
 Seguiment 2016 

Una ciutat oberta al món



2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Arxiu Municipal

Potenciar l’Arxiu com a referent pel coneixement de  la història i de la ciutat a través dels seus 
fons

Accions
Desenvolupar a través de l’Arxiu un espai d’acolliment i presentació d’estudis i treballs de recerca vinculats 
a la ciutat.

2016 /jun S'ha posat a disposició pública a través de l'Arxiu Digital tota la documentació digitalitzada dels fons 
de l'Arxiu Municipal relativa al bombardeig de 31 de maig de 1938.

Centre de Cultura de la Pau

Continuar destinant l'1% dels ingressos propis a Co operació i desenvolupar el Pla director de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat impulsa nt projectes de cooperació amb 
municipis i àmbits estratègics per a Granollers.

Accions
Elaborar i desplegar un Pla de sensibilització en temes de solidaritat, cooperació i pau, conjuntament amb 
les entitats de la ciutat.

2016 /des S'ha dut a terme la revisió i actualització del Pla de Cooperació i Solidaritat, juntament amb les 
entitats del Consell. Es preveu sotmetre el document a l'aprovació del ple municipal de gener 2017

Continuar implementant projectes de cooperació directa municipal, adreçats a enfortiment institucional dels 
ajuntaments del sud.

2016 /des S'està desenvolupant el projecte de cooperació directa amb municipis de Marroc, conjuntament amb 
IMADEL. S'està estudiant possibilitats amb municipis libanesos

Suport a la xarxa solidària i foment de mecanismes de treball conjunt amb les entitats per a la millora de la 
qualitat dels projectes impulsats des de la ciutat, vetllant per l’eficiència dels recursos públics que es 
dediquen a la cooperació

2016 /des El nou Pla municipal de Cooperació i Solidaritat, que es preveu aprovar properament, marca les línies 
en aquest sentit

Impulsar projectes de cooperació que promoguin la transferència de coneixement i l’assistència tècnica, 
per tal d’afavorir l’intercanvi i el coneixement mutu.

2016 /des S'està desenvolupant el projecte de suport institucional i assistència tècnica a Sidi Rahal (Marroc) i 
s'estan estudiant possibles projectes amb municipis libanesos

Integració progressiva de la cooperació dins de la planificació estratègica de la ciutat i de la seva estratègia 
de relacions internacionals i de projecció externa.

2016 /des El Pla de Projecció exterior que s'està duent a terme és l'instrument que permet aquesta integració

Actualització Pla Director de Cooperació al Desenvolupament

2017 /gen Dur a aprovació el Pla Director Municipal de Cooperació, actualitzat per al 2017-2020, al ple ordinari 
de gener

Consolidar el posicionament exterior i internaciona l  de Granollers com a ciutat constructora 
de pau, un element de projecció de la ciutat i de p romoció de la seva identitat.

Accions
Consolidar la participació en la xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), impulsar la xarxa catalana 
d’Alcaldes per la Pau.

2016 /des La Xarxa Catalana ha celebrat la 1a Assemblea, que ha aprovat el reglament i el pla de treball per als 
propers mesos.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Centre de Cultura de la Pau

Consolidar el posicionament exterior i internaciona l  de Granollers com a ciutat constructora 
de pau, un element de projecció de la ciutat i de p romoció de la seva identitat.

Accions
Creació d’una plataforma de ciutats per la pau a la Mediterrània, vinculada a Alcaldes per la Pau. Treballar 
en projectes amb altres ciutats i entitats d’aquesta àrea geogràfica i traçar sinergies amb altres iniciatives i 
xarxes

2016 /des Participació en el comitè organitzador del "Foro contra la Violencia y por la educación para la paz y la 
convivencia" que se celebrarà a Madrid el mes d'abril de 2017

2016 /des Malgrat que els Jocs de la Mediterrània de Tarragona han estat ajornats a 2018, la Conferència es 
preveu que se celebri l'octubre de 2017.

Avançar en els projectes de recuperació, preservaci ó i difusió de la memòria de la ciutat i els 
seus habitants. Fer noves entrevites i posar-les a disposició a través de la secció de fonts 
orals de l'Arxiu

Accions
Memòria històrica de la Guerra Civil i el bombardeig de Granollers: tancar el cicle d’entrevistes amb 
testimonis i realitzar accions intergeneracionals

2016 /jun S'han realitzat la darrera tanda d'entrevistes (vídeo) per incorporar a l'Arxiu de Fonts orals

Memòria de les persones que van ser deportades als camps de concentració

2016 /gen Commemoració del Dia de l'Holocaust (27 de gener), presentació treball sobre granollerins deportats 
i ascte d'homenatge (amb la participació d'Amical Mauthausen)

2017 /gen Programa de commemoració del Dia de l'Holocaust i participació en la Xarxa d'Ajuntaments Mai Més 
promoguda per Amical Mauthausen.

Commemoració de l’aniversari del bombardeig i fomen tar la participació d’entitats en 
l’organització d’activitats. Compartir l’esdevenime nt amb altres ciutats.

Accions
Treball en xarxa amb altres ciutats i entitats que treballen en la recuperació de la memòria històrica i el 
treball per la pau. Propiciar els projectes compartits, que reforcin la identitat de la ciutat i la projecció 
exterior.

