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2015-2019

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.

2016 /gen Procés de Regularització Cadastral. Actualització del cens de béns immobles del municipi. Tramitació 
de 556 expedient de regularització.

Territori i Ciutat

Mobilitat

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

Accions

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

2016 /des S'ha intervingut  i assessorat des del punt de vista de la mobilitat a tots els projectes que s'han 
realitzat o es preveuen realitzar en el decurs d'aquesta legislatura (Corró, Ricomà, Vinyamata, Ponent, 
Girona Nord, etc.)

2018 /gen S'han afegit els carrers Barcelona, Marià Sans, Montseny.

Obres i Projectes

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. Un 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.

2017 /mai Visita a l'Institut per a la recerca de propostes d'actuació per a la transformació de l'espai públic 
comprés entre Esteve Terrades, Pallars i Camí de Can Bassa.

2017 /des S'inicia la redacció del projecte a partir dels treballs dels alunmnes.

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.

Elaborar el projecte d’un nou pont per a vianants sobre el riu Congost que uneixi el parc de 
Ponent amb el passeig de la Ribera i la futura prolongació del carrer de Joan Vidal i Jumbert.

Accions

Elaborar el projecte d’un nou pont per a vianants sobre el riu Congost que uneixi el parc de Ponent amb el 
passeig de la Ribera i la futura prolongació del carrer de Joan Vidal i Jumbert.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

Accions

Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

2017 /gen Realització de diverses reunions amb els Serveis de Cultura i Serveis Socials, per a difondre la 
proposta de remodelació de la plaça i la seva viabilitat per a la dinamització social de la zona.

Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del parc amb altres espais de la ciutat

Accions

Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del parc amb altres espais de la ciutat

Urbanisme i Habitatge

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

Accions

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

2016 /jun S'encarreguen estudis de planejament i gestió de l'entorn del sector de cobriment del ferrocarril, i antic 
PECU 25.

2018 /gen Aprovació conveni urbanístic entre Ajuntament, propietaris del PAU 131 i del PAU 25C per tal de 
facilitar el desenvolupament d'aquests àmbits.

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

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

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

2017 /gen S'aprova l'atorgament de subvencions per un import de 121.653,11 euros per a la millora 
d'accessibilitat en els edificis.

2017 /jun Dins el Programa Global d'Habitatge es promou nous ajuts per al 2017 per a millora d'accessibilitat i 
rehabilitació dels edificis de la ciutat.

2017 /des Aprovada la línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en els edificis. S'han 
presentat 19 sol.licituds de manera que s'esgota la dotació econòmica prevista.

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

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

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

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

2017 /jun Sessions de treball per a compartir l'anàlisi de la modificació proposada.

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

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

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

2017 /gen S'estima recurs d'un dels propietaris contra l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació del 
sector.

2017 /des Aprovació definitiva i Reparcel.lació únicament d'inscripció.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

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

Accions

Recuperació de sòl qualificat com a espais lliures, zones verdes

2017 /mar Conveni que possibiliti el trasllat del camp de càsting situat en sistema d'espais lliures al c/ G. Marconi 
a una altra finca compatible en sòl no urbanitzable. D'aquesta manera es recupera per a l'ús públic els 
terrenys municipals de 16.550 m2

2017 /mar Expropiació de la finca situada al carrer Joanot Martorell 166, de 664 m2 qualificada d'espai lliure, 
entre el c/ Joanot Martorell i la via del ferrocarril que completa la franja d'espais lliures municipals 
d'aquest àmbit. Neteja de la finca.

Modificació puntual del POUM que permeti obtenir la titularitat dels ENIMS del polígon industrial de Can 
Gordi-Cal Català

2017 /jun Redacció del document de planejament per permutar els terrenys qualificats com a equipaments del 
sector pels les dues parcel.les industrials que contenen el Bosc de Can Gordi i el Bosc de Can Català.

