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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Promoure una campanya de ciutat, que integri tots e ls elements per a la promoció 
d'esdeveniments, l'atractivitat i la creació d'una marca com a identitat reconeixible de la ciutat

Accions
Millorar la senyalització externa de la ciutat, carrers, edificis municipals, serveis, etc. com un element de 
qualitat en l'espai urbà i també com a element de reforç de l'atractivitat de la ciutat

Millorar la imatge de les entrades de la ciutat.

Creació d'una campanya de ciutat, que integri tots els elements de projecció i reforci l'atractivitat i la identitat

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Definir el  desplegament urbanístic i d'equipaments  de Roca Umbert que queda pendent 
buscant finançament i complicitats externes per cad ascuna de les naus, així com per la 
urbanització definitiva de l'exterior.

Accions
Acabar l'espai de dansa

2016 /abr Trobada amb el sector professional de la comarca per tal de donar a conèixer l'espai
2016 /jul Desenvolupament del pla de gestió
2016 /des Portes obertes durant el novembre per tal de donar a conèixer l'equipament a tota la ciutat i al sector 

professional

Destinar la nau annexa al Centre Audiovisual a l’ampliació d’aquest per acollir noves empreses 
audiovisuals i també tecnològiques, de disseny o vinculades al sector audiovisual.

2016 /des Obres en execució

Destinar la nau davant de la biblioteca als tallers de producció de la Festa Major i espais de magatzem, i al 
lloguer de residències de diferents empreses culturals, com l'actual escola de teatre i d'altres iniciatives.

2016 /gen Acció en desenvolpament

Urbanització definitiva dels carrers i patis interiors de Roca Umbert i aproximació a la plaça exterior que 
s’ha d’obrir al carrer Lluís Companys.

Rehabilitació de nous espais per al lloguer a empreses culturals i artistes residents a Roca Umbert.

2016 /des Obres Nau G-3 planta baixa i altell destinada a Taller d'artista

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Renovar els jocs infantils de la placeta de Felip I I

Accions
Adjudicació del treballs resolució 1561/2015 de 04/12/15 per un import de 16.455,76€

Execució de l'obra i recepció d'aquesta a 29/02/16

Potenciar el parc de Lledoner

Accions
Desenvolupar activitats que donin a conèixer l'arbrat i la natura
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2015-2019

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Potenciar el parc de Lledoner

Accions

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciuta t

Accions
Adjudicació renovació tancats gossos del Psg. De la Ribera i places de Can Corts i de la Bòbila. Resolució 
1147/2015  de 14/12/15 import 7.479,73€

Instal·lació de font i bancs a l'àrea del parc Torras Villà

Ampliar l'àrea d'esbarjo de gossos del parc del Lledoner

Renovar part de l’arbrat al Parc de Ponent

Accions
Renovació de l'arbrat del passeig del parc

Promoure una biodiversitat urbana en els espais ver ds mitjançant un disseny, gestió i 
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la c iutat

Accions
Assistència a la reunió del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat. Comissió sobre Biodiversitat urbana

Evitar la dispersió i repetició de jocs poc atracti us a places i parcs, creació de grans àrees 
temàtiques de joc i la potenciació de la instal·lac ió d'estructures de joc singulars en noves 
construccions i reposicionis

Accions
Renovació de l'àrea de jocs infantils del carrer de Cèllecs resolució adjudicació 1561/2015 de 04/12/15 per 
un import de 17.029,33€

Execució i recepció de l'obra de remodelació de l'àrea de jocs infantils del carrer de Cèllecs 29/02/2016

Minimitzar riscos de trencament i caiguda d'arbres a base d'assolir un conjunt arbori 
saludable estructuralment.

Accions
Nou contracte per a la gestió integral de l'arbrat

Aconseguir que l'arbrat de la ciutat atengui les ne cessitats de la ciutadania en els aspectes 
ambientals, ornamentals i de salut. Cobrir necessit ats d'ordenació urbana i arquitectònica de 
forma equilibrada i positiva pel conjunt.

Accions
Aplicar criteris ambientals i ornamentals en la tria de les espècies a plantar en nous projectes i en les 
substitucions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió mun icipal 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.

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

Mobilitat

Ampliar el nombre de places d’aparcament gratuït al  marge dret del riu Congost i a la zona 
sud de la ciutat.

Accions
Aconseguir una bossa de terrenys susceptible de funcionar com a aparcaments gratuíts perifèrics per 
estades llargues.

Consolidar la targeta d’aparcament de Granollers co njuntament amb els pàrquings existents 
a la ciutat, tant privats com de concessió municipa l.