2016 /mar Projecte amb altres ciutats i entitats europees sobre memòria de ciutats bombardejades, presentat a 
convocatòria de la Comissió europea

Comunicació Audiovisual

Ràdio Granollers, referència per a tots els ciutada ns i espai per la participació i la formació.

Accions
Consolidar la Ràdio per internet. Millorar el portal i les seves prestacions i impulsar línies d'implementació 
de les seves xarxes socials

2016 /des Treballs de millora de les emissions (streaming en directe i sota demanada) per internet. 
Manteniment de les xarxes socials.

Continuar les línies de participació a la Ràdio com un espai obert a la participació de la ciutadania, les 
entitats i les persones i com a espai de formació obert als centres educatius de la ciutat.

Iniciar una línia de producció de nous continguts, conjuntament amb el teixit associatiu i empresarial i amb 
d’altres emissores de la comarca.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació Audiovisual

Ràdio Granollers, referència per a tots els ciutada ns i espai per la participació i la formació.

Accions
Renovar la programació amb continguts locals, fomentant el debat i el diàleg i obrint noves línies més 
participatives a través dels equips de directe mòbils al carrer.

Consolidar la línia de coproducció de programes amb la XAL i amb d’altres ràdios d’àmbit local i també 
nacional, i obrir noves línies que permetin l’aparició de nous programes i nous continguts en antena.

Establir  en la graella de programació espais i franges d'emissió des del carrer, generant programes en 
directe des d'espais singulars, de manera regular.

Posar en marxa una aplicació de Ràdio Granollers per a mòbils, des d'on escoltar-la en directe i a la carta

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

Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal  d'adequar els missatges i canals als 
diferents públics, millorar la informació que oferi m,  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

Projectes Estratègics i Programació

VOTV com a mitjà de comunicació públic i de proximi tat ha de continuar contribuint a la 
cohesió del territori i de la identitat.

Accions
Arribar a acords amb l’altre Consorci públic de la comarca i també amb d’altres televisions per produir, 
comprar i emetre continguts.

2016 /des No s'ha determinat la responsabilitat, això és: a través del Consorci TG o a través de Roca Umbert. 
Però es tendeix a pensar que s'ha de fer a través d'ens especialitzat. Roca Umbert ha de ser 
cooperador en cas que se li demani.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

VOTV com a mitjà de comunicació públic i de proximi tat ha de continuar contribuint a la 
cohesió del territori i de la identitat.

Accions
Impulsar una nova línia de programació i de continguts de VOTV des de Roca Umbert que tingui en compte 
les productores de la ciutat i la comarca i alhora també l’entorn cultural en què es troba

Continuar sent un dels socis estratègics de la Xarxa Audiovisual Local per impulsar diferents projectes

Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de c iutats, tant de l'àmbit internacional com 
amb els municipis de l'entorn

Accions
Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de ciutats, com ara l'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Red de Ciudades por el Clima, la Red 
Biodiversidad o Mayors for Peace

2016 /set Dins la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat s'organitza la jornada "Del Pacte a l’Acció. Un 
nou pacte dels municipis contra el canvi climàtic. Jornada I: Municipis i adaptació"

2016 /oct Es fa la jornada “El papel de los Gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible tras 
la Cumbre de París” i la X Assemblea General de l'entitat a Granollers

2016 /nov S'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció 16/2016 per a
la contractació d'un tècnic/a  per a la coordinació i dinamització de 
la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya ubicat a Granollers

2016 /nov Organització Dia Internacional de la Ciutat Educadora
2016 /des L'executiva de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores es farà a Granollers el març 2017

Promoure i incrementar el treball conjunt amb els municipis de l’entorn, compartint el desplegament de 
projectes estratègics i impulsant nous canals de col·laboració.

Promoure el treball en xarxa amb els municipis de la Regió Metropolitana

2016 /set Participació en la xarxa el Perfil de la ciutat, indicadors de la qualitat de vida a les ciutats. Treballs de 
preparació de la nova web del Perfil i publicació de l'informe 2015. Presentació de l'informe prevista a 
Rubí 15/11/2016.

2016 /oct Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat
2016 /oct Participació en diverses reunions de les entitats AMTU; C-17 i B-30

Treballar en un projecte de promoció de ciutat vinc ulat als grans esdeveniments que hi tenen 
lloc, en el marc del Pla de Projecció Exterior

Accions
Atraure grans esdeveniments que reforcen la capitalitat de Granollers, treballant conjuntament i donant 
suport a les entitats ciutadanes, com ara el MAC, la Mitja Marató, la Granollers Cup, entre d'altres

2016 /jun Campanya de promoció de la ciutat vinculada als grans esdeveniments esportius. Granollers Cup 
2016

2017 /gen Campanya de promoció de la ciutat vinculada a la Mitja Marató

Campanya de difusió sobre l'atractivitat de Granollers

Campanya granollers ciutat esportiva i d'esdeveniments

Fer una revisió del II Pla Estratègic de Granollers  amb la finalitat de poder dur a terme una 
actualització de quins han de ser el projectes de f utur de la nostra ciutat

Accions
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Fer una revisió del II Pla Estratègic de Granollers  amb la finalitat de poder dur a terme una 
actualització de quins han de ser el projectes de f utur de la nostra ciutat

Accions
Implicar al Consell de Ciutat i treballar conjuntament amb la ciutadania per crear els possibles escenaris 
que ens ajudaran a definir el futur

2016 /jul Reunió del Consell Directiu on es decideix prioritzar 2 projectes (més de 2 en reserva) entre les 
entitats que formen part del Consell. Posteriorment es crearan les comissions pertinents per 
desenvolupar les projectes.

