
2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Efectuar treballs de recuperació del riu Congost en  el tram situat entre el gual d'Arquímedes i 
el pont per a vianants del parc Firal, d'acord amb el compromís de pertinença del riu Congost 
a la Xarxa  Natura 2000

Accions

Rehabilitar la planta segona de l’edifici consistor ial de la plaça de la Porxada d’acord amb el 
projecte de pla d’usos elaborat.

Accions

Adequar la planta soterrani del mercat municipal de  Sant Carles, d’acord amb el projecte 
redactat.

Accions

Executar les obres de la primera fase d’ampliació d el cementiri

Accions
Construcció de l'ampliació del cementiri (Fase 1) amb 388 nous nínxols i 200 columbaris

Continuar amb les intervencions de rehabilitació de  la part antiga del cementiri.

Accions

Adequar el soterrani de l’edifici municipal del Cen tre Cultural del carrer Joan Camps amb la 
construcció de magatzems i d’una sala.

Accions

Una vegada construït l'heliport al costat del Circu it de Catalunya, promoure'l com un actiu de 
la ciutat d'acord amb l'entitat gestora.

Accions
Posar en funcionament i potenciar l'ús de l' heliport als terrenys propers al Circuit de Barcelona-Catalunya

Iniciar les obres de remodelació de la piscina de l ’escola Montserrat Montero i d’adequació de 
la instal·lació elèctrica.

Accions
Execució de les obres de remodelació de la piscina a l'escola Montserrat Montero

Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Montserrat Montero.

Accions
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Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Iniciar obres d’adequació de la planta baixa del no u edifici de l’escola Ponent en previsió de 
destinar espais a una Unitat Operativa Terapèutica (UTE), al Centre de Recursos Educatius 
per a Deficients Auditius (CREDA) i a la seu del Se rvei Educació,

Accions

Rehabilitar la façana de l’edifici municipal de Pra t de la Riba, seu del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i l’associació de veïns d e Sota el Camí Ral.

Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la façana de l'edifici municipal de Prat de la Riba

Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a es pais de lloguer per a artistes de Roca 
Umbert.

Accions

Remodelar la nau G3 de Roca Umbert

Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la nau G3 de Roca Umbert per espai per lloguer d'artistes

Executar el projecte de renovació de les façanes de ls edificis de Roca Umbert de manera 
coordinada amb la nova urbanització dels patis i ca rrers interiors de l’antiga fàbrica.

Accions
Executar la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED als carrers interiors del recinte de Roca 
Umbert

Desenvolupar el projecte de remodelació de les faça nes del Palau d’Esports i estudiar el futur 
del Palau d'Esports per als propers 25 anys

Accions
Intervenir en les façanes del Palau d'Esports per a la seva rehabilitació

Definir les necessitats futures del Palau d'Esports per als propers 25 anys.

Accentuar el manteniment de la nova gespa del camp de les pistes d’atletisme i aprofitar la 
xarxa de reg d’aigua no potable per connectar amb a mb el dipòsit procedent del pou Mogent 
de Roca Umbert.

Accions
Plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i millora del sistema de manteniment i conservació.

Elaborar el projecte executiu de remodelació del ca mp de futbol de Palou com a futura seu de 
l’Esport Club Granollers

Accions
Redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de l'Esport Club  
Granollers

Executar les obres pel nou camp de Futbol a Palou
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Territori i Ciutat

Obres i Projectes

D’acord amb el Pla estratègic de Palou, crear un pe tit espai expositiu i d’un punt d’atenció al 
visitant en el centre cívic de Palou amb l’objectiu  de donar informació sobre les activitats, 
itineraris i el patrimoni de Palou.

Accions

Aprovar el Pla municipal d’equipaments, com a docum ent de referència a l’hora de planificar 
les intervencions de millora de la xarxa d’equipame nts i de projectar-ne de nous.

Accions

Dur a terme les mesures incloses en el pla per a l’ eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en 
els equipaments municipals (2015-2020).

Accions

Arranjar l’espai del carrer Cervantes, situat darre ra el Palau d’Esports.

Accions

Elaborar el projecte d’implantació d’un circuit per  a bicicletes BTT en el parc del Ramassar.

Accions

Promoure l’ús de material reciclat procedent de la recuperació de material de la construcció 
en la subbase dels carrers a urbanitzar.

Accions
Utilització de materials reciclats procedents de la recuperació de material de la construcció en la subbase 
dels carrers a urbanitzar

Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aque lls vials on sigui aconsellable la seva 
utilització.

