
 

 

PRECS DE C'S 

Prec que formula el Grup Municipal de C's perquè l' Ajuntament de la 
Garriga participi de les converses que han de decid ir el futur de la C-17 en 
el tram Parets del Vallès - Granollers 

Atès que l'autovia C-17 és la via de comunicació més important que comunica 
la Garriga amb la resta del Vallès, Barcelona i altres vies importants com és la 
AP-7 i la C-33. 

Atès que s' ha constatat un augment de vehicles considerable del voltant de 
80.000 vehicles al dia (que encara seran més quan el complex logístic de 
Mango operi al 100 % de la seva capacitat) que està portant a que durant 
moltes hores del dia aquesta autovia estigui col·lapsada o força carregada de 
trànsit especialment en el tram de Granollers fins l'enllaç amb l' AP-7 

Atès que hi ha hagut Ajuntaments que s' han mobilitzat amb els seus alcaldes 
al capdavant  com el cas de Parets, Granollers, Mollet, Lliçà d'Amunt, 
Canovelles, Montmeló i La Llagosta reclamant al Departament de Territori 
solucions. 

Atès que aquesta via de comunicació és utilitzada per molts garriguencs pels 
seus desplaçaments relacionats amb la seva feina, lleure, estudis... 

Atès que a nivell econòmic és una via cabdal per les nostres empreses doncs 
la cadena de subministrament d'aquestes està fortament vinculada a la C-17. 

Atès que al PAM que va elaborar l' equip de Govern diu literalment: "Donarem 
suport a l’eix de la C-17 com a projecte territorial estratègic, treballant 
conjuntament per tal que el corredor d'aquest eix viari esdevingui un eix de 
promoció econòmica conjunta que permeti potenciar l’economia i l'ocupació en 
el seu àmbit". 

Atès que tot i aquesta menció que es fa al PAM no hem escoltat cap 
manifestació de representants del nostre Ajuntament  sobre aquest tema quant 
des d'el nostre Grup Municipal pensem que ens estem jugant molt des d'el punt 
de vista de mobilitat i desenvolupament econòmic. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat està previst que incorpori 
una persona de cada municipi del tram de la C-17 que va de Parets del Vallès a 



Granollers a l'equip redactor que treballen en la redacció del projecte per 
construir un tercer carril i/o calçades laterals en l'esmentat tram. 
 
Atès que aquesta visió del territori per part del Departament és massa localista i 
perd de vista altres municipis propers afectats com el nostre. 
 
Per tots aquests motius formulem aquests precs. 

• Que l'Ajuntament de la Garriga sol·liciti al Departament de Territori i 
Sostenibilitat participar d'aquest equip que estudia solucions a la 
congestió de la C-17. 

• Que se'ns comuniqui dintre de la Comissió Política de Territori tot el 
referent a la problemàtica d'aquesta via. 
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Prec que formula el Grup Municipal de C's relaciona t amb la informació 
que finalment no s'obrirà un nou grup de 1 er d'ESO als instituts públics de 
la Garriga 

Atès que al Ple del mes de març i en el transcurs del debat d'una moció 
presentada per ICV, la CUP i el PSC de rebuig al tancament d'aules i línies de 
P-3 a la Garriga i resta de Catalunya, la Sra. Regidora d'Ensenyament Meritxell 
Coma va manifestar que estava previst que s'obrís un nou grup de 1er d'ESO 
als instituts públics de la Garriga pel curs 2016-17. 

Atès que per informació apareguda a l'Infogar de Ràdio Silenci el passat 
dimecres 20 d'abril la mateixa Sra. Coma va declarar tot el contrari i va 
asseverar que difícilment s'obriria un nou grup de 1er d' ESO. 

Atès que a la mateixa informació radiofònica la Sra. Regidora comunicava que 
les dades d'inscripció eren les esperades. 

Per tots aquests motius formulem aquests precs. 

• Que ens expliqui la Sra. Regidora a què es degut aquest canvi de criteri 
en tan sols un mes si les dades d'inscripció eren les esperades. 

• Que conegudes les xifres d'inscripció se'ns informi de quines seran les 
ratios estimades a 1er d'ESO als instituts públics de la Garriga el curs 
vinent. 
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Preguntes del Grup Municipal de C's la Garriga 

 
1. Sabem que han rebut, tot i que no ho han fet públic, un requeriment per 

part de l'Audiència Nacional relacionat amb la moció aprovada en aquest 
Plenari el mes de novembre de 2015 de recolzament a la resolució 1/X 
del Parlament de Catalunya. Les preguntes són: 

a. Què els han demanat exactament l' Audiència Nacional?  
b. Què els han lliurat i quan ho han fet? 
c. Què l'Audiència Nacional faci requeriments a un Ajuntament no és 

quelcom usual i acostuma a estar relacionat amb temes greus, 
llavors: per què no ho han fet públic a la ciutadania?   

 
2. Com que ens preocupa el desenvolupament econòmic i les polítiques de 

promoció econòmica i vist que ja ens hem portat un ensurt amb a les 
primeres de canvi no havent-hi dit res sobre el tema de la problemàtica 
amb la C-17 (tot i fer esment al seu PAM) i donat que aviat portarem un 
any de legislatura i 5 de vostès al Govern Municipal, volem preguntar 
relacionat precisament amb l'apartat 2.3 de l'esmentat PAM: 

a. Quan i amb quins agents del territori s'han reunit des de la 
regidoria dirigida pel Sr. Pubill i si podem saber d'algun projecte 
que hagin acordat pel nostre poble. 

b. Quines iniciatives han pres per mirar de potenciar les activitats 
econòmiques existents i en especial amb el sector del moble al 
que vostès citen particularment al PAM. 

c. Han fet algun moviment per crear l'associació d'empresaris i 
propietaris de polígons industrials?  

i. En cas afirmatiu, tenen una data aproximada de quan pot 
entrar en marxa.  

ii. Quins són els objectius que es plantegen amb aquesta 
associació? 

d. Quines actuacions han fet en el que portem de legislatura per la 
conservació i millora dels polígons industrials del municipi i els 
seus serveis? 
 

  



3. Quantes empreses s'han creat o instal·lat a la Garriga des de juny del 
2015 fins març d'enguany i quantes han cessat activitat o han marxat? 
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