Seguiment
febrer 2018

Governar amb
la gent

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació per donar a conèixer a tots els públics la informació
de servei i de la ciutat que pugui ser del seu interès. Promoure una comunicació activa i
personalitzada
Accions
Reforçar les funcions del Servei d'Imatge i Comunicació, per facilitar l'acompanyament integral a cadascun
dels serveis, per cadascuna de les accions
2016 /des Actualització i vinculació transversal de tots els temes noticiables i de totes les àrees de l'Ajuntament.

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...)
2016 /des Tenim una proposta digital de Rengle que després caldrà veure com s'aplica en el format paper, que
s'ha de mantenir. Sempre, tenint present, que es vol fer un canvi d'agenda cultural a agenda de ciutat
que inclogui totes les activitats.

Repensar els continguts i estructura de webs que depenen de l’Ajuntament. Segmentar la informació i
visibilitat dels serveis en base a l’ús i importància per a facilitar-ne el seu ús
2016 /jul

S'ha posat en funcionament una nova imatge de la web municipal i s' han ordenat totes les webs
municipals, amb l'objectiu de visibilitzar, ordenar i projectar els continguts de les webs.
2016 /des Hem avançat en visibilitzar continguts web per prioritzar temes/accions i notícies que han d'estar a la
home.

Projectes Estratègics i Programació

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 plenari 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.
2016 /set
2016 /set
2016 /nov
2016 /nov
2016 /nov
2017 /feb
2017 /mai
2017 /jun
2018 /gen

Aprovació de les 10 persones expertes en ciutat: Fina Jerez, Marta Estrada, Montse Barceló, Anna Pi,
Amadeu Barbany, David Lorente, Santi Puig, Oriol Altimira, Gemma Corbera, Martí Nadal.
Confirmació entitats i associacions de veïns.
Sessió constitutiva del Consell de ciutat el 14 de novembre. Presentació de línies generals i dels
membres del Consell.
Creació de la web www.granollers.cat/conselldeciutat, per donar a conèixer el treball del Consell i
poder fer-ne el seguiment.
Selecció i adjudicació de la dinamització del Consell de Ciutat 2017.
Creació de Comissions de treball de Participació i de Convivència i Civisme.
Entre març i abril es reuneixen 3 vegades les comissions de participació i convivència i civisme amb
l'objectiu de fer recomanacions en matèria de participació i convivència i civisme.
Presentació dels resultats de les comissions de participació i convivència i civisme al Plenari de
Consell de Ciutat.
Presentació dels Pressupostos participatius a la Comissió de Participació del Consell de Ciutat.

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
2017 /feb

19/02/2018

Es reflexiona sobre el model de participació i la importància del Reglament a partir de la xerrada de
Fernando Pindado, comissionat de Participació de l'Ajuntament de Barcelona (que està fent el
Reglament).
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2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Projectes Estratègics i Programació

Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de
mitjans de participació ciutadana en l’impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques
locals.
Accions
Instaurar les eines per a recollir les necessitats i opinions de la ciutadania respecte a les seves necessitats
d'informació i comunicació
2016 /des Les xarxes socials són un dels canals emergents que la ciutadania utilitza per fer queixes, demanar
informació i copsar les necessitats ciutadanes. Per tant les xarxes esdevenen una eina més per
recollir les opinions...
2018 /gen Implantació d'una plataforma web per gestionar processos participatius. En una primera fase s'ha fet
servir per portar a terme els Pressupostos Perticipatius 2018-2019.

Establir mecanismes d' interrelació amb els ciutadans que permeti recollir les seves opinions respecte a la
gestió i els serveis municipals.
2016 /mai Enquestes fetes per Organització a l'OAC.
2016 /jun Anàlisi i treball conjunt amb Organització dels indicadors proposats per AENOR i FEMP en la Norma
UNE 66182 "Guia per a l’avaluació integral del govern municipal i el desenvolupament com a ciutat
intel·ligent".
2016 /des S'han fet 2.146 instal·lacions de l''App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 415
usuaris registrats a l'App i han fet 758 incidències.
2017 /feb Conveni per la cessió d'ús gratuït de la Llicència de software de la plataforma OpenSeneca,
desenvolupada per spin off de ll'empresa Scytl per promoure la participació.
2017 /oct Contractació de la plataforma de participació ciutadana Civiciti, que ha de permetre fer el procés de
partipació pel pressupost participatiu
2017 /des S'han fet 4.094 instal·lacions de l''App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 509
usuaris registrats a l'App i han fet 896 incidències.
2017 /des Posada en marxa de la plataforma Civiciti.
2018 /gen Creació del procés "Pressupostos Participatius 2018-19" dins de la plataforma de Civiciti.

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o
processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.

