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Conèixer de ben a prop la realitat de tots els barris

Les Trobades Veïnals volen facilitar una comunicació propera amb la ciutadania
Amb el convenciment que un contacte proper i directe amb la
ciutadania pot afavorir i millorar el funcionament del municipi,
l’Ajuntament inicia aquest mes les Trobades Veïnals. L’objectiu
d’aquest projecte, impulsat des de l’Àrea de Participació
Ciutadana, és celebrar trobades periòdiques amb la població
per recollir les seves demandes in situ. Per aconseguir-ho,
s’ha dissenyat –en col·laboració amb les associacions de veïns
i veïnes– un calendari i una ruta que recorrerà tota la Garriga.
Les trobades es faran mensualment i tindran lloc als diferents
barris del poble, que s’han agrupat en sis zones d’acció.
S’hi convidaran veïns i veïnes de cada nucli i hi assistirà
l’alcaldessa, Dolors Castellà, el regidor de Participació
Ciutadana, Lluís Marco, i altres regidores i regidors. Les
trobades seran obertes a tothom i s’oferirà un servei de
canguratge per a les persones que tinguin infants al càrrec
(caldrà fer la reserva de plaça a participacio@ajlagarriga.cat).
Amb aquesta actuació l’Ajuntament espera reforçar el contacte amb el veïnat i detectar els problemes reals i concrets de la

gent que viu al poble, tot enfortint sinergies enriquidores per a
la convivència i cohesió social. Alhora, vol facilitar una comunicació més fluïda entre l’administració i la ciutadania. També
pretén crear nous espais per reflexionar i compartir punts de
vista sobre el dia a dia a la Garriga.
La primera de les sessions tindrà lloc el 12 de febrer a les
19 h a l’Espai Polivalent Can Luna i s’adreçarà als barris de
la Doma, les Roques, Santa Rita i Centre. S’hi tractaran tant
aspectes genèrics del poble com qüestions concretes de
cada barri. L’objectiu és que tothom tingui l’oportunitat de
traslladar impressions i propostes a l’Ajuntament.
El calendari previst per a la resta de Trobades Veïnals és el següent: la dels barris de Ca n’Illa, Montserrat i Passeig, es farà
al març; la dels barris de Sant Ramon, de Dalt, Can Noguera,
Queral i Querolt, a l’abril; la dels barris de Can Violí, Can Vilanova, Mercè i Can Poi, al maig; la dels Tremolencs, al mes de
juny, i finalment, la del Gallicant, al juliol. Les dates concretes
i els llocs resten, encara, pendents de determinar.

ELGARRIC | opinió dels grups polítics
ERC: “Posem en marxa les Trobades Veïnals. Ha de ser un instrument per a comunicar-nos, escoltar ciutadanes i ciutadans
i resoldre problemes. Però també ha de ser un nou mitjà de difusió de l’activitat que afecti les persones de cada barri. Us
vindrem a veure, utilitzeu les trobades per dir-hi la vostra!”
JUNTS: “És sabut que cada barri té unes necessitats i unes mancances. Fins ara, el canal tradicional de la instància era
l’única via per poder arribar a l’ajuntament. Amb aquest nou projecte esperem que això millori. Sols esperem que en
aquestes reunions no només hi assisteixin les associacions veïnals sinó que la resta de veïns també en formin part, ja que
si no és així les persones que formen les associacions podrien arribar a cremar-se, ja que darrerament l’equip de govern
els demana que participin en accions fins ara capitanejades i organitzades per l’ajuntament.”
CUP: “Esperem que les Trobades Veïnals consolidin un nou model de participació a la Garriga. Que la participació en
espais comuns faciliti l’entesa per a la resolució de problemes veïnals i per a fer de cadascun dels barris de la Garriga,
places i carrers per viure-hi.”
PSC: “Per nosaltres les Trobades Veïnals són un primer pas de la participació que defensem. Celebrem la iniciativa i
estarem atents al seu desenvolupament!”
C’s: “Vemos con buenos ojos el intentar acercarnos lo máximo posible a los problemas e inquietudes de quienes habitan
en nuestros barrios. No obstante, somos cautos en cuanto al éxito de estas medidas. Que estas reuniones tengan sentido
dependerá de cómo se publicita, la participación vecinal y de cómo se ejecutan las demandas que en esas reuniones
propongan los asistentes”.
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Perquè n’esperem molt de les entitats, farem molt més per elles
La Garriga és un poble culturalment ric, hi passen moltes coses. Una de les raons perquè sigui així, és l’impressionant teixit associatiu que hi ha. Moltíssima gent compromesa amb la seva entitat i disposada a donar un cop de
mà o a organitzar una activitat oberta a tot el poble, fa que tinguem una oferta molt variada. Però cultura també és
llegir, és sortir al carrer i parlar amb els nostres veïns i les nostres veïnes, és compartir els nostres coneixements
amb la gent nouvinguda al poble i és participar del poble, això també ens enriqueix i alhora ens permet gaudir
encara més de tot el que passa a la Garriga.
Compartir coneixements, moments i experiències ens fa més cultes, més lliures.
Des de l’equip de govern volem ajudar i acompanyar totes aquelles entitats i persones que treballen per la Garriga,
volem posar al seu abast equipaments com el recentment inaugurat Can Luna, que ha de ser un punt de trobada
per la cultura i les entitats, i també obrir-los la porta a participar en el disseny i programació de la Festa Major o
repensar, juntament amb les entitats que hi participen, el Carnaval.
Som molt conscients que hi ha molta feina a fer, però estem segurs que entre totes ho farem!