Accions
Paviment asfàltic sonoreductor en aquells vials on sigui aconsellable

Reutilitzar les llambordes procedents dels carrers del centre de la ciutat en l’obra pública.

Accions

Utilitzar fusta certificada a l’obra pública.

Accions
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Estendre la renovació de l’enllumenat públic aposta nt per sistemes més eficients, com la 
tecnologia LED, i continuar amb el programa de reno vació de la xarxa d’aigua de fibrociment.

Accions

Promoure l’adquisició de mobiliari urbà procedent d e material reciclat o que suposi una 
disminució de les tasques de manteniment.

Accions

Continuar amb les comissions veïnals de seguiment d e l’obra pública com un mitjà de 
participació ciutadana en el procés tant de plantej ament com de seguiment.

Accions
Seguiment de la redacció dels projectes, el procediment administratiu i de l'execució de les obres amb 
comissions de veïns

Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la p articipació dels escolars de la ciutat en 
tot el procés de transformació de l’espai públic. U n proper projecte a impulsar seria el de la 
millora dels jardins de Lluís Companys.

Accions

Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urban ització de l’espai comprès entre el carrer 
Pallars, la perllongació del carrer Esteve Terrades  i el camí de Can Bassa.

Accions

Remodelar la plaça de Joan Oliver.

Accions

Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can  Bassa amb l’objectiu de guanyar en 
accessibilitat.

Accions

Arranjament de l’aparcament del carrer Velázquez d’ acord amb Adif, propietària dels terrenys.

Accions

Estudiar la viabilitat, d’acord amb Adif, de connec tar mitjançant un camí per a vianants el 
carrer Velàzquez amb el pont sota la via del carrer  Joanot Martorell.

Accions
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Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.

Accions

D’acord amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vall ès, propietària dels terrenys, adequar i 
ampliar l’àrea d’aparcament situada entre el carrer  Francesc Gimeno i la ronda Nord.

Accions

Urbanitzar el carrer Marià Sans com a carrer de pla taforma única.

Accions
Convertir el carrer Marià Sans a carrer de plataforma única

Elaborar el projecte i executar l’obra de calçada ú nica del carrer Anníbal, entre els carrers 
Sant Jaume i Ricomà.

Accions
Execució de les obres de calçada única del carrer Annibal entre els carrer de Sant Jaume i de Ricomà

Elaborar i aprovar projecte executiu calçada única carrer Anníbal, entre carrer Sant Jaume i Ricomà

Elaborar el projecte per convertir en plataforma ún ica el carrer Miquel Ricomà, entre el carrer 
Museu i el carrer Isabel de Villena i posteriorment  treballar en una segona fase pel següent 
tram fins al carrer Navarra.

Accions
Execució de les obres de plataforma única al carrer Ricomà, entre el carrer Museu i Isabel de Villena

Convertir en carrer de calçada única el carrer Barc elona, entre els carrers Nou i Princep de 
Viana

Accions
Convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, entre els carrers Nou i Príncep de Viana

Convertir en carrer de plataforma única el carrer M uralla.

Accions

Elaborar el projecte de calçada única del carrer Jo sep Maria Ruera.

Accions

Impulsar mesures que facin de la carretera un espai  més amable i acollidor, facilitant, entre 
altres, espais per seure amb l’acord amb els comerc iants o adoptant mesures d’embelliment.

Accions
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Ampliar la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata,  entre el carrer Girona i la plaça de la Font 
Verda.

Accions
Execució de les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata entre el carrer Girona i la 
plaça de la Font Verda

Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.

Accions
Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol

Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.

Accions
Execució de les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre

Remodelar els parterres del carrer de l’Enginyer, e ntre els carrers Tarafa i Girona, seguint els 
criteris emprats al carrer Tarafa.

Accions
Executar les obres de remodelació dels parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrer Tarafa i Girona

Executar el projecte de calçada única del carrer Co rró, segons el projecte redactat, entre els 
carrers de Torras i Bages i València.

Accions
Execució de les obres de calçada única al carrer Corró, entre els carrer de Torres i Bages i València

Ampliar les voreres del carrer Ponent, entre el car rer del Rec i el de Torras i Bages.

Accions
Execució de les obres d'ampliació de les voreres del carrer Ponent, entre el carrer del Rec i el de Torres i 
Bages

Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, e ntre els carrers de Sant Josep i Rec, per 
donar prioritat als vianants.

Accions

Un cop desenvolupat el sector urbanístic de darrera  del pavelló de Congost, remodelar l’espai 
destinat a aparcament en superfície i pavimentar-lo .