Accions
Extensió de la tarjeta "Pârquings de Granollers"

2016 /mai Actualment hi ha 4 aparcaments adherits a la tarjeta "Pàrquings Blaus" : Can Comas, Teatre Auditori, 
Corona i Colom-Atenea.

La tarjeta ja s'utilitza i es comparteix en 4 pàrquings soterrats de la ciutat. S'han iniciat contactes amb un 
cinquè pàrquing.

Potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mit jà de transport amb el suport d'entitats de 
ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcame nts segurs dins la ciutat.

Accions
Disseny conjuntament amb Granollers Pedala i posta en marxa d'itineraris ciclables i d'aparcaments segurs.

Senyalització específica per bicicletes als carrers de plataforma única.

Buscar aliances amb els municipis veïns per establi r i donar continuïtat als itineraris 
interurbans en bicicleta.

Accions
Crear grups de treball amb cada municipì per plantejar itinerari.

S'ha establert el primer contacte amb els tècnics de l'ajuntament de Les Franqueses, per tal d'explicar-se 
les propostes de cadascú.

Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris i equipaments de la ciutat.

Accions
Disseny d'itineraris per bicicletes
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris i equipaments de la ciutat.

Accions
S'han consensuat uns primers itineraris sentit nord-sud que han de connectar el municipi de Les 
Franqueses amb Can Bassa i Palou

S'estan avaluant les dificultats, propostes d'intervenció i pressupost d'un primer itinerari sentit nord, tant de 
pujada com de baixada.

Implantar un sistema d'aparcaments segurs per a bic icletes.

Accions
Posta en marxa d'un aparcament segur a l'estació de tren Granollers Centre.

Promoure l'educació, la formació i l'acompanyament en l'ús de la bicicleta.

Accions
Conveni amb Granollers Pedala

Ja s'han dut a terme : sortides per la ciutat; curs per aprendre a a nar en bicicleta; edició de triptics per a les 
escoles,..

Elaborar i seguir un pla estratègic de la bicicleta  incorporant-lo al Pla de Mobilitat Urbana.

Accions
Elaborar les propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.

Foment de l'ús de la bicicleta en l'administració m unicipal.

Accions
Incorporar bicicletes elèctriques

Des de mitjans de novembre, es disposa de tres bicicletes elèctriques per a ús dels treballadors en horari 
laboral.

Les bicicletes elèctriques han estat cedides per la Diputació de Barcelona

En el projecte d’ampliació de les voreres i renovac ió del carrer Girona, entre el carrer 
Francesc Ribas i Can Mònic, incorporar un carril bi cicleta.

Accions
Incorporar dos carrils-bici (un per sentit) en l'itinerari per a bicicletes que a tavés del carrer Girona ha de 
connectar el centre de la ciutat amb la Ronda Nord.

Millorar la senyalització de la via pública.

Accions
Renovació de la senyalització direccional de la ciutat

Nova senyalització direccional per vianants

Millorar la seguretat viària i el civisme entre els  usuaris dels diferents modes de transport.

Accions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

Millorar la seguretat viària i el civisme entre els  usuaris dels diferents modes de transport.

Accions
Pla de seguretat viària dels polígons de Congost i Jordi Camp

Ampliar el nombre de semàfors a la ciutat que incor porin mòduls sonors per a la seguretat de 
les persones invidents.

Accions
S'incorporen en els semàfors inclosos en les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata,

Estudiar la viabilitat de la posada en funcionament  de un servei intern de bus elèctric pel  
carrer Sant Jaume que pugui donar servei a aquelles  persones amb problemes de mobilitat 
per accedir a centres d'interès com pot ser  CAP o Mercat Sant Carles

Accions
Estudi de la possible línia

Consolidar el servei de taxis a la conurbació

Accions
Incorporació del municipi de La Roca al Conveni

Continuar amb el programa “Viatjo amb tu” per fomen tar l’ús del transport públic com a mitjà 
de transport entre els infants de primària de la ci utat, així com el programa “Amb tu hi vaig 
segur” que promou l’ús del transport públic amb la gent gran

Accions
Oferta a totes les escoles de la ciutat del programa "Viatjo amb tu".

S'ofereix a través de Serveis Socials per a la gent gran el programa "Amb tu hi vaig segur".

Incorporar nous busos híbrids a la flota.

Accions
Adquisició d'autobusos híbrids per a la flota de Trans Gran

Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-G ranollers-Sabadell

Accions
Ampliar el número de viatges i millorar el servei.