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 futur de la nostra ciutat
Accions
Implicar al Consell de Ciutat i treballar conjuntament amb la ciutadania per crear els possibles escenaris
que ens ajudaran a definir el futur
2016 /jul

Reunió del Consell Directiu on es decideix prioritzar 2 projectes (més de 2 en reserva) entre les
entitats que formen part del Consell. Posteriorment es crearan les comissions pertinents per
desenvolupar les projectes.
2016 /nov En la presentació del Consell de Ciutat s'explica que es treballaran els projectes que ha prioritzat el II
Pla Estratègic: 2a Corona urbana i forment activitat empresarial innovadora
2017 /jun Es traslladaran al Consell de Ciutat els resultats de les comissions i encàrrecs aprovats pel Consell
Directiu del Pla estratègic: 2a Corona urbana i forment activitat empresarial innovadora.
2017 /des Inici dels treballs dels encàrrecs: Millora 2a Corona urbana (sector nord) i foment de l'activitat
empresarial innovadora.

Promoure la celebració de sessions de pensament i reflexió sobre la ciutat
2017 /mar Fòrum per la Nova governança Local: Jornada “El dret a la ciutat. La transformació col·lectiva de les
ciutats” el 23 i 24 de març de 2017, en el marc de l'Assemblea general de l'AICE.
2017 /jul
Preparació d'una campanya estratègica en aquest àmbit - Neteja, Civisme i Convivència.
2017 /des Treballs de preparació de la segona edició del Fòrum per la Nova Governança Local, previst per la
primavera de 2018.
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2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Projectes Estratègics i Programació

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

Treballar amb els col·lectius i associacions de persones 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 econòmics
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
2016 /jul

Establiment de relacions amb diverses entitats de la comunitat senegalesa i planificació de la visita a
les seves comunitats d'origen a Senegal.
2017 /des Establiment de relacions amb diverses entitats de la comunitat marroquina i planificació de la visita al
Nord del Marroc.

Govern i Economia
Promoció Econòmica

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en
producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.
Accions

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
2016 /mar Sessió plenària del 16 de març de 2016 per aprovar les mesures del Pla de Xoc 2016 treballades
prèviament amb els grups municipals i agents socials.
2017 /gen Sessió plenària de 23 de gener de 2017 per conèixer sobre el Projecte d'Especialització i
Competitivitat Territorial del Motorsport i la Mobilitat Sostenible presentat a la Generalitat (FEDER).
2017 /gen Sessió plenària de 23 de gener de 2017 per conèixer sobre l'estat del projecte Xarxa C-17.
2017 /mai Sessió plenària de 5 d'abril de 2017 per conèixer les actuacions estratègiques del comerç de
Granollers, aprovat prèviament en el Fòrum de comerç.

Generar espais de relació i grups de treball en el marc del Consell Econòmic i Social
2016 /mar La proposta de mesures del Pla de Xoc de l'any 2016 ha estat fruit del diàleg entre la regidora de
promoció econòmica, els grups polítics i els agents socials durant els mesos de febrer i març de 2016.
2017 /mar S'ha creat un grup impulsor de les actuacions estratègiques de comerç.
2017 /jun L'Ajuntament s'adhereix a Taula de Desenvolupament Econòmic Comarcal "El Vallès Oriental
Avança", per definir les actuacions de promoció econòmica comarcals amb els agents socials.

Territori i Ciutat
Obres i Projectes

19/02/2018
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2015-2019
Territori i Ciutat
Obres i Projectes

Redactar un pla d’intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia
emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.
Accions
Redactar un pla d’intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el
Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.
2017 /des S'inicien els treballs tècnics d'anàlisi de la zona nord de la ciutat per millorar-ne l'accessibilitat i
connectivitat.

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
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
2016 /des S'aprova el projecte de senyalització del camins, barris i cases aïilades de Palou.
2017 /set Finalitzada l'instal·lació de senyalització de camins, barris i elements patrimonials de Palou.

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, cercant fórmules que permetin la gestió
de les entitats veïnals.
Accions
Manteniment de camins de Palou
2015 /gen Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant les diferents actuacions segons les
macances que es detecten, temporades de més trànsit i les peticions rebudes de veïns i usuaris.
2016 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les
mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions veïns i usuaris.
2017 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les
mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions de veïns i usuaris.

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

Millorar la comunicació i la participació activa de la ciutadania en els objectius de neteja, els
resultats obtinguts i els costos reals d'una actitud incívica.
Accions
Campanyes de comunicació de resultats amb el nou contracte de neteja viària
2017 /jun

Realitzada reunió conjunta amb l'equip de Sinergia i TALHER per definir marc de la campanya i idees
força.

