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Granollers, ciutat per a tothom preparada
per assolir nous reptes

El Programa d’Actuació Municipal 2015-2019, amb 10 eixos i 10 projectes 
clau, preveu una inversió d’uns 35 milions d’euros i més de 500 accions.
ambient i la transparència, criteris d’actuació municipal.
 
Aquest document recull la programació de l'any 2017 
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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.

Crear una línia de publicacions específica sobre la  ciutat, com a eina de promoció de ciutat i 
també per estimular la recerca en temes locals

Accions
Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en 
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn. També les publicacions dels Museus.

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

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

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

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.

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

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 de les persones que van ser deportades als camps de concentració

Memòria històrica vinculada a la resistència antifranquista i la transició democràtica: realitzar entrevistes 
amb testimonis que van viure aquests moments

Memòria dels barris de la ciutat i un programa d’activitats per a la seva difusió. Participació dels veïns i 
projecte de dinamització
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Centre de Cultura de la Pau

Recuperació i senyalització dels espais de memòria de la ciutat, incorporant nous espais, 
fomentant-ne el coneixement i la dinamització a tra vés de visites guiades, portes obertes i 
altres accions.

Accions
Incorporar nous espais vinculats a la repressió franquista, la lluita antifranquista i a la transició democràtica

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.

Programa de solidaritat per donar resposta a la cri si de persones refugiades i de coordinació 
per a les accions d'acollida

Accions
Programa de comunicació específic per mantenir informats els diferents públics sobre la situació de les 
persones refugiades i les activitats que es duen a terme

Elaborar un pla de sensibilització, conjuntament amb les entitats, per tal de difondre la realitat de la situació 
que viuen les persones que han de fugir dels seus països a causa de la guerra i cerquen asil a Europa

Desenvolupar accions educatives vinculades a l’educ ació per la pau, el respecte al 
pluralisme, els drets humans i la democràcia. Treba ll en Xarxa amb altres ciutats i entitats

Accions
Programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans

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

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.

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.

Establir línies de col·laboració, com a espai de promoció musical, amb les bucs musicals de Roca Umbert, 
Teatre Auditori, Escoles de Música de Granollers, etc... i com a espai de promoció d’artistes de la ciutat.

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.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació Audiovisual

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

Accions
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

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

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

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

Definir i implantar un Pla de comunicació interna i ntegral

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

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

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.

Desenvolupar el concepte ‘mercat’, vinculat a la història i a l’activitat econòmica de Granollers, i entès en un 
sentit ampli, com un element de promoció 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

 Construir criteris i protocols per facilitar la interacció amb el ciutadà. Creació de procediments de 
recollida, anàlisi i explotació de les dades de forma transversal per a oferir un millor servei
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

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
Establir un model per a l’avaluació i medició de resultats que permeti prendre decisions i disposar 
d’indicadors de resultats i impulsar el retorn a la ciutadania de les iniciatives que es promouen

Contractació i Compres

Millora de  la contractació pública

Accions
 Incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública

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

Facilitar l'accés a la contractació pública a les p imes i comerços locals

Accions
Elaboració d'un projecte transversal amb la finalitat d'informar i donar suport, per tal que pimes i comerços 
petits puguin accedir a la contractació pública

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.

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

Constituir el Consell de Ciutat de Granollers, com a màxim òrgan consultiu i de participació 
ciutadana, tal i com es va definir en l’acord plena ri de gener de 2015.

Accions
Dinamitzar el Consell de Ciutat i dotar-lo de les eines i els recursos necessaris per al seu correcte 
funcionament.

Redacció participada en el marc del Consell de Ciutat del Reglament Municipal de Govern Obert i 
Participació Ciutadana, eina que ha de garantir el funcionament eficaç de l’acció pública municipal 
mitjançant la facilitació de la participació ciutadana

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
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

Accions
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

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

Campanya de difusió sobre l'atractivitat de Granollers

Campanya granollers ciutat esportiva i d'esdeveniments

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

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

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

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

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

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

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

Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Grano llers mitjançant la institucionalització de 
mitjans de participació ciutadana en l’impuls, exec ució i avaluació de les polítiques públiques 
locals.

Accions
Instaurar les eines per a recollir les necessitats i opinions de la ciutadania respecte a les seves necessitats 
d'informació i comunicació

Establir mecanismes d' interrelació amb els ciutadans que permeti recollir les seves opinions respecte a la 
gestió i els serveis municipals.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

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

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

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

Promoure la celebració de sessions de pensament i reflexió sobre la ciutat

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

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

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

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

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats

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

Gestió i coordinació dels projecte aprovats.

Presentació projectes a les diferents convocatòries

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

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
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2015-2019

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
Fer estudis, informes i enquestes que serveixen per planificar i avaluar polítiques públiques i l'estat de la 
ciutat

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
Promoure els aspectes més destacats a la ciutat, en fires, comerç i turisme, en projectes de medi ambient, 
del sector del motor, esdeveniments vinculats a la cultura de pau.

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

Implicar agents locals, societat civil i ciutadania en els projectes del Pla de projecció exterior

Comunicar i difondre el Pla de projecció exterior a la ciutadania i agents locals

Desenvolupar un projecte per fer de Granollers un r eferent de la recerca aplicada a la salut i 
l'esport, tal i com es defineix en el Pla de Projec ció Exterior

Accions
Posar les bases per esdevenir un centre de referència internacional en l’àmbit de la salut, l’esport i la 
geriatria

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.

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
Desenvolupar projectes de gestió intel·ligent de l’aigua i productes alternatius, relacionats amb el parc 
fluvial i l'espai Natural de Can Cabanyes

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
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Estimular l'obertura de la ciutadania cap a l'exter ior i cap als temes internacionals

Accions
Granollerins al món.Crear un espai de treball virtual amb els granollerins i granollerines que viuen a altres 
països perqué puguin aportar idees i noves mirades i alhora projectar Granollers al món.

Crear una xarxa internacional d’ambaixadors de la ciutat per tal de vincular les persones nascudes a 
Granollers que viuen a l’estranger als projectes de ciutat.

Dissenyar el web municipal com una finestra a l’exterior a l’abast dels granollerins i granollerines que viuen 
a fora del municipi.

Treballar amb els col·lectius i associacions de per sones nouvingudes en iniciatives que 
vinculin Granollers amb les seves ciutats d’origen,  per tal d’aprofundir en el coneixement 
mutu i reforçar els lligams socials, culturals i ec onòmics

Accions
Analitzar els principals llocs d'origen de les persones nouvingudes i quines són les possibles línies de 
col·laboració, d'acord amb les entitats i persones

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

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

Establir mecanismes de seguiment i avaluació

Dissenyar i programar accions de reflexió sobre tem es estratègics de ciutat, amb la 
participació de la ciutadania i la societat civil

Accions
Forum per la nova governança municipal

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

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

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

Accions
Diversificar l'oferta de continguts i fer una aposta per les anomenades noves finestres: continguts directes 
per a web, videojocs, aplicacions pel mòbil

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

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

Mantenir l'activitat del MAC durant tot l'any, a través d'esdeveniments i activitats relacionades.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

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

Accions
Potenciar les aliances amb el Clúster de l'Audiovisual de Catalunya i amb altres clústers que tinguin 
coincidències amb el MAC i el projecte audiovisual de RU

Afavorir sinergies i projectes de desenvolupament comuns entre el MAC i l'hotel d'empreses del Centre 
Audiovisual de RU

Establir línies de coproducció de produccions audio visuals i culturals

Accions
Obrir convocatòria pública per ajuts econòmics directes i/o suport amb infraestructures, espais i 
acompanyament tècnic per a dur a terme produccions audiovisuals

Donar suport a les empreses, emprenedors i professionals autònoms del sector a la comarca.

Impulsar acords de col·laboració entre GASL i el MAC amb universitats i/o parcs tecnològics, centres 
d'innovació vinculats amb tecnologia digital i amb empreses creatives i culturals

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

Accions
Recuperació de tota la memòria històrica de la fàbrica Roca Umbert

Desenvolupar un projecte pedagògic perquè tots els escolars de la ciutat passin en algun moment per Roca 
Umbert i coneguin l'equipament. Consolidar el programa educatiu ofert per cada equipament i creació 
d'itineraris escolars

Finalitzar l'apartat de la web vinculat al passat, orígens i evolució de la fàbrica tèxtil, memòria dels 
treballadors, procés de transformació a equipament cultural.

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

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.

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

Crear un manual corporatiu d'explicació de la marca fet a Roca Umbert per poder explicar el concepte del 
fet a Roca Umbert

Crear una identitat gràfica nova per poder potenciar la marca i poder identificar Roca Umbert com a conjunt

Redefinir i buscar una nova gestió per la sala de c oncerts de Roca Umbert

Accions
Elaborar un projecte perquè la sala de concerts es converteixi realment en un espai de difusió i formació 
per a diversos  públics, i un espai de referència dels músics de la ciutat i comarca.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Creació d'organs d'assessorament i participació per  tal de contribuir a la dinamització i 
impuls de la creació artística la Roca Umbert

Accions
Crear un comitè assessor format professionals i persones de reconeguda trajectòria, que posin les bases 
pel disseny de la programació anual

Crear un Consell de Centre en el qual participin els artistes, professionals, entitats i empreses residents 
que conviuen a la fàbrica

Crear una taula de programació que ajudi a la interrelació entre les programacions i les diverses disciplines 
de les fàbrica.

Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un 
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments inte rnacionals en l’àmbit de la cultura, la 
innovació i la creativitat.

Accions
Ampliar les residències a Roca Umbert com un element estratègic. Sempre vinculades a les indústries 
creatives i culturals, adequant els espais i establint nous preus de lloguer, necessitats i condicions segons 
el mercat.

Elaborar projectes que ens permetin teixir complicitats amb altres ciutats europees, a través de la 
participació en xarxes i en projectes europeus

Impulsar la residència i el treball amb artistes de la comarca i la ciutat referents en el seu camp fent que 
aportin valor afegit a Roca Umbert i el seu treball amb els artistes residents i amb la ciutat.

Buscar aliances amb el sector privat per tal de poder tenir patrocinis

Crear un programa de dinamització de les residències per tal de captar finançament, gestionar projectes 
comuns i comunicar el programa.

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

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

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.

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.
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Projectes Estratègics i Comunicació

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
Buscar l'espai adequat a Roca Umbert per situar-hi una petita sala polivalent, de teatre, de cinema, per 
presentacions, d'unes 150 butaques.

Estudiar la possibilitat d’ampliar la biblioteca amb un espai que aculli un fons especialitzat amb l’audiovisual 
i la imatge.

Secretaria

Reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a dequar-lo als nous requeriments, com 
a complement a totes les accions de foment de la tr ansparència i rendiment de comptes

Accions
Treballar amb els grups municipals en la nova redacció del ROM

Govern i Economia

Gestió Tributària

Enfortir les actuacions inspectores.

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

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

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

Hisenda i Serveis Generals

No incrementar el percentatge d’endeutament en rela ció al pressupost.

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

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

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

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

Hisenda i Serveis Generals

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

Accions
Auditoria anual de les empreses municipals.

Oficina d'Atenció al Ciutadà

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

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

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

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

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

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

Organització i Serveis Tecnològics

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

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

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

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

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

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

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

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

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

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

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Promoció Econòmica

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

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

Participar en les fires del sector turisme MICE

Granollers com a destinació turística esportiva

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

Acompanyar els clubs de la ciutat que organitzen competicions esportives
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Promoció Econòmica

Granollers com a destinació turística esportiva

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

Aprofitar els fluxos de visitants dels grans premis de velocitat

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

Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat

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

Promoure la comercialització de paquets turístics

Promocionar les visites guiades i els itineraris turístics

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

Desenvolupar nous continguts a la web www.visitgranollers.com

Promoure la senyalització de l'accessibilitat interior i exterior dels locals d'ús públic

Millorar la senyalització turística a la via pública

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

Impulsar fires sectorials especialitzades

Accions
Promoure les fires d'antiquaris

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

Organitzar una fira anual del joc tradicional ( JugarXJugar)

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

Impulsar les fires d'alimentació

Accions
Programar fires-mercat monoproducte de qualitat

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

Organitzar tastets de productes i esdeveniments de caràcter gastronòmic

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

Posar en valor les bones pràctiques del comerç tradicional

Dinamitzar els locals comercials buits
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Promoció Econòmica

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

Accions
Fomentar la innovació de les empreses comercials

Impulsar accions de promoció comercial de la ciutat

Promoure Can Muntanyola com a servei de creació d'e mpresa

Accions
Acompanyar a les persones emprenedores en el procés de creació de la seva empresa

Xerrades per fomentar l'emprenedoria a l'alumnat de batxillerat i FP

Acompanyar el procés de venda de les empreses (reempresa)

Subvencionar projectes empresarials de persones emprenedores

Incubar projectes empresarials a Can Muntanyola

Participar en el projecte CUEME.Foment de l'esperit emprenedor a alumnes de primària. (5é i 6é)..

