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Transparència i eficiència 
 



2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació per donar a conèixer a tots els públics la informació 
de servei i de la ciutat que pugui ser del seu interès. Promoure una comunicació activa i 
personalitzada

Accions
Reforçar les funcions del Servei d'Imatge i Comunicació, per facilitar l'acompanyament integral a cadascun 
dels serveis, per cadascuna de les accions

Redefinir el Rengle perquè pugui incorporar tota la oferta cultural, i crear una agenda de tots els actes i 
esdeveniments a la ciutat (esportius, socials, institucionals, culturals...)

 Repensar els continguts i estructura de webs que depenen de l’Ajuntament. Segmentar la informació i 
visibilitat dels serveis en base a l’ús i importància per a facilitar-ne el seu ús

Definir i implantar un Pla de comunicació interna integral

Accions
Vetllar perquè a totes les entrades de tots els edificis municipals es faci una atenció adequada per part de 
les persones que fan l'acollida.

Estudiar la implementació de nous canals i formats de comunicació que facilitin la transmissió d'informació i 
la comunicació efectiva entre persones i serveis

Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als 
diferents públics, millorar la informació que oferim,  fomentar la participació  i reforçar la 
projecció i atractivitat de la ciutat

Accions
Definir una estratègia de marques d’Ajuntament coherent i amb criteris comuns, per aconseguir major 
notorietat i millor posicionament

Disposar d’un espai aglutinador de tota la informació de ciutat tant de les activitats organitzades per 
l’Ajuntament, com de les empreses municipals, com de terceres parts

Definir estratègia de segmentació de la informació cap als públics i enviar la informació d'acord a la 
segmentació i utilitzant els diferents canals i formats en funció dels públics i la informació

Contractació i Compres

Millora de  la contractació pública

Accions
 Incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública

2016 /set En el protocol de compra pública responsable s'inclou clàusules socials, ètiques i ambientals
2016 /des Aprovació pel Plenari de la Corporació de la Guia de compra pública responsable
2017 /gen Pla de difusió de la Guia de Compra Pública responsable, per donar-la a conèixer als diferents 

públics (interns i externs)

Incorporació de clàusules socials en la contractació pública per afavorir les empreses que treballen amb 
col·lectius en risc

2016 /jun En el protocol de compra pública responsable s'inclou clàusules socials, ètiques i ambientals
2016 /des El plenari de l'Ajuntament aprova la Guia de Contractació pública responsable
2017 /gen Es publica la guia de contractació pública responsable a la seu electrònica de l'Ajuntament a efectes 

de donar-ne difusió.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Contractació i Compres

Millora de  la contractació pública

Accions

Crear la taula de la contractació per aconseguir més agilitat i eficiència a les compres públiques

2016 /jun S'ha creat la taula de contractació amb representants de totes les àrees i es fa el seguiment de la 
planificació de la contractació per serveis.

Projectes Estratègics i Programació

Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una 
informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al 
rendiment de comptes de l'acció de govern

Accions
Establir la pàgina web municipal i la seu electrònica com a eines que permeten accedir a través d’internet a 
l’actuació de l’administració municipal, a les notícies o a l’agenda d’actes i, alhora, com un canal de 
comunicació directa entre el ciutadà

2016 /mai Adaptació disseny i cercadors de Seu electrònica: canvi color, cercador google i inclusió contingut 
relatiu a transparència

2016 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 67.396 usuaris i 118.293 sessions entre 
01/01/2016 i 31/12/2016

Promoure la publicitat activa i la comunicació de dades relacionades amb la gestió municipal, facilitant 
l’accés del ciutadà i amb un format entenedor.

2016 /mar Inclusió nous epígrafs de transparència per acompliment de llei 19/2014 i avaluació segell 
infoparticipa (entre altres: agenda alcalde, declaracions de béns de regidors)

2016 /mar Disseny del portal granollers.cat/transparencia com a entrada als ítems de transparència que conté la 
seu electrònica

2016 /abr Obtenció menció Segell Infoparticipa. En el moment de lliurament no es compleix en declaracions de 
béns i activitats de regidors, retribucions i béns alts càrrecs, contractació i actes de consells de 
participació.

2016 /nov Ampliació de la publicitat de les factures de proveïdors i registre de convenis a Granollers Mercat EPE

Formular i donar publicitat al portal d'indicadors de gestió, el qual permet fer un seguiment de l'estat dels 
serveis que s'ofereixen i de les obres que es fan a la ciutat

2016 /jun Inici d'ús de l'aplicatiu QlikView “Indicadors socio-demogràfics locals”. Consisteix en una eina web per 
a l’explotació anonimitzada de dades agregades del padró d’habitants municipal. Inicialment ús 
intern. Recurs cedit per la Diputació de Barcelona.

2016 /oct Traspàs de la informació del portal d'indicadors externs a servidors interns
2017 /gen Creació de la pàgina que recull indicadors i dades bàsiques de Granollers 

http://granollers.cat/ajuntament/indicadors

Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona  informació actualitzada sobre la 
ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin 
utilitzar-les en els seus projectes o negocs

Accions
Fomentar l’ús de les dades obertes a sectors especialment interessats, com ara estudiants, professionals, 
empresaris i directius.

2016 /feb Preparació de dataset de PAM per al seu seguiment mitjançant dades obertes
2016 /mai Participació a la xerrada sobre dades obertes a la jornada "Aplicació pràctica de la Llei de 

Transparència per als ens locals", organitzada per Administració Oberta de Catalunya, com a bona 
pràctica local
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona  informació actualitzada sobre la 
ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin 
utilitzar-les en els seus projectes o negocs

Accions
2016 /des Entre 1/1/2016 i 18/12/2016 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut, 

segons Google Analytics, 8.094 usuaris i 49.457 pàgines visualitzades.

Posar a l’abast dels òrgans de participació municipal el coneixement de les dades obertes.

Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de 
mitjans de participació ciutadana en l’impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques 
locals.

Accions
Establir mecanismes d' interrelació amb els ciutadans que permeti recollir les seves opinions respecte a la 
gestió i els serveis municipals.

2016 /des S'han fet 2.146 instal·lacions de l''App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 415 
usuaris registrats a l'App i han fet 758 incidències.

2017 /feb Conveni per la cessió d'ús gratuït de la Llicència de software de la plataforma OpenSeneca, 
desenvolupada per spin off de ll'empresa Scytl per promoure la participació

Posar a l’abast de la ciutadania el coneixement del Programa d'Actuació Municipal, així com 
el seu seguiment i avaluació

Accions
Publicar al web municipal les fitxes de seguiment dels principals projectes en les quals es contemplen els 
objectius, el pressupost, els actors, l’estat d’execució i l’avaluació dels projectes.

Donar a conèixer a través de compareixences públiques i amb una periodicitat anual, l’estat d’execució del 
Programa d’Actuació Municipal.

2016 /feb Presentació del Programa d'Actuació Municipal 2015-2019 11 febrer 2016
2016 /des Seguiment amb responsables de l'execució del PAM i sol·licitud de priorització d'actuacions a fer l'any 

2017
2017 /feb Seguiment del primer any del Programa d'Actuació Municipal 10 març 2017

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis 
responsables de la seva execució

Accions
Dinamitzar el Pla del Voluntariat i fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntari, la 
responsabilitat social dels ciutadans i el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre.

Donar suport i difusió al Projecte Baula. Continuar desenvolupant un nou model integrat de formació 
professional que permet treballar conjuntament al sector educatiu amb el sector empresarial. FP Dual.

Impulsar el projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut, un projecte pilot de promoció de la salut que 
persegueix l’apoderament dels ciutadans, a fi que exerceixin la seva condició de ciutadania de forma activa

2016 /jul Seguiment del projecte amb els directors dels dos centres educatius involucrats en el projecte (IES 
Bellera i Cumella), per tal de recollir les seves impressions sobre l'experiència. Presentació final de 
l'estudi prevista pel setembre.