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadania en el manteniment de la ciutat.
Accions
App que permeti avisos dels ciutadans en cas d'estat defectuós d'elements a la via pública.
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2015-2019
Territori i Ciutat
Serveis Municipals

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadania en el manteniment de la ciutat.
Accions
2016 /des Amb la nova app de l'ajuntament de Granollers ja hi ha un apartat dedicat a que els ciutadans puguin
avisar de l'estat defectuós d'elemnts que vegin a la via pública. Aquest avís arriba a la USO que el
gestiona. Utilització : 42 (2015) 34 (2016)

Urbanisme i Habitatge

Potenciar el seguiment dels problemes hipotecaris a través de la comissió mixta integrada per
la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics i l’Ajuntament de Granollers.
Accions
Comissió de seguiment sobre el pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de
Granollers i Conveni amb el Col.legi d'Advocats.
2016 /jun

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

Potenciar els consells assessors d’Urbanisme i de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a
instruments de participació i assessorament tècnic.
Accions
Preparació de treballs per a la presentació al Consell Assessor Urbanístic
2017 /gen 1a Convocatòria per a l'anàlisi estat de desenvolupament del POUM.

Convocatòria del Consell Assessor Urbanístic
2017 /jun

Sessió de presentació i participació en el Pla Local d'Habitatge de la ciutat.

Via Pública i Mercats

Implantar un sistema de gestió informàtica amb les aplicacions de telefonia mòbil que
permetin en temps real saber les afectacions, talls i incidències que es produeixin a la via
pública.
Accions
Implantació de tablets en l'us de les inspeccions per part dels inspectors municipals de via pública
2015 /nov Per part de l'inspector de OVP Terrasses i guals es passa a disposar d'una tablet amb connexió en
temps real al sistema informàtic de l'Ajuntament que li permet realitzar consultes in situ (m2 d'ocupació
a la liicència, titulars,etc.).
2017 /jun D'ençà principis de 2017, l'ús de les tablets és qüotidià en els inspectors per diferents tasques de
control a la via pública.

Possibilitar la comunicació amb el suport del sistema de geolocalització d'aquelles
incidències que el ciutadà pugui detectar.
Accions
Servei de comunicació d'incidències a través d'app a l'smart phone.
2015 /mai Amb l'entrada en funcionament de la nova app de l'Ajuntament queda recollida la possibilitat del
ciutadans de transmetre directament les incidències que puguin trobar a la ciutat.
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2015-2019
Territori i Ciutat
Via Pública i Mercats

Fer partícips i conscienciar la ciutadania, del cost 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
2016 /des A través del programa de seguiment de les ordres de treball s'elaboraran informes del cost que
suposen les actuacions de reparació d'elements malmesos per l'incivisme amb l'objectiu de donar-ho
a conèixer a la ciutadania.

Serveis a la Persona
Cultura

Creació d´'espais per a la participació en el disseny 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.
2017 /des Es continua en el procés d'elaboració de la definició de les característiques i continguts que el
"consell" ha de tenir, alhora del disseny de les programacions i activitats.
2018 /gen Continuem treballant en el disseny, el model. Durant aquest semestre farem una proposta tècnica per
implementar-la en un equipament.

Crear taules de treball per compartir projectes. Crear espais de co-creació, de col·laboració, en tots els
equipaments culturals de la ciutat
2017 /gen S'han desenvolupat projectes de col·laboració amb entitats com per exemple Teatre de Ponent,
Arsènic i Semproniana amb la proposta de l'àlbum de cromos.
2018 /gen Continuem establint projectes de col·laboració concrets. Cada equipament té entitats amb les que
estableix relacions, col·laboracions, etc.

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.
2016 /des A través del Consell de cultura hem creat tres taules de treball: Comunicació, Educació i Cultura i FM
25. En elles estem generant diàleg i debat.
2017 /gen Des del Consell de Cultura s'han impulsat taules de treball sectorial en els àmbits de l'educació i la
comunicació.
2018 /gen Seguim treballant en taules sectorials.

Crear una taula amb totes les escoles i centres de formació d'art de la ciutat per compartir estratègies
(dansa, música, teatre, plàstica...)
2018 /gen Durant aquest semestre constituirem la TAULA. Estem iniciant el treball tècnic.

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.
2016 /des Des del Consell de Cultura hem impulsat i constituït una Taula de Comunicació. Hi participen entitats i
repsentants del diferents equipaments culturals de la ciutat.
2017 /gen S'ha desenvolupat el programa "GranollersCultura" amb una forta presència a les xarxes socials, el
qual dona resposta a aquesta acció.
2018 /gen Continuarem treballant i repensant noves estratègies. Aquest semestre amb el Servei de Comunicació
de l'Ajuntament.