Fer formació per millorar la gestió empresarial per  les empreses

Accions
Programar cursos de formació adreçats a comerciants

Programar cursos de formació adreçats al treball autònom

Programar cursos de formació adreçats al treball cooperatiu

Programar cursos de formació adreçats a les pimes

Programar cursos de formació sobre l'ús de les TIC

Acompanyar el creixement i la consolidació empresar ial

Accions
Acompanyar i assessorar empreses

Organitzar jornades i tallers per fomentar la innovació, la internacionalització i la cooperació entre empreses

Organitzar espais de trobada i canals de relació entre els inversors i els projectes empresarials

Promoure l'eficiència energètica i les energies renovables a les empreses

Cooperar amb les associacions d'empresaris dels pol ígons

Accions
Impulsar la cooperació entre les empreses i les fórmules de col·laboració públicoprivada per millorar els 
espais urbans d'activitat econòmica

Col·laborar en el desenvolupament del projecte EcoCongost

Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalime ntari de Palou

Accions
Incrementar el nombre d'activitats econòmiques compatibles amb l'espai agrari
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Promoció Econòmica

Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalime ntari de Palou

Accions
Millorar la infraestructura de regadiu

Diversificar la producció i augmentar el valor afegit de l'activitat agrària

Gestionar el servei local d'ocupació

Accions
Gestionar el servei a les empreses de selecció de persones (borsa de treball)

Accions de formació, orientació i inserció adreçades a persones aturades amb especials dificultats 
d'inserció i/o exclusió social

Programació de cursos de formació ocupacional

Contractació temporal de persones aturades

Subvencionar la contractació de persones a Granollers

Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu  de la C-17

Accions
Impulsar la creació de l'associació de municipis i d'empreses de la C-17

Desenvolupament en xarxa dels projectes estratègics del pla xarxa C-17

Mantenir el Pla de xoc de mesures socials per pal·l iar els efectes de la crisi econòmica, 
prioritzant la creació d’ocupació

Accions
Aprovació del Ple del Pla de Xoc de 2016, amb una dotació total de 1.500.000 € per a l'habitatge i 
emergència social, foment de l'ocupació, beques i ajuts a infància i adolescència, subvencions a l'activitat 
econòmica, formació i ajut a entitats

Avaluar anualment la necessitat de mantenir el pla de xoc.

Enfortir el diàleg amb els agents socials: Consell Econòmic i Social

Accions
Treballar, programar i presentar projectes estràtegics de la ciutat en les sessions plenàries del Consell 
Econòmic i Social

Generar espais de relació i grups de treball en el marc del Consell Econòmic i Social

Desenvolupament del Pla Director de Circuit i del s ector del motor

Accions
Desenvolupar el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial del Motor i la Mobilitat (PECT)

Construir l'equipament Espai Motor Catalunya

Recursos Humans

Finalitzar el procés intern de valoració de llocs d e treball.

Accions
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Recursos Humans

Finalitzar el procés intern de valoració de llocs d e treball.

Accions
S'aprova la contractació del servei de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, l'EPE 
Granollers Mercat, i del Patronat del Museu a adjudicar mitjançant procediment obert
obert

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

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

Introduir la formació en perspectiva de gènere en e l pla de formació de recursos humans de 
l'Ajuntament

Accions
Incorporació al Pla de Formació continu general la formació en la introducció de la perspectiva de gènere 
en les accions  i programes locals, d'acord amb el Pla Intern d'Igualtat de Gènere 2013-2016

Nou aplicatiu per la gestió de Recursos Humans i nòmina

Sistemes d'Informació i Comunicació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Territori i Ciutat
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Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

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

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

Millorar la gestió del control d'activitats

Accions
Incrementar el control dels continguts dels projectes d’activitats

Programar actuacions sistemàtiques d’inspecció.

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

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

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

Medi Ambient i Espais Verds

Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i So stenibilitat, portant a l’estudi aquells 
projectes ambientals més significatius

Accions
Assemblea anual

Actualització del bloc del Consell assessor de medi ambient amb informació sobre els projectes i activitats 
relacionades amb els seu àmbit d'actuació

Continuar amb la millora de l’àrea de jocs del parc  de Lledoner

Accions
Estudiar la possibilitat d'instal·lar un gran tobogan

Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitz ar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat 
promovent activitats de cinema, concerts, festes, t robades, mostres i jornades, esport, tallers, 
concursos, observacions d’astronomia, etc.

Accions
Estendre les activitats del Calendari Verd de Primavera, en el decurs de tot l'any i a diversos parcs de la 
ciutat

Potenciar el parc de Lledoner

Accions
Estudiar la viabilitat d’instal·lar un joc d’aigua

Desenvolupar activitats que donin a conèixer l'arbrat i la natura

Al parc Torras Villà: crear una gran àrea de jocs a  l’espai proper a l’accés al parc pel carrer 
Agustí Vinyamata.

Accions
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Al parc Torras Villà: crear una gran àrea de jocs a  l’espai proper a l’accés al parc pel carrer 
Agustí Vinyamata.

Accions
Començar a treballar un projecte d'una nova àrea de jocs a nivell tècnic i econòmic de cara al pressupost 
de inversions

Al parc Torras Villà: adequar la caseta dels jardin ers.

Accions
Sol·licitar el projecte d'adequació de la caseta dels jardiners

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciuta t

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

Renovar l'àrea d'esbarjo de gossos del parc de Ponent

Millorar l’oferta lúdica al Parc de Ponent

Accions
Estudi de la renovació i ampliació de l`àrea de jocs

Renovar part de l’arbrat al Parc de Ponent

Accions
Renovació de l'arbrat del passeig del parc

Millorar el paviment i la recollida de pluvials de la zona central del parc de Ponent

Accions
Estudis tècnics per a la recollida de pluvials

Millorar la connectivitat del parc de Ponent amb al tres espais de la ciutat.

Accions
 Estudi de la connectivitat del parc de Ponent amb altres espais de la ciutat.

Millorar el paviment i recollida de pluvials d'algu ns trams al Parc Fluvial

Accions
Proposta de millora i arranjament dels camins del parc Fluvial

Al parc Fluvial:  crear un nou itinerari per a vian ants a l’alçada de la carretera interpolar.

Accions
Construcció d'una escala que connecti el passeig fluvial amb la interpolar

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
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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
Remodelar àrea de jocs de Calderon de la Barca

Planificar les campanyes de plantació i de les plan tacions d'obra nova o de reparació i millora 
de voreres.

Accions
Inici de l'expedient de licitació, per l’adjudicació dels treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de la 
ciutat de Granollers

Nou contracte de Conservació Integral de l'Arbrat 2017

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

Adoptar mesures de prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions de reg i llacs, i fonts 
ornamentals dels parcs i jardins de la ciutat.

Accions
Contractació dels treballs de desinfecció de les instal·lacions de reg i fonts ornamentals

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

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

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.
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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

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

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)

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

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

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

Projecte EDUSI

Projecte Thermos

Projecte Celsius

Incrementar la capacitat de servei de la xarxa muni cipal d’aigua no potable per destinar-la al 
reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i embo rnals. Estudiar la implantació a nous altres 
usos, com l’industrial o l’agrari.

Accions
Redacció projecte de planta de tractament i càrrega de camions i escombradores de neteja viària i 
clavegueram amb aigua regenerada

Continuar desplegant i la xarxa d’aigua no potable aprofitant aquelles actuacions 
d’urbanització. Redissenyar la xarxa per adaptar-la  a possibles futurs usos.

Accions
Instal·lació de nous trams de canonada de transport d'aigua no potable

Obtenir la concessió d’aigua d’aquelles captacions d’aigües subterrànies estratègiques per a 
la ciutat.

Accions
Vetllar pel compliment de les condicions dels aprofitaments i concessions d'aigúes del subsòl vigents

Impulsar campanyes d’estalvi d’aigua en cas d’un ep isodi de sequera,

Accions
Identificació del risc potencial de sequera i definició de les actuacions per adaptar-s'hi fins al 2030, en el 
marc del Programa d'adaptació al Canvi Climàtic de Granollers
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Impulsar campanyes d’estalvi d’aigua en cas d’un ep isodi de sequera,

Accions
Espai al web municipal amb recursos i informació sobre estalvi d'aigua

Augmentar la producció de l’aigua regenerada produï da a la llacuna de Can Cabanyes fins a 
esdevenir el recurs hídric alternatiu de més consum  en el reg dels espais verds.

Accions
Gestionar el cabal de producció d'aigua regenerada de Can Cabanyes complint les condicions de 
concessió establertes i en un règim de qualitat ecològica de l'aiguamoll de Can Cabanyes

Portar un control analític de aigües de l’aqüífer, el subsòl, el riu Congost, l’aigua depurada de 
l’aiguamoll i bassa d’amfibis de Can Cabanyes i l’a igua regenerada.

Accions
Càlcul i visualització d'indicadors fisico-químics històrics de la qualitat de l'aigua subterrània i superficial de 
Granollers a partir de les analítiques del laboratori municipal encarregades pel Servei de Medi Ambient i 
Espais verds

Seguiment analític de la qualitat de les aigües dels espais naturals del riu Congost i Can Cabanyes

Mantenir i potenciar el grup de treball intermunici pal de gestió de l’aigua, que ha permès 
coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des de diferents serveis 
municipals.

Accions
Reunions del GT d'aigua dins la Ponència de Transició energètica i Canvi climàtic

Continuar desenvolupant el Pla d’acció per l’energi a sostenible (PAES), full de ruta de les 
actuacions municipals vinculades amb l’eficiència e nergètica i la implantació d’energies 
renovables.

Accions
Redimensionament i actualització del PAES als objectius del Nou Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia 
per al 2030

Amb l’objectiu posat al 2020, fer un seguiment del compliment dels objectius fixats en el Pla 
d’acció per l’energia sostenible i d’acord amb la m etodologia fixada per la Comissió Europea.

Accions
 Incorporar representants de les entitats de Palou en l'elaboració i implantació del projecte.

Arran de l’adhesió de Granollers a la iniciativa eu ropea Mayors Adapt (Alcaldes per 
l’Adaptació) integrar els objectius en altres plans  existents, com ara el Pla d’acció per 
l’energia sostenible

Accions
Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic

Elaborar, aprovar i desenvolupar l’Estratègia d'est alvi i eficiència energètica en els 
equipaments municipals 2015-2020, vinculat al PAES,   per estendre i donar continuïtat als 
programes d'estalvi fets en equipaments esportius, docents i culturals

Accions
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Elaborar, aprovar i desenvolupar l’Estratègia d'est alvi i eficiència energètica en els 
equipaments municipals 2015-2020, vinculat al PAES,   per estendre i donar continuïtat als 
programes d'estalvi fets en equipaments esportius, docents i culturals

Accions
Estratègia d'estalvi i eficiència energètica en equipaments muniicpals 2015-2020

Programa i campanyes per a l'estalvi energètic "ESTALGIA"

Estendre el Programa 50/50, que té per objectiu la implantació d’accions que generen estalvi 
energètic en els centres docents de Granollers, atè s que la comunitat educativa és activa, 
conscient i té un efecte multiplicador de les bones  pràctiques

Accions
Programa municipal 50/50 de retorn dels estalvis energètics als centres docents municipals de Granollers

En la mesura que el marc legal canviï i es torni a facilitar la instal·lació d’energies renovables, 
estudiar la implantació d'energia solar fotovoltaic a per a l'autoconsum de fins a 100 KW.

