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Projectes Estratègics i Comunicació

Àrea de Processos Estratègics i Comunicac

Alineament de les polítiques municipals amb els ODS

Accions
Inici del procés d'alineament de les polítiques municipals amb els ODS

2018 /mai Atorgament del suport de la Diputació de Barcelona per "Alineament de les polítiques municipals amb 
els ODS".

2018 /jul Contractació pel suport del projecte, que inclou un document d'anàlisi de la planificació, una sessió 
informativa, un taller per a tècnics municipals i l'elaboració d'un document guia pel treball de les 
polítiques locals seguint l'Agenda 2030

2018 /set Sessió informativa dels ODS (què són i com treballar-los localment) per als membres del govern 
municipals i caps d'àrea.

2018 /oct Elaboració del document d'anàlisi de les polítiques locals per veure el punt de partida de la planificació 
de Granollers en referència als ODS.

2018 /nov Taller de 8 hores (2 jornades) per a tècnics municipals (25) per tal de donar a conèixer els ODS i 
treballar de manera conjunta i didàctica com implementar-los i localitzar-los a Granollers. L'objectiu és 
establir una metodologia de treball.

En el marc del tancament del II Pla Estratègic, introduir els ODS per definir el proper Pla

2018 /jul Partint del Fòrum per la governança, es decideix impulsar un cicle de conferències per reflexionar 
sobre els reptes que afronten les ciutats del segle XXI.

2018 /oct Celebració del cicle "Ciutats sostenibles per transformar el món" per debatre: dret a la ciutat 
(M.Carmena, S.Ezquerra, B.Garcés, S.Picazo),corresponsabilitat (J.Jordana, N.Parlon, R.Gomà) i 
nous models de desenvolupament (N.Barbieri, G.Facundo, M.Pareja)

2018 /nov Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic per localitzar els reptes identificats al llarg 
del cicle de conferències, a través de la reflexió conjunta amb la ciutadania.

2018 /nov Recull de les relatories de les tres conferències a la pàgina web del II Pla Estratègic, que destaquen 
aquells reptes que afrontaran les ciutats del segle XXI, vinculats als ODS.

Comunicació i Relacions Institucionals

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

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

2016 /des Actualització i vinculació transversal de tots els temes noticiables i de totes les àrees de l'Ajuntament.
2018 /jun S'acompanya de forma continuada a tots els serveis municipals.

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.

2018 /jun Estem donant més visibilitat a les campanyes institucionals i posem un accent especial en la promoció 
de ciutat.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació interna i ntegral

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

2016 /jul Hem començat a analitzar i detectar les persones que estan a front office per veure quins canvis 
caldria fer o quina formació adequada haurien de rebre les persones que estan a l'entrada dels 
equipaments.

2017 /des S'ha format als front office respecte tots els canals de comunicació i informació que poden oferir a la 
ciutadania.

2018 /jun S'ha senyalitzat l'edifici de Can Puntas.

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

2016 /jul S'ha posat en marxa dos canals de Facebook i Twitter, assessorats per Comunicació i Imatge.
2016 /des Hem analitzat les xarxes socials que tenim actualiment per tal de marcar un mapa digital municipal 

que posarem en marxa durant el primer semestre de 2017.
2018 /gen S'han ampliat les xarxes socials municipals seguint l'assessorament marcat des del servei d'Imatge i 

Comunicació.
2018 /mai En els últims mesos ha incrementat notablement la interacció entre usuaris de xarxes socials i els 

propis serveis municipals en referència a temes que preocupen a la ciutadania i es dona resposta des 
del servei d'Imatge i Comunicació.

2018 /des Es reobre l'Instagram de l'Ajuntament, coincidint amb la campanya de Nadal. Es va fer un concurs 
d'Istagram i des de llavors tenim una activitat setmanal.

2019 /mar S'arriba als 7.500 seguidors a Twitter, un espai que la ciutdania utiliza per interactuar amb 
l'Ajuntament.

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

Accions
Definir una estratègia de marques d'Ajuntament coherent i amb criteris comuns, per aconseguir major 
notorietat i millor posicionament

2016 /des Es potencia la marca Ajuntament en tots els esdeveniments.
2018 /jun Continuem en la línia de fer notoris els elements diferencials de l'Ajuntament a través de la marca de 

ciutat.
2019 /mar El servei de comunicació es posiciona com a servei estratègic per a tot l'Ajuntament. Les accions que 

es duen a terme, es transmeten al servei perquè es puguin seguir criteris coherents.