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció eu ropea participant en programes i 
iniciatives juntament amb altres municipis i instit ucions 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 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 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 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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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Millorar la informació de l'Ajuntament i la ciutat,  la seva difusió i atractivitat, per fer-ne una 
eina de coneixement i de planificació de polítiques  públiques de ciutat

Accions
Facilitar l'accés i la consulta dels indicadors de la ciutat

2016 /nov Presentació Informe Perfil de la ciutat a Rubí 15/11/2016

Desenvolupar el Pla de Projecció Exterior per refor çar la projecció exterior a través d’una 
planificació estratègica, millorant la nostra parti cipació en espais internacionals que tinguin 
impacte en els projectes locals

Accions
Aconseguir que el teixit local es nodreixi de les experiències, oportunitats i recursos que provinguin de fora

Posar en funcionament els 8 projectes emblemàtics del pla de projecció exterior: salut, esport, motor, Roca 
Umbert, FP i empresa, Pau, Ciutats educadores

2016 /des Reunions periòdiques dels responsables dels projectes per fer el seguiment i plantejar l'avaluació 
dels projectes i del Pla en el seu conjunt

Elaborar un projecte per posar en valor i promoure a nivell internacional el caràcter esportiu 
de la ciutat i l’excel·lència en determinats esport s, en el marc del Pla de Projecció Exterior

Accions
Acollir competicions esportives i activitats formatives internacionals i reforçar la vessant internacional de les 
competicions esportives existents.

Donar suport a la projecció exterior dels esports d’excel·lència de Granollers, vinculant-ho a la imatge de la 
ciutat.

2016 /jun Projecte de comunicació Granollers Cup, amb accions de comunicació a espais de la ciutat
2016 /des Projectes de promoció de ciutat amb la Mitja Marató

Desenvolupar i consolidar projectes vinculats a Med i Ambient amb potencialitat per esdevenir 
de referència internacional, com un element de proj ecció i atractivitat de ciutat

Accions
Projectes innovadors d'eficiència energètica, com per exemple la recerca de la simbiosi industrial en el 
camp de l’energia (intercanvi de calor).

2016 /jun Projecte ECOCONGOST

Augmentar l’impacte del Circuit de Barcelona-Catalu nya en el desenvolupament i 
posicionament de Granollers

Accions
Creació d’un pol internacional del sector del motor, una zona d’activitat econòmica i desenvolupament al 
voltant del circuit

2016 /jun Pla Director del Circuit

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Creació d'un canal de televisió propi de Granollers , amb continguts locals, a través d'internet

Accions
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Projectes Estratègics i Comunicació

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Creació d'un canal de televisió propi de Granollers , amb continguts locals, a través d'internet

Accions
Crear un nou portal amb contingut audiovisual local, d’informació i altres produccions de qualitat, Una 
plataforma que permeti integrar diferents canals amb línies i direcció pròpies

2016 /des Al llarg del 2017 tindrem la proposta de plataforma IP preparada per a validació. Tindrem la proposta 
d'equip tècnic i de producció. I disposarem d'una proposta de pressupost.

Elaborar un projecte participatiu i treballar els continguts conjuntament amb entitats, escoles, creadors i 
artistes

2016 /des Pendents d'implementar la proposta al 100% i, a primers d'any 2017, de la corresponent validació per 
a posar calendarització final del projecte.

Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdev ingui una fira de referència en l'àmbit 
nacional

Accions
Captar nous segments de públic i ampliar els perfils i activitats professionals als quals s'adreça

2016 /des Continuïtat de la línia de treball: ara ho fixem en les xarxes socials i els videojoc, possibles temes 
genèrics del proper MAC 2017.

Arrelar el MAC a la ciutat i al territori, tot consolidant la marca en tots els àmbits d'influència

2016 /des Continuïtat dels treballs d'arrelament de marques pròpies del MAC: OPEN MAC i PREMIS MAC. 
Exploració treball col·laboratiu amb d'altres entitats i festivals, siguin locals, comarcals o nacionals.

Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Ro ca Umbert i el patrimoni industrial entre 
els diferents públics

Accions
Realitzar una exposició anual de fotografies (on line i a la Tèrmica)

2016 /des Encàrrec de l'exposició sobre les vagues i tancament per al 2017

Desenvolupar un itinerari a la tèrmica que expliqui el passat, el present i el futur de la fàbrica

2016 /des La museografia actual, amb els 3 audiovisuals, explica el passat, el present i el futur de la fàbrica.
2017 /des Traducció a l'anglès i al castellà dels audiovisuals

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbe rt

Accions
Potenciar la marca Fet a Roca Umbert per a totes aquelles produccions i artistes que hagin residit a la 
fàbrica com element d'identitat i projecció exterior.

2016 /mai Incorporació del "fet a Roca Umbert" en elements de difusió dels projectes o programes
2016 /jun Descripció de l'ús del "fet a Roca Umbert" en les bases de les convocatòries de residències
2016 /des Incorporació de l'ús del "fet a Roca Umbert", si és pertinent,  en els convenis que es van 

desenvolupant.