Reforçar la seguretat dels vianants en els seus des plaçaments, especialment la de les 
persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fr àgils (infants, gent gran...) en relació amb 
els itineraris i els entorns escolars o les obres d e remodelació

Accions
Intervenir i assessorar des del punt de vista de mobilitat en els projectes d'obres de nova urbanització o 
remodelació d'existent.

Revisió del Pla de Mobilitat Urbana per disposar-ne  fins l'any 2021

Accions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

Revisió del Pla de Mobilitat Urbana per disposar-ne  fins l'any 2021

Accions
Elaboració de la diagnosi

Procés participatiu per a la revisió del PMU

Elaboració d'un Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica

Obres i Projectes

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

2015 /des Obra finalitzada. S'han construit 388 nínxols, 200 columbaris, zones de magatzem i una nova fossa 
comuna.

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

Accions
Assessorament tècnic per la rehabilitació de la part antiga Cementiri

2016 /oct Assesorament tècnic per la millora dels parterres a la zona d' accés, especialment pel que fa a 
l'accessibilitat

Iniciar les obres de rehabilitació 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

2016 /nov En execució les obres de rehabilitació de la piscina, que inclouen les instal·lacions d'aigua i de 
climatització, així com la fusteria exterior

2017 /gen Han finalitzat les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero
2017 /feb Obra finalitzada.  les obres han consistit en la rehabilitació de la piscina, que inclou les instal·lacions 

d'aigua i de climatització, així com la fusteria exterior

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

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

2016 /oct Es realitzen els primeres estudis previs per avaluar la viabilitat de la instal·lació d'una caldera de 
biomassa

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
Execució de les obres adequació de la planta primera de l'edifici municipal de la Avda  del Parc per a seu 
del Serveis Educatius de la Generalitat.

2016 /des Finalitzen les obres d'adequació de la planta primera de l'edifici municipal de l'Avinguda del Parc, 
amb nova distribució i instal·lacions per als Serveis Educatius de la Generalitat
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

2016 /mar Obres finalitzades i recepcionades de rehabilitació de les façanes principal i posteiror, que inclouen la 
rehabilitació dels balcons de la façana principal

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

2016 /jul Finalitzades les obres de rehabilitació de la nau G3. Adequació de nou espai en planta baixa i altell 
amb distribució i noves instal·lacions elèctriques i de climatització, amb una nova escala d'accés, com 
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

2015 /jun S'ha executat la nova insta.lació d'enllumenat LED als carrers interiors de l'antiga fàbrica de Roca 
Umbert. Aquesta renovació incorpora un sistema de gestió integrat punt a punt. 43 ut LEDS carrers i 
passatges. 11 ut projectors plaça.

Es presenta el FEDER un projecte per adequar la tèrmica i altres naus, així com part de l'entorn a urbanitzar

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

2015 /ago Obra executada i rebuda ala façana principal. Instal.lació de elements antiocells i pintura elements 
metàl.lics de façana.

2016 /ago Execució de les obres a la façana est (carrer Voluntaris 92) per incorpoar elements de protecció del 
coloms, sanejamnet i pintat

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.

2015 /nov Es realitza la plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme que inclou sistema de reg per degoteig 
i la 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
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

2015 /nov S'inicia la redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou
2016 /oct S'inicen treballs de redacció de projecte executiu del camp de futbol de Palou, que inclouen un camp 

futbol 11, un camp futbol 7, vestidors, instal·lacions, espais pels espectadors. Proposta que planteja 
la màxima integració a l'entorn on es troba situada

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

2016 /gen Aplicació de material granular procedent del matxuqueig de residus de construcció apte per a la 
formació de la capa de subbase per a ferm de carrers a urbanitzar

Recuperació de material de la construcció en la subbase del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia

2016 /jul Recepció de les obres al carrer Corró, on s'ha recuperat material de la construcció per a la subbase 
del paviment

Recuperació de material de la construcció en la subbase de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre 
Girona i Passeig de la Muntanya

2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata entre el Passeig 
de la Muntanya i el carrer Girona. Üs de material granular amb àrids procedents de material reciclat 
d'obra.

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

2016 /gen Aplicació d'asfalt tipus sonoreductor per a la formació de capa de rodadura en aquells carrers que 
suposin una millora sonora ambiental

Paviment asfàltic sonoreductor al carrer Vinyamata, entre Girona i Passeig de la Muntanya

2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig 
de la Muntanya i el carrer Girona, que incorporaran paviment asfàltic sonoreductor

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

Accions
Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització en 
altres obres municpals, o be la mateixa obra les reutilitza

2015 /gen Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització 
en altres obres municpals, o be la mateixa obra les reutilitza

Adequació del carrer Marià Sans

2016 /des Inici procès de licitació
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Utilitzar fusta certificada a l’obra pública.