Disposar d’un espai aglutinador de tota la informació de ciutat tant de les activitats organitzades per 
l’Ajuntament, com de les empreses municipals, com de terceres parts

2016 /des La web municipal, l'app Granollers, el Butlletí i el Rengle són els principals canals de difusió en els que 
s'engloba i es comunica la informació de les activitats que s'organitzen.

2018 /jun A més de les eines existents, es potencien les xarxes socials.

Definir l'estratègia de segmentació de la informació cap als públics i enviar la informació d'acord amb els 
resultats i utilitzant els diferents canals i formats

2016 /des Detectem els targets i utilitzem diferents canals en funció de la informació i dels públics que s'adrecen 
a nosaltres. Sobretot a través de mailing i missatges directes i públics de les xarxes socials 
institucionals.

2019 /gen Major presència a les xarxes socials per difondre activitats segons el segment de població a que van 
destinats.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

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

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

2016 /des L'Open Data és l'eina per aprofundir en l'anàlisi i l'avaluació de dades que acompanyen la informació i 
la comunicació.

2018 /jun Hi ha un protocol establert d'interacció entre el ciutadà i l'Ajuntament.

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

2016 /des A través de Gloogle Analitics i de programes d'anàlisi s'avaluen eines com la web municipal i les 
xarxes socials que ens donen indicadors que s'utilitzen per promocionar contingut.

2018 /jun Continuem disposant d'aquests indicadors, però continuem treballant per trobar models d'avaluació 
més eficients.

2019 /gen Al portal de dades obertes es publica el seguiment del Pla d'Actuació Municipal, els ingressos, 
despeses i contractes per fer-ne seguiment.

Contractació i Compres

Millora de  la contractació pública

Accions
 Incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública

2016 /set En el protocol de compra pública responsable s'inclouen clàusules socials, ètiques i ambientals.
2016 /des Aprovació pel Plenari de la Corporació de la Guia de compra pública responsable.
2017 /jun Pla de difusió i formació de la Guia de Compra Pública responsable, per donar-la a conèixer als 

diferents públics (interns i externs).
2017 /jul Implantació de la Guia de Compra Pública responsable, que inclou clàusules ambientals.

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

2016 /des El plenari de l'Ajuntament aprova la Guia de Contractació pública responsable
2017 /gen Es publica la guia de contractació pública responsable a la seu electrònica de l'Ajuntament a efectes 

de donar-ne difusió.
2017 /jun Difusió i formació interna als serveis municipals i empreses públiques depenents i consorcis adscrits 

de l'Ajuntament
2017 /jul Incorporació a la Contractació Pública de la Guia de Contractació Pública Responsable, que inclou 

clàusules socials i ètiques.

Crear la taula de la contractació per aconseguir més agilitat i eficiència a les compres públiques

2016 /jun S'ha creat la taula de contractació amb representants de totes les àrees i es fa el seguiment de la 
planificació de la contractació per serveis.

2017 /gen Manteniment de les convocatòries bimensuals de la Taula de contractació.
2017 /jul Treballar pel canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de mitjans electrònics en 

la contractació pública.
2017 /jul Treballar i fer el seguiment del canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de les 

clàusules socials, ètiques i mediambientals en la contractació pública,

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

Accions
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Projectes Estratègics i Comunicació

Contractació i Compres

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

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

2017 /jun Coordinació amb el servei de Promoció econòmica, per establir les línees a seguir per elaborar aquest 
projecte.

2017 /jul Jornades formatives amb les associacions de Petites i Mitjanes empreses de la ciutat de Granollers.
2018 /mai Sessió formativa destinada a PIMES, i comerç local
2018 /set Sessió formativa destinada a Gestories locals

Projectes Estratègics i Programació

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

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

2016 /mai Adaptació disseny i cercadors de Seu electrònica: canvi color, cercador google i inclusió contingut 
relatiu a transparència.

2016 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 67.396 usuaris i 118.293 sessions entre 
01/01/2016 i 31/12/2016.

2017 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 69.206 usuaris i 163.371 sessions entre 
01/01/2017 i 31/12/2017.

2018 /jul Adequació de la web i la Seu electrònica a la nova normativa de GDPR

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

2016 /mar Inclusió nous epígrafs de transparència per acompliment de llei 19/2014 i avaluació segell infoparticipa 
(entre altres: agenda alcalde, declaracions de béns de regidors)

2016 /mar Disseny del portal granollers.cat/transparencia com a entrada als ítems de transparència que conté la 
seu electrònica

2016 /abr Obtenció menció Segell Infoparticipa. En el moment de lliurament no es compleix en declaracions de 
béns i activitats de regidors, retribucions i béns alts càrrecs, contractació i actes de consells de 
participació.