Avançar en l'adequació de Can Relats i el seu entorn

2016 /des S'atorguen les llicències d'edificació dels edificis residencials a l'entorn de Can Relats, que permetran 
la urbanització dels espais públics adjacents: voreres i entorn de l'equipament.

2017 /abr Es convenia amb els promotors dels edificis colindants, l'estintolament per a la conservació de la 
façana de Can Relats i l'enderroc de l'edifici actual que esdevindrà equipament públic.

2017 /des Concurs obert per a la redacció de projecte d'adequació de Can Relats.

Via Pública i Mercats

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i 
empreses que embruten els espais públics sistemàticament.

Accions

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

2016 /des S'ha establert un planning d'inspeccions fora de l'horari habitual de trebal (8 a 15 h) per tal que els 
inspectors es puguin adreçar als establiments que no dipositen correctament els residus als llocs 
adients amb proves evidents per recolzar l'actuació.

Acció Comunitària i Benestar

Acció Comunitària

Dissenyar i dur a terme tallers educatius de convivència 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

2016 /nov Realització de 6 tallers de civisme amb la participació de 132 alumnes de 2on de primària. Aquest és 
el 8è any que es realitzen aquests tallers on ja hi ha participat 1.591 alumnes.

2017 /des S'està preparant un nou format de taller de cara al 2018 que incorporarà les noves tecnologies 
mitjançant un videojoc interactiu.

2017 /des Aquest any es fan tallers a  2 escoles: Granullarius i Escola Granollers, 4 classes, 83 infants en total.
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2015-2019

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)

2016 /jul S'ha iniciat la revisió del Pla de civisme 2011-2015.

2017 /jul Disposem de la tercera versió del Pla de civisme i comencen a realitzar-se algunes de les accions: 
presentació de l'oficina, diagnosi de la ciutat, intervenció a diferents barris, etc.

Creació d'un grup de treball amb l'objectiu de redactar el nou Pla d'Actuació pel Civisme i la convivència 
2016-2019

2016 /mar Constitució del grup durant el mes de març, i primera reunió de treball posterior.

2016 /jun Segona reunió de treball on es plantegen les línies del nou Pla de civisme i convivència que 
s'engegarà principis de 2017.

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.

2016 /mar Revisió d'incidències rebudes en l'espai públic, i elaboració de mapes amb geolocalització d'aquestes.

2017 /gen Previst disposar d'un model de fitxa per territori (barri/districte) amb els indicadors estructurals, 
d'incivisme, de conflictes de convivència, i indicadors positius de fortaleses.

2017 /jun S'inicien els contactes amb els presidents i presidentes del barri de Can Mònic.

2017 /jul Finalitzada la intervenció al barri de can Mònic, no cal organitzar cap reunió a nivell de bloc.

2017 /nov Reunió política i prestentació de l'oficina de suport a CCVV amb l'entitat Granollers nord i 
representants de les CCPP del barri. 20/11/17: 20 assistents.

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

2016 /des S'està planificant una actuació (inclosa dins el Pla de Civisme) per fer partíceps a les entitats veïnals 
de la difusió i promoció de comportaments cívics a la via pública. Està previst iniciar aquesta acció al 
primer trimestre de 2017.

Centre d'Informació de Recursos per a Don

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

2015 /jun Servei d'atenció especilitzat a nens i nenes víctimes de violència masclista, dins del Pla de Xoc de 
l'Ajuntament de Granollers (juny-desembre 2015)

2016 /jul Servei d'atenció especilitzat a nens i nenes víctimes de violència masclista, dins del Pla de Xoc de 
l'Ajuntament de Granollers (durada prevista de 2 anys). Es gestiona des de Serveis Socials. Projecte 
transversal i interdisciplinar.
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Don

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

Accions

2017 /jun El projecte està en fase de consolidació. El projecte ha estat molt ben acollit pels usuaris i 
professionals. Pel que fa al primer semestre del 2017 s'ha atés un total de 11 nens i nenes que han 
rebut suport psicològic.