Crear una oficina-servei d’acompanyament i promoció de les companyies, les produccions i els artistes de
la ciutat.
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2015-2019
Serveis a la Persona
Cultura

Creació d´'espais per a la participació en el disseny dels programes i projectes
Accions
Crear la figura d’acompanyament jurídic i gestor a les entitats i associacions per poder presentar-se a les
subvencions de l’ajuntament i d’altres institucions.

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.
2016 /jul

Hem començat a reunir-nos en comissions per desenvolupar les accions recollides en el document FM
2025.
2016 /des Hem continaut treballant ara en tres comissons: Pla educatiu de la FM. Competicions i Jocs. Concurs
de Rajolers.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant les comissions de FM 2025.

Crear una ordenança de la Festa que protegeixi l’espai festiu i estableixi també les relacions de
convivència en els espais.
2017 /gen S'està treballant amb el servei municipal d'urbanisme el document "Mapa del territori festiu", que ha de
permetre donar resposta a aquesta acció.

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.
2016 /des Tenim participant en la cavalcada de reis a diverses entitats veïnals. El Campament Reial és en part
fruit d'aquestes col·laboracions.
2017 /gen S'ha donat resposta a aquesta acció atès que s'ha aconseguit que en les activitats del calendari festiu
s'hi integrin diferents entitats i col·lectius de l'àmbit de la cultura popular i tradicional, així com d'altres
entitats socials, veïnals i culturals.

Treballar l’espai públic com a espai que explica la història. Senyalització integrada en l’arquitectura i el
disseny dels espais.
Actualitzar el catàleg de patrimoni històric de la ciutat, incorporant-hi nous edificis, i integrant-hi noves
mirades.
Incorporar descomptes i bonificacions per a la rehabilitació de certs edificis catalogats i protegits i per a la
conservació d’aquests.
Promoure la identitat i el manteniment de la personalitat pròpia en l’arquitectura i l’urbanisme, sobretot al
centre històric de la ciutat. I la recuperació, rehabilitació i obertura d’espais singulars, facilitant i
acompanyant des de l’administració
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.
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2015-2019
Serveis a la Persona
Educació

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.
2017 /jun

Estem fent els primers anàlisis i dibuixant les primeres actuacions per començar a elaborar el II Pla
d'Infància de la ciutat.
2017 /des En el darrer trimestre del 2017 s'ha realtzat la revisió del mapa de recursos que s'organitza entorn de
vuit àmbits: educació, protecció social, espai públic,esports, cultura, lleure/oci, salut i participació.
2018 /gen S'ha constituït el grup motor amb tècnics municipals de les diferents àrees amb els objectius de
reflexionar entorn l'anterior Pla, sobretot en temes de coordinació, seguiment i propostes.

Crear el Consell dels Adolescents
2017 /jun A nivell tècnic s'han tingut les primeres reunions.
2018 /gen S'incorpora dins del Pla Local de Joventut. I es planifica una reunió tècnica de diiseny del Projecte.
Tenim el FÒRUM de delegats i delegades que actua en un sentit semblant. N'acabarem de definir el
model.

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
2016 /des S'ha enviat la documentació per renovar el segell de Granollers, ciutat amiga de la Infància. El
document recull totes les actuacions que tenen com a eix central la cura dels drets de la Infància i
l'Adolescència que realitza l'Ajuntament.
2017 /jul
Es fan reunions de seguiment entre el Servei d'Educació, UNICEF i les ciutats que forman part de la
xarxa.
2018 /gen Aprovada la sol·licitud a UNICEF de participar en la convocatòria del Reconeixement (Renovació)
atorgat pel Programa de Ciutats Amigues de la Infància (CAI)

Reforçar el paper participatiu dels infants de la ciutat en la concepció, disseny i desenvolupament dels
espais públics
2017 /jul

El Consell d'Infants ha fet propostes sobre el futur de la Festa Major, del Carnaval i ha participat a la
rebuda dals Reis d'Orient els anys 2016 i 2017. També ha reflexionat sobre el seu paper a la ciutat.
2018 /gen En el primer trimestre del curs 2017-2018, el Consell ha treballat en la seva participació a les festes de
Nadal: Rebuda al patges quan van a les escoles, als Reis a la Cavalcada i al vídeo Mapping, amb els
desitjos dels infants de Granollers.

Esports

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
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.
2017 /jul
El Consell ha estat formalitzat i s'han creat comissions de treball.
2018 /gen Pendent de començar a treballar per comissions: Formació, Equipaments esportius i Entitats.