2016 /nov Ampliació de la publicitat de les factures de proveïdors i registre de convenis a Granollers Mercat EPE.
2017 /set Inici de projecte amb Ricoh per automatitzar la publicació de dades a open data. Inicialment es 

treballen les dades de pressupost, factures, agenda, meteorologia, GIS.
2017 /des Realització de les proves finals per comprovar el bon funcionament de la plataforma RICOH.
2018 /nov Reformulació del portal de Transparència de l'Ajuntament de Granollers. S'ha estructurat en blocs el 

contingut perquè sigui més amigable i intuitiu pel ciutadà: http://wp.granollers.cat/transparencia/

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

2016 /jun Inici d'ús de l'aplicatiu QlikView “Indicadors socio-demogràfics locals”. Consisteix en una eina web per 
a l’explotació anonimitzada de dades agregades del padró d’habitants municipal. Inicialment ús intern. 
Recurs cedit per la Diputació de Barcelona.

2016 /oct Traspàs de la informació del portal d'indicadors externs a servidors interns
2017 /gen Creació de la pàgina que recull indicadors i dades bàsiques de Granollers 

http://granollers.cat/ajuntament/indicadors
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

Accions
2018 /set Seguiment del portal d'indicadors, vinculat al portal de dades obertes. La pàgina web pretén donar un 

fàcil accés a la informació de la ciutat.

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

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

2016 /feb Preparació de dataset de PAM per al seu seguiment mitjançant dades obertes
2016 /mai Participació a la xerrada sobre dades obertes a la jornada "Aplicació pràctica de la Llei de 

Transparència per als ens locals", organitzada per Administració Oberta de Catalunya, com a bona 
pràctica local

2016 /des Entre 1/1/2016 i 18/12/2016 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut, 
segons Google Analytics, 8.094 usuaris i 49.457 pàgines visualitzades.

2017 /des Entre 1/1/2017 i 18/12/2017 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut, 
segons Google Analytics, 10.756 usuaris i 41.960 pàgines visualitzades.

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

2015 /des Adjudicació del portal de dades obertes a l'empresa Desidedatum per 3 anys prorrogables a 2 mes.
2016 /des En la mesura del possible, s'informaran els projectes del Consell de ciutat amb dades obertes. S'està 

treballant per traslladar informació dels mercats (plànol i informació de parades) al portal.
2018 /mar Obtenció del 3r lloc de l'OpenDataRanking17 a nivell d'Espanya otorgat per 8wires

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

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

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.

2019 /gen Es percep un augment considerable de les peticions ciutadanes a través de les xarxes socials on es 
respon amb immediatesa.

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.
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2015-2019

Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

Accions
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.
2018 /jun Execució i seguiment del procés participatiu Pressupostos participiatius 2018-19 amb la plataforma 

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.

2019 /gen Impulsat a través dels diferents Consells, de les comissions del Consell de Ciutat i dels pressupostos 
participatius.

Implementar el projecte de pressupostos participatius

2018 /gen Aprovada la Guia dels pressupostos participatius pel Ple i posada en marxa de la plataforma per rebre 
i gestionar les propostes.

2018 /feb Recollida de les prospostes de la ciutadania del 10 al 18 de febrer. Total de propostes rebudes: 149.

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

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

2016 /des Es prepara un recull de 10 indicadors per cadascun dels projectes clau.
2018 /nov Inclòs al seguiment del PAM, disponible al portal de dades obertes (accions i actuacions).

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

2016 /feb Presentació del Programa d'Actuació Municipal 2015-2019 el dia 11 febrer del 2016
2017 /feb Seguiment del primer any del Programa d'Actuació Municipal 10 març 2017
2018 /feb Presentació en roda de premsa oberta del seguiment del PAM el dia 28 de febrer del 2018.
2018 /jun Seguiment del PAM amb les aportacions dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament.
2018 /des Seguiment del PAM.

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

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

2018 /abr 6 abril: Festa del Voluntariat a la Porxada. Participen 15 entitats i s’hi adrecen 80 persones

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

2016 /des Per tal de fer un seguiment d'aquest projecte transversal i mantenir informat al Consell directiu del Pla 
Estratègic, es mantindrà el contacte amb el Consell de la FP.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

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

Accions
2017 /jun Suport al grup de treball Mobilitat Internacional del Consell de la Formació Professional coordinat per 

la Cambra de Comerç de Barcelona.
2018 /gen Assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional.
2018 /jun Suport i assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional i al grup de 

treball Mobilitat Internacional

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

2016 /jul Seguiment del projecte amb els directors dels dos centres educatius involucrats en el projecte (IES 
Bellera i Cumella), per tal de recollir les seves impressions sobre l'experiència. Presentació final de 
l'estudi prevista pel setembre.