2017 /des Durant el segon semestre s'han atés un total de 10 famílies, s'ha tancat l'any amb un total de 21 
casos, que han generat una mitjana de 40 sessions de suport terapèutic mensual.

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

2016 /oct Creació de la Comissió de Dispositiu Jove per a la prevenció de conductes de risc entre els i les 
adolescents. Col·laboració del CIRD en l'àmbit de la prevenció de la violència masclista. Participen 
Salut Públia i Joventut, qui lidera.

2017 /jun 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).

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

2016 /feb Establiment d'un conveni de col·laboració amb la "Federación de Unión de Cerrajeros de Seguridad" 
per a les dones víctimes de la violència masclista.

2016 /nov Realitzada la formació específica per a les persones membres dels diferents serveis que formen part 
del Protocol, i inici del treball de l'actualització del mateix a través de l'empresa externa encarregada 
de donar suport a aquesta revisió.

2017 /des Aprovació del Protocol al Ple del 28 de novembre de 2017.

Ampliació de l'atenció i tractament integral a la resta de supòsits de violència masclista, més enllà dels 
relatius a l'àmbit de la parella

2016 /gen Atenció social especialitzada i seguiment a qualsevol cas de violència masclista. L'atenció psicològica, 
de moment, és exclussiva per a les relacions de parella (violència masclista en l'àmbit de la parella).

2016 /des Es comencen a donar les primeres visites d'atenció social especialitzada en violència masclista més 
enllà de la violència de gènere, atenent a la nova realitat. La majoria són de l'àmbit laboral.

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

2016 /jun Establiment de relació directe amb la "Mesa d'emergències d'habitatge" per a les dones víctimes de 
violència masclista". Realització de sol·licituds, informes, seguiment i coordinació.

2017 /jul Es continua en aquesta línia. Les properes subvencions dirigides al lloguer preveuen el col·lectiu de 
dones víctimes de violència de gènere.

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

2017 /jul Procés de licitació d'aquests contractes.

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.
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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 /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.

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 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.

2016 /mar 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.

2016 /set Participació en la Xarxa de Municipis de Catalunya LGTBI. Pendent l'adhesió definitiva.

2016 /nov 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.

2017 /gen Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya (31.01.2017)

2017 /feb Col·laboració en la realització del III Pla de Drogues Municipal.

2017 /mai 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.

2017 /jun 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
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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

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.

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

Accions

Realització d'un estudi sociològic envers la igualtat de gènere de la ciutadania de Granollers

2015 /nov Finalització de la primera activitat corresponent a la segona fase del procés: realització del grup de 
discussió d'àmbit qualitatiu amb persones claus de la ciutat.

2016 /jul Presentació a la ciutadania 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 Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de 
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

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

2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de 
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

2017 /jul Està en curs el procés de selecció per una nova Agent d'igualtat que reprendrà aquests temes a partir 
del setembre-octubre 2017.

2017 /des Nova Tècnica d'Igualtat, que impulsarà la creació d'informes.

Realització d'estudis específics en col·laboració amb universitats i el Centre d'Informació i Recursos per a 
Dones d'igualtat de gènere, mitjançant convenis

2016 /mai Col·laboració amb una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona envers la creació d'una 
guia per al tractament de la violència masclista a l'aula, adreçat a professorat.

2016 /mai Diferents col·laboracions amb estudiants de Granollers envers estudis de recerca sobre les dones a 
Granollers; política, societat, treball, etc.

2016 /mai Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, grau de Sociologia, per a la realització d'informes 
sociològics amb perspectiva de gènere, arrel de l'estudi sociològic i els indicadors de l'Observatori de 
Gènere.

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

2017 /gen Prevista la primera reunió de treball per a definir els indicadors de l'Observatori de Gènere.

Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui ampliant 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.
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Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Don

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

Accions

2016 /mai Realització de la sisena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les 
dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.

2016 /jun Programació estable dels Tallers d'autodefensa per a dones, conjuntament amb la Policia Local.