Accions
Reconversió instal·lacions solars FV per a producció i venda en autoconsum

Aprovar l’actualització dels mapes de soroll i capa citat acústica del municipi.

Accions
Incorporació de les zones de soroll

Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipa l dels indicadors de la qualitat de l’aire: 
inventari de focus emissors  de les activitats indu strials potencialment contaminadores de 
l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilita t

Accions
Aprovació de les mesures del pla supramunicipal per al càlcul control i seguiment intermunicipal dels 
indicadors de la qualitat de l'aire

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

Crear un grup de treball municipal que treballi en la protecció, gestió i assessorament dels 
assumptes relacionats amb el patrimoni natural de G ranollers, integrat pel servei de Medi 
Ambient i Espais Verds i el Museu de Ciències Natur als La Tela.

Accions
Coordinació Medi Ambient i Museu de Ciències per temes de gestió de medi natural

Consolidar les tasques d’inspecció i control amb l’ objectiu d’eradicar els abocaments 
incontrolats i la pràctica d’activitats no permeses , com ara la caça i la pesca

Accions
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Consolidar les tasques d’inspecció i control amb l’ objectiu d’eradicar els abocaments 
incontrolats i la pràctica d’activitats no permeses , com ara la caça i la pesca

Accions
Retirada d'abocaments incontrolats a medi natural

Incloure criteris ambientals en el planejament i ve tllar per la qualitat dels informes 
ambientals, els estudis de mobilitat i d’integració  paisatgística i connectivitat del no 
urbanitzable o d’interès natural

Accions
Treball interdepartamental dels tècnics de l’Àrea Territorial per abordar aspectes de desenvolupament del 
Pla Director del Circuit de Catalunya

Promoure l’adquisició de vehicles eficients a la fl ota municipal.

Accions
Acord municipal sobre compres i contractacions verdes

Compra d'un vehicle elèctric per als jardiners municipals

Fomentar la compra verda de productes més respectuo sos amb el medi ambient.

Accions
Acord per a la contractació municipal amb criteris ambientals

Ampliar el sistema de telegestió de l’aigua no pota ble i sistematitzar les analítiques a fer a 
l’aigua no potable per control de qualitat i viabil itat d’usos.

Accions
Millora del sistema de telegestió de la xarxa d'aigua no potable

Incrementar l’ambientalització de les ordenances fi scals.

Accions
Redactar proposta d'aspectes ambientals a incorporar en les ordenances fiscals 2017

Ampliar el sistema de gestió ambiental en altres àm bits de l’administració municipal, com ara 
en els centres cívics.

Accions
Fins al 2019 s'ha adjudicat un servei d'auditories externes que comprèn l'abast de les 6 dependències 
inicialment certificades amb EMAS. A partir d'aleshores es valorarà la possibilitat d'ampliació d'aquest abast 
a altres dependències municipals.

Fins al 2019 s'ha adjudicat un servei d'auditories externes que comprèn l'abast de les 6 dependències 
inicialment certificades amb EMAS. A partir d'aleshores es valorarà la possibilitat d'ampliació d'aquest abast 
a altres dependències municipals.

Coordinar el sistema de gestió ambiental que actual ment està implantat en 6 dependències 
municipals i que afecta a més de 300 treballadors m unicipals en l’adopció de procediments 
en matèries com la compra verda, l’aigua, energia, residus i emissions

Accions
Completar el cicle d'auditories per a la renovació del certificat EMAS
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Facilitar la instal·lació, per part d’aquelles empr eses privades que hi estiguin interessades, de 
plaques solars fotovoltaiques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d’acció 
per l’energia sostenible fixa com a idònies.

Accions
Estudi potencial solar de cobertes municipals

Fomentar la conscienciació d’usuaris i gestors dels  equipaments municipals de caràcter 
esportiu, escolar, cultural, cívic i administratiu mitjançant el programa Estalgia.

Accions
Programa i campanyes per a l'estalvi energètic "ESTALGIA"

Estudiar la creació d’un espai web d’autosuficiènci a energètica i d’assessorament virtual que 
aconselli de manera personalitzada com reduir el co nsum energètic a les llars de Granollers

Accions
Espai web prevenció vulnerabilitat energètica

Espai web per a consells sobre estalvi energètic i assessorament

Elaborar el projecte i la remodelació per fases de la millora de la zona verda compresa entre 
la via del tren, els carrers Zorrilla i Francesc Ri bas, al costat del pont del carrer Hospital

Accions
Estudiar proposta de remodelació d'acord amb els usos i necessitats

Mantenir i potenciar el grup de treball intermunici pal de gestió dels parcs, que ha permès 
coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des dels diferents serveis

Accions
Convocar grup de treball de cara a plantejar les actuacions del parc Torras Villà i del Lledoner

Adequació, senyalització i difusió d'itineraris cir culars sobre àmbits temàtics: passejades 
(Verneda, Centre, Torre Pinós) caminades (Ruta de l 'aigua, Serra Llevant, Serra ponent) i 
excursions (Congost, Llerona, Volta al terme, Prehi stòrica, Tenes)

Accions
Grup de treball per al disseny i senyalització de passejades temàtiques a Granollers

Definició de deu propostes de passejades, caminades i excursions

Procediments per formalitzar el permís/dret de pas per alguns camins privats

Criteris per a la senyalització dels itineraris i passejades per Granollers

Elements d'interès a estudiar en la ruta de l'aigua

Anàlisi dels itineraris i proposta d'adaptacions o consideracions per fer-los en bicicleta.

Impulsar actuacions als polígons per incrementar la  simbiosi industrial i reduir l'impacte 
ambiental de les activitats econòmiques a la ciutat

Accions
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Impulsar actuacions als polígons per incrementar la  simbiosi industrial i reduir l'impacte 
ambiental de les activitats econòmiques a la ciutat

Accions
Calcular el potencial solar de les cobertes de naus industrials del municipi de Granollers, a partir de la 
utilització de dades capturades amb el sensor LIDAR.

Avaluació del comportament tèrmic de les naus i zona industrial de Granollers, per tal de determinar-ne les 
condicions tèrmiques d’aïllament i les polítiques, per tant, de control i seguiment de l’estalvi energètic.

Mobilitat

Preparar la ciutat per les noves realitats de mobil itat sostenible, que es faran evidents en els 
propers anys, i que estaran protagonitzats pels veh icles híbrids i elèctrics.

Accions
Implantació d'un punt de recàrrega  semi-ràpid per a vehicle elèctric a les immediacions de Can 
Muntanyola, amb la col·laboració de promotors externs.

incorporació de l'ús preferent del vehicle petits elèctrics en la nova contracta de neteja i recollida viària.

Incorporació d'un tercer bus híbrid a la flota de vehicles de transport públic de TransGran, a partir de gener 
2017

Aprofitar les noves tecnologies per fer més eficien t la gestió de serveis a la ciutat, com ara 
l'aparcament regulat a la ciutat disposant d'una ap licació per poder pagar mitjançant el mòbil.

Accions
Entrada en funcionament nova app aparcament a través del mòbil

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

Accions
Crear aparcament en bateria seguint l'estructura ja existent al llarg de C/ Conca del Besòs

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"

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

Incorporació d'un cinqué aparcament soterrat al grup dels pàrquings bBlaus. El de Granollers Centre a la 
plaça Onze de Setembre

Estudiar  la creació de noves zones de possible imp lantació de les estratègies d'aparcament a 
les noves realitats de mobilitat -zones blaves o ve rdes, vistos els bons resultats que han ofert 
als veïns i comerciants on s'ha implantat.

Accions
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Mobilitat

Estudiar  la creació de noves zones de possible imp lantació de les estratègies d'aparcament a 
les noves realitats de mobilitat -zones blaves o ve rdes, vistos els bons resultats que han ofert 
als veïns i comerciants on s'ha implantat.

Accions
Implantació de noves zones d'aparcament regulat.

Dins els treballs del Pla de Mobilitat Urbana s'ha començat a recollir dades : places d'estacionament al 
carrer, ocupació nocturna, guals i capacitat, número de vehicles empadronats,...de distintes zones de la 
ciutat.

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.

S'han cosensuat quatre itineraris sentit nord-sud per tal d'iniciar la implantació d'uns itineraris de bicicletes 
que arribin a connectar Les Franqueses amb Can Bassa i Palou.

S'estan avaluant les afectacions i els costos de la instal·lació d'un primer itinerari sentit nord, tant de pujada 
com de baixada.

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

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.

Ja es disposa d'un primer disseny i pressupost, que s'ha d'avaluar.

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

Accions
Conveni amb Granollers Pedala
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Promoure l'educació, la formació i l'acompanyament en l'ús de la bicicleta.

Accions
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,..

Obertura d'un espai de referència sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat.

Accions
En el marc del conveni amb Granollers Pedala per a 2017, s'incorporarà l'ús d'un local municipal per a seu 
de l'entitat, que ha d'estar obert a atendre els requeriments i les consultes dels usuaris de la bicicleta a la 
ciutat.

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

Establir convenis que permetin recuperar bicicletes  abandonades o recuperades per oferir-les 
a ONG'S o a col·lectius socials en risc d'exclusió.

Accions
En el marc del conveni 2017 amb Granollers Pedala, i vista la possible disponibilitat d'un local per a ús 
específic de l'entitat, incorporar els treballs de recuperació de bicicletes abandonades en mal estat.

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
Pla de seguretat viària dels polígons de Congost i Jordi Camp

Fomentar les campanyes de sensibilització, informac ió i formació de la ciutadania respecte a 
la mobilitat sostenible.

Accions
Difusió de les noves mesures que resultin de la revisió del PMU

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
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Mobilitat

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
A partir de gener 2017 s'incorpora un tercer autobús híbrid  a la flota de TransGran

Licitació d'un nou concurs per al manteniment de le s marquesines dels busos, amb l'objectiu 
d'ampliar el nombre d'aquestes i així donar serveis  a llocs que encara a dia d'avui no en 
disposen.

Accions
Nova licitació

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.

Promoure la mobilitat equilibrada i fonamentar la i ntermodalitat. Treballar per una mobilitat 
sostenible de persones i mercaderies

Accions
Implementar una regulació efectiva de la utilització de les zones de càrrega i descàrrega

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

Accions
Elaboració d'un Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica

Consolidar i aprofundir en el conveni acordat entre  els municipis de la conurbació, l'ATM, la 
Generalitat i Sagalés per oferir cada vegada uns mi llors serveis de funcionament del servei de 
bus a la ciutat

Accions
Revisió de les línies

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

Accions
Execució de les obres de recuperació del riu Congost entre el gual d'Arquímedes i el pont per a vianants del 
parc Firal, d'acord amb el compromís de pertinença del riu Congost a la Xarxa  Natura 2000

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

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

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

Accions
Assessorament tècnic per la rehabilitació de la part antiga Cementiri

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Accions
Reforma planta segona edifici Can Puntas amb incorporació de mesures per a l'eficiència energètica

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

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

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

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

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

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

Adequació del carrer Marià Sans

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
Ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamanta 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

Renovació xarxa d'aigua potable fibrociment al carrer Marià Sans
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Estendre la renovació de l’enllumenat públic aposta nt per sistemes més eficients, com la 
tecnologia LED, i continuar amb el programa de reno vació de la xarxa d’aigua de fibrociment.

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

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

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

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

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

Accions
Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació dels escolars de la ciutat en tot el procés 
de transformació de l’espai públic.

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

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

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

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

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

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

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

Accions
Convertir el carrer Marià Sans a carrer de plataforma única

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

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

Convertir en carrer de plataforma única el carrer M uralla.

Accions
Convertir en carrer de plataforma única el carrer Muralla.

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

Accions
Elaborar el projecte de calçada única del carrer Josep Maria Ruera.

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

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

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

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

Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.

Accions
Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol

Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.

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

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

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

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

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

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

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

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

Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

Accions
Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accions
Senyalització dels camins, dels barris i de les cases aïllades i dels elements patrimonials de Palou, d’acord 
amb el projecte elaborat per la Diputació Barcelona. Implicar representants d'entitats veïnals de Palou en 
disseny i implantació senyalítica

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.