2016 /oct Entrega del document final del projecte i publicat a la web del II Pla Estratègic.

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats

2016 /set Aprovació del Consell Directiu de la creació de dues comissions pels projectes:
- Foment de l'activitat empresarial innovadora
- Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

2017 /feb Celebració de les dues reunions per cada una de les comissions al llarg dels mesos de gener i febrer.
2017 /abr Transmès les idees proposades de les comissions a la reunió del Consell Directiu del II Pla Estratègic 

de Granollers celebrat el 24 d'abril de 2017.
2017 /oct Aprovació del Consell Directiu de tirar endavant en el marc de Foment de l'activitat empresarial 

innovadora de 5 contractacions d'agents innovadors de Granollers per 9 mesos
2017 /nov Aprovació del Consell Directiu de l'encàrrec de la Millora integral dels espais públics de la segona 

corona urbana perquè s'analitzi l'espai de la zona nord de Granollers delimitat via del tren, carrer 
Francesc Riba i c/ Corró.

2018 /abr Document final de la Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana. Incorpora fitxes 
específiques per cada actuació de micro-urbanisme.

2018 /jun Redacció i presentació de la convocatòria de les Beques d'Agents Innovadors
2018 /jul Valoració dels 5 projectes presentats en les Beques d'Agents Innovadors de Granollers

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció eu ropea participant en programes i 
iniciatives juntament amb altres municipis i instit ucions de la Unió Europea

Accions
Estructurar el servei de suport per a projectes europeus i definir la cartera de serveis

2016 /mar Proposta d'una carta de serveis sobre projectes europeus, que caldrà adaptar en funció del programa 
específic on s'emmarca el projecte a presentar o en el que es participa com a soci.

2017 /jun Recerca de possibles propostes vinculades amb els projectes prioritzats en el Pla de Projecció 
Exterior. S'ha realitzat un extracte d'aquells programes on es pot presentar un projecte.

2019 /feb Hi ha persones tècniques que donen suport als serveis que presenten projectes europeus, però no 
s'ha definit la cartera de serveis.

Cerca de finançament per desenvolupar projectes de ciutat

2016 /gen Presentació proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris i un 
pilot a nivell local per portar a terme el projecte Ecocongost

2016 /gen Presentació a través de la Diputació de la proposta EDUSI i en col·laboració amb ajuntaments de 
Vilafranca del Penedès, Manresa, Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú. Objectiu eficiència 
energètica amb reinversió social. Finançament 2,9 M EUR.

2016 /gen Presentació proposta Thermos a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris per 
portar a terme el projecte Ecocongost. Finançament 142.756 EUR.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció eu ropea participant en programes i 
iniciatives juntament amb altres municipis i instit ucions de la Unió Europea

Accions
2016 /mai Obtenció projecte Thermos a convocatòria Horizon 2020. 142.756,25 euros de finançament per a 

personal dedicat al projecte i estudis implantació al territori
2016 /jul Preparació projecte “EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES ” dins el programa 

DEAR liderat pel Ayuntamiento de Madrid.
2016 /set Presentació projecte LIFE ALNUS, de recuperació de l'entorn fluvial, conjuntament amb el Centre 

Tecnològic Forestal Catalunya (CTFC)
2016 /nov Preparació de la proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, liderada pel soci turc Ekodenge. La 

proposta fou denegada en convocatòria 2016 i es preveu millorar-la per 2017 a partir de la valoració 
feta.

2017 /abr Presentació del projecte LIFE Alnus, de recuperació de l'entorn fluvial del Congost. Projecte atorgat. 
312.000 EUR.

2017 /mai Presentació projecte Erasmus+ Sport SW-UP! de promoció de l'esport femení amb el suport de BM 
Granollers i Club Atletisme l'Aire. Projecte atorgat.

2018 /abr Atorgació d'ajudes de la DIBA per un projecte per promoure l'handbol.
2018 /nov Sol·licitud d'un fons FEDER per finançar la segona fase de museïtzació de la Tèrmica i desenvolupar 

un projecte de promoció de turisme industrial a la ciutat.

Gestió i coordinació dels projectes aprovats

2015 /oct Gestió del projecte Alera sobre reutilització d'aigua liderat per l'Ajuntament de Granollers.
2016 /des Justificació projecte Alera.
2017 /abr Preparació primera reunió a Granollers i presentació de la primera justificació parcial del projecte 

Thermos.
2017 /jun Atorgament projecte europeu LIFE Alnus.
2018 /jun Presentació de dues bones pràctiques de promoció de la participació fenenina en activitats esportivers 

a Bassano del Grappa (Itàlia) en el marc del projecte SW-UP Sport Women in the Urban Places

Presentació de projectes a les diferents convocatòries

2016 /feb Presentació projecte Educating Memories. Raise awareness through the experience of bombed cities 
(EDUME) dins el programa Europe for Citizens. European remembrance on l'Ajuntament de 
Granollers actuava com a líder.