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis 
responsables de la seva execució

Accions
2016 /set Aprovació del Consell Directiu de la creació de dues comissions pels projectes:

- Foment de l'activitat empresarial innovadora
- Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i 
iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea

Accions
Estructurar el servei de suport per a projectes europeus i definir la cartera de serveis

Cerca de finançament per desenvolupar projectes de ciutat

2016 /gen Presentació proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris i un 
pilot a nivell local per portar a terme el projecte Ecocongost

2016 /gen Presentació a través de la Diputació de la proposta EDUSI i en col·laboració amb ajuntaments de 
Vilafranca del Penedès, Manresa, Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú. Objectiu eficiència 
energètica amb reinversió social. Finançament 2,9 M EUR.

2016 /gen Presentació proposta Thermos a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris per 
portar a terme el projecte Ecocongost. Finançament 142.756 EUR.

2016 /mar Presentació del projecte CongostNet en el marc del programa Urban Innovative Action
2016 /mai Obtenció projecte Thermos a convocatòria Horizon 2020. 142.756,25 euros de finançament per a 

personal dedicat al projecte i estudis implantació al territori
2016 /jul Preparació projecte “EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES ” dins el programa 

DEAR liderat pel Ayuntamiento de Madrid.
2016 /set Presentació projecte LIFE ALNUS, de recuperació de l'entorn fluvial, conjuntament amb el Centre 

Tecnològic Forestal Catalunya (CTFC)

Gestió i coordinació dels projecte aprovats.

2016 /mai Obtenció projecte Thermos a convocatòria Horizon 2020. Negociació i signatura de l'acord 
142.756,25 euros de finançament per a personal dedicat al projecte i estudis implantació al territori

2016 /des Justificació projecte Alera
2016 /des Preparació primera justificació i reunió projecte Thermos a Granollers. Es farà 27 i 28 abril 2017.

Presentació projectes a les diferents convocatòries

2016 /mar Presentació projecte CongostNet en el programa Urban Innovative Actions on l'Ajuntament de 
Granollers anava com a líders.

2016 /jun Presentació projecte EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES en el marc del 
programa Development Education and Awareness Raising (DEAR).

2016 /oct Aprovat el projecte Compose al Interreg Mediteranean. Subvenció 199.770,40 euros

Buscar aliances europees per projectes vinculats a la creativitat i altres projectes estratègics de la ciutat

Projecte en el marc del programa EDUSI per destinar 3M€ a la millora de l'eficiència en l'enllumenat públic i 
reducció i de la despesa energètica

2016 /mai La Diputació preveu iniciar el projecte en l'apartat Sentilo promovent el telecontrol de 3 ediifcis. La 
proposta es resoldrà els mesos de juliol o agost.

2016 /nov Proposta EDUSI ha estat denegada.
2016 /des La Diputació reprèn el contacte amb Ajuntament i demanaran informació sobre situació actual per 

intentar tirar endavant el projecte.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Redacció d'un codi ètic per a càrrecs electes i per a tot el personal de l'Ajuntament, que 
contribueixi a reforçar el marc de transparència i rendició de comptes

Accions
Redacció participada del document i pla per a la seva difusió

2016 /mai Participació a la ponència de treball de la Federació de Municipis de Catalunya per a la realització 
d'un codi ètic comú.

2016 /nov Tancament del document de Codi Ètic de la Federació de Municipis de Catalunya en col·laboració 
amb l'expert Rafael Jimenez Asensio. D'aplicació a directius i polítics.

2016 /des Conjuntament amb recursos humans, es valora que el codi ètic ha de ser d'aplicació a tots els 
treballadors. Es treballarà el 2017 per tirar endavant el projecte internament sabent que la Generalitat 
aprovarà una versió per tots els treballadors el 2017

Establir mecanismes de seguiment i avaluació

Govern i Economia

Gestió Tributària

Enfortir les actuacions inspectores.

Accions
Seguir treballant des dels serveis d'inspecció per minimitzar les posibles bosses de frau fiscal.

Desenvolupar polítiques de bonificació destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la 
creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi 
ambient.

Accions
Establir bonificacions a les ordenances fiscals destinadesls col·lectius amb majors dificultats, a la creació 
de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi ambient.

2016 /des Bonificació del 95 per cent de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres, sobre el pressupost 
de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova 
construcció.

2016 /des Bonificació de fins el 30 per cent sobre la quota municipal de l'Impost sobre les actiivitats 
econòmiques per increment de plantilla amb contracte indefinit. El percentatge s'incrementarà en un 
3 per cent, per cada treballador aturat de llarga durada.

2016 /des Bonificació del 15 per cent, de la matrícula i escolaritat de les escoles bressol, per a famílies 
nombroses i monoparentals

2016 /des Reducció del 50 per cent del preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials, 
per les activitats professionals.

2016 /des Bonificació del 50 per cent sobre la quota de l'Impost de béns immobles urbans, als imobles propietat 
de persones físiques que s'adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de 
Granollers.

Hisenda i Serveis Generals

No incrementar el percentatge d’endeutament en relació al pressupost.

Accions
Mantenir o reduir el percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents, situant-lo sempre per sota del 
75%.
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2015-2019

Govern i Economia

Hisenda i Serveis Generals

Determinar el nivell d’inversió dels propers quatre anys, ajustant-lo al marc econòmic i 
financer. Continuar centrant l'acció municipal en el manteniment i l’adopció de mesures que 
comportin una major eficiència i estalvi als equipaments

Accions
Mantenir un nivell d’inversió de 35 milions d’euros per al període 2015-2019, amb recursos propis i externs.

Ajustar la despesa corrent en la mesura del possible, suprimint despeses innecessàries, implantant 
sistemes d’eficiència en els edificis de titularitat municipal i en la gestió de l’espai públic, cercant el màxim 
profit dels recursos

Continuar auditant els comptes municipals, els dels organismes autònoms i els de les 
empreses municipals.

Accions
Auditoria anual de les empreses municipals.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Reduir el temps d'espera a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Accions
Promoure l'ús entre la ciutadania i empreses dels diferents sistemes de identificació electrònica per facilitar 
la tramitació a través de internet

2016 /jun Amb l'entrada en vigor de la llei 39/2015 que obliiga a l'es empreses a tramitar electrònicament 
davant l'ajuntament, s'han organitzat diverses accions de formació a l'OAC i Can muntanyola

2016 /jul En confecció el loc web de tramitació electrònica per informar i promoure l'ús de les diferents formes 
de identificació i signatura electrònica

2016 /oct Es publica el lloc web de suport a la tramitació electrònica

Permetre la consulta per Internet de l'estat de tramitació de les sol·licituds

2016 /jun S'estan impantant els primers prcediments que permeten conèixer ll'estat de tramitació electrònica 
d'una sol·licitud (certificats de l'àrea territorial i declaració responsable d'inici d'activitat.

2016 /oct Es crea l'espaii de suport a la tramitació electrònica a l'Oac per explicar personalment els usuaris el 
funcionament de l'Oficina Virtual

Incrementar el nombre de tràmits que es poden fer a través de internet

Facilitar la tramitació electrònica a través del personal dels Centres Cívics.

Incrementar l'ús de les notificacions i avisos per Internet i SMS, establint accions que en fomentin l’ús.

Organització i Serveis Tecnològics

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement

Accions
Creació d'un grup de treball intern per redefinir un nou pla de societat del coneixement

2016 /jun Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
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Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Implantar l’administració electrònica i caminar decididament cap a una administració "paper 
zero", buscant que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar els seus tràmits amb 
l’Ajuntament de forma electrònica i accessible.