Donar suport a la gestió de les associacions amb cursos de formació i l’assessorament des del Servei
d’Esports.
2018 /gen Forma part del Consell Esportiu.
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2015-2019
Serveis a la Persona
Esports

Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport
Accions
Promoure programes de formació per a les juntes esportives en funció de les necessitats que es vagin
plantejant i expressant.
2018 /gen Forma part dels treballs de les Comissions del Consell municipal.

Generar amb les entitats de la ciutat un programa de “qualitat esportiva”.
2018 /gen Forma part del treball dins les comissions del Consell municipal.

Continuar amb les ajudes econòmiques als nois i noies per facilitar la pràctica esportiva
2016 /jun

El Servei d'Esports ha tramitat ja les beques per a la promoció de l'esport per a persones desfavorides.

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.
2017 /jul

Continuem treballant amb les empreses per vincular-les als nostres projectes i programes.

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
2018 /gen A través del nou Pla Local de Joventut podrem dissenyar aquests nous formats.

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.
2016 /des Estem tancant el programa "ECOLA A TEMPS COMPLERT". I hem començat a tenir converses amb
persones referent en el món del lleure amb les que volem construir un espai per compartir el projecte.
2018 /gen Ho estem treballant a través de dos tallers del programa ETCÈTERA.

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 .
2018 /gen Tenim el FÒRUM de delegats i delegades. A través del nou Pla Local de Joventut tindrem propostes
per canalitzar-ho.

Potenciar els centres de secundària com a espais de trobada i convivència de molts joves i el seu ús fora
d'hores lectives
2016 /jun

Des del Servei de Joventut es participa en un grup de treball transversal creat per donar resposta a
aquesta necessitat.
2017 /gen Es contempla que el projecte "ETCÈTERA" pugui donar resposta a aquesta acció.

Associacionisme entre joves
Accions
Potenciar la coorganització d'activitats i cogestió de projectes amb joves.
2017 /gen Es desenvolupen diversos projectes en aquest sentit, entre els que destaca el Musik N Viu.
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2015-2019
Serveis a la Persona
Joventut

Associacionisme entre joves
Accions
Donar suport a les iniciatives juvenils que tinguin un ressò a la ciutat amb l’objectiu d’impulsar i facilitar
l’associacionisme juvenil.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant l'impuls del nou projcete "Viver de projectes joves".

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.
2018 /gen Des del GRA procurem fer acompanyaments en aquests sentit. En tenim experiències amb èxit.

Ampliar l'oferta de formació per a entitats residents al GRA i adequar-la als seus interessos.
2017 /gen En el marc de l'adjudicació del nou contracte per a la gestió i dinamització dels programes de joventut,
es desenvolupen línies d'actuació en aquest sentit.

Acció Comunitària i Benestar
Centre d'Informació de Recursos per a Don

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
2017 /jun

La Diputació ens notifica l'otorgament del suport tècnic per l'avaluació del II Pla d'Igualtat. S'iniciarà al
mes de setembre amb una formació en indicadors.
2017 /des S'ha iniciat l'avaluació del II Pla d'igualtat.

Desenvolupament d'un pla de formació especialitzat i sectoritzat en igualtat de gènere per al personal
municipal
2015 /jun

Realització de la formació "Llenguatge no sexista, llenguatge inclusiu" en el marc de la formació
especilitzada en igualtat de gènere, d'acord a la Comissió d'Igualtat de Gènere.
2015 /nov Realització de la formació "Lideratge i gènere" en el marc de la formació especilitzada en igualtat de
gènere, d'acord amb la Comissió d'Igualtat de Gènere.
2016 /mai Realització de la formació "Violència de gènere en joves: Sensibilització i prevenció de conductes de
risc", en el marc de la formació especialitzada en igualtat de gènere, d'acord a la Comissió d'Igualtat
de Gènere. Formació per a personal tècnic.
2016 /nov Proposta a Recursos Humans de realització d'una formació especialitzada en assetjament sexual, per
raó de sexe i d'identitat sexual, en format píndoles curtes i per a tota la plantilla municipal, d'acord al
Protocol aprovat pel Ple.

Impuls i lideratge dels projectes transversals municipals des de la perspectiva de gènere
2015 /jun

Projecte "L'espai d'esbarjo en equitat", que té per objectiu trencar amb els estereotips sexistes que hi
ha als patis de les escoles entre els nens i les nenes i que es traslladen a l'ús que es fa de l'espai
públic. Projecte pilot al CEIP Joan Solans.
2015 /set Introducció al programa d'estudis de la Universitat Popular de Granollers l'assignatura "Dones l'altra
història", matèria que revisa el paper de la dona al llarg de la història i reflexiona sobre
l'androcentrisme en els ensenyaments d'història universal
2015 /nov Aprovació del Protocol d'assetjament psicològic laboral, sexual, per raó de sexe i d'orientació sexual
de l'Ajuntament de Granollers.
2016 /jul
Presentació dels resultats de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de
Granollers". Estudi que analitza les desigualtats de gènere en la vida quotidiana de la població
granollerina (any 2016).
2016 /set Presentació de l'estudi "Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en
l'àmbit municipal", on l'Ajuntament de Granollers ha participat i on apareixen 5 bones pràctiques al
respecte.
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2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Centre d'Informació de Recursos per a Don