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

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

Accions
Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable, que connecti el carrer Colom i l’estació de Granollers 
Centre amb el centre de la ciutat.
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Executar la primera fase de remodelació de la plaça  de Sant Miquel.

Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

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

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

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

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

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

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

Accions
Estudiar  la viabilitat d'instal·lar central de biomassa a la zona dels iinstituts

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

Accions
En la mesura que el marc legal canviés, reprendre el projecte d'instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 
en cobertes d'edificis municipals que va quedar aturada

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

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

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

Accions
En el compromís ambiental vers la implantaciò de les energies renovables, prosseguri amb la instal·lació 
de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigugi aconsellable instal·lar-ne
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Consolidar els treballs de manteniment de les serre s de Llevant i Ponent per la millora de 
mobilitat dels veïns, la implantació d'itineraris i  la prevenció d'incendis forestals cercant 
fórmules de gestió que impliquin els ciutadans de P alou

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

Serveis Municipals

Garantir l’abastament de la població amb recursos h ídrics locals en cas de sequera gràcies a 
captacions com les mines d’en Serra o el Pou Mogent .

Accions
Optimització de la captació i canonada de transport de l'aigua fins la impulsió de Jaume Corbera

Minimitzar i corregir l’acció de les aigües pluvial s dels sobreeixidors efluents a la llera del riu 
Congost mitjançant actuacions als col·lectors, i en  l’adopció de mesures que evitin danys 
sobre el llit fluvial en cas de crescudes de riu

Accions
Actuacions als sobreeixidors de la llera del riu Congost a través del CDRB

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 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)

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
Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Camp de les Moreres.  (Cost Total: 306.300,21 €; incloent 
redacció de projecte, direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC + IVA)

Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó.  (Cost Total: 155.745,88 €; incloent redacció de 
projecte, direcció d'obra, coordinació SiS, PEC + IVA)
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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.

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.

Licitació d'un nou contracte de manteniment de l'en llumenat.

Accions
Pròrroga de l'actual contracte de manteniment de l'E.P.

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

Accions
Incorporar les dades de telelectura en SIE o sistema de la Diputació Sentilo

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

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

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

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

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

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

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals

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

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

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
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Serveis Municipals

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

Buscar fórmules que permetin millorar la gestió del s residus a nivell comarcal pels ens ja 
existents.

Accions
Seguiment de les actuacions del CGRVO

Convenis de col·laboració amb CGRVO per a la recollida de materials especials.

Continuar amb l'aprofitament de les inversions real itzades durant els anys utilitzant aigua no 
tractada procedent de les captacions per la neteja de la ciutat.

Accions
Actuacions als elements de captació d'aigua de freàtic

Aconseguir incrementar els nivells actuals de recol lida selectiva dels residus, especialment 
en la fracció orgànica que ens permetria abaratir c ostos.

Accions
Implantació dels nous contenidors de recollida lateral de fracció orgànica de 2.200litres de capacitat

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
Entrada en funcionament del nou contracte

Adequar i millorar els espais d'atenció al públic i  els serveis del cementiri municipal.

Accions
Renovació de les oficines del Cementiri Mpal

Continuar amb el projecte de manteniment al cementi ri municipal.

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

Aprovació i aplicació del nou Reglament del cementi ri municipal

Accions
Tramitació nou Reglament
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Serveis Municipals

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
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.

Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espa is naturals de Granollers i del pla especial 
de protecció i gestió del patrimoni natural.

Accions
Treballs preliminars en relació al Pla Especial Patrimoni Natural, i estudi per a la integració al document 
dels elements patrimonials lligats a la cultura de l'aigua

Garantir una bona certificació energètica i eficièn cia dels nous edificis municipals.

Accions
Establir dinàmiques de col.laboració amb Obres i Projectes per tal de treballar conjuntament en els nous 
projectes,

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.

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.

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
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.

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

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

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.
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Urbanisme i Habitatge

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

Treballar per l'eliminació de l’estació de mercader ies del centre de la ciutat

Accions
Estudi de les figures de planejament implicades

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

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
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).

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
Senyalització

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

Accions
Millora senyalització

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

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

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

Implementar bones pràctiques ambientals (eficiència , estalvi, aïllament, materials, jardineria) 
en el planejament i els projectes urbanístics públi cs i privats i a les intervencions a l’espai 
públic i xarxa d’equipaments i instal·lacions munic ipals

Accions
Conveni Hort de la Noguera

Estudi per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges públics (Programa Global Habitatge)

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

Accions
Noves bonificacions fiscals

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

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

Accions
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)
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Urbanisme i Habitatge

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

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

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

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

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

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

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

Plantejar el desdoblament/variant de la C-17 a la G eneralitat

Accions
Continuant treballant per la variant del PTMB, es participa en grup tècnic per l'ampliació d'un tercer carril de 
la C17 entre Granollers i Mollet del Vallès amb les seves noves connexions

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

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

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

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

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

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

Accions
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.

Estudiar fórmules que permetin recuperar l’activita t o el canvi d’ús de l’edifici del mercat de 
Sant Miquel.

Accions
Establir contactes amb la propietat per consensuar solucions

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

Accions
Vetllar pel compliment dels objectius del Pla de paisatge

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
Impuls del projecte Hort de la Noguera.

Potenciar el parc de Lledoner: Instar a l’Ajuntamen t de les Franqueses del Vallès a que 
prioritzi l'adequació de camins vora el riu per don ar continuïtat a la xarxa de camins fluvials.

Accions
Contactes amb l'Ajuntament de Les Franqueses

Vetllar per la conservació de les mines d’aigua act ives del municipi per no perdre un recurs 
hídric de gran vàlua.

Accions
Proposta de protecció mitjançant la incorporació d'aquests elements en el Pla especial protecció patrimoni

Aprovar la revisió el Pla especial de protecció i g estió del patrimoni natural com a instrument 
per avançar en la regulació municipal de conservaci ó dels elements del patrimoni natural

Accions
Iniciar treballs de revisió
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Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà  d’Amunt, d’acord amb el projecte que s’està 
desenvolupant de millora de la connexió de la carre tera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa 
permetrà la creació d’itineraris per a vianants i c iclistes

Accions
En procés d'elaboració un projecte d'adequació i millora de la carretera BV1432 per part de la Diputació de 
Barcelona, per resoldre l'accessibilitat i seguretat de vianants, ciclistes i afavorir els itineraris transversals a 
través del Vallès

En el marc del projecte d'ampliació amb tercer carril a la C-17, s'ha sol·licitat la inclusió de punts de pas per 
itineraris tranquils i segurs de vianants i bicicletes ja sigui en passos inferiors o passeres elevades que 
atravessin la infraestructura.

Estudiar conjuntament amb l’ajuntament de Canovelle s, previ acord d’aquest municipi amb la 
Diputació de Barcelona, de millorar la connectivita t a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla 
i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.

Accions
Participació en la revisió del planejament de Canovelles

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

Facilitar la instal·lació, per part d’aquelles empr eses privades que hi estiguin interessades, de 
plaques solars fotovoltaiques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d’acció 
per l’energia sostenible fixa com a idònies.

Accions
Mesures d'incentivació

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

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

Via Pública i Mercats

Fer partícips i conscienciar la ciutadania, del cos t econòmic i de feina que suposa l'incivisme 
a la nostra ciutat.

Accions
Implementació de sistema de seguiment del cost de les accions de reparació d'actes d'incivisme

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
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Via Pública i Mercats

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

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

Promoure accions per fer del mercat del dijous un m ercat sostenible, cercant la col·laboració 
dels paradistes perquè aquests generin els mínims r esidus possible i que siguin recollits, al 
màxim, de manera selectiva un cop finalitza la jorn ada

Accions
Acció de concienciació al mercat del dijous sobre el malbaratament alimentari.

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilitz ació sobre aquells ciutadans, comerços i 
empreses que embruten els espais públics sistemàtic ament.

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

Estendre a tot el terme municipal la recollida sele ctiva de residus de petit format i 
reutilitzables: minideixalleries, roba, piles, llau nes...

Accions
Increment de punts de recollida selectiva

Serveis a la Persona

Cultura

Promoció de l'accés a la cultura de totes les perso nes

Accions
Promoure l'ús de la Casa de Cultura Sant Francesc com a espai escènic per a petits recitals i muntatges.

Promoure descomptes en les diferents activitats culturals i programacions per a diversos col·lectius: joves, 
jubilats, grups organitzats dels centres cívics...

Afavorir l’accés de les persones amb discapacitat a tota l’oferta cultural de la ciutat

Promoure programes d’acompanyament (informació, interpretació, divulgació, … ) a les diferents 
programacions culturals

Impulsar un programa de “reinserció a l’activitat” social i cultural de col·lectius específics. (malalts mentals, 
…)

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments culturals, així com dels espais públics on es realitzin 
activitats de caire cultural

Creació d´'espais per a la participació en el disse ny dels programes i  projectes

Accions
Crear un “consell” de professionals vinculat a cada equipament de referència cultural: Roca Umbert, 
Teatre, Museu Central i La Tela.
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Serveis a la Persona

Cultura

Creació d´'espais per a la participació en el disse ny dels programes i  projectes

Accions
Crear taules de treball per compartir projectes. Crear espais de co-creació, de col·laboració, en tots els 
equipaments culturals de la ciutat

Donar un nou impuls al Consell de Cultura, transformant-lo en el Consell de la Cultura i les Arts . Crear 
taules intersectorials de debats al llarg de l’any sobre Ciutat i Cultura.

Promoure una manera eficaç de comunicar la programació cultural a nivell global i a tota la ciutat, pensant 
en el públic i en el ciutadà, no en qui programa. Web, xarxes socials, app, banderoles.

Impuls del projecte transversal "Granollers, terra de músics"

Accions
Crear una taula on tots els agents implicats acordem les bases per fer de la música un element identitari de 
la ciutat, per conèixer i reconèixer els/les nostres músics professionals i també per acompanyar els/les 
joves talents

Promoure intervencions d'art a l'espai públic a tra vés d'instal·lacions, escultures i pintura 
mural

Accions
Desenvolupar un projecte d'art públic amb artistes amb intervencions reconegudes i vinculades a la ciutat.

Realitzar una convocatòria anual oberta per a una intervenció d’art públic a la ciutat i fer un encàrrec anual 
des de la Comissió de Patrimoni amb l'assessorament de professionals.

Posar en valor i donar a conèixer una ruta d'art públic per espais ja existents de la ciutat.

Singularitzar l'espai públic en determinades èpoques de l'any, com per exemple, Nadal.

Crear un programa d'identitat i memòria dels barris, per conèixer Granollers: espais, personatges, 
anècdotes...

Impulsar els Sants de barri com un espai de promoció de les entitats culturals i dels grups de teatre i 
música de la ciutat i com a element de cohesió interna i projecció a la ciutat del propi barri.

Impulsar programes de sociocultura  com "A les places" com a eina de transformació de l’espai exterior 
públic i com a eina de cohesió social.

Generació d'espais de treball  conjunt i acompanyam ent amb les empreses dels sector de la 
cultura

Accions
Identificar les indústries i comerços culturals de la ciutat, així com els agents privats i crear un espai de 
treball comú per compartir necessitats i estratègies de futur.

Estudiar les estratègies d'acompanyament i ajuts a l'establiment d’empreses creatives, culturals i 
tecnològiques a la ciutat.

Avançar en la promoció i difusió de l’artesania

Biblioteques

Accions
Completar la instal·lació del sistema d'autopréstec a través de la  radiofreqüència a les dues biblioteques.

Redactar el Pla de Biblioteques de Granollers que defineixi el model de servei que aquestes han d'oferir
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Cultura

Biblioteques

Accions
Desenvolupar activitats a l’exterior per promocionar espais de lectura i d’escriptura a l’estiu, els caps de 
setmana i en dies puntuals. I promoure la participació d’usuaris en el disseny i en l’organització d’aquestes 
i,alhora acollir propostes singulars

Impulsar activitats que afavoreixin el desenvolupament de la ciutadania en l'àmbit de l'accés al 
coneixement, a través de les tecnologies de la informació.