Accions
Impulsar una política de simplificació de tràmits i reducció de càrregues administratives amb l’objectiu de 
facilitar les relacions ciutadania/ajuntament de Granollers, així com fomentar el creixement econòmic 
mitjançant activitats de servei i creació

2016 /jun Simplificació d'alguns tràmits mijançant la reducció de documentació a aportar
2016 /nov Es fan sessions mensuals de formació dirigides a empreses per faciitar la tramitació amb 

l'Ajuntament a través de internet

Promoure la desburocratització de certs tràmits. Construir una administració amb una arquitectura 
administrativa sòlida però flexible i amb una estratègia de comunicació creativa i transparent, a través 
d’eines com el whatsapp o el correu electrònic.

Aconseguir que els ciutadans a l’hora de fer tràmits amb l’Ajuntament no hagin d’aportar dades que 
l’administració ja té.

2016 /jun S'estan redactant les bases per simplificar l'aportació de documentació en els procediments d'ajuds i 
subvencions de tal manera que és l'administració qui obtindrà la documentació disponible a altres 
adminstracions.

Simplificar i agilitzar la tramitació administrativa. Permetre fer tràmits amb l’Ajuntament sense identificació, 
amb DNI digital o certificats similars, promovent alternatives com la signatura biomètrica, l’accés amb PIN o 
paraules de pas d’un sol ús

Implantar la signatura biomètrica a l'OAC i a determinats serveis

2016 /set Es posa en marxa la signatur biomètrica a l'OAC

Implantar tràmits que s'iniciïn, gestionin i resolguin íntegrament de forma electrònica

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent

Accions
Crear una plataforma de gestió de ciutat que integri serveis per la millora de la mobilitat, l’eficiència 
energètica en edificis i espais públics.

Millorar el desenvolupament de les infraestructures tecnològiques a nivell de la conurbació i aconseguir 
donar un millor servei al teixit empresarial i als ciutadans de Granollers.

Treballar amb les empreses per millorar la connectivitat a tots els polígons industrials, i especialment en 
aquells que actualment tenen més dificultats de connectivitat.

Realitzar acords o convenis supramunicipals amb col·laboració amb Localret, l’Administració Oberta de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona, que ens permetin continuar millorant i accelerant el procés de 
desplegament coordinat d’infraestructures

Sumar factors a favor d'una estratègia de competitivitat basada en les TIC i el coneixement, a través del 
desenvolupament i creació del coneixement i de noves activitats intensives en coneixement, com per 
exemple l'audiovisual a Roca Umbert

Promoure la participació de professionals i experts en noves tecnologies en el desenvolupament de les TIC 
i la promoció del territori en tots els sectors, a través  del treball conjunt i de la participació a la Comissió de 
la Stat.del Coneixement
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2015-2019

Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent

Accions
Impulsar la formació contínua en noves tecnologies a través de la formació, de la divulgació i de donar 
suport a nous serveis mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Continuar amb la programació de la jornada “Granollers Digital” i seguir treballant per recuperar la 
Catosfera com un producte de la ciutat de Granollers.

Creació d’una plataforma digital unificada de ciutadans que integri grups de treball per la millora de la 
mobilitat, l’eficiència energètica en edificis i espais públics.

Treballar  conjuntament amb tots els agents del territori: centres cívics, biblioteques, Centre Vallès de 
Granollers, Gra, dinamitzadors comunitaris, associacions, centres educatius, empreses de formació i 
col·lectius que ens permetin fer de Granolle

Fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies entre pares, mares, professors i alumnes.

Afavorir la inclusió en l’àmbit digital dels col·lectius amb dificultat d’accés, donant formació bàsica i 
permetent l’accés a internet en equipaments públics amb gran ample de banda.

Oferir als infants la possibilitat d’aprendre a programar ordinadors dins i fora de l’escola a fi i efecte 
d’estimular la seva creativitat, la seva capacitat de resolució de problemes o el raonament lògic.

Promoció Econòmica

Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda per càpita.

Accions
Mantenir els tipus impositius i tarifes dels tributs municipals.

Recursos Humans

Publicar l’organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l’Ajuntament de 
Granollers

Accions
Publicació de l'organigrama a la seu electrònica

2016 /jun Es publica l'organigrama especific de cada àrea a l'apartat l'Ajuntament -> Organització municipal de 
la Seu electrònica. Actualització constant.

Publicació de catàleg de serveis

2016 /jun Es publica el catàleg de serveis electrònics a l'apartat Oficina virtual -> Guia de serveis electrònics
2016 /jun Es publiquen les cartes de serveis de l'Ajuntament a Informació pública -> Cartes de serveis a 

Informació pública -> Cartes de serveis. Actualització constant.

Desenvolupar una política d’integritat institucional, la qual persegueixi evitar qualsevol 
conducta no adequada als estàndards bàsics de la moralitat i sigui un mecanisme preventiu 
eficaç contra la corrupció.

Accions
Participació en el grup de treball de la FMC per elaborar un codi de conducta tipus

2016 /des S'ha elaborat esborrany de codi de conducta per alts càrrecs, cal extendre'l a resta de treballadors i 
remtre'l a equip polític i sindicats per a la seva adaptació i aprovació durant el 2017.
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2015-2019

Govern i Economia

Recursos Humans

Desenvolupar una política d’integritat institucional, la qual persegueixi evitar qualsevol 
conducta no adequada als estàndards bàsics de la moralitat i sigui un mecanisme preventiu 
eficaç contra la corrupció.

Accions

Sistemes d'Informació i Comunicació

Generar aliances per aconseguir una infraestructura tecnològica al núvol (cloud) pública, al 
servei dels municipis, preferentment a través de la Diputació de Barcleona

Accions
Sol.licitar a la Diputació de Barcelona l'estat del projecte de implantació d'un "cloud" públic per ajuntaments 
de la comarca

Implantar les solucions tecnològiques que millorin l'eficiència dels serveis de l'Ajuntament

Accions
Implantar solucions de mobilitat que facilitin la gestió de la informació i del treball del personal a peu de 
carrer

Implantar un nou servei wifi als equipaments municipals que doni servei a treballadors i ciutadans usuaris 
dels equipametns

2016 /set S'adjudica una nova plataforma wi-fi
2016 /oct S'instal·len els nou punts d'accés amb la nova plataforma (a l'OAC)

Formar part proactivament en la creació i participació d'entorns col·laboratius entre 
administracions (xarxa Smartcat, xarxa de tècnics informàtics, Grup de treball "Grans 
ciutats", ...

Accions
Impuls per la creació d'una xarxa de tènics informàtics municpals per l'intercanvi d'experiències i 
coneixement.

Implantar l'Esquema Nacional de Seguretat (àmbit informàtica) a Ajuntament

Accions
Definir i implantar les mesures de l'Esquema Nacional de Seguretat

Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Millorar el control de les activitats amb incidència ambiental (llicències d’activitat i disciplina)

Accions
Disposició d’una base de dades actualitzada amb tota la informació ambiental d’interès de les empreses 
que tenen més incidència ambiental.

Millorar la gestió del control d'activitats

Accions
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Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Millorar la gestió del control d'activitats

Accions
Incrementar el control dels continguts dels projectes d’activitats

Programar actuacions sistemàtiques d’inspecció.

Reducció dels terminis de resolució d’expedients d’activitats sense perdre rigor en la tramitació, d’acord 
amb la normativa vigent.

Integrar els aspectes relatius al control d'activitats en les fases inicials dels procediments 
d'elaboració d'ordenances i/o modificiació de normes de planejament urbanísitic

Accions
Participació en la modificació de determinats articles del POUM

Participació en l'elaboració de l'ordenança de regulació dels clubs socials privats de consum de cannabis

Adoptar mesures per fer més eficient i accessible els tràmits d'activitats i obres

Accions
Simplificació dels tràmits administratius que afecten a les activitats i obres, sense incrementar el risc per les 
persones, els béns o el medi ambient.

Adoptar mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es puguin iniciar 
i finalitzar per diversos canals mitjançant una única finestreta empresarial

Medi Ambient i Espais Verds

Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual, 
treballant per l’homogeneïtzació del sistema d’indicadors entre ciutats i administracions. 
Integrar els indicadors dins el portal d’indicadors de la ciutat.