2016 /mar Presentació projecte CongostNet en el programa Urban Innovative Actions on l'Ajuntament de 
Granollers hi anava com a líder.

2016 /jun Presentació projecte EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES en el marc del 
programa Development Education and Awareness Raising (DEAR).

2016 /oct Aprovat el projecte Compose al Interreg Mediteranean. Subvenció 199.770,40 euros
2017 /mar Presentació del projecte ORANGE LABS en la convocatòria Interreg Mediterranean. Primera fase 

superada: Projecte elegible.
2017 /abr Presentació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+ 

SPORT: associacions de col·laboració.
2017 /abr Presentació del projecte BIO-LOOPs en el marc del programa Urban Innovative Action. Projecte sobre 

els fluxos biodegradables locals tancant el bucle i guanyant en la participació social en la recuperació 
de recursos renovables (economia circular)

2017 /mai Recolzament i aprovació del projecte Perfil de la Ciutat com a bona pràctica en el marc del programa 
Urbact.

2017 /jun Aprovació del projecte ALNUS (Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests 
in the Mediterranean Region) dins la convocatòria LIFE + 

 coordinat pel Centre Tecnològic Foreal de Catalunya.
2017 /jul Presentació del projecte "CEMAWAS2" en el marc del programa SUDOE. Implementació d'estratègies 

locals d'economia circular reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Ha passat la 1a fase.
2017 /jul Presentació projecte "RIVER SUDOE" en el marc del programa SUDOE. Foment de la biodiversitat i 

visibilitat dels serveis ecosistèmics des de la Gestió local sostenible i participativa dels rius. Ha passat 
la 1a fase.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Projectes Estratègics i Programació

Programes europeus: Impulsar la nostra projecció eu ropea participant en programes i 
iniciatives juntament amb altres municipis i instit ucions de la Unió Europea

Accions
2018 /gen Aprovat el projecte "CEMAWAS2". Sobre la implementació d'estratègies locals d'economia circular 

reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Atorgada subvenció de 165.600,75€.
2018 /gen Aprovació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+ 

SPORT: associacions de col·laboració. (Gener 2018 - Juny 2019). Pressupost Ajuntament: 28.625,00 
euros. Subvenció Comissió Europea 22.900,00 euros.

2018 /jul Atorgament d'una subvenció per fer curs europeu de plans de mobilitat urbana sostenibles amb altres 
municipis d'Europa finançat per SUMP Learning Programme 3: Tools and services for SUMP 
elaboration and measure selection (September 2018 - February 2019)

Buscar aliances europees per projectes vinculats a la creativitat i altres projectes estratègics de la ciutat

2016 /jun Contactes amb altres propostes similars com una d'Alguer (Itàlia) i d'altres socis provinents de les 
reunions de Dundee (UK) i Fabra Coats - Barcelona del programa Culture for cities and regions.

2017 /mar Contactes amb el municipi de Klaipeda (Lituània) que van visitar Roca Umbert en el marc d'un 
projecte de col·laboració d'indústries culturals i labs New Media i recolzament perquè ells siguin 
capital de la cultura a Lituània.

2017 /mai Participació en la jornada GCDN CONVENING - Barcelona (Global Cultural District Network) 
organitzada per la Diputació de Barcelona - Relacions Internacionals  sobre ciutats i indústries 
culturals els dies 10-13 de Maig.

2017 /jun Contacte amb la proposta "Living Labs" en el marc de programa Europe Creative. Proposta liderada 
pel Département de Seine-et-Marne té com objetiu desenvolupar una tecnologia de mediació 
innovadora en un edifici patrimonial (la Tèrmica de Roca Umbert).

2017 /des Incorporació de Roca Umbert a la Xarxa Internacional Trans Europe Halles de Fàbriques de Creació.

Projecte en el marc del programa EDUSI per destinar 3M€ a la millora de l'eficiència en l'enllumenat públic 
i reducció i de la despesa energètica

2016 /nov Proposta EDUSI ha estat denegada.
2017 /mai El servei de Sistemes d'Informació i Medi Ambient han treballat per sensoritzar i col·locar a la 

plataforma Sentilo diversos equipaments i instal·lacions inclosos en la proposta EDUSI.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

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

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

2016 /mai Participació a la ponència de treball de la Federació de Municipis de Catalunya per a la realització d'un 
codi ètic comú.