Accions
Instal·lació de mobiliari urbà de fusta certificada FSC

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
Instal·lació d'enllumenat LED i substitució de la xarxa d'aigua potable al carrer Corró, entre Torres i Bages i 
Valencia

2016 /jul Recepció de les obres del carrer Corró amb nou enllumenat LED i renovació de la xarxa d'aigua

Ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamanta amb nou enllumenat amb tecnologia LED i renovació de 
la xarxa d'aigua

2017 /gen S'inicien les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata amb nou enllumenat amb 
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua

Reforma de la plaça 11 de setembre amb nou enllumenat amb tecnoliga LED i renovació de la xarxa d'aigua

2016 /des Inici de les obres d'execució per a la reforma de la plaça Onze de Setembre amb nou enllumenat amb 
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua

Renovació xarxa d'aigua potable fibrociment al carrer Marià Sans

2016 /des Inici licitació projecte execuitu d'adequació del carrer Marià Sans

Renovació de la xarxa d'aigua de fibrociment al carrer Ponent entre el carrer Rec i Torras i Bages

2017 /gen S'inicia la licitació de l'ampliació de voreres al carrer Ponent entre el carrer Rec i Torres i Bages, amb 
la renovació de la xarxa d'aigua potable

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

Accions
Mobiliari urbà de polímers reciclats, 100% reciclat i reciclable a la vorera nord del carrer Vinyamanta, entre 
Girona i Passeig de la Muntanya

2017 /gen Inici de les obres a la vorera nord del carrer Vinyamata, entre Girona i Passeig de la Muntanya

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

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.

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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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

2016 /des Trobada amb tècnics d'ADIF per analitzar les possiblres solucions i plantejar propostes constructives

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

Accions
Convertir el carrer Marià Sans a carrer de plataforma única

2016 /des S'inicia el procés de licitació de les obres

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

2016 /mar Finalització de les obres. Conversió en plataforma única del carrer Anníbal entre els carrers de Sant 
Jaume i de Ricomà.

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

2016 /mar Obra finalitzada de conversió a calçada única del carrer Annibal, entre els carrers 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

2016 /des S'inicia el procés de licitació de les obres del carrer Ricomà fins al carrer Navarra, inclòs Isabel de 
Villena fins a Sant Jaume

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

2015 /gen Projecte executiu en fase de redacció, per a convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, 
entre els carrers Nou i Príncep de Viana

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

2017 /gen Inici de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de la 
Muntanya i el carrer Girona.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.

Accions
Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol

2017 /gen Projecte en fase de redacció

Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.

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

2016 /des S'inicien 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

2017 /gen Inici de les obres per a la remodelació dels parterres del carrer Enginyer, entre els carrers de 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

2016 /jul Finalització de les obres convertint en calçada única el carrer Corró, entre els carrers de Torres i 
Bages i València, amb paviments de diferents colors generant un espai més pacificat i adequat per 
als vianants

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

2017 /gen Projecte en fase de licitació

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

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

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.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

2016 /abr Finalitzades les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i 
els Jutjats

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.

2015 /jun Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar 
l'aparcament provisional situat entre el Pg. de la Muntanya, la via de tren i el carrer Francesc Ribas.

2017 /feb Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar 
l'aparcament provisional situat a l'accés a l'Hospital

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

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

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
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 fluvial, donar més seguretat en cas d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou 
camp de futbol de Palou.

2017 /feb Es troba en fase de redacció el projecte executiu d'un nou pont de vianants que permeit millorar la 
connexió a peu i l'accés al camp de futbol de Palou

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
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

2015 /gen Redacció de l'Avant Projecte per a la remodelació de la plaça de Sant Miquel

Estudiar la remodelació de la plaça de Can Corts.

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

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

Accions
Ampliacions de la instal·lació de la fibra òptica als polígons industrials de la ciutat

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.

2016 /feb Inici d'execució d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat de voreres.

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

Serveis Municipals

Iniciar els estudis pertinents per establir la mill or 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 actu acions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de r eduir 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)
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2015-2019

Territori i Ciutat

Serveis Municipals

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

Accions
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 mé s 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.

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitz ar 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
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2015-2019

Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que o fereixin una millora substancial en 
relació al consum respecte a l'existent. P.ex:  Avi nguda 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 q ue han acabat la seva vida útil com les de 
VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nou s i més eficients, seguint les indicacions 
de l’auditoria lumínica i energètica de l'enllumena t 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.

Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s 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
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2015-2019

Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s edificis municipals.

Accions
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

Implantar el nou contracte per a la recollida i net eja viària amb la renovació d'equips i 
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèri a mediambiental.

Accions
Informe tècnic d'exclussió de sis de les ofertes presentades al concurs per a l'adjudicació del contracte de 
serveis de recollida de residus i neteja viària.

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per la UTE FCC-
Servitransfer contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària.(19/05/2016)

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per l'empresa L'ARCA 
DEL MARESME,SA contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària 
(13/06/2016)

Resolució de recurs interposat per la UTE URBASER-URBACET

2016 /des Amb data 14 /12/16 arriba la notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació 
al recurs especial interposat per la UTE URBASER-URBACET fallant a favor de la decisió presa per l' 
Aajuntament d'adjudicar el nou contracte a TALHER.

Millorar el seguiment del contracte i seguiment de l'estat de la neteja a la ciutat amb l'ajuda 
d'aplicacions tecnològiques a la feina que efectuen  els inspectors.

Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual.

Continuar el desplegament i renovació de les papere res existents d'acord amb el criteri 
distributiu actual que permeti a la ciutadania teni r-ne alguna sempre a prop.

Accions
Adquisició papereres

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadani a en el manteniment de la ciutat.

Accions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadani a en el manteniment de la ciutat.

Accions
App que permeti avisos dels ciutadans en cas d'estat defectuós d'elements a la via pública.

Continuar amb l’execució dels programes de mantenim ent de voreres, accessibilitat i de 
renovació de mobiliari urbà.

Accions
Continuació accions manteniment, accessibilitat i renovació mobiliari urbà.

Urbanisme i Habitatge

Instar a Renfe la instal·lació d’ascensors a l’esta ció de tren de Granollers-Centre.

Accions
Reunions amb els responsables d'ADIF per abordar les obres de millora previstes en les estacions de la 
ciutat

2016 /jun Reunió amb els responsables de la Subdirecció de Projectes de la Red Convencional d'ADIF.
2016 /jul Reunió Sr Felix Martin ADIF- Lictació en curs per instal·lar 3 ascensor un a cada andana. Es preveu 

inici d'obres al 4T de 2016, amb un perìode d'execució de 8 mesos.

Concreció del projecte de millora d'accessibilitat de l'estació Granollers-Centre amb la instal.lació de tres 
ascensors.

2016 /nov RENFE presenta el projecte constructiu de les obres previstes en l'estació Granollers-Centre

S'inicien les obres d'instal.lació de tres ascensors, recreixement d'andanes per tal de millorar les condicions 
d'accés i ús de l'estació, i adequació interior de l'edifici.

2016 /des Inici de les obres i comunicació als veïns

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

Facilitar que els establiments comercials de la ciu tat millorin les seves condicions 
d'accessibilitat

Accions
Aprovació d'Ordenança Fiscal que fixi bonificació del 90% de la quota de l'impost sobre construccions per a 
les obres de millora d'accessibilitat.

2016 /set Es proposa per a les OF del 2017, el manteniment d'aquesta bonificació del 90% sobre l'impost per 
les obres de millora d'accessibilitat

S'obre línia d'ajudes per a la realització d'obres de millora de l'accessibilitat en els edificis residencials i 
comercials, per tal d'afavorir la qualitat urbana de la ciutat existent.

2016 /jul S'acorda destinar 171.000 euros a la concessió d'ajuts per a la millora de les condicions 
d'accessibilitat dels edificis, inclosos locals comercials.

2016 /nov Campanya de difusió dels ajuts (Fòrum de Comerç, Associacions de comerciants, etc...)
2016 /nov S'obre la convocatòria d'ajuts per a l'adequació d'accessos en locals
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Defensar la rehabilitació i la revitalització dels teixits urbans existents front dels creixements 
en extensió per mantenir la màxima integritat possi ble de l'entorn (sistema d’espais obert)

Accions
Activació i reformulació del planejament derivat en el centre urbà i entorns del camp de futbol del carrer 
Girona.

Ajuts a l'accessibilitat per a l'adequació d'accessos i supressió de barreres en els edificis existents

2016 /set Es proposa manteniment de la bonificació del 90% de l'impost d'obres per a millores en accessibilitat 
en les OF 2017

2016 /nov Es destina 171.000 euros en subvencions per a la millora en accessibilitat dels edificis

Aprovació d'instrucció per tal de fixar criteri normatiu que faciliti la implantació d'activitats i afavorir la 
reactivació econòmica en els polígons industrials existents a la ciutat.