Acollir, difondre i promocionar els autors locals i comarcals, amb espais propis i activitats

Centre cultural

Accions
Adequar definitivament el soterrani del Centre Cultural amb sales d’assaig, vestuaris i camerinos i espais 
de magatzem pels grups de teatre de la ciutat

Museus

Accions
Articular els Museus amb la Xarxa de Museus del país, en una posició d’excel·lència i de singularitat en el 
seu treball. Establir acords amb altres Museus i centres de referència per coproduir exposicions i acollir 
produccions i activitats d’interès

Adequar  i obrir la biblioteca del Museu de Ciències Naturals “La Tela” a la ciutat.

Explicar a través d’exposicions i activitats el treball dels investigadors i el sentit de la recerca científica que 
es fa al Museu aplicada al dia a dia de la societat.

Canviar la porta d’entrada del Museu de Granollers i remodelar el vestíbul per fer-lo més funcional i atraient.

Adequar definitivament l’espai de la 4a planta del Museu amb especial atenció com a espai de taller i espai 
de lectura i trobada, per a grups, per a famílies, per adults, i per a col·lectius diversos.

Obtenir per part de la Generalitat el reconeixement d Grup de Recerca Consolidat

Ampliar l'oferta horària del Planetari

Potenciar les activitats de Can Cabanyes i de l'estació metereològica del Puig de les Forques

Teatre Auditori

Accions
Adequar mitjançant dotació tècnica la sala d’assaig del Teatre Auditori per poder-hi acollir companyies i 
cors en residència.

“Granollers a Escena”. Adaptar el programa als nous temps i a la nova realitat de la ciutat (amb més 
espais, més grups i diferents disciplines). Dotar-lo de més recursos econòmics per poder acollir més 
produccions i companyies i treballar-lo conjunta

Continuar i incrementar les escoles d’espectadors i la implicació de col·lectius i persones en el disseny de 
les programacions.

Convertir l’espai del bar del Teatre Auditori com un espai també escènic.

Potenciar el cicle de Música de Cambra amb l'Escola de Música tot integrant el cant coral

Treballar per fer de Granollers una ciutat referent en temes de Teatre i Educació
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Teatre Auditori

Accions
Treballar per reforçar el vessant educatiu, pedagògic de les propostes produïdes o que es representen en 
el TAG

Projectes de recuperació, conservació i difusió del  Patrimoni cultural  (històrico-artístic, 
festiu, ...)

Accions
Completar el procés de debat i reflexió de la Festa. Definir-ne les accions futures amb la Comissió Festa 
Major.

Crear una ordenança de la Festa que protegeixi l’espai festiu i estableixi també les relacions de convivència 
en els espais.

Acompanyar el cicle festiu de la ciutat fent-ne partícip i integrant-hi diferents col·lectius i gent en la seva 
organització, com el Carnaval, l’Ascensió, i les Festes de Nadal i Reis.

Treballar l’espai públic com a espai que explica la història. Senyalització integrada en l’arquitectura i el 
disseny dels espais.

Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en 
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn.

Promoure noves rutes a l’entorn natural i històric de coneixement del medi i de la nostra història.

Incorporar les restes romanes trobades a l’entorn del carrer Sant Jaume, en els itineraris d’interpretació de 
la història de la ciutat

Rehabilitar i dignificar els elements i els espais de les muralles de la ciutat i dels “corredossos” i crear-ne un 
recorregut estable.

Educació

Programes i projectes per a la inclusió i cohesió s ocial

Accions
Promoure la signatura d’un Pacte municipal per a l’educació per tal d’ajudar a revertir els processos de 
segregació escolar que pateixen alguns centres de la ciutat.

Avançar en una escolarització equilibrada de l'alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics 
garantint l'accés en condicions d'equitat, treballant estretament amb la comissió d’escolarització

Promoure i ampliar projectes d’aprenentatge-servei als centres de la ciutat.

Ampliació i dotació de més recursos  del programa de beques, fent que arribin també als alumnes de 
Educació Secundària i ampliant les oportunitats educatives dels nostres infants i joves (activitats 
extraescolars i formació musical, per exemple) .

Plans d'Infància i adolescència

Accions
Elaborar i implementar el 2n Pla d’Infància i Adolescència de Granollers, cercant com en el primer, la 
participació dels professionals implicats.

Crear el Consell dels Adolescents

Continuar treballant intensament en polítiques actives de protecciió a la infància i l'adolescència que ens 
permetin conservar i renovar el segell UNICEF, Granollers ciutat amiga de la infància
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Educació

Promoció de la innovació, recerca educativa i unive rsitat

Accions
Crear un espai de recerca educativa –col·laboratori- amb els professionals de cada centre que vulguin 
innovar de manera col·laborativa. La ciutat com a espai laboratori d’estudis, i de propostes.

Recuperar la Zona Educativa de Granollers i impulsar una xarxa que aplegui tots els centres educatius, les 
institucions i entitats relacionades amb l'Educació de la ciutat. Proposar una taula de treball que impulsi la 
creació d'aquesta xarxa

Impulsar acords amb les universitats per tal d'ampliar l'oferta universitària a la ciutat, explorar les 
possibilitats d'oferir formació de graus en els àmbits estratègics per a la ciutat (formació motor-esport 
vinculat al Pla del Circuit de Catalunya)

Avançar cap a la construcció d'un projecte de xarxa de centres de Granollers. Amb la voluntat d'innovar, de 
treballar plegats, de compartir coneixements i projectes

Programes educatius d'educació postobligatòria, ens enyaments artístics i  educació no formal

Accions
Impulsar el foment de l'emprenedoria (entesa aquesta en el sentit més ampli -no només econòmic)

Impulsar el Programa d’aprenentatge al llarg de la vida, amb la Universitat Popular com a eix vertebrador 
d’aquesta oferta. Recolzar l’impuls de la societat civil d’històries d’èxit com l’Aules d'Extensió Universitària 
de la Gent Gran (AGEVO)

Reclamar l’ampliació de l’oferta de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Fomentar el desenvolupament de projectes artístics dins de les escoles, implicant-hi artistes locals

Continuar generant oferta de programes de formació inicial PFI

Potenciar des de l'Escola de Música els/les joves talents a través d'un programa d'acompanyament

Des de l'Escola de Música elaborar projectes educatius dirigits a les escoles de la ciutat

Des de l'Escola de Música continuar amb el programa de difusió musical a través dels concerts, 
conferències i tallers que organitza la mateixa escola

Planificar i desenvolupar els ensenyaments obligato ris

Accions
Planificar i desenvolupar el mapa escolar  de la  ciutat aprovat pel Consell Escolar Municipal, vetllant pel 
manteniment de l’oferta suficient d’escola pública obligatòria i postobligatòria.

Obrir a la ciutat una UTE (Unitat Terapèutica Educativa) depenent del centre d'Educació Especial 
Montserrat Montero per acollir i tractar els casos de trastorns mentals i conductuals greus dels alumnes 
d’educació obligatòria.

Impulsar la creació d'Instituts-escola a la ciutat.

Ampliar l’oferta de Formació Professional d’acord a la demanda del teixit productiu per tal de completar 
totes les famílies professionals dels nostres centres.

Transformació d'un centre públic de formació professional en centre integral (un centre de refèrència en les 
famílies professionals que ofereixen).

Col·laborar amb els centres educatius en el desenvolupament dels seus projectes, sobretot els públics, 
perquè l’assoliment de l’excel·lència i la igualtat siguin una realitat.
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Educació

Suport a l'èxit escolar

Accions
Suport als programes de reforç per a estudiants

Impulsar programes d'acompanyament a l'escolaritat que ajudin als/les alumnes amb més dificultats a 
assolir l'èxit escolar

La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, l a ciutat que aprèn.

Accions
Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat de tots/es els/les professionals docents que treballen a ala 
ciutat, reconeixent la seva tasca.

Construir itineraris de ciutat elaborats pels mateixos alumnes i que els permeti conèixer l'entorn més proper

Facilitar espais físics per a exposicions i espais en els mitjans (butlletí, ràdio...) per mostrar els projectes 
que es desenvolupen en els centres educatius de la ciutat.

Reforçar i ampliar la tasca del Consell Escolar Municipal

Aplicar els criteris d'impacte socioeductaiu en els projectes de les infraestructures, equipaments, obres 
públiques, projectes, ...

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments educatius, així com dels espais públics on es 
realitzin activitats de caire educatiu

Continuar treballant activament en el Comitè Executiu de la Associació Internacional de Ciutats Educadores 
i en la Comissió de seguiment de la RECE (xarxa estatal)

Educació Infantil 0-3. Escoles bressol.

Accions
Continuar reclamant a la Generalitat el finaçament just de les escoles bressol municipals

Elaborar i posar en marxa el nou projecte pedagògic de les escoles bressol municipals

Esports

Potenciar l'esport escolar

Accions
Definir línies d’actuació entre la Generalitat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l’Ajuntament pel que fa 
a la promoció de l’esport escolar a la nostra ciutat.

Col·laborar amb escoles i centres educatius de secundària per definir les línies d'actuació en l'esport 
extraescolar en aquesta etapa.

Promoure un programa d’activitats extraescolars  esportives/recreatives

Afavorir la coordinació entre els centres escolars i els clubs per tal de facilitar la pràctica esportiva als i les 
alumnes.

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

Accions
Crear un itinerari que recorri els espais històrics de l’esport de la ciutat.

Elaborar una senyalètica especial pels espais significatius de la història del nostre esport.
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Esports

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

Accions
Crear una col·lecció de pósters, postals, de la història de l’esport granollerí

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.

Manteniment instal·lacions esportives

Accions
Elaborar document estàndard sobre el manteniment de les instal·lacions esportives.

Continuar amb la instal·lació de plaques solars i mesures d’estalvi d’aigua i energia en les actuacions de 
remodelació de les instal·lacions esportives municipals.

Ampliar i millorar les zones de vestidors i magatzems del camp de futbol de Ponent.

Optimitzar i potenciar  el gimnàs de les pistes d’atletisme.

Equipar amb marcadors electrònics els camps de futbol de la ciutat.

Estudiar la reestructuració dels espais del Pavelló Municipal, traslladant les oficines a la part superior 
d'autoritats i reconvertint la zona inferior en un espai multifuncional.

Seguir millorant el passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom, en definitiva, considerar-lo com 
un espai esportiu no convencional.

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

Pla de comunicació externa i interna dels equipaments esportius municipals

Renovar les instal·lacions d’aigua i gas de tots els equipaments d’esports

Actualitzar el grup elèctric i de baixa tensió del Palau d’Esports.

Espais lliures i espais naturals per a la pràctica esportiva: crear circuits per anar a peu o en bicicleta i 
senyalitzar-los.

Ampliar la zona esportiva del parc firal per a ús lliure i/o regulat de les instal·lacions.

Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat (tennis taula, bàsquet, etc.).

Elaborar un projecte d'usos del Palau d'Esports per als propers 25 anys

Ampliar els vestidors i magatzems del camp de futbol de Can Gili

Construcció de nous equipaments esportius

Accions
Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments esportius, així com dels espais públics on es 
realitzen activitats de caire esportiu

Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport

Accions
Actualitzar l’enquesta d’hàbits esportius locals.

Elaborar projectes que permetin la col·laboració i la interacció de les entitats
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Esports

Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport

Accions
Impulsar el Consell Municipal de l’Esport. Crear el grup de debat, recerca i innovació en l’esport. 
Determinar els objectius i les  estratègies del Consell Municipal de l’Esport pels propers quatre anys.

Donar suport a la gestió de les associacions amb cursos de formació i l’assessorament des del Servei 
d’Esports.

Promoure programes de formació per a les juntes esportives en funció de les necessitats que es vagin 
plantejant i expressant.

Continuar amb les ajudes econòmiques als nois i noies per facilitar la pràctica esportiva

Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat e sportiva de Granollers (p.ex. Mundial 
d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els ex istents (p.ex. Granollers Cup, la Mitja, etc)

Accions
Continuar treballant per la captació d'esdeveniments esportius. En aquest sentit es proposa la presentació 
de la candidatura per ser la seu del Campionat del Món d'handbol femení de 2021/2023

Esport i formació esportiva

Accions
Consolidar les accions formatives (el maig formatiu) per seguir acompanyant les entitats, els pares, les 
mares, els entrenadors, directius i tot l'espectre de persones vinculades a l'esport local, per tal de donar 
eines d'ajut al dia a dia

Impulsar la coordinació de l’equip de treball d’especialistes de medicina de l’esport del Centre de Medicina 
de l’Esport i l’Hospital de Granollers.