Implementació de la transversalització de gènere en la política pública local
Accions
2016 /des Treball transversal d'incorporació de la perspectiva de gènere al document de Clàusules socials i
mediambientals per a la contractació pública, que es preveu aprovar al darrer ple de 2016.
2017 /des Aprovació per ple (20.12.16) de la Guia per la contractació pública responsable que incorpora 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
2017 /mar Incorporació de la perspectiva de gènere al Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de
Granollers.

Introducció de la perspectiva de gènere en els projectes transversals d'àmbit comunitari adreçats a la
ciutadania
2015 /oct

2016 /mar
2016 /set
2016 /nov
2017 /gen
2017 /feb
2017 /mai

2017 /jun

Projecte Coenzims: amb accions concretes vinculades a la programació del TAG, amb l'objectiu de
creació de nou públic. Introducció de la perspectiva de gènere amb l'obra "Giornata Particolare", sobre
les identitats sexuals.
Projecte Rap Can Bassa. Introducció d'orientacions i pautes amb perspectiva de gènere en l'àmbit de
la salut en un projecte pilot amb adolescents de l'IES Celestí Bellera.
Participació en la Xarxa de Municipis de Catalunya LGTBI. Pendent l'adhesió definitiva.
Projecte "Teatrant igualtat" amb les Unitats d'escolarització compartida de Granollers. Participació de
32 nois i noies de les dues aules. Objectiu: coeducació i igualtat de gènere. Curs escolar 2016-2017.
Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya (31.01.2017)
Col·laboració en la realització del III Pla de Drogues Municipal.
17 de maig Dia internacional contra la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.Organització
xerrada,"I tu, en quin moment et vas adonar que eres hetero?" al Museu de la Tela dins l'Aula de la
Salut.
Posada en marxa del Punt G, dispositu d'atenció, prevenció i reducció de riscos en els entorns de
festa vinculat al protocol contra les agressions sexistes en contextos (3.000 visites i 58 coductes o
agressions detectades).

Disseny i implementació del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania 2018-2022
2017 /oct

Contracte amb la consultoria MIT per la realització del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania de
Granollers.
2017 /des Reunió de treball sobre el III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania amb el grup motor vinculat a
l'estudi sobre igualtat de gènere a Granollers (2016).
2018 /gen Primera sessió de treball amb la Comissió d'igualtat de gènere formada per personal tècnic i directiu
dels diferents àmbits de l'Ajuntament.

Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de
gènere
Accions
Realització de la campanya anual 8 de març, Dia Internacional de les Dones
2015 /mar Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones i realització de l'acte central
de commemoració del 8 de març de l'any 2015.
2016 /mar Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones i realització de l'acte central
de commemoració del 8 de març de l'any 2016, que va comptar amb la participació de 135 persones,
90 dones i 45 homes.
2016 /mar Realització del certamen literari "De dona a dona", que va comptar amb la participació de 13
persones, 10 dones i 3 homes.
2016 /mar Realització del concurs de cartells del 8 de març, que va comptar amb la participació de 23 persones,
15 dones i 8 homes.
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Acció Comunitària i Benestar
Centre d'Informació de Recursos per a Don

Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de
gènere
Accions
2017 /mar Campanya 8 de març de 2017: acte central (lectura manifest i obra de teatre 'molta roba i poc sabó') i
coordinació del programa d'activitats.
2017 /mar Xerrada 'Les filles de Durga' amb la participació de 12 persones.
2017 /des Preparació de la nova campanya.

Realització de la campanya anual 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones
2015 /nov Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i
realització de l'acte central de commemoració del 25 de novembre de l'any 2015.
2016 /nov Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència masclista i realització de
l'acte central de commemoració del 25 de novembre de l'any 2016, que va comptar amb la participació
de 110 persones, 85 dones i 25 homes.
2017 /nov Taller de feminismes i apoderament (amb el suport de la Diputació de Barcelona).
2017 /nov Realització campanya 25 novembre: acte central (performance a càrrec de la Taula igualtat de
gènere) i coordinació del programa d'activitats.

