presentar-nos com a 
agrupació electoral, els hem dit que res de res. És 
més, podem assegurar que serem presents a les 
properes eleccions municipals.

Tenim un projecte només per la Garriga i demanem 
que ens deixin d’etiquetar. L’única etiqueta que 
portem és la de ser garriguencs i garriguenques. 
Alguns han tingut un passat de partit i han estat 
capaços de trencar el carnet i seguir a la Garriga 
per impulsar un projecte en positiu que s’allunyi 
dels partits tradicionals.

La Garriga necessita un canvi generacional i 
aquest passa per 100% la Garriga. Aportarem el 
grau de joventut i frescor necessari i un equip amb 
experiència i un lideratge l’objectiu del qual no 
vagi més enllà del nostre poble. 

El nostre programa serà molt pragmàtic sense 
propostes faraòniques que no puguem complir. 
Les nostres prioritats seran tenir una via pública 
endreçada i neta, mimar i cuidar els parcs, jardins 
i verd urbà, millores constants en la mobilitat 
de les nostres vies i carrers, modificacions per 
millorar el sistema de recollida de residus porta 
a porta, potenciar el magnífic teixit associatiu i 
d’una vegada per totes disposar del tanatori que 
es mereix la Garriga.

El Consistori