Accions

Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

Accions
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Obres i Projectes

Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer 
Argentina.

Accions

Fer l'avantprojecte d’una escala o rampa mecànica a l carrer Carles Riba que faciliti accedir als 
equipaments situats a la zona del Puig de les Forqu es i als carrers Colòmbia, Brasil i 
Veneçuela (escola d'adults, camp de futbol, tanator i, cementiri).

Accions
Instal·lació d'una escala mecànica al carrer Carles Riba que permeti accedir als equipaments situats a la 
zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i Veneçuela.

Millorar els passatges per a vianants entre els car rers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de 
Sagarra i Lluís Vives.

Accions

Ampliar el tram de vorera del carrer Josep Umbert, situada entre el carrer Equador i els 
Jutjats, un cop assolit l’acord amb la propietat de ls terrenys.

Accions
Execució de l'obra d'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i els Jutjats

Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, en tre el carrer Girona i la rotonda del 
passeig de la Muntanya.

Accions

Aconseguir acords amb la propietat dels terrenys, p er obtenir cessions del seu ús i poder 
incrementar l'oferta d'aparcament a l'entorn de l'H ospital General de Granollers.

Accions
Executar l'obra per adequar nous terrenys cedits en ús, com aparcaments provisionals de reforç a l'entorn 
de l'Hospital.

Adequar la zona posterior del carrer Josep Umbert, 130-132 per ressituar l’àrea de jocs 
infantils i crear un nou espai públic, un cop resol ta la propietat del solar. Estudiar la ubicació 
d’una àrea per a gossos.

Accions

Dur a terme el projecte d’ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, 
entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic.

Accions
Projecte d'ampliació de voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i 
Can Mònic
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Ampliar les voreres del carrer Bertran de Seva, ent re la rotonda del carrer Francesc Ribas i el 
carrer Zorrilla.

Accions

Eixamplar les voreres a les cruïlles del carrer Jua n de la Cierva amb els carrers Hospital, 
Figueres i Apel·les Mestres.

Accions

Redactar un pla d’intervenció integral de la zona N ord de la ciutat, seguint la metodologia 
emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miq uel.

Accions

Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la pl aça de la Caserna i la plaça de la 
Constitució, amb l’objectiu de millorar l’eix per a  vianants que connecta el pont de la carretera 
de Caldes amb el centre.

Accions
Renovació de les voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució

Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de  Flor, entre la plaça de la Constitució i el 
solar de l’antiga estació elèctrica del carrer Balm es.

Accions

Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, ent re el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint 
Verdaguer.

Accions

Elaborar el projecte i estudiar la viabilitat de pr ocedir a l’ampliació de les voreres del carrer 
Rosselló amb l’objectiu de millorar l’accessibilita t del vianant entre el carrer Ramon Llull i el 
carrer Lledoner.

Accions

Elaborar el projecte de millora de la plaça Jaume I  fins a les façanes entre els carrers de Pere 
el Gran i Montcada, un cop analitzat l’afectació so bre l’aparcament.

Accions

Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.

Accions
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Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.

Accions

Completar i arranjar les voreres del carrer del doc tor Fàbregas.

Accions

Senyalització dels camins, dels barris i de les cas es aïllades i dels elements patrimonials de 
Palou, d’acord amb el projecte elaborat per la Dipu tació Barcelona. Implicar representants 
d'entitats veïnals de Palou en disseny i implantaci ó senyalítica

Accions

Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins  arribar a la carretera Interpolar.

Accions

Construir un nou pont per a vianants en substitució  de l’actual gual d’Arquímedes, per 
millorar la connexió a peu a través del passeig flu vial, donar més seguretat en cas 
d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou camp de  futbol de Palou.

Accions

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, c ercant fórmules que permetin la gestió 
de les entitats veïnals.

Accions
Manteniment de camins de Palou

Projectar l’execució d’una passera per sobre el lla c de Ponent amb l’objectiu de guanyar una 
façana del parc al riu que connecti el passeig fluv ial amb la plaça de la Constitució.

Accions

Crear una zona d’estada a l’espai comprès entre el carrer Ramon Llull, l’aparcament, el riu 
Congost i la central elèctrica d’Estabanell Energia .

Accions

Elaborar el projecte d’un nou pont per a vianants s obre el riu Congost que uneixi el parc de 
Ponent amb el passeig de la Ribera i la futura prol ongació del carrer de Joan Vidal i Jumbert.