Fer de “L’observatori de l’esport a Granollers” una eina de recerca de dades que ajudi a la gestió de les 
entitats i a determinar les millors polítiques esportives.

Esport i empresa

Accions
Fer del projecte Amics de l’Esport, l'eina de referència pel mecenatge esportiu, per part d'empreses locals 
disposades a col·laborar amb els diferents programes d'esport per tothom a la ciutat.

Esport i lleure

Accions
Impulsar la pràctica esportiva fora de les instal·lacions esportives: espais urbans i naturals, com a zones de 
pràctica esportiva, de forma organitzada o informal.

Conjuntament amb altres àrees seguir editant guies de circuits naturals i urbans de Granollers

Esport i salut

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

Joventut

Cultura i oci

Accions
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Joventut

Cultura i oci

Accions
Mantenir el Festival Musik'N'Viu com a festival d'estiu de música de referència a la comarca, ampliant la 
seva projecció i treballar en l'entrada de noves entitats organitzadores que permetin la seva consolidació.

Seguir impulsant l'oferta pública d'oci nocturn de la ciutat a través dels diferents espais existents (GRA, 
Roca Umbert, etc.).

Donar suport a les activitats d'oci alternatiu a la ciutat obertes a tothom.

Impulsar la col·laboració entre les entitats juvenils i equipaments culturals com la NauB1 per fomentar una 
ampliació de la oferta d'oci nocturn de la ciutat

Impuls a projectes de creació dels/les joves

Accions
Impulsar nous projectes d'expressió artística a nivell amateur amb els i les joves, oferint l'equipament 
juvenil GRA com a espai per a la difusió de les seves primeres obres.

Crear un espai de treball entre els diferents serveis i equipaments culturals de la ciutat per tal de fomentar 
una programació cultural jove i fomentar l'accés dels joves a l'oferta cultural de la ciutat.

Potenciar el desenvolupament de projectes conjunts entre el GRA i Roca Umbert per al foment, la 
formació, la creació, la promoció i la difusió de projectes artístics juvenils.

Formació per a joves

Accions
Desenvolupar, en el marc de l'Assessoria Acadèmica, nous projectes d'orientació universitària i de formació 
professional adaptats a les noves ofertes formatives i en coordinació amb el Consell Municipal de la 
Formació Professional i de l’Ocupació.

Fomentar l'aprenentatge d'idiomes a través dels tallers i activitats de la programació estable del GRA.

Potenciar l'educació i la formació en el lleure i el voluntariat, a través de l'Assessoria Acadèmica de l'Oficina 
Jove.

Treball per a joves

Accions
A partir dels recursos existents per al programa europeu de Garantia Juvenil, establir mètodes de treball 
dins les xarxes existents entre administració, agents educatius i agents empresarials per unificar serveis i 
processos a l'hora d'oferir serveis

Salut per a joves

Accions
Impulsar, a través del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació de Secundària 
(PIDCES), campanyes de prevenció contínues sobre drogues, salut, sexualitat i altres, i fomentar tanmateix 
estils de vida i conductes saludables

Esports per a joves

Accions
Crear un espai de treball compartit amb joves que practiquen esports urbans per tal d'adaptar nous espais 
que es requereixin i impulsar esdeveniments esportius d'aquest àmbit.

Impulsar lligues esportives entre instituts i entre joves i entitats de la ciutat a través del projecte PICDES
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Joventut

Foment de la participació juvenil

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

Promoure noves formes de participació juvenil amb les entitats de joves, els grups i l'alumnat de centres de 
secundària

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

Treballar de manera coordinada entre els joves representants estudiantils i els serveis de l'Ajuntament per 
seguir fomentant la seva participació en la resta d'àmbits de la ciutat .

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

Associacionisme entre joves

Accions
Potenciar la coorganització d'activitats i cogestió de projectes amb joves.

Donar suport a les iniciatives juvenils que tinguin un ressò a la ciutat amb l’objectiu d’impulsar i facilitar 
l’associacionisme juvenil.

Fomentar la creació de projectes conjunts entre les entitats juvenils de la ciutat, donant eines, recursos i 
acompanyament a les iniciatives que sorgeixen en aquest sentit.

Ampliar l'oferta de formació per a entitats residents al GRA i adequar-la als seus interessos.

Accés a l'habitatge per part de joves

Accions
Mantenir la borsa jove de lloguer i ampliar els serveis d'assessorament en temes d'habitatge als nous 
mètodes d'accés i tinença d'habitatge, com el cooperativisme

Acció Comunitària i Benestar

Acció Comunitària

Desenvolupar el Programa de mediació ciutadana, com  a eina per a la resolució pacífica dels 
conflictes que sorgeixin a la comunitat.

Accions
Protocol d'atenció i resposta ràpida a les peticions rebudes

Actualització i millora de l'anàlisi dels casos atesos

Dissenyar i dur a terme tallers educatius de conviv ència i civisme adreçats a escoles i també 
a altres col·lectius.

Accions
Realització de tallers i creació de nous formats en funció de les necessitats detectades i dels mitjans de 
relació com a ara les xarxes socials basades en TIC
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Acció Comunitària i Benestar

Acció Comunitària

Crear i coordinar el nou Pla d’Actuació pel civisme  i la convivència (2015-2019), que agrupi els 
programes adreçats a millorar la convivència cívica  a la ciutat. Amb la implicació de les 
entitats i col.lectius de la ciutat.

Accions
Revisió del Pla d'Actuació pel Civisme i la convivència (2011-2015)

Accions de lideratge, execució i avaluació de les accions del Pla de Civisme i Convivència 2016-2019

Crear instruments que afavoreixin la cohesió social , el diàleg intergeneracional i el respecte 
per l’espai públic.

Accions
Realització de un diagnòstic de cada barri, amb elaboració de sociograma, mapa de conflictes, xarxa 
d'equipaments municipals, comerços, centres de salut, espais per a gent gran, per a infants, centres 
educatius, esportius, etc.

Dinamització de la comunitat mitjançant dinàmiques participatives als barris (com ara la recerca-acció 
participativa)

Centre d'Informació de Recursos per a Done

Enfortir les línies d'actuació envers la violència de gènere, intervenint-hi de manera integral

Accions
Consolidació d'un recurs preventiu i psicopedagògic d'atenció integral a fills/es de dones víctimes de 
violència masclista per prevenir els seus efectes negatius de la violència en el seu desenvolupament i la 
seva salut emocional i afectiva

Creació d'un programa en xarxa de prevenció de la violència de gènere entre adolescents

Revisió del Protocol local d'intervenció sobre la Violència Masclista, incloent Jutjats de Granollers, Col·legi 
d'Advocats i serveis de Salut Mental

Mesures de priorització de l'accés a l'habitatge social en dones víctimes de violència de gènere

Reforç del suport psicològic i jurídic a dones ofert des del CIRD

Implementació de la transversalització de gènere en  la política pública local

Accions
Pròrroga del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2012-2015 per al període 2016-2019

Desenvolupament d'un pla de formació especialitzat i sectoritzat en igualtat de gènere per al personal 
municipal

Impuls i lideratge dels projectes transversals municipals des de la perspectiva de gènere

Aprovació i desenvolupament d'un reglament intern d'igualtat, d'acord amb el que estableix la llei

Implementació de les accions del II Pla d'Igualtat de Gènere a través de la Comissió d'Igualtat de Gènere

Introducció de la perspectiva de gènere en els projectes transversals d'àmbit comunitari adreçats a la 
ciutadania

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

Accions
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Centre d'Informació de Recursos per a Done

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

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

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

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

Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui am pliant coneixements i/o estimulant 
capacitats

Accions
Consolidació de l’oferta d’activitats d’apoderament de les dones iniciada des del Centre d’Informació i 
Recursos per a les Dones (CIRD), mitjançant la creació una programació estable i amb increment dels 
tallers i cursos existents en l’actualitat.

Creació de noves accions positives adreçades a l'apoderament de les dones, adaptades a la nova situació 
laboral, social i personal de les dones

Creació d'un mapa local de recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les dones

Reforç del treball grupal amb les dones (GAM i GEP) i realització de nous grups en funció de les 
necessitats detectades (per ex: marentalitat)

Assessorament jurídic a dones

Reforç dels tallers d'autodefensa per a dones

Consolidar una oferta estable d’activitats de forma ció i sensibilització envers de la igualtat de 
gènere

Accions
Realització de la campanya anual 8 de març, Dia Internacional de les Dones

Realització de la campanya anual 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones

Realització, amb el servei de Salut Pública, de la campanya anual 28 de maig, Dia Internacional per l'Acció 
de la Salut de les Dones

Recuperació de la realització amb el servei de Promoció Econòmica de la campanya anual 1 de maig, Dia 
Internacional del Treball, amb especial atenció a les desigualtats econòmiques entre dones i homes

Reforç de la formació en coeducació adreçada a les escoles i IES de la ciutat a través de la Guia 
Educativa, ampliant a altres col·lectius

Reforç de les activitats realitzades des del CIRD adreçades a la ciutadania amb l'objectiu d'incloure la 
perspectiva de gènere

Comunicació i informació a la ciutadania envers la igualtat de gènere

Accions
Establiment d'una estratègia comunicativa municipal en matèria d'igualtat de gènere

Reforç del Centre Documental del CIRD, facilitant assessorament expert en matèria d'igualtat de gènere

09/03/2017 Pàg. 57 de 69



2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Done

Ampliar el debat, la reflexió i la participació ciu tadana d'homes i dones envers la igualtat de 
gènere

Accions
Reforç de la Taula d'Igualtat de Gènere

Contacte amb els grups d'homes igualitaris per afavorir un espai de debat continu amb homes al voltant de 
les noves masculinitats

Recerca i suport a altres grups, associacions i entitats de la ciutat que treballin envers la igualtat de gènere

Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipam ents de proximitat als barris i de la 
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Im pulsar el teixit associatiu i incrementar la 
participació ciutadana en l’entorn de cada Centre.

Accions
Revisió i actualització del Marc general de centres cívics (2016-2018)

Definició d'un nou model de suport a les entitats en relació a la gestió de la programació

Modificació del contracte de gestió de centres cívics per gestionar des de l'Ajuntament les activitats auto-
finançades per les entitats

Revisió de la programació d'activitats i adaptació d'aquesta a les noves necessitats que es detectin

Nova Ciutadania

Fomentar l’arrelament al municipi de les persones n ouvingudes, mitjançant el teixit 
associatiu, la participació en esdeveniments social s i l'entramat ciutadà.

Accions
Accions conjuntes amb les entitats per impulsar del coneixement entre la societat nouvinguda i la societat 
d'acollida

Incorporació de ciutadanes i ciutadans de diferents comunitats i entitats de nouvinguts en els diferents 
espais de participació de la ciutat

Organitzar accions formatives per afavorir la inser ció laboral de persones nouvingudes no 
qualificades.

Accions
Accions formatives per a la capacitació acadèmica per part de les persones nouvingudes

Accions periòdiques coordinades amb Promoció Econòmica per afavorir el coneixement del món laboral 
entre les persones nouvingudes

Facilitar el coneixement de la llengua com a elemen t bàsic per a la plena incorporació de les 
persones nouvingudes a tots els àmbits de la vida d e la ciutat.

Accions
Millorar la capacitació de les persones i incrementar el seu nivell de coneixement de la llengua: Pla 
Educatiu d'Entorn, Normalització Lingüística, cursos de llengua als Centres Cívics, convenis amb entitats 
que ofereixen formació.
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Nova Ciutadania

Prestar acompanyament a les famílies en els diferen ts processos d'arrelament, reagrupament 
i d'altres.

Accions
Accions de coneixement de l'entorn per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes.

Sessions informatives per prevenir la irregularitat de familiars de comunitaris i acompanyament en la gestió 
i formalització de tràmits.

Suport tècnic en el procés administratiu de reagrupament de les famílies

Accions informatives que ajudin a prevenir la irregularitat sobrevinguda: manca de cotització, canvi de 
domicili, no escolarització de fills, estades llargues fora del territori, etc.