2016 /nov Tancament del document de Codi Ètic de la Federació de Municipis de Catalunya en col·laboració 
amb l'expert Rafael Jimenez Asensio. D'aplicació a directius i polítics.

2017 /set Es publica el codi ètic de servei públic de Catalunya.
2018 /jul Codi de conducta per a regidors i alts càrrecs aprovat.
2018 /oct Formació a l'equip de l'Ajuntament.

Establir mecanismes de seguiment i avaluació

2016 /des Es valora en diversos fòrums la necessitat que hi hagi un Òrgan/Síndic que treballi per tots els 
Ajuntaments.

2018 /jul El codi ètic estableix els mecanismes de seguiment i avaluació.

Govern i Economia
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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 expedients de regularització.

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

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

2016 /gen Bonificació del 20 per cent de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries 
domiciliàries, a les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 euros.

2016 /gen Increment d'un 5 per cent  la bonificació de l'impost d'activitats econòmiques, per als subjectes 
passius que hagin incrementat en més d'un 5 % el promig de la seva plantilla.

2016 /feb Bonificació del 20 per cent de la taxa de clavegueram, a les famílies monoparentals amb uns 
ingressos bruts inferiors a 18.000 euros.

2016 /des Bonificació de fins el 30 per cent sobre la quota municipal de l'Impost sobre les actiivitats 
econòmiques per increment de plantilla amb contracte indefinit. El percentatge s'incrementarà en un 3 
per cent, per cada treballador aturat de llarga durada.

2016 /des Bonificació del 50 per cent sobre la quota de l'Impost de béns immobles urbans, als imobles propietat 
de persones físiques que s'adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de 
Granollers.

2016 /des Bonificació del 95 per cent de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres, sobre el pressupost 
de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció.

2016 /des Bonificació del 15 per cent, de la matrícula i escolaritat de les escoles bressol, per a famílies 
nombroses i monoparentals

2016 /des Reducció del 50 per cent del preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials, per 
les activitats professionals.

2018 /gen Es regula la bonificació aplicable als vehicles, segons l'etiqueta ECO. Augment de la bonificació, que 
passa del 25% al 50 %, en els darrers 3 anys d'aplicació.

Hisenda i Serveis Generals

Reclamar que tant el govern de l'Estat com el de la  Generalitat de Catalunya estableixin un 
finançament més just i adequat als ajuntaments.

Accions

Millorar el tractament fiscal i reduir la càrrega i mpositiva de les persones i famílies en situació 
de pobresa.

Accions

Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin 
incrementar la seva aportació a programes susceptib les de ser patrocinats o esponsoritzats.

Accions
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Govern i Economia

Hisenda i Serveis Generals

Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin 
incrementar la seva aportació a programes susceptib les de ser patrocinats o esponsoritzats.

Accions

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

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

2015 /des S'assoleix a 31/12/2015 un percentatge d'endeutament del 50%.
2016 /des S'assoleix a 31/12/2016 un percentatge d'endeutament del 42%.

La reducció de la ràtio és fruit de la cancel·lació anticipada de dos préstecs (2,8 milions) i de la 
substitució per fons propis de 0,9M€ de deute pressupostat en el 2016.

2017 /des Es preveu assolir a 31/12/2017 un percentatge d'endeutament del 43% (calculat sobre ingressos 
2016) .
Altre cop s'ha substituït part del deute pressupostat per finançament propi (1,4M€).

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

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

2017 /des L'Ajuntament pressuposta una inversió durant l'any 2017 de 21,9 milions d'euros.
2018 /gen L'Ajuntament pressuposta, en termes consolidats, una inversió per al 2018 de 9,3 milions d'euros.

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

2017 /feb En les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero s'incorporen mesures per a 
l'eficiència energètica i d'aigua.

2017 /mar Reforma planta segona edifici Can Puntas amb incorporació de mesures per a l'eficiència energética
2017 /set Adjudicació contracte obert a lorigen. Fins al 2019 s’implementaran programes d’estalvi energètic i 

campanyes a un total de 65 equipaments muncipals d’ús esportiu, docent, administratiu, cultural, 
social i altres.

2018 /gen Execució de les mesures incloses en el pla per a l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en els 
equipaments municipals (2015-2020) de manera continuada.

Analitzar mitjançant auditories de gestió, econòmic a i d’eficiència, un servei cada any.