Buscar finançament extern per a Roca Umbert: públic i privat i buscar complicitats externes per poder 
desenvolupar cadascun dels projectes.

Consolidar les diverses programacions regulars fetes per companyies i empreses residents a Roca 
Umbert, amb la implicació de tots els agents. Estar receptius a les noves propostes que puguin sorgir

2016 /abr Cooperació amb companyies, associacions i empreses (Minibeat, Ca la Isaura i fira Talara)

10/03/2017 Pàg. 7 de 15



2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbe rt

Accions
2016 /des Obertura de convocatòries de residència en els espais que poden acollir projectes d'aquest tipus 

(Espai d'arts, CAM, etc) i obertura de convocatòries obertes per a la participació als projectes / 
programes (SPAM d'arts, MAU, etc).

Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicam ent avançades vinculades al món de la 
tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulgui n créixer i/o desenvolupar nous productes i 
necessitin serveis al costat

Accions
Habilitar nous espais de coworking al CTUG, al Centre Audiovisual i a la Nau E1. Espais atractius i molt 
polivalents a baix preu de lloguer, amb serveis d’acompanyament i assessorament destinats a joves 
emprenedors i freelances

2016 /des En execució. Redacció de les bases i anàlisi de mercat per a les adjudicacions.

Govern i Economia

Promoció Econòmica

Atraure esdeveniments que reforcen la capitalitat d e Granollers

Accions
Promocionar la marca @meetingranollers com a oficina de promoció del turisme de reunions i de 
coordinació d'esdeveniments turístics

2015 /set Al llarg del curs 2015-2016 l'empresa contractada per a la Promoció del turisme MICE ha contactat 
amb 175 empreses organitzadores d'esdeveniments i agencies de comunicació.

2016 /jul El contracte de promoció del turisme MICE en Granollers signat al juliol de 2014  finalitza al juliol de 
2016. La marca @meetingranollers està registrada i la web està activa. S'han realitzat accions de 
promoció entre els profesisonal del sector MICE.

2016 /nov Presència de l'estand de @meetingranollers al Congrés d’assistents i ajudants de direcció, 17 de 
Novembre de 2016

Donar suport a les entitats ciutadanes que organitzen esdeveniments a la ciutat

2016 /mai S'ha donat suport a la competició de dansa urbana iDance celebrada a  Granollers, facilitant 
informació i fent la promoció de l'esdeveniment des de l'Oficina de Turisme i la pàgina web de turisme 
www.visitgranollers.com.

2016 /jul S'ha col·laborat amb Gran Centre en l'organització de l'Open Nigth de 2016, i en la Fira Eco-Gra de 
2016 que organitza Comerç de Dalt, així com en la difusió d'aquest esdeveniments a través de la 
pàgina web www.visitgranollers.com i de l'Oficina de Turism

2016 /ago Col·laboració amb les entitats organitzadores de la Festa Major de Granollers facilitant informació als 
ciutadans i visitants de les diferents activitats organitzades, i fent la promoció de les mateixes.

2016 /set Col·laborant amb el Casino de GranollersClub de Ritme en la difusió del Festival de Jazz des de 
l'Oficina de Turisme i la pàgina web de turisme www.visitgranollers.com

Participar en les fires del sector turisme MICE

2015 /set La consultora externa contractada per a la promoció MICE ha assistit, en nom de Granollers, a 
diferents esdeveniments de promoció del turisme de reunions: Connecta 2015 (29.09.15), Iberian 
Mice Fòrum (26-28 març; i 25- 27 d'octubre 2015) i EIBTM novembre

2016 /nov Assistència a la fira internacional IBTM a Barcelona 29-30 de Novembre i 1 de Desembre de 2016 per 
realitzar contactes amb organitzadors de convencions.

2016 /nov Partcipació de Granollers, a través de la marca @meetingranollers al Workshop Barcelona Province 
Convention Bureau, 27 d’Octubre de 2016
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Granollers com a destinació turística esportiva

Accions
Cooperar amb el BM Granollers la vessant turística de l'handbol

2016 /jul Granollers Mercat ha participat el primer semestre de 2016 en les reunions tècniques organitzades 
entre l'Ajuntament i el Club per a una millor promoció turística de la Granollers Cup.

Acompanyar els clubs de la ciutat que organitzen competicions esportives

2016 /jul A 2016 s'ha col·laborat amb els organitzadors dels següents esdeveniments esportius: Mitja Marató, 
Granollers Cup i Open Aqua Masters en el punt d'informació turística i el lliurament d'informació 
turística als participants.

2016 /des Col·laboració en l'organització i difusió de la FUTSAL CUP (Campionat internacional de futbol sala) 
que tindrà lloc de l'1 al 7 de maig de 2017.

2016 /des Col·laboració amb la IX Copa de les Nacions d'Handbol Femení, fent difusió de l'esdeveniment i 
lliurant material de promoció de la ciutat a participants i visitants.

Cooperar amb l'associació d'atletes la vessant turística de la Mitja Marató

2016 /des Reunió de treball a Can Muntanyola, el 20 de desembre, entre l'associació d'atletes i els hotels per 
explorar fórmules de cooperació per a la Mitja 2017

Aprofitar els fluxos de visitants dels grans premis de velocitat

2016 /jun Amb motiu del Gran Premi de F1 de 2016 s'han distribuït banderes a botigues i restaurants, i s'ha 
organitzat una exposisió de fotografies al TAG de Miquel Liso.