2016 /nov Realització de la setena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les 
dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral. Hi ha participat 10 
dones.

2017 /mar Xerrada: dones i premsa, la mirada (masculina) dels mitjans de comunicació. 30 persones asistents.

2017 /oct Realització dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les dones i amb objectiu 
finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.

2017 /nov Curs d'autodefensa per a dones (participació 12 dones).

2018 /gen Oferta de 2 cursos a través de la programació de centres cívics: Curs de Mindfullnes i taller 
Femmeteatre

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

2016 /mar Realització del III Networking de Dones Emprenedores, realitzat per l'Associació de Dones 
Emprenedores EMPENTA Granollers amb el suport del servei d'Empresa i Emprenedoria de Promoció 
Econòmica i el CIRD.

2016 /jun Projecte "Ponts a la feina" amb Promoció Econòmica per a la inserció laboral de dones, en especial 
atenció a les dones víctimes de violència masclista.

2016 /jun Projecte "Amb tu" amb Creu Roja de voluntariat per l'acompanyament a dones usuàries del CIRD en 
el seu procès d'apoderament personal.

2017 /mar Xerrada sobre gestió financera per a dones en el marc de la campanya de 8 de març.

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)

2017 /des Es continuen realtizant els grups GEP I GAM.

Assessorament jurídic a dones

2016 /jun Assessorament jurídic a dones amb perspectiva de gènere amb l'associació "Dones i Drets"

2017 /des En vigor el nou contracte amb l'entitat "Dones juristes".

Reforç dels tallers d'autodefensa per a dones

2017 /des Aquest any s'han realitzat dues edicions del curs d'autodefensa amb la participació d'un total de 29 
dones.

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 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

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.

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 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.

2016 /mai Realització de l'exposició fotogràfica "El treball de les dones al segle XX" a càrrec de l'Arxiu municipal.

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.
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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

2016 /nov Realització del cicle "La tirania de la bellesa", que ha comptat amb la participació d'una vintena de 
persones.

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.

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

2016 /des Assessorament especialitzat en prevenció de la violència gènere a una estudiant universitària per al 
seu treball de fi de grau. Assessorament a càrrec de la psicòloga del servei.

2016 /des Assessorament especialitzat en gènere a estudiants de la ciutat, sobretot per a la realització dels seus 
treballs de recerca. Aquest any 2016 l'agent d'igualtat ha fet  2 assessoraments especialitzats a dues 
noies, una d'elles continua l'any 2017.

Nova Ciutadania

Fomentar l’arrelament al municipi de les persones nouvingudes, mitjançant el teixit 
associatiu, la participació en esdeveniments socials i l'entramat ciutadà.

Accions

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

2016 /jun Participació dels alumnes del Centre Pius XII, Escola d'adults i Amics de l'Àfrica en la cantada 
mensual del grup Avui Cantem.

2017 /feb Acompanyament a la sessió "Coneix Gaudí" a l'escola de dones de Caritas.

2017 /mar Xerrada en col·laboració amb l'associació Al Maghfira en relació al "Dia de la Dona" (22 participants).

2017 /mai Obtenció del primer premi de la FAPAC, per part de l'AMPA  de l'Escola Ponent, en la categoria 
"TOTHOM A L'AMPA" amb el projecte " El català com a via d'inclusió" amb participació del Servei de 
Nova Ciutadania.

2017 /des Participació en la cantada de Nadales amb alumnes de cursos de llengua del CPNL.

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

2016 /set Incorporació de 5 noves mares d'orígens diversos  (llatinoamèrica, Marroc i països subsaharians) a les 
AMPAS de les escoles Ponent, Ferrer i Guardia i Joan Solans

2017 /jul Col·laboració amb entitats senegaleses per a l'organització de les eleccions legislatives del Senegal.

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

Accions

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

2016 /jun Visita guiada al centre refugi amb 13 participants.