Accions
Suport en l'obtenció de dades, el càlcul i comentaris dels indicadors de perfil de ciutat en el seu apartat de 
sostenibilitat

2015 /mai Proposta d'indicadors i cerca de fonts homogènies i indicadors per les ciutats que treballen la 
publicació del Perfil de ciutat en l'apartat de sostenibilitat

Actualització i proposta de canvis dels indicadors de seguiment i avaluació del Pla d'energia sostenible de 
Granollers (2009) i el nou pla d'energia ampliat amb actuacions d'adaptació

2015 /mai D'acord a la plantilla aprovada a Europa elaboració de l'informe de seguiment de l'inventari 
d'emissions i grau d'execució del PAES a partir dels indicadors pactats. Actualització de les 
actuacions incloses en el PAES

2016 /oct Proces participatiu per a l'aprovació del pla d'adaptació i el nou PAESC en el si del Consell Assessor 
de Medi Ambient (amb participació ampliada) i amb l'ús del bloc/directori sobre energia i canvi climàtic

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació 
estratègica de Granollers.

Accions
Gestió municipal: manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per a la renovació del certiticat 
EMAS. Planificació estratègica: adaptació del PAES al Nou Pacte d'Alcaldes i als objectius del 30/40 
derivats de la COP21.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació 
estratègica de Granollers.

Accions

Redacció d'un "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" dintre del projecte Erasmus +

Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals amb els municipis veïns, com estem fent en 
l’àmbit de la qualitat de l’aire.

Accions
Redacció i aprovació del pla supramunicipal de qualitat de l'aire i mesures coordinades amb municipis veïns

2016 /jun Coordinació i impuls d'una campanya de mesuraments (dosímetres passius i unitat mòbil del CSIC) 
en 8 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Territori i Sostenibilitat

2016 /jun Coordinació en la instal.lació temporal de la unitat mòbil del CSIC a Montmeló
2016 /jun Participació en la Taula de qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona, com a representants dels 

municipis treballant per a la millora de la qualtat de l'aire en el Vallès Oriental
2016 /jul Participació en el grup de treball de les zones de baixes emissions de l'AMB ampliat amb municipis 

inclosos en la ZPE de fora de l'AMB

Participació en el grup de treball de municipis del riu Congost

Obres i Projectes

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

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

Seguiment de les obres del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia amb la comissió dels veïns del 
carrer

2016 /jul Recepció de les obres del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia, amb la participació de la 
comissió de veïns.

Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la plaça 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

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

Accions
Manteniment de camins de Palou

2015 /gen Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant les diferents actuacions segons les 
macances que es detecten, temporades de més trànsit i les peticions rebudes de veïns i usuaris.

Serveis Municipals
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Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Iniciar els estudis pertinents per establir la millor opció per a la gestió del servei 
d'abastament d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l'actual contracte.

Accions
Establir contacte amb ajuntaments que gestionen el servei de forma directa.

Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per 
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries

Accions
Substitució canonada fibrociment al c/ Navarra, vorera nord, entre els carrers de la Princesa i d'Alfons IV. 
(Cost:  109.950,84 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

2016 /mar Acabat tram entre Princesa i Alfons IV.

Substitució canonada fibrociment al c/ Corró, entre els carrers de Torras i Bages i de València.  (Cost: 
40.843,08 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

Substitució canonada fibrociment c/ Vinyamata, vorera nord, entre el carrer Girona i el pont del FFCC.  
(Cost:  36.930,84 € amb càrrec al Projecte d'Obra).

Substitució canonada fibrociment a la Plaça Onze de Setembre.  (Cost:  25.682,01 € amb càrrec a la 
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i de Navarra, i al c/ Isabel de 
Villena, entre els carrers de Ricomà i de Sant Jaume.  (Cost: 64.004,50 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

Substitució canonada fibrociment al c/ Anníbal, entre els carrers del Museu i de Sant Jaume.  (Cost: 
10.702,71 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

Substitució canonada fibrociment al c/ Mataró.  (Cost:  38.650,29 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de 
l'Addenda del contracte amb SOREA).

Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de 
referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment 
o d'insuficiència.

Accions
Actualització del Pla Director de Clavegueram en base a les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de 
les clavegueres.

Aprovació del conveni de suport del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per a l'execució 
d'obres de clavegueram al c/ Camp de les Moreres i al c/ Aragó.

Substitució de 115 metres de claveguera al c/ Foment, entre els carrers d'Alfons IV i de Sant Josep de 
Calassanç.  (Cost:  59.946,91 € - IVA inclòs)

Redactar una nova ordenança del cicle de l'aigua més actualitzada i adaptada a les noves 
tecnologies i a les necessitats del municipi

Accions
Simulacions de la repercussió de diferents escenaris de costos de manteniment, reparació i adequació de 
la xarxa de clavegueram al rebut de l'aigua; de cara a la integració de la taxa de clavegueram i les tarifes 
del consum d'aigua.
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Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Redactar una nova ordenança del cicle de l'aigua més actualitzada i adaptada a les noves 
tecnologies i a les necessitats del municipi

Accions

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals, 
dependències municipals i enllumenat públic.

Accions
Instal·lació sistema de telecontrol del sistema de climatització en l'edifici Sant Josep

Millora del sistema de telecontrol del clima a Sant Josep per a millorar el confort i el consum. Es controlen 
més línies del sistema de climatització

Instal·lació sistema de telecontrol el sistema de calefacció en l'escola Salvador Llobet

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en 
relació al consum respecte a l'existent. P.ex:  Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, 
Joan Prim i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions
Substitució de llumeneres existents model "KUMA FO-8" per noves llumeneres de Leds als carrers de 
Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de Les Franqueses.  En total, 158 llumeneres.  Cost: 
73.177,38 € + IVA.

2015 /jun Obra finalitzada.  Acta de recepció el 19/06/2015.

Substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de Leds als eixos viaris de l'Av.Sant Esteve / Av. 
del Parc i del c.Roger de Flor / Lluís Companys.  En total, 325 llumeneres.  Cost:  129.058,68 € + IVA.

2015 /nov Obra finalitzada.  Acta de recepció el 16/11/2015.

Substitució de les llumeneres existents en la zona centre de Granollers per noves llumeneres de Leds. En 
total, 256 llumeneres.  Cost:  139.356,55 € + IVA.

2016 /set Obra finalitzada

Substitució dels projectors de VSAP del túnel del FFCC en la Ronda Sud per nous projectors de Leds.  En 
total, 40 projectors.  Cost: 25.316,54 € + IVA.

Continuar amb el canvi massiu ja iniciat d'equips que han acabat la seva vida útil com les de 
VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nous i més eficients, seguint les indicacions 
de l’auditoria lumínica i energètica de l'enllumenat públic.

Accions
Execució de fitxes d'adequació lumínica i estalvi energètic per a les instal·lacions d'enllumenat públic (CM) 
segons les directrius de l'Auditoria Lumínica i Energètica.

Consolidar l’oficina de control energètic ampliant-la al control d'altres serveis.

Accions
instal·lació del programa de gestió energètica SIE

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

Accions
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Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.