Treballar per la captació d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i internacional

2016 /nov S'ha realitzat un primer contacte amb el promotor de l'esdeveniment "Familiy Run", per fer una edició 
a Granollers

Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat

Accions
Organitzar esdeveniments gastronòmics amb la col·laboració del Gremi d'hostaleria i dels productors locals

2015 /nov  Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la 
Plaça de la Porxada.

2016 /mar Realització de la ruta Gastrotapes de Granollers amb  col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria, de l'11 
al 26 de març. A la ruta van participar 22 restaurants de la ciutat.

2016 /mai La Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Acensió de 2016 s'ha organitzat amb la col·laboració del 
Gremi d'Hostaleria del vallès Oriental, amb la participació de 9 restaurants.

2016 /jun Presentació del Gran Premi de Fórmula 1 a la Porxada, amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria.
2016 /jul Mostra i degustació de vins de la D.O. Alella, organitzada amb el Gremi d'Hostaleria, el col·lectiu 

Cuina V.O. i el Consorci per a la Pormoció de la D.O. Alella al Museu de La Tela.

Promocionar les visites guiades i els itineraris turístics

2015 /des Organització de visita guiada per la ciutat a reponsables comercials i de promoció turística de La 
Roca Village per tal que coneguin els recursos turístics de Granollers i puguin fer difusió als seus 
clients.

2016 /abr Granollers forma part de la Red de Ciudades Educadoras (RECE) dins del grup temàtic Ciutat 
Educadora i Turisme Responsable. Un dels objectius de la xarxa és fomentar les visites a la ciutat 
des de la vessant del turisme responsable.

2016 /mai Promocionar les visites guiades que es fan a la ciutat a través de la pàgina web 
www.visitgranollers.com

2016 /set Col·laboració amb l'editorial Alpina i el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers per a la 
creació d'itineraris circulars de natura.

2016 /set Organització de visita guiada a Granollers per a la Plataforma d'Autocaravanes Autònomes La PACA i 
per a la Unió Caravanista de Cataluna com a prescriptors dels recursos turístics de la ciutat entre els 
seus associats i através de les seves pàgines web.
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Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat

Accions

Millorar els serveis d'informació, difusió i atenci ó turística

Accions
Acompanyar l'agenda d'activitats de la ciutat des de l'oficina d'informació turística

2016 /feb Difusio de l'agenda d'activitats d'EscenaGrAn a l'Oficina de Turisme.
2016 /feb Donar suport a la Mitja Marató fent difusió de l'activitat, així com gestionar les inscripcions de la Mini 

Marató a l'Oficina de Turisme.
2016 /jun Difusió de l'agenda d'activitats de la Granollers Cup, facilitant informació a participants i visitants.
2016 /ago Obertura de l'Oficina de Turisme tots els dies de la Festa Major per tal de facilitar informació del 

calendari d'activitats de la festa.

Desenvolupar nous continguts a la web www.visitgranollers.com

2015 /set Creació dels nous apartats "com moure's" i "com arribar" a la pàgina web www.visitgranollers.com
2015 /des Realització de millores a l'apartat "anem de compres" de la pàgina web www.visitgranollers.com
2016 /jul Creació del nou apartat sobre "turisme actiu" a la web, que incorpora informació sobre rutes al voltant 

de Granollers.

Millorar la senyalització turística a la via pública

2016 /jun La renovació, ampliació i unificació del disseny de la senyalètica turística per a vianants és una de les 
mesures proposades en el nou pla de mobilitat.

2016 /jun S'ha acordat amb Parquings Blaus el lloc exacte i les mides per a la instal·lació de plànols turístics a 
totes les sortides de vianans dels parkings gestionats per aquesta empresa.

2016 /nov S'ha fet el disseny dels plafons turístics que es col·locaran a la sortida dels Pàrquings Blaus. Resta 
pendent la finalització de la producció.

Redactar un Pla director de turisme en col·laboració amb la Diputació

2016 /mar Adjudicat a l'empresa de serveis Chias Marketing, SL el contracte de serveis per redactar un Pla 
operatiu d'accions de promoció turística de Granollers.

2016 /des L'empresa Chias Marketing ha fet lliurament definitiu de tots els documents el dia 19 de desembre, 
després de fer una presentació prèvia. En el procés d'elaboració fa fer diversos tallers amb agents 
públics i privats.

Impulsar fires sectorials especialitzades

Accions
Promoure les fires d'antiquaris

2016 /jul Acompanyem al promotor en l'organització de la fira d'antiguitats, ABAC-Gra, que es celebra al Parc 
Firal el darrer dissabte de cada mes i, on participen al voltant dels 30 expositors.

2016 /jul Seguiment de la Fira de Brocanters de la Porxada que es celebra el darrer dissabte de cada mes. On 
es troben parades de compra i venda d'antiguitats, brocanteria i col·leccionisme.

Impulsar fires innovadores de petit format, seguint el model del MAC i Bodamarket

2016 /jun Inici de gestions per organitzar la fira/exposició de LEGO que es celebrà el mes de novembre a la 
Nau Dents de Serra de R.U.-F.A.