2016 /des Visita guiada al centre històric: Adoberia, amb 15 participants

2017 /mai Visita guiada al centre històric amb els participants del Circuït de primera Acollida.
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Nova Ciutadania

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

Accions

2017 /mai Taller "Dona i salut" a l'AMPA Ponent.

2017 /nov Visita guiada al Centre Històric amb el participants del Servei de Primera Acollida

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

2016 /mar Sessió informativa en relació als canvis per a l'obtenció de nacionalitat espanyola per residència amb 
un total de 36 participants.

2016 /des Ateses 385 persones en relació al nou procediment d'obtenció de nacionalitat espanyola per 
residència.

Suport tècnic en el procés administratiu de reagrupament de les famílies

2015 /des 67 families ateses per reagrupament familiar amb els corresponents informes de disponibilitat 
d'habitatge.

2016 /des 130 families ateses en el procés de reagrupament familiar o regularització de menors, amb els 
corresponents informes de reagrupament.

2017 /jun 37 sol·lictuds de reagrupament o regularització familiar .

2017 /des 92 families ateses per reagrupament familiar amb els corresponents informes de disponibilitat 
d'habitatge.

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.

2016 /mai Xerrada informativa en relació a l'obtenció del permís de residència (arrelament) a la seu de "El 
Xiprer" amb un total de 48 assistents.

2016 /mai Xerrada informativa en relació a la renovació de permisos de residència a la seu de " El Xiprer" amb 
un total de 36 assistents.

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

2015 /des Ateses durant tot l'any 2015 més de 5000 peticions diverses en relació a l'obtenció, renovació de 
permisos, obtencions de cita a la subdelegació del govern, derivació a serveis diversos, etc.

2016 /des Ateses durant tot l'any 2016 més de 5000 peticions en relació a tràmits d'estrangeria: regularitzacións, 
renovacions de permisos,  sol·licituds de cites, etc.

2017 /jun Continuïtat del servei d'atenció en servei d'estrangeria: informació, assessorament  i gestió.

2017 /des Es tanca l'any novament amb més de 5.000 atencions en relació a tràmits d'estrangeria.

2017 /des S'han dut a terme 93 informes d'arrelament amb les preceptives entrevistes i 22 d'integració per 
prevenir la irregularitat sobrevinguda.

Treballar amb el grup de joves nouvinguts, entre els 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.

2017 /jun Finalització del curs 2016/17 amb el grup de joves nouvinguts 16/18 anys, amb un total de 17 joves de 
nacionalitats diverses.

2017 /oct S'inicia un nou grup de joves 16/18 amb un total de 10 alumnes a finals d'any. S'incorporen noves 
activitats com esport, informàtica o tallers de teatre.

Classes de llengua i coneixement d'entorn , a raó de 3 dies a la setmana d'octubre a juny,  adreçades a 
joves estrangers arribat fora de l'etapa d'escolarització obligatòria de fins a 18 anys d'edat.

2015 /jun Han participat en l'acció durant el curs 2014/15 un total de 19 nois i noies de 8 nacionalitats diferents.

2016 /oct Preparació, captació i entrevistes a alumnes per a iniciar el nou grup de joves 16/18
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Nova Ciutadania

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

Accions

2017 /jun Finalització del curs de joves nouvinguts 16/18 anys, amb un total de 17 alumnes d'origens i nivells 
formatius diversos.

2017 /oct S'inicia un nou grup de joves 16/18 amb un grup de 10 joves de diferents procedències i nivells. El nou 
curs comença amb noves activitats com esport, informàtica o tallers de teatre.

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

Accions

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

2016 /oct Jornada de Formació de formadors d'adults nouvinguts amb 42 participants de diferents d'entitats i 
escoles d'adults de la comarca adreçada a millorar lensenyament a través de les TIC.

2016 /nov Xerrada a mestres de l'escola Ferrer i Guardia en relació a estereotips i prejudicis sobre families 
migrants.

2017 /jun Reunió Informativa per assessorar als tècnics del Pla de Garantia Juvenil en temes d'estrangeria.