Pressupostos 2020
Aquest passat mes de gener s’hauran aprovat els Pressupostos 2020 de la Garriga. Uns pressupostos que s’han tramitat, per primer cop, entrat l’any,
i no com era habitual i recomanable abans de començar l’any del pressupost. Per què el govern d’ERC els ha portat al gener i no al desembre 2019?
Doncs perquè són un govern en minoria i no aconsegueixen trobar els suports suficients en els terminis recomanables, entre els grups municipals que
formem l’oposició.
Dit això, el Grup Municipal de Junts per la Garriga sabem que el govern d’ERC volia aconseguir, primer, el suport dels grups que els hi van donar
suport amb les Taxes i Ordenances Fiscals pel 2020, és a dir, amb els ingressos del pressupost, i aquests no eren altres que la CUP i el PSC. Un
cop constatat per part nostra que nosaltres no érem els seus socis “prioritaris”, tot i que ens agradaria rebre el tracte que ens mereixem com a grup
majoritari amb el mateix nombre de regidors que el govern, vam començar a treballar en unes propostes per si el govern ho creia oportú. El pressupost
municipal que presenta ERC no és una revolució respecte al pressupost 2019 de l’anterior Govern, i no ho és ni ho pot ser per diversos motius: el
principal, perquè la major part del pressupost són partides de despesa compromesa. El Capítol 1, el dels sous, ja és el 45% del total del pressupost, i
les altres despeses fixes de funcionament deuen estar al voltant d’un 40% més, per tant queda poc marge per fer inversions i polítiques gaire diferents.
Tampoc aquest Govern de 6 regidors ha tingut massa temps ni disponibilitat, amb tantes responsabilitats per tants pocs regidors al govern, per fer uns
pressupostos trencadors. Gairebé a la fi del termini, i una setmana abans que el govern hagués de tancar els pressupostos per portar-los a la Junta
de Portaveus, vam tenir una reunió amb el Govern. En aquesta reunió els vam transmetre que, tot i adonar-nos que no érem els seus socis preferents,
nosaltres estàvem i estem disposats a col·laborar amb el Govern i vam fer unes propostes totalment assumibles per tal d’aconseguir el que el poble de
la Garriga es mereix: tenir uns pressupostos quan abans millor perquè la ciutadania pugui tenir a la seva disposició els millors serveis que els podem
oferir des de l’Ajuntament. Seguim pensant que un Govern amb només 6 regidors no pot fer la feina que no fa gaire feien 11 regidors; continuem oferint
al Govern la nostra disposició per tal que situacions com l’actual, aquest endarreriment en la tramitació del pressupost municipal, no tornin a succeir.
Aquesta és la prova que Governar en aquesta minoria i donant l’esquena a Junts per la Garriga només pot portar inestabilitat o a dependre de dos
grups municipals que no sempre caminen en la mateixa direcció.
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La negociació del pressupost municipal 2020
Fiscalitat i pressupostos públics són paraules sovint feixugues que solen generar escepticisme i rebuig a la població. Tot i això, des
de la CUP, hem treballat perquè aquesta negociació del pressupost municipal 2020 assenti les bases per a millorar les nostres vides:
una bona prestació de serveis municipals i, alhora, mantenir una bona capacitat d’inversió. Inversions que han de fer front als reptes
actuals del nostre poble pel que fa a mobilitat, sostenibilitat, gestió dels equipaments municipals i l’espai públic i la remunicipalització
de serveis.
Creiem indispensable aplicar criteris de fiscalitat progressiva, entenent-la amb l’objectiu de racionalitzar la recaptació d’impostos amb
criteris de progressivitat, justícia social, cura del medi ambient, solidaritat i perspectiva de gènere. Ja vam explicar la nostra postura
pel que fa al debat de les ordenances fiscals però s’entén molt millor si ho relacionem amb la nostra forma d’entendre el pressupost
municipal. És a dir, entenent-lo com a eina clau en la redistribució de la riquesa. En aquest sentit hem proposat que els nous ingressos resultants de la modificació de l’IBI per als immobles amb alt valor cadastral es traduissin en la creació d’una partida de 200.000
euros d’adquisició de sòl i patrimoni per a habitatge públic. Perquè creiem que l’accés a l’habitatge, més enllà d’un eslògan, ha de ser
una prioritat d’aquest govern, tingui el color que tingui. És per això que també hem proposat una partida per l’elaboració d’un pla local
d’habitatge, eina que ens ha de servir per fer front als ritmes de creixement dels preus de mercat i aplicar polítiques transformadores
per garantir l’accés a l’habitatge digne.
Hem presentat d’altres propostes com l’elaboració del pla especial del Riu Congost per establir mesures de protecció i ordenació del
nostre riu, un pla d’inversions per garantir que la Garriga avanci cap a un model de mobilitat molt més sostenible posant les persones
al centre en detriment de l’ús del vehicle privat, o la necessitat d’aplicar la tarifació social a l’escola bressol i a la resta de serveis
públics municipals entre moltes d’altres propostes.