2016 /oct Celebració de la fira Vallès Kids a Roca Umbret el 8 i 9 d'octubre
2016 /nov Treballs previs per acollir una Llotja del Disseny a la Porxada l'any 2017, amb peridicitat mensual
2016 /nov Celebració de la fira/exposició de LEGO al novembre a Roca Umbert.

Organitzar una fira anual del joc tradicional ( JugarXJugar)

2016 /mai A la Fira de l'Ascensió 2016 es va organitzar la celebració de la 10a edició de la Fira Jugar x Jugar 
amb la partipació d'uns 20 expositors.
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Impulsar fires sectorials especialitzades

Accions
2016 /jun Primeres gestions per promoure la Fira Jugatú (fira de jocs de taula), que es celebrarà a la via 

pública. Comptarà amb exposicions, venda i campionats de jocs.

Incorporar nous sectors i espais a la Fira de l'Ascenció ( indústria, medi ambient, etc.)

2016 /mai Participació de noves destinacions turístiques (Ripoll, Castelló i Comarca de Segrià), a la carpa 
multisectorial de la Fira de l'Ascensió 2016.

2016 /mai Incorporació en la Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió 2016 d'una gran carpa coberta per a 
la degustació dels plats.

2016 /mai Creació d'un Mercat de Pagès a la zona agrícola-ramadera de la Fira de l'Ascensió 2016, amb la 
participació de 10 parades que ofereixen productes de proximitat.

Impulsar les fires d'alimentació

Accions
Programar fires-mercat monoproducte de qualitat

2016 /feb Organització de la primera Fira de l'Oli i del Pa, celebrada el 20 de febrer a la Plaça Perpinyà, que va 
comptar amb 15 parades del sector de l'oli, 3 del sector del pa, tallers i exposicions.

2016 /mar Organització del Mercat del Vi i Formatge, celebrat el 5 de març de 2016 a la Plaça Perpinyà, on van 
participar 20 parades i va comptar amb un espai per tallers de cates i maridatges.

2016 /jul Organització de la primera Mostra de Cervesa Artesana del Vallès Oriental, celebrada el 2 de juliol de 
2016 a la Plaça de la Corona, amb una dotzena de fabricants, actuacions musicals i sorteigs.

Concentrar en la plaça Corona les fires-mercat de productors alimentaris multiproducte

2016 /mai  Treballs de base per a la implementació d'un mercat de producrs al 2017: enquesta a possibles 
productors, disseny del mercat, proposta de bases reguladores.

2016 /des Finalitzat el concurs per adjudicar a 14 productors i elaboradors les parades a la pl. Corona. Treballs 
previs per definir imatge i campanya de comunicació.

Organitzar tastets de productes i esdeveniments de caràcter gastronòmic

2015 /nov  Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la 
Plaça de la Porxada.

2016 /mai Coordinació del tast de mongeta del ganxet que proporciona ASAJA, el 6 de maig dintre de l'espai 
agrícola-ramader en la Fira de l'Ascensió.

2016 /mai Coordinació del Tast de varietats locals, organitzat pel Banc de Llavors del Vallès Oriental amb la 
col·laboració de Cuina V.O., celebrat el 7 de maig en l'espai agrícola-ramader de la Fira de l'Ascensió.

2016 /jul  Organització del Tast de vi de la DO Alella per a clients especialitzats, el 4 de juliol de 2016 al pati 
del Museu de Ciències Naturals, amb la col•laboració del Consorci de la DO d'Alella i el Gremi 
d'Hostaleria del Vallès Oriental.

Promoure una reflexió compartida i repensar el mode l comercial de la ciutat

Accions
Cooperar amb les associacions de comerciants per impulsar fórmules de gestió de l'espai urbà

2016 /des Treball inicial de recopilació de dades necessàries per a l'estudi econòmic d'una taxa per finançar 
serveis addicionals de gestió de l'espai urbà en la zona centre

Posar en valor les bones pràctiques del comerç tradicional

2015 /oct Rellançament de la campanya de les cadires de vímet  "Seu, guaita i fes-la petar" promoguda per 
l'Associació Cultural i Gran Centre Granollers.

2016 /abr Els aparadors dels comerços es van omplir de l'obra i la vida de Ramon Llull. Actuació organitzada 
pel Servei Català, l'Associació Gran Centre i el Servei de Cultura, amb la col·laboració dels alumnes 
del CFGM en Activitats Comercials de IES C. Vallbona
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Promoure una reflexió compartida i repensar el mode l comercial de la ciutat

Accions
2016 /jul Col·laboració en la col·locació de nou tendals protectors i decoratius entre el carrer Sant Roc i Santa 

Anna, iniciativa de l'associació de comerciants del Rec al Roc.

Dinamitzar els locals comercials buits

2016 /mai Actualitzat el cens de locals comercials disponibles en planta baixa a partir del treball de camp 
realitzat al mes de maig de 2016. Informació disponible a la web de dades obertes, en mapa i llistat

Fomentar la innovació de les empreses comercials

2016 /mar S'ha portat a terme un "Programa d'acompanyament en la Millora del Màrqueting Digital dels 
comerços", amb realització d'auditories i coaching individualitzat a les pròpies instal·lacions dels 
establiments. Van participar 11 comerços.

2016 /mai Curs de "Fotografia d'objectes per catàleg i venda online" de 12 h, realitzat al maig. Amb 12 
comerços participants.

