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PLA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

· Promoure els valors de ciutadania, el respecte als drets individuals i col·lectius i l’exercici 
dels deures ciutadans, i l’adopció d’actituds cíviques de respecte als béns i espais 
públics i privats de la ciutat, mitjançant accions educatives i de sensibilització social. 

· Facilitar una resposta municipal ràpida i adient a les diferents queixes i suggeriments 
expressats a l’Ajuntament pels ciutadans/nes i les comunitats en les seves diverses 
formes. 

· Promoure la convivència positiva i la resiliència entre la ciutadania a nivell individual i 
grupal mitjançant accions que propiciïn el coneixement i la col·laboració mútues i l’acció 
col·lectiva participativa en el territori. 

· Prevenir els conflictes de convivència entre la ciutadania, mitjançant la seva identificació 
precoç, amb accions educatives i/o de dissuasió o sanció de comportaments incívics, i 
accions de rehabilitació/reparació en casos de comportaments incívics sancionats 
judicialment. 

· Mediar en la gestió de conflictes entre ciutadans/nes i comunitats per aconseguir la seva 
resolució pacífica.



  

GRUP DE TREBALL DE 
CONVIVÈNCIA I CIVISME

● Creat l'any 2009.
● Format per més d'una quinzena de tècnics/ques de diferents serveis 

municipals
● Objectiu: coordinar i crear les accions necessàries per  promoure la 

bona convivència i el civisme a la nostra ciutat

Prinicipals acccions realitzades:

-Ordenança d'Espais d'ús públic i civisme (aprovada al ple del mes de maig de 
2010). 

-Pla d'Actuació pel Civisme i la Convivència, format per 65 accions (aprovat per 
JGL 20/12/2010. Aquest Pla continua vigent i s'actualitza cada any.

-Grup de treball barris:

Model intervenció comunitats de veïns (adaptació model Pla de barris Congost) 



  

CAMPANYA DE CIVISME 
“JUNTS MILLOREM GRANOLLERS”

Octubre 2013-juny 2014

Eixos:
 Neteja al voltant dels contenidors
 Tinença d'animals domèstics
●  Foment de bons hàbits de convivència a les 

comunitats de veïns i espai públic

8 agents cívics per tota la ciutat



  

 ALGUNS ELEMENTS DE LA CAMPANYA



  

TALLERS DE CIVISME A LES ESCOLES

 8è any tallers de civisme alumnes 2on de primària
 Participació d'un total de 1.591 alumnes 
 Tallers 3er ESO i joves nouvinguts



  

INTERVENCIÓ A LES CCVV
● El servei de Mediació Comunitària coordina les 

intervencions a les CCVV

● 57 reunions a CCVV de tota la ciutat (barris de 

Sant Miquel, can Mònic, Congost, Font verda i 

Granollers Nord)

● Més de 700 veïnes i veïns han participat a les 

reunions d'escala

● Difusió de les ordenances de civisme i gestió de 

les dificultats de convivència a la comunitat i als 

espais públics



  

ALTRES ACCIONS

● Tallers de suport a les comunitats de veïns, participació de les entitats veïnals de la ciutat
● Xerrades sobre civisme dirigides a entitats i altres col.lectius
● Grup de joves nouvinguts 16/18
● Treball amb les famílies als centres educatius



  

GESTIÓ DE QUEIXES i SUGGERIMENTS



  

GRÀCIES
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