Accions

Oficina d'Atenció al Ciutadà

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

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

2016 /jun Amb l'entrada en vigor de la llei 39/2015 que obliga a les empreses a tramitar electrònicament davant 
l'ajuntament, s'han organitzat diverses accions de formació a l'OAC i Can Muntanyola.
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Oficina d'Atenció al Ciutadà

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

Accions
2016 /jul En confecció el loc web de tramitació electrònica per informar i promoure l'ús de les diferents formes 

de identificació i signatura electrònica.
2016 /oct Es publica el lloc web de suport a la tramitació electrònica.
2017 /gen S'han fet sessions de formació al col·lectiu de centres educatius (directors/es de centres educatius i 

similars).
2017 /mai S'han fet sessions de formació a aspirants a presentar-se a processos selectius de l'Ajuntament.
2017 /jun S'ha replantejat el sistema de tramitació de subvencions a entitats simplificant-lo i possibilitant la 

realització de les diferents fases a través de internet.
2017 /jun S'ha fet formació a les entitats per formar-los en l'ús de l'administració electrònica.
2018 /jul Es fan sessions de formació obertes cada vegada que hi ha processos selectius per facilitar que les 

persones candidates facin el tràmit a través de internet.
2018 /nov En licitació un nou sistema de gestió de cues que informarà el ciutadà dels temps d'espera en temps 

real i permetrà l'expedició de volnats d'empadronament de manera automàtica.

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

2016 /jun S'estan impantant els primers prcediments que permeten conèixer ll'estat de tramitació electrònica 
d'una sol·licitud (certificats de l'àrea territorial i declaració responsable d'inici d'activitat.

2016 /oct Es crea l'espaii de suport a la tramitació electrònica a l'OAC per explicar personalment els usuaris el 
funcionament de l'Oficina Virtual.

2017 /des S'està analitzant families de procediments per poder mostrar l'estat dels expedients tenint en compte 
la nova Llei de Protecció de dades que entra en vigor a maig de 2018.

2018 /jul S'han reconfigurat diferents famílies de procediments per poder mostrar a la seu l'estat de tramitació 
de diferents tràmits.

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

2016 /jun Durant el mes de juliol es posen en funcionament 35 nous tràmits que es podran fer per internet.
2016 /oct S'han publicat 12 nous tràmits que es poden fer per internet.
2017 /gen Tots els treballadors de l'Ajuntament estan obligats a presentar les seves sol·licituds a través de la 

intranet corporativa i les notificacions de resolució es faran electrònicament.
2017 /jun Els diferents passos per obtenir una subvenció per entitats es digitalitzen i ja es poden fer per internet.

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

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

2016 /nov Es comencen a fer les primeres notificacions electròniques per determinats procediments
2016 /des S'han fet sessions de formació al personal de l'Ajuntament per conèixer el funcionament de la 

notificació electrònica.
2017 /des Es poden notificar electrònicament tots els procediments que es fan amb l'eina de tramitació 

d'expedients.

Organització i Logística

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

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

2016 /jun S'organitzen les jornades Digital Granollers orientades a l'educació i es llença un repte a les escoles 
relacionat amb la mobilitat per fomentar les vocacions tecnològiques

2016 /jun Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
2017 /mar Es fan sessions setmanals de treball amb els centres educatius de secundaria per reflexionar al 

voltant de l'impacte de l'univers 2.0 als centres.
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Organització i Logística

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

Accions
2017 /nov S'inaugura el taller de fabricació a Roca Umbert que facilita l'accés a tecnologia i coneixement a 

centres educatius, professorat, famílies,...
2017 /des Es formalitza el projecte VallèsBot que promou les vocacions tecnològiques entre alumnes de primaria 

i secundaria
2018 /jun S'està definint participativament l'estratègia i l'enfoc del futur taller de innovació social (inspirat 

originàriament en el model FabLab) que s'ubicarà a les instal.lacions de Roca Umbert

Organització i Serveis Tecnològics

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

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

2016 /jun Simplificació d'alguns tràmits mijançant la reducció de documentació a aportar
2016 /nov Es fan sessions mensuals de formació dirigides a empreses per faciitar la tramitació amb l'Ajuntament 

a través de internet
2017 /jun S'han simplificat molt els tràmits de beques i subvencions a entitats
2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir 

sense que l'hagi d'aportar.

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

2016 /jun S'estan redactant les bases per simplificar l'aportació de documentació en els procediments d'ajuds i 
subvencions de tal manera que és l'administració qui obtindrà la documentació disponible a altres 
adminstracions.

2017 /mai S'ha redissenyat el sistema de recollida de peticions de beques substituïnt l'aportació de docuemnts 
per part del ciutadà per autoritzacions de comsuulta a internet.

2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir 
sense que l'hagi d'aportar.

2018 /jul A la campanya de beques 2018 s'ha gairebé duplicat el número de documents que la ciutadania no ha 
d'aportaramb prop de 6.000 documents no aportats.