Accions
Nou contracte de manteniment instal·lacions climatització i ACS equipaments municipals

2016 /jun Adjudicació i inici del contracte en data 01/06/2016 per un període de 3 anys + 2 anys de pròrroga, a 
l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions de Baixa Tensió, grups electrògens, SAI, ET dels 
equipaments municipals

2015 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/15 a l'empresa CATALANA ELECTRA per un període 
de 3 anys + 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i incendis dels equipaments 
municipals

2015 /jul Adjudicació i inici de contracte en data 01/07/2015 per part de l'empresa PLANA FABREGA 
SEGURETAT per un període de 2 anys + 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals

Nou contracte de manteniment dels equips de protecció contra incendis (extintors, boques incendi,...) dels 
equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/2015 a l'empresa ITCI PREVENFOC SL per un període 
de 2 anys + 1 any de pròrroga

Nou contracte de serveis per a la verificació anual i manteniment de les instal·lacions de protecció al llamp 
(parallamps) dels equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 15/07/2015 a l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL 
per un període de 2 anys + 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals

2015 /ago Adjudicació i inici del contracte en data 25/08/2015 a l'empresa MUNTATGES ELÈCTRICS COGAR 
SL per un període de 2 anys + 2 anys de pròrroga

Nou contracte per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les 
instal·lacions municipals de Granollers

2016 /mar Adjudicació i inici del contracte en data 21/03/2016 a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL SL per un 
període de 2 anys + 2 anys de pròrroga

Nou contracte per als treballs  d'alumini i vidrier en els equipaments municipals

Nou contracte per als treballs de paleta i treballs d'alçada en els equipaments municipals

Estendre el servei de neteja viària als polígons industrials  de la ciutat amb l'objectiu de que 
el seu manteniment sigui l'adequat.

Accions
Modificació del contracte actual de recollida d'escombraries i neteja viària per tal de garantir la neteja dels 
polígons industrials amb la periodicitat prevista en el plec

Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.

Accions
Obra de rehabilitació de revestiments de paraments verticals de varis quarters del cementiri (9, 12, 12A, 13, 
13A i 16)

2015 /nov Inici de les obres adjudicades a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL
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Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.

Accions
2015 /des Finalització de les obres segons import adjudicat 15.694,98€ + IVA

Pla de Xoc 2015: Projecte adequació i manteniment cementiri municipal (3 oficials + 3 peons)

2015 /jul Inici Pla de Xoc 2015
2015 /des Finalització Pla de Xoc 2015

Col·locació de bancs al cementiri municipal

2015 /des Compra de 10 bancs tipus NeoBarcino de fusta, amplada 180 cm. Import: 1.815,00€ + IVA
2016 /gen Col·locació dels 10 bancs

Col·locació de varis trams de baranes per a la millora de l'accessibilitat en el cementiri municipal

2015 /des Col·locació de 5 trams de baranes en escales del cementiri. Import: 3.859,00€ + IVA
2016 /jun Col·locació de baranes a la zona de les fosses comuns. Import 1.200,00€ + IVA

Pla de Xoc 2016 (1r torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)

2016 /jun Inici Pla de Xoc 2016 (1r torn)
2016 /nov Finaliyzació Pla de Xoc 2016 (1r torn)

Projecte de senyalització interior del cementiri

2016 /jun Redacció de proposta de senyalització conjuntament amb el servei d'Imatge i Comunicació i 
disposició d'un primer pressupost d'execució

Pla de Xoc 2016 (2r torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)

2016 /des Inici Pla de Xoc 2016 (2n torn)

Construcció de magatzems per materials i escales per millorar l'ordre general del cementiri.

Accions
Compra escales mòbils amb plataforma per a treballadors i usuaris del cementiri.

2016 /gen Compra de 6 escales mòbils amb plataforma de 2 metres d'alçada per a treballadors i usuaris del 
cementiri. Import 7.625,30€ (IVA inclòs)

Construcció de nou magatzem per a material en el cementiri

2016 /set Es redacta i s'aprova la memòria valorada per la construcció d'un magatzem al cementiri (a la zona 
del quarter 9)

2016 /oct Adjudicació de l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 9.540,94€ + IVA
2016 /nov Inici de les obres de construcció d'un magatzem al cementiri

Compra de descensor de fèretres per les operacions d'enterrament en els panteons

2016 /jun Adjudicació a l'empresa MARCO TALLER CERRAJERIA SL per un import de 7.329,35€ + IVA
2016 /jul Lliurament del descensor i formació al personal del cementiri

Instal·lació d'ancoratges com a punts de fixació en les operacions d'inhumació als panteons i fosses 
comuns

2016 /nov Adjudicació instal·lació de 26 punts d'ancoratge al cementiri per protecció anticaigudes a l'empresa 
SECURMAN PROTECCION EN ALTURA SL per un import de 3.225,49 € + IVA

Urbanisme i Habitatge

10/03/2017 Pàg. 15 de 26



2015-2019

Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti 
una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent

Accions
Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de consum de cànnabis

2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment l'Ordenança de regulació de l'ús recreatiu pel 
que fa clubs de consum de cànnabis.

2016 /gen S'amplia el període inicialment previst d'exposició pública per tal de facilitar la més àmplia informació i 
participació ciutadana.

2016 /mai S'aprova definitivament en sessió de Ple del 31/05/2016 l'Ordenança i es resolen les al.legacions 
presentades.

Modificació puntual de les normes urbanístiques, amb la finalitat d'especificar més clarament els usos 
recreatius i la seva compatibilitat respecte altres usos, alhora que s'incideix en l'ús d'aparcaments per tal de 
flexibilitzar la seva exigència.

2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment la Modificació puntual dels articles 108, 112, 
114, 115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les NNUU del POUM.

2016 /gen S'amplia el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial per tal de facilitar la més àmplia 
informació i participació ciutadana.

Aprovació d'instrucció per a la interpretació que l'Ajuntament farà respecte els canvis d'ús en la Clau 6F, en 
aplicació de l'article 272.2 del POUM, a fi i efecte de clarificar l'aplicació de la normativa.

2016 /jun Instrucció núm. 4/2016, relativa a interpretar el paràmetre de densitat en la Clau 6F.

Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers

2016 /mar Des del 3 de març de 2016 és vigent l'Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de 
Granollers, aprovada pel Ple el 22/12/2015.

Aprovació instrucció interpretativa dels articles 212.A i 212.B de les Normes Urbanístiques pel que fa a les 
"naus-niu"

2016 /nov La interpretació permetrà la correcta aplicació d'aquest concepte (divisió horitzontal de les naus), que 
ha de donar més competitivitat als polígons industrials i facilitar la implantació d'activitats en edificis 
industrials en desús.

Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i 
l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé com una de les portes principals a la zona 
de vianants del centre de la ciutat

Accions
Redacció del document de reordenació d'aquest àmbit

2016 /jun Seguiment dels treballs per a la concreció de la ordenació en l'entorn de la plaça Barangé.

Reformulació del plantejament per assolir major flexibilitat en relació al possible manteniment de les 
edificacions existents en la plaça

Inici dels contactes amb el Consell Comarcal per a la possible reutilització de l'edifici dels antics jutjats.

Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les actuacions que conté. Afavorir l’activitat 
agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteniment dels camins i la protecció i 
reconeixement dels valors patrimonials de Palou

Accions
Millora senyalització
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les actuacions que conté. Afavorir l’activitat 
agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteniment dels camins i la protecció i 
reconeixement dels valors patrimonials de Palou

Accions
2016 /des Sol.licitud a l'Oficina Tècnica de Turisme, de subvenció directa per a l'execució de senyalització de 

Palou.

Revisió del Pla Especial del Patrimoni Natural que incorpori elements patrimonials lligats a la cultura de 
l'aigua.

Potenciar el seguiment dels problemes hipotecaris a través de la comissió mixta integrada 
per la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi 
d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i l’Ajuntament de Granollers.

Accions
Comissió de seguiment sobre el pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de 
Granollers i Conveni amb el Col.legi d'Advocats.

2016 /jun Comissió integrada per l'Ajuntament de Granollers, Plataforma Afectats Hipoteca, Col.legi d'Advocats, 
Col.legi de Procuradors i Càrites. Reunions periòdiques

Estimular la participació dels propietaris d’habitatges en els sistemes de cessió d’ús de les 
seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús social, mitjançant un model de gestió que 
inclogui el manteniment i la conservació dels habitatges.

Accions
Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global 
d'Habitatge).

2016 /gen Es sol.licita ajut econòmic a la Diputació -Oficina d'Habitatge-, en el marc del catàleg d'activitats i 
serveis locals 2016, per a incentivar la captació d'habitatges privats a la borsa municipal de lloguer 
(sota preu de mercat).