2017 /set Participació tècnica d'acollida en les reunions de la COPAC i en la comissió d'escolarització.

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, ...)

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).

Protecció de la Salut
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Acció Comunitària i Benestar

Protecció de la Salut

Millorar l’accés de la ciutadania a informació i gestió 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.

2015 /des 2015: 1.588 consultes i reclamacions a l'OMIC: Telefonia (565), comerç (151) i electricitat (116) són 
les principals demandes.

2016 /des 2016, tipus de cas:
- Consultes: 1184 (81,6%)
- Reclamacions: 239 (16,5%)
- Denúncies: 6 (0,4%)
- Queixes: 21 (1,5%)

2017 /des 2017, tipus d'atenció:
- e-mail: 93 (6,8%)
- Personal, cita prèvia: 724 (53,2%)
- Personal, sense cita: 132 (9,7%)
- Reg. Entrada: 271 (19,9%)
- Telèfon: 142 (10,4%)

2017 /des 2017, principals temes:
- 1r, serveis de telefonia, 28%
- 2n, comerç en establiments, 9,50%
- 3r, serveis de gas, 7,2%

2017 /des 2017, tipus d'activitat
- Consulta: 998 (73,0%)
- Consulta de seguiment: 75 (5,5%)
- Denúncia: 7 (0,5%)
- Denúncia derivada de reclamació: 2 (0,2%)
- Reclamació: 261 (19,1%)
- Queixa: 25 (1,8%)
- Total casos nous 1293

 Realització del cicle "Aula de Consum" i altres activitats d'informació i divulgació

2015 /des Nombre de xerrades realitzades l'any 2015: 4: "Subministraments bàsics": 11 assistents; "Factura 
llum": 12 assistents; "Economia domèstica": 10 assistents; "Alimentació sostenible": 12 assistents

2016 /mar Preparació de l'Aula del Consum per l'any 2016. Es planifiquen 3 xerrades: "Crèdits ràpids" , 
"Subministraments bàsics" i "Entitats bancàries". Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Roca Umbert. El 
nombre de xerrades pot augmentar.

2017 /jun 2017, 1r semestre, Aula del Consum: 1 xerrada
- La devolució de les clàusules sòl en les hipoteques, 13 de març, a càrrec d'AICEC-ADICAE.

2017 /des 2017, 2n semestre, Xerrada "Els al·lèrgens", a càrrec de DB. 12 assistents.

Introducció d'un taller de consum en l'oferta pedagògica municipal als centres educatius de Granollers

2016 /mar Curs 2015-2016:S'ha realitzat un taller de consum responsable ("Publicitat") en un centre educatiu 
com activitat de l'oferta pedagògica. 22 alumnes. Escola L'Estel; 3er d'ESO

2016 /jun Es renova la inclusió a lla Guia d'activitats i recursos de Granollers, adreçada als centres educatius, 
del taller "Publicitat" perquè pugui ser sol·licitat per les escoles interessades.

2017 /jun 2017, primer semestre, oferta pedagògica:
- Un forat al moneder (adreçat a 3r/4r primària)
- Oh! La joguina no juga (adreçat a P4/P5)
No hi ha hagut peticions d'escoles

2017 /des 2017, curs 2017/18:
- Taller "Un forat al moneder", 3 tallers a 1 centre educatiu (primària). 75 alumnes

Realització de campanyes de consum
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Protecció de la Salut

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

Accions

2015 /des 16/7/15: campanya consum al mercat dels dijous: 121 establiments visitats, en col.laboració amb la 
Diputació; al llarg de 2015, 146 establiments de restauració visitats per temes de consum.

2016 /mar Es planifica la segona la segona fase de la campanya de consum al mercat del dijous (resta 
d'establiments). Previsió: juny. Nombre d'establiments previstos: 200

2016 /jun Juny es realitza el treball de camp. Nombre de visites: 200.