2016 /jul Curs "Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu negoci", de 12 h, 6 de juliol
2016 /set Organització al setembre 2016 d'un "Retail Tour Barcelona" impartit per la Cambra de Comerç de 

Barcelona.
2016 /oct Curs sobre promoció del negoci a le sxarxes socials, 26 d'octubre
2016 /oct Curs sobre creació de botigues virtuals amb el programa Prestashop, 3 d'octubre
2016 /des Curs sobre taller d'impressió 3D, de 4 h, 12 de desembre

Impulsar accions de promoció comercial de la ciutat

2015 /des Acompanyament a l'organitzcació de la 2a edició del concurs de fotografies a Instagram 
#nadalGranollers, per part de les associacions de comerciants

2015 /des Col·laboració en el desenvolupament de les activitats de la campanya de Nadal 2015/16 que 
organitzen les diferents associacions de comerciants de la ciutat.

2016 /feb S'ha donat suport a les associacions de comerciants de Gran Centre i La TraCa per organitzar les 
seves respectives "Fira Estocs" i "Botigues al Carrer" del mes de febrer.

2016 /mar Per 5è any consecutiu  l'Ajuntament ha donat suport a l'associació de comerciants Gran Centre, el 
Gremi d'Hoteleria del Vallès Oriental i l'associació d'Hotels del Vallès Oriental en la organització de 
l'Open Night 2016.

2016 /mar Suport a la campanya "Sortegem 10 mones de Pasqua" de l'associació de comerciants del barri 
Congost.

2016 /abr S'ha donat suport a l'associació de comerciants La TraCa en les activitats organitzades al carrer amb 
motiu de la festivitat de Sant Jordi.

2016 /abr Suport a l'associació de comerciants del barri Congost en la campanya "Sorteig de 5 experiències 
gastronòmiques" amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

2016 /mai Col·laboració en la organització de les "Botigues al Carrer" de l'associació de comerciants La TraCa.
2016 /jun Suport a la campanya "Rasca i Guanya 10 lots de coca i cava" organitzada per l'associació de 

comerciants del Congost, amb motiu de la festivitat de Sant Joan.
2016 /jun S'ha donat suport en la organització de les respectives "Botigues al Carrer" de l'associació del Rec al 

Roc i comerciants del c. Josep Umbert.
2016 /jun Suport a la campanya "RedBaixes" de l'associació de comerciants Gran Centre.
2016 /jun Suport a les associacions de comerciants La TraCa i A un Pas en la realització de l'activitat infantil 

"La Ruta del Tresor", i organitzada amb motiu de final de curs de les escoles.
2016 /set Suport a l'associació de comerciants Gran Centre per organitzar la Fira Estocs del mes de setembre 

2016.
2016 /des Suport logístic, econòmic i promocional a les actuacions de dinamització comercial de les 

associacions en la campanya de Nadal 2016-17.
2016 /des Impuls a l'organitzcació de la 3a edició del concurs de fotografies a Instagram #nadalGranollers, en 

col·laboració amb totes les associacions de comerciants

Territori i Ciutat
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com 
ara el Consorci per a la defensa de la conca del ri u Besòs, el Consorci de residus del Vallès 
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sos tenibilitat

Accions
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

2016 /feb Participació en el GT-Energia Sostenible i en la comissió permanent del mateix.
2016 /feb Presentació de la candidatura de Granollers a l'edició 2016 dels Premis Energia Sostenible de la UE.
2016 /abr Participació en el GT-Adaptació al canvi climàtic i a la comissió d'aquest grup sobre biodiversitat 

urbana.
2016 /abr Assistència a l'Assamblea 2016 de la Xarxa i adhesió als Acords i plans de treball presentats.
2016 /jun Proposta d'adhesió a la Declaració Basca 2016-Nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per 

crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva, sorgida dels 
acords de la 8a conferència de l'ICLEI a Bilbao.

Coordinació i treballs conjunts amb el Consorci de residus del Vallès Oriental

2016 /jun Organització conjunta i patrocini de la jornada sobre xarxes de calor celebrada el 22 de juny al Museu 
de Ciències Naturals de Granollers. Visita a la planta comarcal de compostatge dels assistents a la 
tarda.

Participació en el grup de treball d'Educació ambiental de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

2016 /abr Reunió de constitució del Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat i per una Cohesió social i 
ambiental

Participació en la comissió rectora del Pla d'Actuació pe a la Millora de la Qualitat de l'Aire

Participació en el Fòrum d'Entitats col·laboradores de l'Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica 
d'Edificis (ECREE)

2015 /gen L’Ajuntament forma part del Fòrum d’Entitats per a la implementació de l’ECREE, participa en grups 
de treball, i s’han inclòs 2 casos pràctics en el “Catàleg de productes i serveis d’eficiència” energètica 
del Clúster d’EE de Catalunya.

2016 /jul El projecte "Programes i campanyes d'estalvi energètic en equipaments municipals de Granollers" va 
ser seleccionat com a projecte tractor de l'ECREE. El proper 14/07/16 la Generalitat lliura un diploma 
acreditatiu a l'Ajuntament.