2016 /des S'aprova instrucció per a la interpretació del concepte de "nau-niu" que figura en l' article 212 del 
POUM, i així facilitar l'aplicació del mateix.

Modificació puntual de les normes urbanístiques en relació als usos i a l'aparcament

2015 /nov S'aprova inicialment la modificació puntuals d'alguns articles del POUM que fan referència entre 
altres, als usos i la regulació de les places d'aparcament exigibles en els edificis

Tramitació del PMU-8, carrer Llevant, Orient, Quevedo i Pinyol

2016 /oct S'aprova definitivament el Pla de Millora Urbana-8, que regula l'ordenació d'aquest àmbit.

Gestions per avançar en la reparcel.lació del sector PMU 134 de Granollers - Congost

Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un h oritzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de 
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficièn cia energètica, rehabilitació del parc 
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilita t

Accions
Treballar per l'assoliment d'un Pla Local d'Habitatge de la ciutat.

2016 /mar Es sol.licita recurs tècnic a la Diputació per a la redacció del Pla Local de l'Habitatge de Granollers.
2016 /jul Elaborat l'esquema  en blocs i la llista de serveis i actuacions del Programa d'Habitatge de Granollers
2016 /nov La Diputació atorga l'Ajut tècnic per a la redacció del PLH de Granollers
2016 /des Recopilació de dades i indicadors per a la redacció del PLH

Millora energètica dels edificis d'habitatges públics de la ciutat

2016 /mar Es sol.licita ajut tècnic a la Diputació per a l'estudi i avaluació de la problemàtica detectada en dos 
edificis d'habitatges de règim protegit, pel que fa a la seva eficiència energètica.

2016 /des Primeres reunions amb tècnics responsables dels estudis d'eficiència energètica a realitzar en els 
edificis d'habitatge protegit del c. Marie Curie

Ajuts als propietaris d'edificis per a la millora del parc d'habitatges existent a la ciutat per a aquells 
habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal, i per a millores en accessibilitat.

2016 /jul S'acorda destinar part del romanent de prossupost a ajudes per a l'obtenció de cèdules d'habitabilitat, 
certificats d'eficiència energètica, així com per a les obres de millora de condicions d'accessibilitat 
dels edificis.

2016 /nov Convocatòria d'ajuts per a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis
2016 /nov Convocatòria d'ajuts per al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica per 

a aquells habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal
2016 /des Ajudes a l'accessibilitat (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 9 sol.licituds, 25.486 

euros en ajudes)
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Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un h oritzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de 
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficièn cia energètica, rehabilitació del parc 
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilita t

Accions
2016 /des Ajudes per incentivar habitatges a la Borsa (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 13 

sol.licituds, 33.946 euros en ajudes)

Mobilitat i millora urbana: eixamplar tram del carrer Foment, entre av. Sant Esteve i Sant Josep de 
Calassanç

2016 /des Es signa el conveni per a l'expropiació de mutu acord de la finca afectada de vialitat, del c/ Sant 
Josep de Calassanç cantonada Foment.

Mobilitat: Anàlisi de les necessitats d'aparcament en la ciutat. Estudi, en el marc del nou Pla de Mobilitat, 
tant en el desenvolupament de nous sectors com en la ciutat consolidada.

Foment del vehicle elèctric: Aprovació Ordenança Fiscal que en bonifiqui l'ús i tinença.

Mobilitat i millora urbana: Recuperació vorera sud carrer Nicaragua

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modific ació de normes de planejament que permeti 
una millor regulació de nous usos del sòl i en la i ntervenció 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.
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Treballar per l'eliminació de l’estació de mercader ies del centre de la ciutat

Accions
Estudi de les figures de planejament implicades

2016 /nov Anàlisi del PMU-110A en què preveu la cobertura del ferrocarril

Contactes amb ADIF

Seguiment continuat dels programes i plans de transport de mercaderies per ferrocarril del Ministerio de 
Fomento i del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a la ubicació de noves terminals a 
Catalunya

Presentada Proposició no de Llei a la mesa del Congreso de los Diputados en relació al trasllat de l'estació 
de mercaderies de Granollers en data 28 de juliol de 2016.

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 c om 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.

Desplegar l’estratègia urbanística necessària per r emodelar els edificis de la plaça Barangé

Accions
.

Introduir modificacions i reformular els sectors ur banístics dels entorns del ferrocarril, és a 
dir al Sector de la Bòbila i de l’estació de mercad eries ferroviàries i també dels sectors del 
carrer Girona i del camp de futbol

Accions
Desenvolupament de l'entorn del camp de futbol del carrer Girona, amb tots els sectors de planejament 
implicats (PAU25C, PMU135, PAU 141, PAU 25b, PAU131).

