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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

Accions

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

2016 /jun Aprovat el Pla Director del Circuit.

Govern i Economia

Promoció Econòmica

Desenvolupament del Pla Director de Circuit i del sector del motor

Accions

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

2016 /jun Entre el setembre de 2015 i el juny del 2016 hem identificat els projectes que han d'integrar-se al 
PECT. S'han contactat amb un total de 22 entitats entre Clústers, ajuntaments, universitats, CT, 
associacions, fundacions i entitats del món del motor

2016 /jul La Junta de Govern del 26 de juliol aprova la sol·licitud de subvenció per desenvolupar el PECT de la 
Mobilitat del Vallès Oriental.

2016 /des Granollers Mercat ha rebut la subvenció del SOC per contractar un tècnic/a AODL per acompanyar a 
les empreses del sector del motor en els processos de selecció i formació de personal. Projecte Vallès 
Oriental Motor.

2017 /jun A 31/05/17 indicadors del projecte Vallès O Motor són: Empreses visitades 32, persones inscrites a 
Borsamotor: 59, entrevistades 17, sessions informatives 1 (9 assistents), accions formatives 1 (13 
assistents), jornades d'atansament 1, 23 participants.

2017 /des A 31/12/17 indicadors del projecte Vallès O Motor són: Empreses visitades 63, persones inscrites a 
Borsamotor: 115, entrevistades 77, sessions informatives 1 (9 assistents), accions formatives 3 (42 
assistents), jornades d'atansament 3, 55

Construir l'equipament Espai Motor Catalunya

2016 /jul El servei d'Obres i Projectes estima el cost de construcció i proposa el pla d'usos de la primera fase de 
l'equipament Espai Motor Catalunya.

2016 /nov El Pressupost d'inversions de 2017 preveu una dotació per a la construcció de l'equipament "Espai 
Motor Catalunya".

2017 /set El projecte d'inversions per a la construcció de l'Espai Motor Catalunya s'inclou en la sol·licitud del 
PECT de la Mobilitat del Vallès Oriental.

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nord del de Can Cabanyes que es nodreixi de 
l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Granollers que tingui la funció de bassa de 

retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit

Accions

Accions per incloure el segon aiguamoll de Can Cabanyes en les planificacions urbanístiques

2017 /mai Redacció d'un informe tècnic sobre el segon aiguamoll de Can Cabanyes (i altres assumptes) per 
l'assesorament dels redactors del PP112.

Urbanisme i Habitatge
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

Una vegada construït l'heliport al costat del Circuit de Catalunya, promoure'l com un actiu de 
la ciutat d'acord amb l'entitat gestora.

Accions

Posar en funcionament i potenciar l'ús de l'heliport als terrenys propers al Circuit de Barcelona-Catalunya

2015 /des En funcionament l'heliport.

Impulsar la urbanització de dos nous sectors industrials, 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 activitats

Accions

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

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

Sector industrial 112.

2017 /jun S'avança en el nou pla parcial que incorpora les directrius del PDU del circuit i la modificació puntual 
del Pla Especial de patrimoni natural pel que fa al bosc de Can Català.

2017 /nov Aprovació inicial del Pla parcial 112.

2018 /gen Aprovació definitiva del Pla parcial 112.

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

2017 /des Pla Director del Circuit aprovat i vigent. Aprovat també definitivament el sector 112, que dona 
continuitat al polígon industrial de Cal Gordi Cal Català, que permetrà noves localitzacions industrials.

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

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

2017 /jul Aprovació inicial modificació puntual de l'art. 213 del POUM, en relació als usos en edificació industrial 
aïllada per tal que es consideri els usos compatibles en naus-niu.

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

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

Millorar la mobilitat i dotació d'aparcament dels polígons industrials

2017 /abr P.I. Congost: Conveni amb COTY SPAIN, SL per a l'adequació de terrenys municipals per a espais 
lliures i aparcament per al sector.

2017 /abr P.I. Coll de la Many: optimització dels vials al polígon per tal d'incrementar l'espai públic d'aparcament.

2017 /des Finalitzen les obres de nou aparcament al PI Congost. S'han creat més de 330 noves places 
d'aparcament al carrer Marconi.

P.I Congost: venda de sobrants de vial pendents al passeig de la Conca del Besòs

2017 /abr Venda de terrenys, sobrants de vial a la vora del passeig Conca del Besòs de manera que s'integrin a 
les parcel·les colindants, i es millori la façana del polígon a la ciutat.

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

Accions
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Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

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

Accions

Participació en la Comissió Tècnica de Seguiment del PDU del Circuit

2016 /des Participació en la Comissió, que la conformen els tres Ajuntaments afectats, Incasòl, Generalitat, i 
Circuits de Catalunya i RACC.

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

2016 /oct S'aprova en el Ple d'octubre 2016 l'esborrany del Conveni marc entre els ajuntaments implicats, 
Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al desenvolupament de les determinacions del 
PDUCircuit.

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

Serveis a la Persona

Educació

Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat

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.

2018 /gen Estem treballant en el seu disseny a la Taula d'INNOVACIÓ del Consell Escolar Municipal.

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)

2016 /jun S'ha signat un conveni amb la UVIC. A Granollers s'impartiran 2 graus i dos cicles de FP de grau 
superior.

2016 /des Des del mes de setembre UGRANOLLERS imparteix en el CTUG el  Cicle Formatiu de Grau Superior 
en Màrqueting i Publicitat. S'està treballant en proposta de comunicació de cara al curs 2017/18

2017 /jun El proper mes de setembre a Can Muntanyola començarà el GRAU d'ENGINYERIA d'AUTOMOCIÖ.

2018 /gen Tenim implementat el GRAU d'AUTOMOCIÓ que s'imparteix a Can Muntanyola

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

2018 /gen S'està treballant a la Taula d'INNOVACIÓ del CEM.

 Desplegar l’oferta de graus universitaris i nous cicles formatius de grau superior a Granollers mitjançant 
un acord amb la Universitat de Vic

2016 /jun Acord establert amb la UVIC. A la ciutat s'impartiran dos nous cicles de FP de grau superior i dos 
graus universitaris.

2016 /des De moment s'està impartint el  Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat. I s'està 
treballant en la proposta de comunicació de cara al curs vinent.

2017 /jun El proper mes de setembre a Can Muntanyola començarà el GRAU d'ENGINYERIA d'AUTOMOCIÖ.
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Serveis a la Persona

Educació

Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat

Accions
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