2016 /nov Es destinen 33.946 euros per a ajuts a propietaris que aportin els seus habitatges a la Borsa de 
lloguer, amb ajudes al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energàtica.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal 
(Programa Global d'Habitatge).

Seguir vetllant perquè no ni hagi habitatges buits especialment de les entitats financeres i 
filials immobiliàries i seguir incoant expedients sancionadors per aquells habitatges que 
portin més de dos anys buits.

Accions
Tramitació d'expedients per utilització anòmala dels habitatges, d'acord amb el que disposa la Llei 18/2007, 
per tal de mobilitzar el parc d'habitatges vacant i afavorir l'accés a habitatge assequible (Programa Global 
d'Habitatge).

2016 /jun Davant la suspensió de la Llei 24/2015, es continua amb la tramitació d'expedients administratius a 
entitats financeres que disposin d'habitatges desocupats de forma permanent i injustificada des de fa 
més de dos anys.

Disseny de procediment per a la incoació d'expedients d'ordre d'ocupació i expedients sancionadors per tal 
de pressionar als grans tenidors i destinar els recursos econòmics que s'obtinguin (multes/taxes) a 
polítiques d'habitatge
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Un cop aprovat el Pla director del Circuit, treballar de forma conjunta amb la resta de ciutats 
del seu àmbit i amb el Govern de la Generalitat, per concretar inversions i noves activitats de 
desenvolupament econòmic

Accions
Participació en la Comissió Tècnica de Seguiment del PDU del Circuit, que conformen els tres Ajuntaments 
afectats, Incasòl, Generalitat, i Circuits de Catalunya i RACC.

Conveni marc entre els ajuntaments implicats, Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al 
desenvolupament de les determinacions del PDUCircuit S'introdueixen millores per intervenir en l'ordenació 
dels sectors.

2016 /jun Primeres reunions per consensuar el contingut del Conveni marc entre tots els agents
2016 /set Des de l'Ajuntament de Granollers es proposen modificacions de l'esborrany del Conveni per tal, 

d'entre altres, poder intervenir en la concreció de l'ordenació dels sectors del PDU.
2016 /oct S'aprova en el Ple d'octubre 2016 l'esborrany del Conveni marc entre els ajuntaments implicats, 

Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al desenvolupament de les determinacions del 
PDUCircuit.

Accions per a impulsar la modernització i integració ambiental del circuit i el seu entorn.

Mantenir un paper actiu dins la regió metropolitana, al sí de l’Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà (AMTU) i de les ciutats que conformen l’Arc Metropolità, així com en el 
desenvolupament del Pla Territorial de la Regió de Barcelona.

Accions
Presència activa de Granollers en els ens territorials que cerquen la milllora de la competitivitat del territori, 
desenvolupant la cooperació entre les administracions, les empreses i les seves agrupacions, les 
universitats i centres de coneixement.

Encarregats i elaborats treballs tècnics de suport a les polítiques d'inversió territorial per a la millora de la 
competitivitat. En el marc de la xarxa C-17: Treballs sobre el desdoblament de la línia R3 de rodalies i 
sobre la 1 fase de la línia orbital

Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l’AP 7 per millorar la mobilitat interna 
dels vehicles a Granollers

Accions
Continuar l'acció des del territori, per mantenir planificada aquesta actuació i l'elaboració dels estudis 
tècnics informatius i d'impacte quan les condicions pressupostàries permetin la seva programació i inversió 
en els pressupostos de la Generalitat

Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’extensió i la millora de la xarxa ferroviària i del 
transport col·lectiu per carretera. Desdoblament de la línia Barcelona-Vic i acord amb el 
Ministeri de Foment per la primera fase de desdoblament R3

Accions
Treballar en l'avaluació i anàlisi de la proposta de desdoblament de la línia de rodalies R3

2016 /abr Es compareix al tràmit de consulta i exposició pública de l'Estudi d'Impacte ambiental del projecte de 
desdoblament de la línia R3 de rodalies.

2016 /mai Reunió de treball amb tècnics d'ADIF per tal de consensuar aspectes del projecte de desdoblament 
de la línia estratègics per a la ciutat.
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Sol·licitar a RENFE que els trens regionals Girona-BCN s'aturin a l’estació de Granollers-
Centre, per millorar la comunicació ferroviària amb aquestes ciutats, i alhora la comunicació 
d'aquestes amb Bellaterra.

Accions
En el marc de les relacions amb els responsables RENFE-ADIF de Catalunya, per a la millora de les 
estacions i els serveis ferroviaris, s'ha defensat l'aturada a Granollers dels trens regionals, atès que faciliten 
la mobilitat entres les línies R2 i R8

Continuar treballant amb l’objectiu d'aconseguir el cobriment del ferrocarril, d’acord amb el 
conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense perjudici que es despleguin noves 
estratègies per millorar la connexió transversal en la ciutat

Accions
Passera per a millorar la connexió transversal i salvar la via de ferrocarril

2016 /nov En la concreció de la urbanització del PE-27 del Pg. de la Muntanya, estudi per a la construcció d'una 
nova passera sobre la via que connecti carrer Enric Dunant i Pg. de la Muntanya

En redacció per part del tècnics del sector UA 27, el projecte de passera sobre el ffcc a l'alçada del carrer 
Ausias March, atès que l'actuació quedarà inclosa en la urbanització d'aquest sector.

Mantenir i potenciar la Comissió Municipal de Patrimoni com a espai de gestió i posada en 
comú periòdica dels diferents serveis municipals vinculats amb el patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i natural i amb la promoció de la ciutat.

Accions
Sessions mensuals de treball i posada en comú amb la participació de diferents agents i serveis.

Desenvolupar el Pla de paisatge de Granollers i els objectius de qualitat paisatgística que 
conté desplegant accions de futur.

Accions
Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers

2016 /feb Entra en vigor l'Ordenança dels usos del paisatge i de publicitat.

Vetllar pel compliment dels objectius del Pla de paisatge

2016 /nov programa d'inspeccions per tal de vetllar per la qualitat del paisatge de la ciutat, instant a la retirada 
d'antenes parabòliques, rètols obsolets, etc.

Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la 
Carta de Colors, així com executar altres propostes d’actuació per a millorar les façanes i les 
mitgeres dels edificis i fer propostes per buits urbans

Accions
Aprovació de l'Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat.

Impuls del projecte Hort de la Noguera.

2016 /des Es signa conveni per a la cessió temporal de l'ús de solar no edificat del carrer Palaudàries per a 
destinar-lo a finalitats educatives, amb la creació d'un espai de sensibilització ambiental per a 
escoles -hort urbà-.
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Estudiar conjuntament amb l’ajuntament de Canovelles, previ acord d’aquest municipi amb la 
Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla 
i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.

Accions
Participació en la revisió del planejament de Canovelles

2016 /set En el marc de la revisió del POUM de Canovelles, estudi de les oportunitats de millora per als dos 
municipis.

En paral·lel a l'estudi de millora i reconversió en via urbana de la BV1432, s'ha demanat a la Diputació, ens 
titular d'aquestes carreteres l'estudi de millores en la connectivitat entre Can Gili i Bellulla, També en el 
projecte de millores de la C-17.

Potenciar els consells assessors d’Urbanisme i de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a 
instruments de participació i assessorament tècnic.

Accions
Preparació de treballs per a la presentació al  Consell Assessor Urbanístic

Via Pública i Mercats

Implantar un sistema de gestió informàtica amb les aplicacions de telefonia mòbil que 
permetin en temps real saber les afectacions, talls i incidències que es produeixin a la via 
pública.

Accions
Implantació de tablets en l'us de les inspeccions per part dels inspectors municipals de via pública

Possibilitar la comunicació amb el suport del sistema de geolocalització d'aquelles 
incidències que el ciutadà pugui detectar.

Accions
Servei de comunicació d'incidències a través d'app a l'smart phone.