2016 /des Es preveu continuïtat de la campanya de consum al mercat el 2017 per assolir intervenció a totes les 
parades

2017 /des 2017, 1r semestre, campanyes consum
- 3a fase campanya inspecció requisits bàsics a mercat del dijous. 75 parades. Realització: juny. Amb 
Diputació de Barcelona (Servei de Polítiques de Consum).

Relacions Ciutadanes

Crear l’oficina de suport a la gestió de les comunitats veïnals, proporcionant a presidents i 
presidentes d’escala assessorament, eines i formació a fi de contribuir a millorar la seva 
gestió i promoure la convivència i les bones pràctiques veïnals

Accions

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

2016 /nov Conveni amb el col.legi d'avocats a través de Granollers Promocions amb el qual es donarà 
assessorament jurídic a l'oficina de suport a les CCVV i al servei de mediació.

2017 /mai Roda de premsa de presentació de l'Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns, el 24 de maig.

2017 /jun Distribució díptics a l'oficina de suport a les CCVV, a les revistes dels barris i als equipaments 
municipals.

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

2016 /jul S'atenen i gestionen totes les peticions rebudes.

2017 /jul Des de la presentació de l'oficina hem rebut 6 consultes, 5 d'elles sobre subvencions per la 
rehabilitació edificis.

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 queixes i suggeriments.

Accions

Organització de formacions per a professionals municipals destinataris/es de cara a una millor coordinació 
interna i a assegurar la resposta a la ciutadania

2015 /des Durant el 2015 s'han rebut 839 peticions: 556 via web i 283 via APP.

2016 /des Aquest any s'han rebut 847 peticions dels ciutadans: 535 via web i 312 via l'APP de l'Ajuntament.

2017 /des Durant l'any 2017 s'han rebut 782 peticions: 555 via web i 227 via APP.

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 civisme 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
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Relacions Ciutadanes

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

Accions

2016 /des Aquest any s'han atès 108 casos de conflictes dins les CCVV, però cap d'ells ha requerit organitzar 
una reunió a nivell de bloc.

2017 /des Aquest any s'ha intervingut en 107 conflictes i 13 consultes a la Oficina de suport a les CCVV. 
Implicació de 235 persones.

Seguretat Ciutadana

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

2017 /jun 2 de juny de 2017: 1a trobada d'alumnes mediadors de 3 instituts de Granollers, 24 alumnes dels IES 
Celestí Bellera, EMT i Educem. (2n,3er i 4art d'ESO).

Actualització i millora de l'anàlisi dels casos atesos

2015 /des Durant el 2015 es van atendre 57 casos.

2016 /des L'any 2016 s'han atès 108 casos des del servei de mediació.

2017 /jun Durant el primer semestre de l'any 2017 s'han atès 52 casos de conflictes veïnals. 49 entre dues parts 
i 3 casos de conflictes multiparts (49 persones implicades), dins les comunitats de veïns.

2017 /des Aquest any s'ha intervingut en 107 conflictes i 13 consultes a l'Oficina de suport a les CCVV. 
Implicació de 235 persones.

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.

2017 /jun Realitzada la primera prova acústica d'enguany, sense novetat.

2018 /gen Sense incidents les proves acústiques de les sirenes d'avís d'accident químic del 2017.

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

2016 /nov S'ha participat en simulacres realitzat per centres escolars i Teatre Auditori.

2017 /mar S'han realitzat els simulacres anuals de les escoles bressol municipals.

2018 /gen Simulacres de les escoles i edificis municipals corresponents correctes

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

2017 /jun S'han actualitzat els plans d'emergència de diferents edificis municipals i la fira de l'Ascensió.

2018 /gen S'actualitzen els plans corresponents.

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

2018 /feb Aprovat en el Ple del 30 de gener el Document Únic de Protecció Civil de Granollers.

Revisió, i si cal millora, de les actuacions coordinades del grup d’actuants en casos d’emergències.