Horari d'atenció al públic en relació a tramits derivats de llei d'estrangeria.

Treballar amb el grup de joves nouvinguts, entre el s 16 i 18 anys amb accions formatives que 
els permetin reincorporar-se a accions reglades.

Accions
Donar continuitat al curs de joves nouvinguts d'entre 16 i 18 anys fora de l'etapa d'escolarització obligatòria.

Treballar la cohesió, tenint present les poblacions  d'origen de les persones immigrades, 
mitjançant accions bidireccionals (“autòctons”- nou vinguts).

Accions
Informar i assessorar el personal de serveis municipals, assosciacions i ens que estiguin directament 
relacionats amb l'atenció de persones nouvingudes

Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes,  ja sigui millorant els seus 
coneixements o estimulant les seves capacitats

Accions
Sessions informatives i tallers orientats a estimular la incorporació de les dones joves nouvingudes al món 
del treball i a l'emprendoria

Treballar amb les famílies immigrants, especialment  dins l'àmbit escolar, per tal de potenciar 
la implicació dels pares en l'educació dels seus fi lls i filles

Accions
Sessions i tallers informatius adreçats a  pares i mares d'origen immigrant en funció de les seves 
necessitats

Participació Ciutadana

Dur a terme accions de promoció del voluntariat ent re la ciutadania, conjuntament amb les 
entitats: exposicions, conferències, publicacions.

Accions
Promoció de la itinerància de l'exposició de voluntariat, tot oferint-la a entitats/equipaments que encara no 
hi ha optat

Organització d'actuacions per difondre el voluntariat a la nostra ciutat (xerrades-conferències, web 
municipal, facebook, ...)
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Participació Ciutadana

Enfortir el Punt de Voluntariat, com a recurs al se rvei de les entitats i la ciutadania, per tal de 
promoure una cultura del voluntariat entre la ciuta dania i contribuir a la solidaritat, la cohesió, 
el compromís

Accions
Atenció i orientació a ciutadans/es i entitats interessats en el voluntariat

Promoció per a que les entitats tinguin projectes de voluntariat propis, per tal de donar resposta a 
necessitats socials, a través d’accions de suport, formació i sensibilització.

Enfortir la xarxa social amb polítiques de foment i  suport de l’associacionisme

Accions
Suport tècnic, assessorament i oferta de formació a les entitats, amb l’objectiu de que aquestes puguin 
millorar la seva capacitat estructural i de gestió.

Accions de sensibilització a la ciutadania

Accions de foment del treball en xarxa de les entitats i associacions, de manera concertada amb 
l’Ajuntament, per tal de donar resposta als reptes que sorgeixen a la ciutat.

Revisió i modificació de les bases de les subvencions a les entitats per a que incentivin el treball en xarxa 
de les entitats, els projectes compartits, que donin resposta a les necessitats manifestades per la 
ciutadania i als interessos generals

Mantenir el registre d'entitats i associacions per conèixer la realitat associativa de la ciutat.

Accions
Mantenir al dia el registre entitats i fer les modificacions pertinents per extreure'n indicadors rellevants

Promoció de la Salut

Promoure l’apoderament de la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit crític en 
relació als hàbits i comportaments de salut, amb me todologies d’aprenentatge actiu ja 
contrastades, en la línia del projecte Ciutadania A ctiva i Experta en Salut

Accions
Desenvolupament i avaluació de la prova pilot a Can Bassa del projecte "Ciutadania Activa i Experta en 
Salut", anomenada "RAP Can Bassa"

Disseminació del projecte "Ciutadania Activa i Experta en Salut i transformació d'aquest en un programa de 
ciutat

Consolidar i perfeccionar el programa AFIS pediàtri c, adreçat a prevenir els efectes negatius 
del sobrepès i l’obesitat en infants.

Accions
Realització de l'entrevista inicial, dels tallers mensuals per infants i famílies, avaluació anual del programa, 
difusió dels resultats i seguiment dels/les participants (AFIS pediàtric)

Taula de coordinació periòdica amb el servei d'Esports i la xarxa de pediatria de l'atenció primària de salut

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educ ació per a la salut mitjançant l'oferta 
pedagògica municipal als centres educatius

Accions
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Promoció de la Salut

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educ ació per a la salut mitjançant l'oferta 
pedagògica municipal als centres educatius

Accions
Assessorament sanitari a les escoles i instituts del municipi, prestant atenció ràpida a les consultes sobre 
salut

Realització de tallers sobre cura del cos: primers auxilis, educació postural i salut bucodental, en el marc de 
l'oferta pedagògica als centres educatius de primària i secundària

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexual itat, la relació responsable amb el consum 
de drogues i amb la utilització de dispositius basa ts en tecnologies de la informació i la 
comunicació, en les activitats de promoció de la sa lut

Accions
Realització dels tallers de sexualitat i afectivitat als centres educatius en el marc de l'oferta pedagògica, 
atenent a la diversitat sexual i amb perspectiva de gènere

Realització d'activitats preventives al voltant del Dia Mundial de la Sida

Realització dela tallers sobre consum de drogues i utilització de TICS en centres educatius en el marc de 
l'oferta pedagògica

Treballar de forma transversal, des de diversos ser veis municipals, amb adolescents i joves 
per promoure unes relacions afectives sanes i igual itàries, i prevenir situacions 
d'assetjament, mitjançant espais de reflexió  i amb  el suport de les TIC

Accions
Constitució i lideratge des del servei d'un grup de treball amb altres serveis municipals (CIRD, Educació, 
Joventut, altres), i si s'escau amb altres agents de la ciutat, per definir una estratègia d'actuació conjunta

Consolidar i perfeccionar el programa AFIS per a ad ults, adreçat a prevenir els efectes 
negatius del sobrepès i l’obesitat en persones adul tes, potenciant l’accés de més persones 
usuàries.

Accions
Difusió del Programa, avaluació anual del programa, difusió dels resultats i seguiment dels/les participants.

Protecció de la Salut

Millorar l’accés de la ciutadania a informació i ge stió de conflictes en temes de consum, tot 
prioritzant la utilització de les TIC

Accions
Introducció de material documental administratiu i divulgatiu en un espai específic a la web municipal i 
millora del temps de resposta a les demandes presencials amb cita prèvia i amb una atenció directa inferior 
a una setmana.

Realització de campanyes de consum

Vetllar per la qualitat de l’aigua de consum, tot o ferint a les comunitats residents en edificis 
antics revisions sobre la presència de contaminants  potencialment negatius per a la salut en 
les xarxes de distribució d'aigua a nivell dels edi ficis

Accions
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Protecció de la Salut

Vetllar per la qualitat de l’aigua de consum, tot o ferint a les comunitats residents en edificis 
antics revisions sobre la presència de contaminants  potencialment negatius per a la salut en 
les xarxes de distribució d'aigua a nivell dels edi ficis

Accions
Realització d'analítiques d'aigua d'aixeta a les persones que ho sol.licitin i als equipaments municipals

Dins les competències locals en protecció de la sal ut, mantenir un alt nivell d'inspecció i 
control higienicosanitari d’establiments alimentari s i de restauració i formar en la corrrecta 
manipulació d'aliments

Accions
Programa d'inspeccions sanitàries: establiments de restauració, venda de productes carnis, pa i pastisseria 
i minoristes d'alimentació.

Realització de cursos de formació sobre higiene i seguretat alimentària per a persones manipuladores 
d'aliments que han d'acreditar formació

Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establ iments no alimentaris que realitzen 
pràctiques directes sobre les persones que comporte n riscos per a la seva salut, com ara 
tatuages, piercings o aplicació de raigs ultraviola ts

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

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

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

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

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

Promoure la protecció dels animals de companyia, fo mentar la tinença responsable i 
l'adopció i fer actuacions de control d'animals al carrer

Accions
Accions de foment de l'adopció d'animals de companyia

Accions de sensibilització ciutadana per promoure el cens dels animals domèstics i atorgar llicències per a 
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Control actiu de les colònies de gats de carrer

Renovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Protectora d'Animals domèstics i de la llicència 
d'ús privatiu del Centre d'Acollida d'Animals domèstics de Granollers (CAD) per a la prestació de servei de 
recollida i acollida.

Relacions Ciutadanes
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Relacions Ciutadanes

Crear l’oficina de suport a la gestió de les comuni tats veïnals, proporcionant a presidents i 
presidentes d’escala assessorament, eines i formaci ó a fi de contribuir a millorar la seva 
gestió i promoure la convivència i les bones pràcti ques veïnals

Accions
Elaboració i implementació d'un Pla de difusió de l'Oficina

Atenció a les peticions rebudes, amb organització de reunions a les comunitats de propietaris que ho 
demanin

En el marc d’una administració oberta, millorar els  canals de comunicació amb la ciutadania i 
la gestió de les respostes: sistema de gestió de qu eixes i suggeriments.

Accions
Revisió contínua del circuit de les queixes, tant intern com de resposta al/la ciutadà/ana

Elaborar un pla de suport a la convivència i el civ isme en les comunitats veïnals treballant per 
la gestió i millora de la convivència veïnal i les bones relacions de veïnatge

Accions
Elaboració d'un pla de difusió de normatives, organització de reunions informatives, o gestió de conflictes, 
entre d'altres, per promoure bones relacions de veïnatge

Salut Pública

Utilitzar les xarxes socials basades en  les tecnol ogies de la informació i la comunicació, tot 
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadani a, com a vehicle per realitzar activitats de 
comunicació i promoció de la salut

Accions
Adaptació dels missatges de promoció de la salut adreçats a gent jove a les noves formes de comunicació 
(xarxes socials basades en TIC, mitjans audiovisuals, etc.) i que permeti mantenir una comunicació 
bidireccional amb ells

Incorporació d'una estratègia de comunicació i difusió de les activitats que es realitzen per part del servei 
com a part dels diferents programes de salut, tot incorporant la utilització d'eines basades en les TIC

Fer créixer i difondre les eines basades en TIC sobredrogues.net i sobrepantalles.net

Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observat ori Municipal del Consum de Drogues com a 
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en 
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes ad dictives.

Accions
Elaboració i implementació del tercer Pla de Drogues de Granollers, 2016-2019

Accions d'informació, suport i atenció psicològica especialitzada no coberta pels centres assistencials de 
salut a adolescents amb problemes d'ús de drogues

Continuació amb el programa de mesures alternatives educatives en menors multats per tinença i/o 
consum a la via pública

Atenció a les demandes de famílies i centres educatius relacionades amb el consum de drogues

Realització de tallers i activitats de promoció de la salut relacionats amb l'ús de drogues dins el marc de 
l'oferta pedagògica als centres educatius de Granollers
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Salut Pública

Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observat ori Municipal del Consum de Drogues com a 
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en 
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes ad dictives.

Accions
Participació en jornades i fòrums supramunicipals per difondre el model d'abordatge de les 
drogodependències

Desenvolupar un pla estructurat d’actuacions de pro moció de comportaments saludables en 
alimentació, exercici físic i hàbits de salut i alt res, que involucrin amb un caire participatiu a 
amplis grups de la ciutadania i agents socials i ec onòmic

Accions
Creació, amb la implicació de persones i entitats dels barris, d'una agenda d'activitats intergeneracionals de 
foment de l'exercici físic amb una mirada àmplia i socialitzadora, amb un sentit no competitiu sinó de salut, 
gaudi, benestar i educatiu

Continuació en el desenvolupant el cicle "Aula de la Salut", en col.laboració amb l'atenció primària (ICS), 
l'Hospital de Granollers i la xarxa de centres cívics

Mantenir i millorar l’actual nivell de presència de ls serveis tècnics de salut pública en xarxes 
de recerca i col·laboració internacionals en l’àmbi t de la salut pública en col·laboració amb 
diferents actors locals (hospital, ICS, salut menta l)

Accions
Impuls i coordinació del projecte estratègic prioritzat del Pla de Projecció Exterior: "Posar les bases per 
esdevenir un centre de referència internacional en l'àmbit de la salut, l'esport i la geriatria"

Ampliació del servei de salut mental de l’Hospital General de Granollers

Accions
Suport tècnic des del servei al projecte a requeriment d'Alcaldia

Desenvolupar una estratègia de coordinació i trebal l en xarxa entre dispositius i entitats de 
salut i socials a Granollers, que permeti millorar l'atenció a les persones de Granollers, 
especialment a les més vulnerables

Accions
Reforç del treball en xarxa de la Taula de Salut Mental per tal d'optimitzar recursos, des de la prevenció, 
l'atenció sanitària i social, l'oci, el treball, l'habitatge, la sensibilització i la lluita contra l'estigma

Definició i consolidació d'agenda estable de reunions amb els diferents agents de provisió de serveis de 
salut del municipi (at. primària, hospital, salut mental, Agència de Salut Pública de Catalunya) al voltant de 
la salut de la població de Granollers

Adopció de les normes establertes en el protocol d'actuació del grup de treball de la prova pilot per a 
l'atenció integrada a la conurbació Granollers-Les Franqueses-Canovelles (PIAISS), referida a persones 
vulnerables i que afectin al servei

Continuar prestant ajuts econòmics per a l'accés gr atuït a la medicació a persones amb 
especials dificultats socials i econòmiques, donant  prioritat als ajuts per a infants

Accions
Pagament de medicaments i productes sanitaris, total o parcial, a persones en situació precària derivades 
des del servei de Serveis socials
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Mantenir i millorar el Pla local de Protecció Civil  i desenvolupar consciència ciutadana sobre 
la prevenció del risc i l'auto-protecció

Accions
Realització de campanyes informatives i de sensibilització a la població sobre les diverses actuacions en 
casos d’emergència.