Pla de Barris - Una aposta del PSC
Quan començava la legislatura ja vam deixar palès que el nostre grup municipal tenia una idea molt clara del paper que havien de
jugar als barris al nostre poble. Nosaltres crèiem que la participació veïnal en el dia a dia del nostre municipi es podia vehicular a
través dels seus barris i així ho vam defensar durant la campanya i ara també des del Plenari.
Fruit d’aquesta idea i abordant-lo permanentment amb l’actual equip de govern vam aconseguir dos acords per tirar endavant aquest
2020, que seran la primera pedra en aquesta idea més ambiciosa que volem desenvolupar.
En primer lloc, la creació de les trobades veïnals que es posaran en marxa aquest any i que, com ja vam explicar en un altre article,
per nosaltres són un primer pas. I en segon lloc, el Pla de barris.
Aquest Pla de barris dotat amb 100.000 euros per aquest 2020 ha de ser la clau per aquelles demandes veïnals que moltes vegades no arriben a executar-se. La nostra intenció és que aquests diners serveixin per poder arranjar els nostres barris, netejar-los i
posar-los al dia. Som conscients que no arribarem a tots els llocs que ens agradaria amb aquests 100.000 euros, però considerem
que anem per bon camí.
Seguirem treballant per dotar de més pressupost aquests plans i que cada vegada més serveixin a tots els nostres barris per tenir les
eines necessàries per avançar. Mai més cap barri de la Garriga a de tenir sensació de deixadesa per estar més o menys allunyat del
Centre, mai més volem manteniments que no arriben o tasques pendents.
Lluitarem per aquests reconeixements, i farem seguiment d’aquest primer Pla de barris, perquè n’estem convençuts que si empoderem els nostres veïns i veïnes a través de l’associacionisme aconseguirem uns actors fonamentals pel manteniment del nostre poble.

Propostes assenyades i factibles pels pressupostos de 2020
Avui volem utilitzar aquest espai per comentar quines han estat les 8 propostes, valorades en 79.000 euros, que hem fet arribar al Govern Municipal perquè siguin incloses en el pressupost municipal de 2020 que es debatrà el 29 de gener, una setmana abans d’enviar aquest article per
a la seva publicació.
A Cs creiem que tenim un problema de salut pública amb les miccions i l’abandó dels excrements dels gossos a la via pública. Les mesures de
conscienciació han resultat inútils i nosaltres proposem allò que ha funcionat en tants municipis com ara Parets del Vallès: modificar l’ordenança
de tinença d’animals domèstics per poder sancionar les miccions que no són netejades i executar l’anàlisi dels excrements abandonats per castigar els incívics. Per això, hem demanat una partida de 30.000 euros que servirà per pagar, per període limitat, la mostra de sang de l’animal amb
la qual quedarà emmagatzemada en un banc d’ADN. Si hi ha excrements abandonats al carrer es prendrà una mostra que s’ha de confrontar
amb la del banc d’ADN i si l’animal està registrat es procedirà a la sanció econòmica al responsable del gos. És una inversió alta el primer any,
però econòmica els següents un cop està en marxa.
Una altra partida de 30.000 euros es destinaria a la construcció d’una minipista esportiva (en un lloc a consensuar) com la que hi ha, per exemple,
darrere de l’Ajuntament de les Franqueses. En un moment en què la pista núm. 2 ha deixat d’estar oberta a la ciutadania urgeixen espais per a
la pràctica d’esports amb pilota en les nostres estones d’oci.
Hem demanat un augment de 5.000 euros de la partida per a les colònies de la gent gran perquè més jubilats puguin accedir-hi. A més, hem
demanat dues partides de 1.000 euros. Una destinada a desenvolupar les ajudes als celíacs que vam proposar per moció en 2016 i una altra
per combatre la plaga de la vespa asiàtica.
12.000 euros hem demanat per a fomentar naus i terrenys industrials en desús. A veure si així aconseguim motivar la instal·lació de noves empreses a la Garriga en un moment en què se les ha escanyat amb la pujada del 30% de l’IBI a moltes d’elles.
Finalment hem demanat una reconsideració dels pressupostos participatius ja que són francament millorables i també la fi de les subvencions
nominatives perquè passin a ser per mèrit (concurrència competitiva). Volem evitar així el clientelisme i també que els diners públics vagin a
parar a entitats polititzades.
La valoració del pressupost la deixem per al número d’El Garric del mes que ve.