Accions
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Projectar una rotonda a la cruïlla dels carrers Raf ael de Casanova i Ramon Llull amb l’objectiu 
d’ordenar la circulació entre el centre de la ciuta t i el nou sector del Lledoner.

Accions
Projecte d'una rotonda a la cruïlla dels carrers Rafael de Casanova i Ramon Llull, amb l'objectiu d'ordenar 
la circulació entre el centre de la ciutat i el nou sector del Lledoner

Estudiar l’ampliació de les voreres del carrer Almo gàvers, entre el carrer Ponent i la plaça 
Espanya.

Accions

Ampliar les voreres a les cruïlles dels carrers Goy a, Comerç i Mallorca amb Mare de Déu de 
Montserrat, Aragó i Vallès, d’acord amb el projecte  d’intervenció integral en el barri de Sant 
Miquel.

Accions

Convertir el carrer Pep Ventura en un carrer de cal çada única, entre l’avinguda Sant Esteve i 
el carrer Sant Josep de Calassanç, en una primera f ase.

Accions

Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable , que connecti el carrer Colom i l’estació de 
Granollers Centre amb el centre de la ciutat.

Accions

Executar la primera fase de remodelació de la plaça  de Sant Miquel.

Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

Prosseguir amb la renovació de trams de voreres del  carrer Roger de Flor.

Accions

Remodelar l’interior dels jardins de Lluís Companys  i connectar-los amb el passeig fluvial

Accions

Instal·lar il·luminació a la zona del parc de Congo st situada entre la plaça de les Hortes i el 
camp de futbol.

Accions
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Elaborar el projecte de remodelació de la plaça de les Arts i, en funció de les possibilitats 
pressupostàries, dur a terme l’actuació.

Accions

Continuar amb la renovació de les voreres del carre r Camp de les Moreres, entre els carrers 
Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

Accions

Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar  destinat a aparcament de Camp de les 
Moreres i el passeig Fluvial, per fer compatible l’ aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai 
dels serveis necessaris per a aquest ús.

Accions

Estudiar la remodelació de la plaça de Can Corts.

Accions
Estudi per a la remodelació de la plaça de Can Corts

Urbanitzar el carrer Sabadell al polígon de Jordi C amp.

Accions

D’acord amb els industrials del polígon, dur a term e la reurbanització del polígon de la Font 
del Radium.

Accions

Prosseguir amb la instal·lació de fibra òptica en e l conjunt dels polígons industrials de la 
ciutat.

Accions

Continuar i potenciar el programa municipal de reno vació i ampliació de voreres que permeti 
millorar-ne l'estat actual i eliminar els problemes  d'accessibilitat, particularment, en eixos 
transversals, com Josep Umbert, Agustí Vinyamata, B isbe Grivé.

Accions
Renovació i ampliació de voreres que permeti millorar l'estat actual i eliminar els problemes d'accessibilitat, 
en aquests eixos transversals principals.

Millorar l'estat actual i eliminar els problemes d' accessibilitat en eixos longitudinals de la 
ciutat, com el Carrer Espanya, Barcelona, Bertran d e Seva, Balmes o Ponent.

Accions
Millora de l'estat actual i eliminació de probleme d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat
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Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del pa rc amb altres espais de la ciutat

Accions

Estudiar la viabilitat d'instal·lar centrals de bio massa per abastir equipaments municipals

Accions

En la mesura que el marc legal canviés i es tornés a facilitar la instal·lació d'energies 
renovables, estudiar la implantació d'energia solar  fotovoltaica per l'autoconsum de fins a 100 
kw

Accions

Desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa l'a profitament de la matèria i l'energia en 
els polígons Jordi Camp i Congost per minimitzar im pacte ambiental i fer front a la crisi 
econòmica i energètica des de l'empresa augmentant la resiliència

Accions
Desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa l'aprofitament de la matèria i l'energia en els polígons 
Jordi Camp i Congost per minimitzar impacte ambiental i fer front a la crisi econòmica i energètica des de 
l'empresa augmentant la resiliència

En el compromís ambiental vers la implantaciò de le s energies renovables, prosseguri amb la 
instal·lació de plaques solars tèrmiques en aquells  equipaments on sigugi aconsellable 
instal·lar-ne

Accions

Consolidar els treballs de manteniment de les serre s de Llevant i Ponent per la millora de 
mobilitat dels veïns, la implantació d'itineraris i  la prevenció d'incendis forestals cercant 
fórmules de gestió que impliquin els ciutadans de P alou

Accions
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