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
2016 /jun

Realització de la xerrada "La vulnerabilitat dels cossos en els processos d'embaràs, part i criança",
amb col·laboració de Salut Pública.
2017 /mai 28 de maig: taller sobre cos i consciència plena (participació 11 dones) i taller sobre creixement
personal (participació 11 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
2016 /mai Realització de l'exposició fotogràfica "El treball de les dones al segle XX" a càrrec de l'Arxiu municipal.
2016 /mai Realització a la sala Tarafa de la jornada " Empenedores: miralls de futur", sobre les experiències de
dones emprenedores i alts càrrecs directius. Van participar 40 dones.
2017 /mai Taller sobre recerca de feina per a dones (participació 8 dones i 2 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
2016 /gen Ampliació de la formació en coeducació a primària, AMPAS, professorat i altres persones de la
comunitat educativa.
2016 /oct Posada en marxa del projecte de formació al professorat de 3er d'ESO de l'IES EMT amb el títol:
"Drets Humans Emergents i relacions igualitàries". S'han programat 10 sessions de formació
específiques en coeducació al llarg del 2016-2017.
2017 /des Tallers de promoció de la igualtat i prevenció de la violència masclista: 10 centres educatius han
sol·licitat tallers en els quals han participat 754 noies i 446 nois.

Reforç de les activitats realitzades des del CIRD adreçades a la ciutadania amb l'objectiu d'incloure la
perspectiva de gènere
2015 /oct

Realització de les xerrades-debat sobre el paper de les dones al llarg de la història. Darrer projecte: El
catarisme: una societat igualitària avançada al seu temps".
2016 /jun Continuació dels cicles de debat sobre la història de les dones. En aquesta ocasió s'ha organitzat
l'espai "Bruixes o boges: trobades per debatre sobre els mites i les realitats a l'entorn de la bruixeria a
Europa. Han participat 25 persones.
2016 /set Realització de la novena edició del cinefòrum "Elles Dirigeixen", amb col·laboració amb l'Associació
Cultural de Granollers.
2016 /nov Realització del cicle "La tirania de la bellesa", que ha comptat amb la participació d'una vintena de
persones.
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Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de
gènere
Accions
2016 /nov Realització de la xerrada "Islamofòbia de gènere" a proposta de la Taula d'Igualtat de Gènere de
Granollers, amb la col·laboració de Nova Ciutadania, Can Jonch i CIRD. Participació de 50 persones,
47 dones i 3 homes.
2017 /set 10a edició del cinefòrum "Elles dirigeixen" en col·laboració amb l'Associació Cultural de Granollers.

Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Impulsar 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)
2016 /des Convocada primera reunió de treball (intern) per debatre sobre una primera proposta per a la millora
de la programació de cursos per a entitats a Centres cívics.
2017 /jun Reunió de seguiment als centres cívics per valorar els canvis de contractació dels talleristes per part
de les entitats residents. Han començat a funcionar també les taules de programació de cara a la
milora del cursos que ofereixen les entitats.

Definició d'un nou model de suport a les entitats en relació a la gestió de la programació
2016 /des El nou contracte del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la XCC s'otorga a
l'empresa DOBLE VIA,SCCL. S' inciarà al gener de 2017.

Modificació del contracte de gestió de centres cívics per gestionar des de l'Ajuntament les activitats autofinançades per les entitats
2017 /gen Entrada en vigor del nou contracte.

Revisió de la programació d'activitats i adaptació d'aquesta a les noves necessitats que es detectin
2016 /jun
2017 /jul
2017 /jul

S'està revisant la programació. Concretament s'han introduit canvis als cursos TIC per facilitar més
accés a diferents col·lectius.
Fins al mes de juliol 4.076 persones han participat a les activitats organitzades per centre cívics durant
el curs 2016-2017.
Es valora la continuitat de nous formats d'activitats per a públic familiar, com Diverdivendres i a Viu la
primavera.

Participació Ciutadana

Dur a terme accions de promoció del voluntariat entre 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
2016 /gen S'ofereix l'exposició a totes les entitats i institucions que ho demanin.
2017 /des L'exposició va a Can Jonch, al CC Can Bassa, CC Nord, Empresa Tió, al Museu de Granollers dins de
l'acte de presentació del voluntariat educatiu i al Palau d'esports de Granollers (Granollers Cup).