2016 /jun Realització de simulacre emergència a heliport Circuit Catalunya de final de curs alumnes transport 
sanitari EMT.
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Seguretat Ciutadana

Mantenir i millorar el Pla local de Protecció Civil i desenvolupar consciència ciutadana sobre 
la prevenció del risc i l'auto-protecció

Accions

2018 /gen Es realitzen diverses reunions de coordinació amb els diferents equips d'actuació segons les activitats 
multitudinàries que hi ha al municipi.

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.

2016 /gen Assemblea bianual realitzada a Granollers de l'associació Montseny Congost.

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

2017 /feb A requeriment del regidor es crea la policia de barri, inicialment amb dos agents que procedeixen dels 
grups de treball d'atestats.

2018 /gen Increment en dos agents del cos de la policia local al pressupost de seguretat que quan es concretin 
s'incorporaran al servei de proximitat.

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

2017 /jul Estan en procés diferents concursos d'oposició que permetran que es pugui crear l'Oficina de 
relacions amb la comunitat i incorporar-hi un comandament.

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

2016 /abr Es planifica ordre de servei especifica per reconduir la presència de gossos sense lligar al parc del 
Lledoner.

2016 /jun Es planifica ordre de servei especifica per reconduir presència de gossos sense lligar al parc Torres 
Villa.

2017 /jun Es realitza una campanya informativa i de control de gossos censats amb microxip.

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

2017 /feb Els dos agents de policia de barri orienten part de la feina que fan a la promoció dels ciutadans en la 
convivencia en els barris.

2017 /jul Els agents adscrits a la policia de barri han computat 204 actuacions (entre incidents i serveis) als 
barris de Sant Miquel, Ponent i Congost.

Serveis Socials i Gent Gran

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

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.

2016 /des Paritipació a la jornada "Drets dels infants a la ciutat " de l'Ajuntament de Barcelona on anem a 
explicar el projecte "A les places".

2017 /gen Participació al projecte "Llana a dojo" amb alumnes del IES Celestí Bellera amb l'objectiu de fer 
participar a l'alumnat amb propostes de modificació de l'espai públic. Finalització del projecte marc de 
"A les places".

2017 /jun Comença l'activitat de "A les places!".
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Serveis Socials i Gent Gran

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

Accions

Desenvolupar recursos d’atenció amb visió pedagògica i preventiva que permetin resoldre els 
conflictes familiars que afecten negativament el desenvolupament 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.

2016 /des Reunions amb les EBASP per part dels educadors/es comunitaris per tal de detectar noves 
necessitats i treball en un nou disseny de treball grupal pel gener 2017

2017 /jun Durant el primer semestre s'ha realitzat el grup de dones a la zona nord de serveis socials i la 
intervenció grupal mitjançant el projecte de l'hort social.

2017 /des Dinamització grupal del projecte Volem amb adolescents de l'Escola Ferrer i Guàrdia vinculats a 
serveis socials. Octubre: engega el projecte de Moviment de serveis socials per a dones. Desembre: 
projecte Twerk de serveis socials noies adolescents.

2018 /gen Gener: canvi d'ubicació de l'hort de serveis socials (desplaçament al centre) i s'amplia el grup 
d'usuaris, treball de disseny del nou projecte Espai Congost de treball grupal per a adults.

Consolidació del projecte d'atenció psicològica per a famílies amb infants que són derivades dels equips 
d'atenció social primària municipals i del CIRD

2015 /des El projecte s'ha desenvolupat amb èxit. L'atenció ha anat dirigida a famílies ateses des dels serveis 
socials municipals o des del CIRD. Fins al desembre s'han atés un total de 26 usuaris/s i fins a 111 
sessions d'ajut psicològic.

2016 /des Durant el 2016, es van atendre un total de 25 infants i joves al programa d'atenció psicoterapèutica.

2017 /jun Durant el 2017 s'han atès un total de 55 infants i joves en el programa d'atenció psicològia i hi ha 4 
persones en llista d'espera.

2017 /des Durant el 2017 s'han atés un total 21 famílies que han generat una mitjana de 40 sessions de teràpia 
mensual.
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