Participació en el grup de treball de Custòdia Municipal de la Xarxa de Custòdia del Territori

2016 /abr Reunió de llançament del nou grup de treball de custòdia municipal celebrada a Granollers
2016 /abr Els membres del grup de treball de custòdia municipal designen a l'Ajuntament de Granollers com a 

responsable de la coordinació del grup, que es portarà a terme amb tècnics de Medi Ambient i 
Dinamització de Palou

Participació en la comissió de biodiversitat urbana de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

2016 /mai Reunió de llençament de la comissió de biodiversitat urbana en Barcelona

Participació en la conferencia "Cities and Water" del congreso EIP Water 2016

Participació en el cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà

Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
Projectes europeus: Euronet 50/50 i COMPOSE
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
2015 /nov Presentació projecte COMPOSE (sobre aplicació EE.RR i EE a l'àmbit periurbà i rural) a la 

convocatòria MED 2016. Abril 2016, secretariat del MED informa que s'ha superat la 1a fase 
d'eligibilitat. Resolució definitiva, juliol o setembre 2016.

2016 /abr El Secretariat del Programa MED comunica que el projecte COMPOSE ha superat la 1a fase de 
selecció de projectes de la convocatòria. La 2a fase i definitiva prevista abans de l'agost o setembre.

2016 /abr Projecte Euronet 50/50max: càlcul estalvis 2014-15 i retorn econòmic als 16 centres docents públics 
de Granollers a través creació Programa municipal 50/50. Proposta política i tècnica per creació 
partida inversions 50/50 a partir del pressupost 2017.

Projecte EDUSI

Projecte Thermos

2016 /gen Presentació de la proposta EE-05-2016 Models and tools for heating and cooling mapping and 
planning

2016 /abr H2020 THERMOS ha estat avaluat favorablement per la comissió europea
2016 /jun Preparació de l'acord de subvenció i l'acord de consorci per a la gestió del projecte
2016 /oct Participació en el projecte Thermos, thermal energy resource modelling and optimisation system per 

habilitar a autoritats locals a planificar de forma ràpida i barata sistemes d'escalfament i refredament 
baixos en carboni.

Projecte Celsius

2016 /abr Participació en el projecte Celsius com a part de la comunitat de municipis (més de 50) interessats en 
treballar xarxes de calor i fred per posar en comú els coneixements i propostes que facilitin la seva 
implantació reduint el consum d'energia global

Projecte Congost Net

2016 /mar Sol.licitud del projecte Congost Net dins del Programa: Urban innovative actions

Projecte SUD'EAU +

2015 /oct Presentació del projecte SUD'EAU + en la convocatoria SUDOE, continuïtat del SUD'EAU 2 on va 
participar l'Ajuntament de Granollers entre 2012-2014

2016 /abr Desestimació del projecte SUD'EAU +

Projecte WAS IS

2015 /oct Presentació del projecte WAS IS sobre aigua reutilitzada en el reg de zones verdes en la 
convocatòria MED

2016 /abr Desestimació del projecte WAS IS

Projecte LIFE Riberes

2015 /set Presentació del projecte LIFE Riberes sobre restauració dels rius Segre, Ter i Congost (a la zona de 
Granollers)

2016 /abr Desestimació del projecte LIFE Riberes

Projecte LIFE Alnus

Continuar participant en xarxes com ara la Red Esta tal de Ciudades Educadoras (RECE), 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, Red  de Ciudades por el Clima, Red 
Biodiversidad o Mayors Adapt.

Accions
Participació en xarxes locals, estatals i internacionals en l'àmbit del canvi climàtic

10/03/2017 Pàg. 14 de 15



2015-2019

Territori i Ciutat
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Continuar participant en xarxes com ara la Red Esta tal de Ciudades Educadoras (RECE), 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, Red  de Ciudades por el Clima, Red 
Biodiversidad o Mayors Adapt.

Accions
2016 /abr Participació activa en: Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (GT-Adaptació canvi climàtic), 

Red de Ciudades por el Clima, compromisos del Mayors Adapt en el marc del Nou Pacte d'Alcaldes. 
El 2016 es proposa entrar a la "Climate Alliance".

Continuar apostant per la participació en programes  i xarxes d’àmbit europeu vinculats amb 
el paisatge, l’entorn natural forestal i fluvial i els espais agraris.

Accions
Enfortir la relació amb el departament de Paisatgisme de la Universitat de Sapienza

2016 /abr Finalitzar les pràctiques de 3 mesos de la paisatgísta Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza dins 
del marc del projecte Erasmus +

Executar projectes de naturalització i integració p aisatgística del riu Congost al seu pas per 
Granollers.

Accions
Construcció de quatre deflectors del projecte de condicionament de diversos meandres de la zona de 
l'esglèsia de Palou

2016 /mar Obres de condicionament de dos meandres amb 4 deflectors vegetats amb vegetació de ribera a la 
zona de l'esglèsia de Palou i altres feines de naturalització de la zona (transplantament de salzes, 
eliminació d'arbres exòtics...)

Urbanisme i Habitatge

Mantenir i potenciar la Comissió Municipal de Patri moni com a espai de gestió i posada en 
comú periòdica dels diferents serveis municipals vi nculats amb el patrimoni històric, 
arquitectònic, arqueològic i natural i amb la promo ció de la ciutat.

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

Serveis a la Persona

Esports

L'esport, element d'identitat de la ciutat. Patrimo ni esportiu.

Accions
Elaborar una història gràfica de l’esport (web, exposició i publlicació)

Fer un Museu de l’Handbol al Palau d’Esports, conjuntament amb el club BM Granollers.
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