2015 /mai Amb l'entrada en funcionament de la nova app de l' Ajuntament queda recollida la possibilitat de 
transmetre directament pel ciutadà les incidències que puguin trobar a la ciutat.

Revisar i actualitzar l’ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la 
demanda d'usos obliga a regular els nous espais i els nous usos.

Accions
S'ha redactat una proposta de modificació del text de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme, amb 
introducció de nous articles i la modificació del redactat d'alguns dels existents.

2016 /jul És aprovada inicialment al Ple de juliol 2016.

S'ha realitzat el tràmit de consulta als tècnics municipals de les diferents àrees relacionades amb els 
diferents capítols de l'Ordenança amb una recollida de propostes de possibles modificacions del text, que 
s'han aportat al text.

S'ha tramès als Grups Municipals el text amb la proposta de modificacions de l'Ordenança.
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Territori i Ciutat

Via Pública i Mercats

Regular com ha de ser la utilització de l'espai públic, de manera dialogada amb els agents 
socials i econòmics implicats

Accions
Actuacions de regulació de l'ocupació de l'espai públic mitjançant actuacions d'inspecció

Acords amb Juntes de Polígons Industrials per la millora en l'estat de neteja i manteniment dels mateixos

Dotar de majors serveis l’emplaçament per a les fires d'atraccions,  plenament condicionat 
tant pels visitants com pels firaires, amb facilitat d'aparcament i accessible amb transport 
públic.

Accions
Regular la utilització dels lavabos del recinte firal per a esdeveniments especials

Continuar amb el projecte iniciat d'aconseguir un mercat del dijous singular i de qualitat. 
Incorporant productes que suposin novetat i un valor afegit. Així com mesures relacionades 
amb la neteja que el facin més sostenible.

Accions
Creació d'un nou mercat setmanal a la Pça de la Corona els dissabtes al matí

Consolidar el sistema d'inspecció i control del mercat del dijous, amb l'objectiu de detectar 
les deficiències i corregir els usos incorrectes amb l’aplicació de noves tecnologies.

Accions
Implantació del programa Geoplus Market per al seguiment i control de les parades dels mercats setmanals.

Proposta de millora del programari Geoplus Market amb noves funcions que permetin una gestió més 
ràpida i acurada del mercat

S'ha tramitat expedient de contractació per al manteniment i millora del programari Geoplus Market per als 
propers 4 anys.

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i 
empreses que embruten els espais públics sistemàticament.

Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual (de 8 a 15 h)

Serveis a la Persona

Esports

Manteniment instal·lacions esportives

Accions
Actualitzar la il·luminació de les instal·lacions esportives amb equips de baix consum.

Elaborar un projecte d'usos del Palau d'Esports per als propers 25 anys
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Serveis a la Persona

Joventut

Foment de la participació juvenil

Accions
Impulsar la redacció del nou Pla Local de Joventut 2017 – 2021.

Incrementar les activitats per a joves en els barris de la ciutat. Activitats en les que els propis joves 
participin en el seu disseny i producció.

Potenciar els centres de secundària com a espais de trobada i convivència de molts joves i el seu ús fora 
d'hores lectives

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Done

Realitzar, a través de l’Observatori local de Gènere, un procés diagnòstic continu sobre la 
igualtat de gènere a Granollers

Accions
Realització d'un estudi sociològic envers la igualtat de gènere de la ciutadania de Granollers

2015 /set Acabament de la primera fase corresponent a la recollida d'informació a través de les memòries dels 
serveis municipals

2015 /nov Finalització de la primera activitat corresponent a la segona fase del procés: realització del grup de 
discussió d'àmbit qualitatiu amb persones claus de la ciutat.

2016 /gen Finalització amb la segona activitat corresponent a la segona fase del procés: realització de 
l'enquesta a la ciutadania envers la realitat de les dones i homes de Granollers

2016 /jul Presentació a la ciutadania dels resultats de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els 
homes de Granollers". Estudi que analitza les desigualtats de gènere en la vida quotidiana de la 
població granollerina (any 2016).

2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de 
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

Creació d'informes específics i per sectors, anuals, orientats a monitorar l'assoliment de la igualtat de 
gènere a la ciutat

2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de 
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

Realització d'estudis específics en col·laboració amb universitats i el Centre d'Informació i Recursos per a 
Dones d'igualtat de gènere, mitjançant convenis

2016 /mai Diferents col·laboracions amb estudiants de Granollers envers estudis de recerca sobre les dones a 
Granollers; política, societat, treball, etc.

2016 /mai Col·laboració amb una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona envers la creació d'una 
guia per al tractament de la violència masclista a l'aula, adreçat a professorat.

2016 /mai Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, grau de Sociologia, per a la realització d'informes 
sociològics amb perspectiva de gènere, arrel de l'estudi sociològic i els indicadors de l'Observatori de 
Gènere.

Generació d'un espai estable de debat i reflexió amb agents clau de la ciutadania sobre la informació 
generada  per l'Observatori local de Gènere

Desenvolupament d'un portal d'indicadors associat a la web municipal que permeti exposar a la ciutadania 
la informació proporcionada per l’Observatori Local de Gènere

Participació Ciutadana
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Acció Comunitària i Benestar

Participació Ciutadana

Transparència en l'acció de l'Administració i fomentar també la transparència i la rendició de 
comptes de les entitats ciutadanes.

Accions
Programa de formació i assessorament dirigit a les entitats de cara a promoure la transparència

2016 /jun Programació de 2 cursos dirigits a les entitats: Protecció de dades i Captació de socis i relleu 
generacional, primer trimetre 2016

2016 /nov Programació de 3 cursos dirigits a les entitats: Xerrada: "Com constituir-te com a associació: tràmits 
bàsics per a les noves associacions", Obligacions fiscals per a entitats i Gestió de projectes i 
activitats per part de les associacions.

Protecció de la Salut

Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establiments no alimentaris que realitzen 
pràctiques directes sobre les persones que comporten riscos per a la seva salut, com ara 
tatuages, piercings o aplicació de raigs ultraviolats

Accions
Control del 100% dels establiments de piercings i tatuatges. Autoritzacions sanitàries

2015 /des - Establiments amb autorització sanitària de funicionament a 31/12/15: 6
- Nombre d'establiments visitats 2015: 5

2016 /mar - Establiment inspeccionat 1r trimestre: 1
2016 /jun Preparació de campanya d'inspecció 2016. Previsió: 3r trimestre
2016 /jun - Peticions autorització sanitària 1r semestre: 2

- Cens establiments 1r semestre: 9
2016 /jun - Establiments inspeccionats 2n trimestre: 2

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions
Realització d'anàlisi de control d'aigües (consum, bany, riu, etc.)

2015 /des Total analítiques:
- Aigües destinades a consum humà: 405
- Aigua de bany: 43
- Aigua no destinada a consum (control riu, aiguamoll, etc.) 190

2016 /mar Total anàlisis 1r trimestre:
- Aigües de consum: 43
- Aigua de bany: 12
- Aigua no destinada a consum (riu, aiguamoll, etc.) 37

2016 /jun Total anàlisis 2n trimestre (fins a 21 de juny)
- Aigües de consum: 96
- Aigua de bany: 8
- Aigües no destinades a consum (riu, aiguamoll, etc.): 53

2016 /des Anàlisis realitzades 2016 (a 22/12/16) per control municipal:
- Control aigua consum: 307 mostres
- Control de piscines: 37 mostres
- Control d'aigua superficial/subterrània: 204 mostres
- Altres: 2
- Total mostres analitzades control municipal: 549

Realització dels controls analítics de de la Legionel·la en l'aigua d'instal·lacions municipals d'alt i baix risc i 
proposta de mesures en cas que siguin necessàries