Participació activa en tots els simulacres que organitzin les empreses que tinguin la obligació de realitzar-
los.

Redacció, implantació, manteniment i actualització de tots els plans dels edificis municipals, així com 
realització dels simulacres pertinents.

Actualització dels plans d'emergència municipals a un únic pla d'emergència (document únic de protecció 
civil municipal)

Participació activa a l’Associació de Defensa Forestal (ADF) de Montseny-Congost, com a entitat que 
promou el voluntariat en l’àmbit de la protecció forestal i en la prevenció i els treballs d’extinció dels incendis 
forestals.

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

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

Actualització del mobiliari i maquinari de la Sala de Control (taules, cadires i pantalles de visionat de 
càmeres de videovigilància del trànsit).

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

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

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

Creació d'una unitat contra el petit tràfic de drogues a la ciutat, que implica créixer en nombre d'agents

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

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

Accions
Adquisició d'etilòmetre evidencial per a l'ús de la policia local

Adquisició de cinemòmetre per a l'ús de la policia local

Adquisició i incorporació de PDA per als agent de disciplina viària, en el cas que l'Ajuntament migrés a una 
plataforma informàtica que incorporés aquesta funcionalitat
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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

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.

Serveis Socials i Gent Gran

Vetllar per l’accés equitatiu de la ciutadania als recursos econòmics existents per atendre 
situacions de necessitat social

Accions
Creació d'un nou reglament per als ajuts econòmics de serveis socials i incorporació d'una calculadora que 
objectivi l'aplicació de barems i l'atorgament d'ajuts

Informació a les persones demandants al servei de serveis socials sobre altres prestacions de caràcter 
econòmic d'altres Administracions.

Atendre les necessitats bàsiques i urgents de subsi stència de la població en situació de greu 
risc social

Accions
Concessió de subvencions nominatives a entitats que desenvolupen projectes relacionats amb la cobertura 
de necessitats bàsiques i que treballen coordinadament amb els serveis socials municipals.

Concessió d'ajuts econòmics individuals per a subministraments de la llar.

Concessió d'ajuts econòmics per suport a temes relacionats amb l'habitatge perquè tothom pugui viure en 
un habitatge digne i accessible

Reforçar el programa de beques, complementant el qu e fa la Generalitat i estenent-les a 
escoles bressol, educació secundària i accés a l’es port

Accions
Manteniment de l'oferta de Beques de material i llibres de pre-escolar i primària com a accions consolidades

Consolidació, amb increment de dotació pressupostària, de l'oferta de Beques de material i llibres de 
secundària: es realitzen per primer cop el curs 2016/17

Manteniment del nivell d'implicació en l'atorgament d'Ajuts de menjador escolar per part del Consell 
Comarcal.

Consolidació dels ajuts de menjador complementaris a infants en situacions de risc per abordar i 
complementar les situacions no cobertes des dels programes d'ajuts de menjador ordinaris.

Continuar gestionant l'accés a la Renda Mínima d’In serció d'aquelles persones afectades per 
la crisi econòmica que es trobin en situació de ris c d'exclusió, fomentant la seva 
coresponsabilitat en la cerca d'ocupació i la seva reinserció

Accions
Manteniment de la tasca de valoració i proposta de Rendes Mínimes d'Inserció (RMI) per part dels EBASP 
(Equips Bàsics d'Atenció Social).
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Continuar gestionant l'accés a la Renda Mínima d’In serció d'aquelles persones afectades per 
la crisi econòmica que es trobin en situació de ris c d'exclusió, fomentant la seva 
coresponsabilitat en la cerca d'ocupació i la seva reinserció

Accions
Gestió d'incidències, modificacions i visites de seguiment de les Rendes Mínimes d' Inserció (RMI) 
atorgades per la Generalitat.

Consolidar el nombre de places de centre obert adeq uant-les a les diferents situacions de 
vulnerabilitat (lleu-mitjana-greu) que presenten el s infants.

Accions
Garantia d'accés prioritari a places de centres oberts als casos de risc social amb expedient obert pels 
equips d'atenció primària d'atenció social municipal.

Millora en la participació comunitària dels centres oberts en espais públics, lúdics i festius del barri on 
s'ubiquen i foment i millora del coneixement dels equipaments a la comunitat.

Intervenir educativament en l'espai públic amb els infants i adolescents a través dels/de les 
educadors/es de medi obert aportant referències i v alors socials positius, com a estratègia 
per a millorar la resposta a les necessitats detect ades.

Accions
Consolidació del projecte "A les places!" com a exemple de treball transversal que promociona accions 
socioculturals adreçades a la infància i adolescència a l'espai públic.

Desenvolupar recursos d’atenció amb visió pedagògic a i preventiva que permetin resoldre els 
conflictes familiars que afecten negativament el de senvolupament d’infants i joves: recurs 
d’atenció a nens i joves afectats per conflictes de  violència dins 

Accions
Proposta, dinamització i generació d'espais d'atenció socioeducativa grupals als EBASP com a 
complement a l'atenció individualitzada.

Consolidació del projecte d'atenció psicològica per a famílies amb infants que són derivades dels equips 
d'atenció social primària municipals i del CIRD

Desenvolupar un protocol d’actuació local orientat a optimitzar l’atenció a les persones 
vulnerables que involucri els serveis de salut i so cials municipals i el serveis d’atenció 
sanitària de la ciutat,  i que inclogui espais esta bles de coordinació

Accions
Adaptació del sistema d'informació (HESTIA) per millorar la coordinació de les xarxes sanitària i social i el 
contacte amb les persones usuàries, per tal de millorar l'eficiència del sistema i l'accessibilitat

Adopció del protocol d'actuació conjunta de serveis sanitaris i socials pactat en el si del projecte pilot 
d'atenció integrada del PIAISS a la conurbació Granollers-Les Franqueses-Canovelles

Continuar possibilitant que les persones grans o en  situació de dependència puguin restar a 
casa potenciant els ajuts a l’adaptació i rehabilit ació dels habitatges, tot incrementant els 
serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques

Accions
Recollida de material, mitjançant el SIRIUS, per formar part del Banc d'Ajudes Tècniques (campanya de 
recollida del BAT).
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Continuar possibilitant que les persones grans o en  situació de dependència puguin restar a 
casa potenciant els ajuts a l’adaptació i rehabilit ació dels habitatges, tot incrementant els 
serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques

Accions
Prèstec de productes de suport del Banc d'Ajudes Tècniques municipal (BAT) a aquelles persones que ho 
necessitin i que no poden optar a ajudes per a la seva obtenció

Visites a domicili a les persones usuàries del SAD que han patit caigudes tot fomentant la utilització de 
productes de suport

Orientació, mitjançant el SIRIUS, a persones amb discapacitat/dependència i a les seves famílies, en la 
supressió de barreres arquitectòniques en l'accés a i a l'interior dels domicilis

Increment en l'oferta municipal de Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) per apropar-la progressivament a la 
demanda ciutadana, mitjançant el corresponent increment pressupostari.

Increment en l'oferta municipal de Servei de Teleassistència per apropar-la progressivament a la demanda i 
necessitat ciutadana, mitjançant el corresponent increment pressupostari.

Adaptació de l'oferta municipal de Servei de Menjador a Domicili dimensionant-la d'acord a les necessitats 
de les persones amb manca d'autonomia i manca de suport familiar amb expedient obert als serveis 
socials municipals.

Continuar desenvolupant accions per treballar amb j oves a partir de quinze anys que tinguin 
dificultats a l’escola, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i 
professionals.

Accions
Manteniment actiu de la comissió de seguiment de l'absentisme escolar com a eina de detecció i garantia 
de l'escolaritat en edat obligatòria

Consolidació i foment del curs de so i escenografia per a joves sense ESO

Manteniment i millora de la coordinació amb la xarxa TET (transició escola-treball)

Proposta, generació, i dinamització d'espais d'atenció socioeducativa grupals amb joves com a complement 
de l'atenció i seguiment de casos individualitzat.

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

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

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

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

Treballar des del territori per enfortir les relaci ons veïnals de suport i ajuda mútua i apoderar 
la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit  crític davant el context socioeconòmic 
restrictiu i inequitatiu

Accions
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Treballar des del territori per enfortir les relaci ons veïnals de suport i ajuda mútua i apoderar 
la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit  crític davant el context socioeconòmic 
restrictiu i inequitatiu

Accions
Consolidació de la presència de l'equip de treball comunitari als barris, mitjançant accions transversals amb 
centres cívics, associacions de veïns, entitats ciutadanes, centres educatius i de salut

Implementació progressiva de taules de barri com a producte participatiu, propositiu i de diàleg amb la 
ciutadania

Adaptar les polítiques municipals per avançar en el  concepte de ciutat accessible, inclusiva i 
participativa per a totes les generacions actuals i  futures, mitjançant la implementació del 
projecte "Granollers, Ciutat Amigable amb les Perso nes Grans"

Accions
Finalització de la Fase I del projecte: Creació de mecanismes per assolir la participació de les persones 
grans en la xarxa

 Finalització de la Fase I del projecte: Avaluació inicial de l'adaptació de la ciutat a les persones grans

Finalització de la Fase I del projecte: Formulació d'un pla d'acció triennal per a tota la ciutat basat en 
l'avaluació prèvia, amb definició d'indicadors per monitorar els progressos realitzats

Implementació de la Fase 2 del projecte: presentació del pla d'acció local per a aprovació per l'OMS

Execució del pla d'acció local, una volta aprovat per l'OMS

Mantenir el Centre per a l'Autonomia Personal Siriu s com a instrument de suport a les 
persones amb discapacitat i aquelles amb dependènci a i servei de referència per orientar les 
polítiques i actuacions locals de supressió de barr eres

Accions
Orientació i assessorament a persones amb manca d'autonomia, els seus familiars i/o cuidadors i als 
professionals dels diferents municipis de la comarca del Vallès Oriental i Maresme.

Intervenció activa de professionals del Sirius en esdeveniments de ciutat (festa major, Reis, Carnestoltes, 
...) Granollers per garantir la participació equitativa a la festa de persones amb discapacitat.

Orientació i suport a les persones amb discapacitat en els diferents serveis de lleure

Orientació a persones amb discapacitat que desitgin realitzar activitats com a voluntàries, en coordinació 
amb el Punt de Voluntariat

Aprofundiment en el coneixement de les necessitats socials de les persones amb discapacitat, a fi de 
millorar la seva participació social, la resposta municipal a les seves necessitats i canviar la percepció de la 
ciutadania sobre la discapacitat

Treballar des del territori per enfortir les relaci ons veïnals de suport i ajuda mútua adreçades 
a persones grans vulnerables

Accions
Implementació progressiva del projecte RADARS als diferents barris de la ciutat amb la finalitat de 
consolidar el projecte com una eina preventiva i de participació social i comunitària
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