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

Dur a terme accions de promoció del voluntariat entre la ciutadania, conjuntament amb les
entitats: exposicions, conferències, publicacions.
Accions
2016 /feb

Organització de 3 xerrades per explicar el Punt i el voluntariat a l'Escola Municipal del Treball, amb la
participació de 80 alumnes. Projecte del Servei comunitari.
2016 /mar Presentació del Punt de voluntariat al centre de Recursos pedagògics (CRP).
2016 /abr S'actualitza constantment la web del Punt de Voluntariat, amb totes les novetats referents a crides,
activitas i agenda de la ciutat respecte el voluntariat.
2016 /jul
Primer curs de l'Escola d'Estiu del voluntariat: Curs d'iniciació al voluntariat. Participació de 12
persones.
2016 /set 16 i 17 de setembre, segon curs de l'EEV 2016. Com liderar equips de treball. Hi participen 10
membres d'entitats de Granollers i la comarca.
2017 /feb Organtizació de 4 xerrades dirigides a centres educatius per explicar el Punt de Voluntariat: 12 gener
Educem (29 alumnes)i 9 i 14 febrer, 3 grups EMT (83 alumnes) Total: 112 alumnes.
2017 /des Per 3er any som seu de l'Escola d'estiu del voluntariat. Al Juliol es fa un taller de Mindfulness (23
assistents). Al setembre, un taller per a les entitats sobre captació de fons (10 assistents).

Enfortir el Punt de Voluntariat, com a recurs al servei de les entitats i la ciutadania, per tal de
promoure una cultura del voluntariat entre la ciutadania i contribuir a la solidaritat, la cohesió,
el compromís
Accions
Atenció i orientació a ciutadans/es i entitats interessats en el voluntariat
2015 /des El Punt de voluntariat ha atès un total de 66 persones (33 homes i 33 dones).
2016 /gen Horari d'atenció del Punt de voluntariat: dimarts de 11 a 13 i dijous de 18 a 20 hores. Fins al mes de
desembre s'han atès 51 persones (35 dones i 16 homes) interessades en col.laborar com a
voluntàries amb les entitats de la ciutat.
2017 /des 33 persones ateses durant l'any 2017 (22 dones i 11 homes).

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.
2016 /abr
2017 /jun

S'han assessorat a dues entitats en relació als seus projectes de voluntariat.
S'han atès sis entitats en relació als seus projectes de voluntariat.

Fer una revisió de l'actual xarxa de consells i espais de participació de la ciutat, per tal
d’establir estratègies de coordinació que els facin més efectius.
Accions
Revisió i actualització del Marc general de participació ciutadana
2017 /jul

El Consell de Ciutat ha elaborat un document amb propostes per incorporar al Reglament de
Participació, que s'està elaborant.
2017 /des Esborrany del Relgament.

Facilitar la incorporació i participació de la ciutadania en els projectes de ciutat, posant a la
seva disposició nous canals i instruments de participació.
Accions

Aprofundir en les eines de diàleg i contacte entre la ciutadania i els representants municipals:
trobades temàtiques, reunions amb veïns, plataformes on-line, entre d’altres.
Accions
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Participació Ciutadana

Aprofundir en les eines de diàleg i contacte entre la ciutadania i els representants municipals:
trobades temàtiques, reunions amb veïns, plataformes on-line, entre d’altres.
Accions

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.
2015 /des 20 entitats han demanat assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica.
2016 /jun Es reprèn l'assessorament a les entitats en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica fins a finals
d'any.
2016 /des 11 entitats han demanat l'assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica.
2017 /des 15 entitats han demanat assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica (entre els
mesos de maig i desembre de 2017).

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.
2016 /nov Reunió amb les entitats membres de la Federació d'associació de veïns per donar resposta al seus
dubtes sobre la llei de trasnperència i altres gestions relacionades amb les subvencions.
2017 /jun Conjuntament amb l 'OAC, Eduació i Esports, s'han organtizat unes sessions de formació dirigides a
les entitats per infomar sobre la tramitació electrònica. Es realitzen dues sessions el 7 de juny i hi
participen 68 membres d'entitats.

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
2018 /gen El 23 de gener s'organitza una reunió amb representants de les entitats veïnals i l'Interventor de
l'Ajuntament per resoldre dubtes sobre la justificació 2017 i la tramitació electrònica. 23 assistents.

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
2016 /des Actualment hi ha 113 entitats actualitzades al registre municipal d'un total de 479 entitas donades
d'alta.
2017 /des Actualment hi ha 72 entitats actualitzades al registre municipal d'un total de 499 entitas donades d'alta.

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 metodologies d’aprenentatge actiu ja contrastades,
en la línia del projecte Ciutadania Activa 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"
2017 /jul

19/02/2018

L'aplicació del mètode en el context escolar i exigent de 4rt ESO limita els resultats potencials. A
valorar la seva aplicació en un context més obert, sense restriccions horàries, i reforçant la visió dels
determinants socials de la salut.
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2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
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 metodologies d’aprenentatge actiu ja contrastades,
en la línia del projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut
Accions
Disseminació del projecte "Ciutadania Activa i Experta en Salut" i transformació d'aquest en un programa
de ciutat
2017 /gen Revisió de l'estratègia del projecte per adaptar-la a les actuacions ja desenvolupades des del servei.

19/02/2018
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