2015 /des Alt risc: el Programa inclou 15 edificis i 15 instal.lacions d'alt risc municipals. S'han realitzat les 
analítiques segons el que marca el RD 865/2003
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Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions
2015 /des Baix risc: 9 centres educatius; 3 centres cívics; 1 equipament esportiu; 3 fonts ornamentals; 34 recs 

per aspersió; 2 equipaments esportius amb rec per aspersió. Control analític.
2016 /jun Programa de prevenció de Legionel·la en instal·lacions municipals inclou: 13 escoles, 12 

equipaments esportius, 14 edificis municipals d'ús divers, 3 fonts ornamentals, 15 lots de reg.
2016 /jun Controls analítics de Legionel·la associats al programa de prevenció:

- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 55
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 71

2016 /des Controls de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 139 mostres de 29 equipaments
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 91 mostres de 91 punts diferents

Control periòdic dels edificis i equipaments municipals i espais públics en relació a plagues i animals 
peridomèstics, realitzant les intervencions necessàries en cas de problemàtiques, i assessorant a 
particulars quan s'escaigui

2015 /des Edificis i equipaments municipals inclosos en programa de control de plagues 2015: 59. 6 equip. 
Serveis Socials; 2 biblioteques; 6 centres cívics; 6 equip. Cultura; 8 equip. Roca Umbert; 2 teatres; 17 
equip educació; 12 equipaments esportius

2015 /des Control de coloms: 537 aus capturades: 3 a Can Bassa; 260 al barri centre; 152 Joan Prim Centre; 
122 Sant Miquel.

2015 /des Control de plagues: terme municipal i espais públics. Control semestrals i sota avís. Avisos rebuts el 
2015: rosegadors: 117; paneroles: 16; Formigues: 2; vespes: 4; abelles: 4; mosquits: 12

2015 /des Control de plagues: edificis i equipaments municipals. Control trimestral i sota avís Avisos rebuts el  
2015: formigues: 49; paneroles: 15; rosegadors: 19; vespes: 9; altres: 14

2016 /gen Control de plagues 2016: Ed. i equipaments municipals inclosos en programa: 59. 6 equip. Serveis 
Socials; 2 biblioteques; 6 CC; 6 equip. Cultura; 8 equip. RU; 2 teatres; 17 equip educació; 12 
equipaments esportius. Control trimestral i per avís. (= 2015)

2016 /jun Control de plagues: edificis i equipaments municipals, avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 
21/06/16): formigues, 7; vespes, 1; paneroles, 9; rates, 9; altres, 4.

2016 /jun Control cotorres:
- Maig/juny: cens inicial
- Juny: primeres actuacions de control

2016 /jun Control de cotorres: 
- Maig, contractació d'empresa per diagnosi i proposta d'actuacions de control (Biodiversitat)
- Maig, cens parcial. 16 nius col·lectius, aprox. 33 cavitats actives. Estimació adults: 70
- Juny: primera activitat de retirada

2016 /jun Control de plagues: terme municipal i espais públics. Avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 
21/06/16): paneroles: 3; rates: 34; Abelles: 16; Altres: 3

Seguretat Ciutadana

Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública 
mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les 
instal·lacions de les que es disposa

Accions
Millora de l’estat de les dependències de la policia local i actualització dels espais que per raó del temps i 
l’obsolescència tècnica hagin quedat desfasats o no compleixin correctament la funció per a la qual han 
estat dissenyats inicialment.

2016 /jun Actualització a normativa vigent de la instal·lació de l'aigua de l'edifici de la comissaria.
2016 /des Desplaçament extintor fixe de paret ubicat a parking vehicles carrer Princesa, a lloc més protegit i 

actualització a la normativa vigent del sistema d'extinció d'incendis del arxiu de la comissaria.

Redisseny de l’espai de la planta baixa on hi ha l’ODAC i la Sala de Control.
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Seguretat Ciutadana

Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública 
mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les 
instal·lacions de les que es disposa

Accions
2016 /feb S'ha alliberat espai a la planta baixa per disposar d'un tercer locutori, canviant d'ubicació el despatx  

del cap d' ODAC.

Mantenir els nivells actuals de seguretat ciutadana i els estàndards de col·laboració i 
coordinació amb la resta d’interlocutors dels Cossos i Forces de Seguretat (Mossos, 
Comissaria Nacional de Policia, Guardia Civil i policies locals veïnes)

Accions
Consolidació del nou format de Junta Local de Seguretat, posada en funcionament darrerament

2016 /mar Celebració de Junta Local de seguretat durant el març de 2016
2016 /oct Celebració Junta Local de Seguretat a finals d'octubre

Manteniment de les meses de coordinació operatives que ja es celebren amb normalitat i assiduïtat

2016 /gen Celebració de mesa operativa per raó de la mitja Marató
2016 /ago Reunió dela mesa operativa per tractar el dispositiu extraordinari de Festa Major

Continuació del programa de renovació del parc mòbil de vehicles de la policia local

2016 /gen Licitació de 2 vehicles per la policia local de Granollers
2016 /jun Licitació 3 vehicles policia local

Continuar treballant per mantenir, i si es possible millorar, les dades actuals de sinistralitat, 
posant l’èmfasi en la prevenció i estenent i normalitzant en el temps les proves de detecció de 
drogues durant la conducció.

Accions
Adqusició d'aparell de detecció de drogues en saliva

2016 /gen S'ha adquirit i posat en funcionament l'aparell detector de Drogues als controls de trànsit que fa la 
policia local des de principis de 2016

Serveis Socials i Gent Gran

Continuar insistint davant el govern de la Generalitat per tal d’incrementar la ràtio de places 
residencials i de centre de dia públiques a la ciutat, mitjançant la seva participació en el 
finançament de la construcció d’una residència al C. Tetuan

Accions
Elaboració d'un document tècnic descriptiu d'una proposta d'acció concertada entre l'Ajuntament i la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per a la seva presentació al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat

2016 /jul Document elaborat coordinadament per la Direcció de l'Hospital i la Direcció de l'Àrea d'Acció 
Comunitària i Benestar

Nova presentació a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, de la proposta d'acció concertada 
amb la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2016 /jul Presentació del document i de la proposta per part de l'Alcalde a la Consellera Dolors Bassas el 27 
de juliol, acompanyat de la Regidora de Serveis socials i Gent Gran i del Cap de l'Àrea
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Serveis Socials i Gent Gran

Continuar treballant de forma coordinada amb les entitats socials, i especialment amb 
l’enfortiment de la Taula d’Acció Social, per poder afrontar de forma coresponsable les 
situacions de risc d’exclusió social derivades de la crisi econòmica.

Accions
Reactivació de la Taula d'Acció Social com a eina de reflexió que permeti compartir experiències i 
coneixements i proposar accions conjuntes a nivell de ciutat

2016 /des Prevista propera reunió enel primer trimestre de 2017

Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l’accés a l’oferta cultural municipal 
a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Accions
Participació activa dels tècnics de dinamització comunitària en les reunions i accions del programa Apropa 
Cultura

Informació i motivació a la participació de persones usuàries de serveis socials en actes i accions culturals, 
per part dels equips bàsics d'atenció primària social

2016 /mar En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de 
fomentar l'us i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.

Proposta, generació, dinamització i participació en projectes (pròpis o aliens) i activitats de caràcter cultural, 
esportiu, educatiu que formentin la participació social dels joves millorant la serva circulació pels recursos i 
equipaments de la ciutat.

2016 /mar Construcció participada d'un artefacte de joc amb els infants i adolescents de les places del barri de 
Sant Miquel

2016 /mar Projecte Alesplaces: dissenyant les següents accions: 4 accions de mural participatiu a càrrec de Pau 
Farell a Sant Miquel i Sota el Camí Ral.

2016 /jun 3 accions de jocs gegants i activitats diverses amb els Centres Oberts (Ponent, Centre, Sota el Camí 
Ral).

2016 /jun 1 o 2 accions del "Racons de Ciència" amb l'Institut EMT (a Sant Miquel) i l'Institut Granollers (al 
Congost)
- Audiovisuals creats durant el projecte a partir del grup d'audiovisuals vinculats a Joventut.
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