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Pla Especial de 
Protecció del Patrimoni

Revisar el Pla per tal de mantenir el paisatge 
urbà i la història de la Garriga, així com els 
edificis d’interès cultural i social.

Manteniment del camí 
fluvial

Per a seguir recuperant el riu Congost, inte-
grant-lo al nucli urbà, i vetllar pel desenvo-
lupament integral del camí, amb la creació 
d’espais de gran valor social i natural.

Economia social i 
solidària

Destinar una part de la partida de promoció 
econòmica a promoure l’economia social i 
solidària.

Implementar el Pla que proposa actuacions 
en matèria d’energia, mobilitat, residus i ai-
gua, per tal d’assolir els compromisos de 
reducció de gasos d’efecte hivernacle.

Desplegament del Pla 
d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES)

Augmentar la partida del conveni amb la 
TdF per a consolidar l’equipament com a 
espai autogestionat enfocat al desenvolu-
pament comunitari.

Casal Popular de la 
Garriga: la Torre del Fanal 

Ampliar la partida d’atenció a la violència 
de gènere per a augmentar les hores de 
psicòloga del Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD).

Violència Masclista

Augmentar els punts de recàrrega per a 
fomentar així, l’ús de vehicles elèctrics.

Punts de recarrega de 
vehicles elèctrics

Elaborar un Pla que determini mecanismes 
estables de participació ciutadana, com 
podria ser un Consell de Poble, per tal de 
tenir accions de participació ben definides 
i calendaritzades.

Pla de Participació 
ciutadana integral

Sense vosaltres aquests canvis no 
serien possibles a la Garriga, i tot 
just comencem a caminar...

Donar compliment al Pla d’Equipaments 
Culturals de Catalunya per a cobrir 
mancances de la Biblioteca (més horaris, 
més punts de lectura, etc.).

Millores a la 
Biblioteca Núria Albó

Elaborar una RLT per tenir una relació 
actualitzada i acurada de tots els llocs de 
treball del personal laboral i funcionari de 
l’Ajuntament.

Fer una Relació de Llocs 
de Treball (RLT)

Treballar per a l’elaboració d’un PEE que 
plantegi un projecte educatiu integral de 
poble, tenint en compte tots els agents 
educatius (educació formal i no formal).

Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE)