2016 /abr Adjudicació a equip tècnic extern del contracte per als treballs tècnics sobre l'ordenament urbanístic 
dels entorns del camp de futbol del carrer Girona.

2016 /oct Es planteja l'anàlisi i estratègies per al desenvolupament dels sectors implicats (PAU25C, PMU135, 
PAU 141, PAU 25b, PAU131)

Es proposa com a exercici docent a la càtedra d'urbanisme de la Escola Arquitectura Internacional de 
Catalunya, l'estudi d'aquest entorn.

Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel mun icipi, interessants des del punt de vista del 
paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge e xistent o perquè inclouen noves actuacions 
de millora.

Accions
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Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel mun icipi, interessants des del punt de vista del 
paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge e xistent o perquè inclouen noves actuacions 
de millora.

Accions
Promoció i accions entorn a l'art en l'espai públic i el tractament de mitgeres urbanes.

2016 /mar Primers treball en eleboració d'inventari i proposta d'itinerari d'art públic a Granollers.
2016 /mai Participació en el grup de treball transversal per a desenvolupar i debatre accions a l'entorn de l'art en 

l'espai públic.

Garantir continuïtat dels camins i itineraris de lleure en sòl no urbanitzable

2016 /mai Es treballa col.laborativament amb ADIF per tal que la futura supressió dels passos a nivell de la línia 
R3 no comporti la pèrdua de connectivitats alhora que suposa una oportunitat per generar nous 
itineraris i connexions.

Senyalització

2016 /jul S'adjudica prestació de serveis per a la creació d'elements de senyalització industrial
2016 /des Es sol.licita subvenció a l'Oficina Tècnica de Turisme per a l'execució del sistema de senyalització de 

Palou

Impulsar la urbanització de dos nous sectors indust rials, al voltant del Circuit de Catalunya i 
de la C-17, i vetllar per la millora contínua dels actuals polígons industrials, amb l’objectiu de 
potenciar l’activitat econòmica i atraure activitat s

Accions
Sector urbanitzable delimitat 125: anàlisi i reactivació de la figura de planejament.

2016 /jun Es reemprenen els treballs per consensuar el Pla parcial d'ordenació del sector industrial.

Sector industrial 112. Treballs per a la modificació del sector, que en permeti el seu desenvolupament 
efectiu.

Seguiment Pla Director del Circuit: Es promou la necessitat de formular documents d'ordenació específics 
en els sectors de Granollers.

Dinamització de polígons industrials: Implantar modalitat de naus-niu (divisió horitzontal per admetre major 
nombre d'activitats)

2016 /nov S'aprova instrucció per a la interpretació dels articles de les normes urbanístiques que possibiliten la 
formació de naus-niu (divisió horitzontal de naus per a possibilitar la implantació de més d'una 
activitat per parcel.la)

Millora polígons industrials -El Ramassar-: dotació d' infrastructures de telecomunicacions

2015 /mar S'atorga llicència temporal d'ús privatiu per a instal.lar en el terrat del Cantre Vallès, una antena 
WIMAX que permetrà el desplegament de banda ampla aèria al polígon induatrial del Ramassar.

Incrementar la connexió entre els barris i el centr e urbà amb vials amb preferència per als 
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creaci ó i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat

Accions
Recuperació vorera sud del carrer Nicaragua

2016 /nov obra executada

Eixamplament de voreres: S'obté la cessió avançada del tram de vorera del carrer Josep Umbert que 
mancava per a accedir a l'edifici judicial
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Incrementar la connexió entre els barris i el centr e urbà amb vials amb preferència per als 
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creaci ó i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat

Accions
Eixamplament vorera tram carrer Foment: Adquisició de finca afectada de vialitat entre av. Sant Esteve i 
Sant Josep de Calassanç

2016 /nov S'aprova l'esborrany del Conveni expropiatori de mutu acord per a l'adquisició de la finca del c/ Sant 
Josep de Calassanç 49, afectada per vialitat

2016 /des Adquisició de la finca

Concreció nova passera sobre la via de ferrocarril que uneixi el pg. de la Muntanya i J. E. Dunant per a 
afavorir la millora urbana i connexió entre barris.

Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos 
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicio nal), i més atractiu pel que fa a la seva 
configuració urbanística i el paisatge urbà.

Accions
Projecte "refugis d'ombra" amb l'Associació de Comerciants del Rec al Roc

Revitalització del teixit urbà: Modificació articles de les normes urbanístiques per tal de regular de nou 
l'exigència de places d'aparcament en els edificis

2015 /nov S'aproven inicialment la modificació puntual de les NNUU del POUM, de manera que es flexibilitza, 
respecte les condicions actuals, l'exigència de reserva de places d'aparcament, d'acord amb les 
característiques de la finca i de l'entorn en què es situa

Aprovació Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers

Treball transversal entre diferents àrees i serveis de l'Ajuntament, per impulsar projecte "Murs que parlen".

Fomentar la cultura del manteniment i de la rehabil itació d’habitatges.

Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge

2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix d'actuació per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existent a la ciutat, en 

què s'analitzi la situació i es dissenyin programes d'actuació concrets.

Ajudes per a la millora de l'accessibilitat en els edificis en el marc del Programa Global Habitatge

2016 /nov S'aprova línia d'ajuts específics per a la realització d'obres de millora d'accessibilitat en els edificis i 
de supressió de barreres.

Ajudes per a l'assoliment de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica (Programa Global 
Habitatge)

Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d ’energies renovables en l'edificació

Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge

2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix de treball per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existents, en què es 

treballi per concretar mesures per al foment de la rehabilitació en clau energètica.
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Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d ’energies renovables en l'edificació

Accions
Bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions (ICIO) per a la instal.lació de captació solar 
tèrmica

Intervenció en el tràmit d'atorgament de la bonificació del IBI del 50% durant un període de 5 anys, 
aplicable als habitatges en què s'hagi instal.lat sistemes d'energia solar, en casos en què no ho exigeixi la 
normativa.

Noves bonificacions fiscals

2016 /oct Es proposa per a les OF 2017, ampliar a les instal.lacions fotovoltaiques la bonificació del 95% de la 
quiota de l'impost d'obra, que es liquida per a les instal.lacions de captació solar tèrmica

Elaborar un mapa d’eficiència energètica dels edifi cis, a partir de la realització d’auditories 
energètiques.

Accions
Estudi per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics

2016 /nov La Diputació aprova l'ajut tècnic per a realitzar estudi de millora energètica de dos edificis 
residencials d'habitatge protegit del c/ Marie Curie.

En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials 
impulsades directament des de l’ajuntament.

Accions
Mesa d'emergència

2016 /jun Redacció bases de la "Mesa de valoració d'emergències econòmiques i socials i altres casos amb 
necessitats especials de Granollers"

Cens d'habitatges buits a la ciutat (Programa Global Habitatge): programa d'inspeccions per a la detecció i 
seguiment d'aquells habitatges que no compleixen la seva funció social

Mobilització habitatge buit propietat d'entitats bancàries: ordenar ocupació: pas de multes coercitives a 
expedients sancionadors.(Programa Global d'Habitatge)

Incrementar parc habitatge públic: exercir dret tempteig-retracte .(Programa Global d'Habitatge)

Incrementar habitatge públic: plec per a l'adquisició d'habitatges .(Programa Global d'Habitatge)

Establir mecanismes de mediació en els casos de pro blemes hipotecaris.

Accions
Servei intermediació de deutes sobre l'habitatge (SIDH)

2016 /jun Servei que es presta a través del conveni de col.laboració amb la Diputació, per a la intermediació 
pels deutes de l'habitatge i del servei d'atenció ciutadana

Estimular la participació dels propietaris d’habita tges 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 habit atges.

Accions
Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global 
d'Habitatge).
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Estimular la participació dels propietaris d’habita tges 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 habit atges.

Accions
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).

Continuar treballant amb l’objectiu d'aconseguir el  cobriment del ferrocarril, d’acord amb el 
conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense pe rjudici 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.

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 ur bans

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-.

Via Pública i Mercats
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Regular com ha de ser la utilització de l'espai púb lic, 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

Serveis a la Persona

Esports

Esport i salut

Accions
Consolidar el programa AFIS pediàtric a les escoles de primària de Granollers

Acció Comunitària i Benestar

Seguretat Ciutadana

Millorar la sensació de tranquil·litat i seguretat de la ciutadania i facilitar el civisme en l'espai 
públic, mitjançant accions de policia de proximitat  i de foment del civisme

Accions
Ampliació progressiva d'efectius de policia de proximitat

Incorporació de la figura d'un agent de relacions amb les comunitats.

Implementació d'actuacions i campanyes en matèria de civisme per potenciar actituds de convivència i 
dissuadir certs comportaments incívics.

Accions orientades a una major implicació dels propis ciutadans i ciutadanes en la convivència cívica.
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