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

2016 /jun Ja s'ha adquirit el software i una tablet per poder presentar sol·licituds a l'oac a través de signatura 
biomètrica.

2016 /jun Per a determinats col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament (a partir de 1 
d'octubre 2016) s'estan implantant sol·licituds que es podran presentar a través d'usuari password

2018 /jun Durant el 4rt trimestre es preveu l'entrada en funcionament del sistema de identificació cl@ave.

Implantar la signatura biomètrica a l'OAC i a determinats serveis

2016 /set Es posa en marxa la signatura biomètrica a l'OAC.
2018 /jul S'ha realitzat la primera acta d'inspecció on s'ha recollit la signatura biomètrica del ciutadà
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Organització i Serveis Tecnològics

Dotar de capacitat els sistemes d'informació per co mpartir dades i reutilitzar la informació que 
disposen, tant en els seus sistemes com accedint a sistemes d’altres administracions.

Accions

Actualitzar el pla de qualitat amb l’objectiu de bu scar la satisfacció dels ciutadans i 
ciutadanes amb els serveis municipals i amb la seva  participació.

Accions

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

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

2016 /jun S'està treballant amb la Diputació per la sensortizació de 3 equipaments municipals que volcaran les 
dades a la plataforma Sentilo.

2017 /mar Es posa en producció la plataforma Sentilo en col·laboració amb la Diputació de Barcelona on es 
recullen indicadors de diferents àmbits

2018 /oct S'està elaborant el projecte de l'espai Roca Umbert Lab de innovació social digital, que ha de ser 
l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.

2019 /mar Es presenta el projecte RU LAB, un espai d'innovació social que es situarà a l'antiga fàbrica Roca 
Umbert.

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

2016 /jun Es continua promovent el desplegament de infraestructura de fibra òptica a la ciutat.
2018 /gen Ja tenim fibra a tots els polígons, però es segueix treballant per millorar.

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

2016 /des S'està traballant amb la Diputació de Barcelona per impulsar una infraestructura de servidors al núvol 
(cloud computing), juntament amb altres miunicipis de tamany mitjà de la província.

2017 /abr Es posa en producció la plataforma Sentilo que recull diferents indicadors de gestió de la ciutat en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona

2017 /mai Es posa en marxa un projecte pilot per implantar un servei de correu electrònic per tots els 
ajuntaments de la província impulsat per la Diputació de Barcelona

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

2016 /jun Dins l'àmbit Ciutadania Digital s'està discutint el full de ruta per a l'atracció de noves activitats 
intensives en TIC.

2017 /jun S'està treballant una proposta per implantar un Fab Lab a Roca Umbert.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació de Roca Umbert.
2018 /jun S'està fent l'anàlisi del nou Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de 

Roca Umbert.
2019 /feb Es presenta el RU LAB, un espai d'innovació social.
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Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

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

2016 /des S'està treballant en la definició dels objectius que hauria de perseguir prioritàriament aquesta comissió 
per posteriorment cercar els membres que l'han de composar.

2018 /jun S'ha iniciat un procés participatiu per al disseny del model del futur taller de innovació social que serà 
l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.

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

2016 /des S'estan fent sessions de formació mensuals per explicar el funcionament de l'Oficina virtual d'atenció 
ciutadana.

2017 /jun Es llença un repte als centres educatius en el marc del digital granollers perquè aquests busquin 
solucions al repte de la mobilitat utilitzant la tecnologia.

2018 /mai A la setmana tecnològica s'han presentat els resultats del reptes llançats als centres educatius de la 
ciutat.

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

2017 /jun Es celebren les jornades del Granollers Digital dins el MAC per aprofitar la infraestructura i unir 
esforços atesa la progressiva fusió entre les qüestions que tracten els dos esdeveniments.

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

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

2016 /jun Des del Grup de Treball del Pla per la Societat del Coneixement s'està treballant en la coordinació 
dels agents del territori.

2018 /jul S'han fet sessions de treball anb diferents serveis i equipaments de la ciutat per al disseny del futur 
Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de Roca Umbert.

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

2016 /jun Dins el pla de la Societat del Coneixement s'està treballant conjuntament amb la línia de treball del 
projecte "sobre pantalles" que promou diferents sessions de debat entre el col·lectiu de professors de 
secundaria sobre qüestions com l'ús de les TIC.

2016 /des S'han fer unes sessions de treball amb tots els institut de Granollers "Seminari univers 2.0 als centres 
escolars" i s'està treballant en les conclusions d'aquest grup.

2017 /jun Dins el projecte "sobre pantalles" s'han organitzat sessions de reflexió amb professors de centres 
educatius de secundaria per reflexionar a l'entorn de l'univers 2.0 als centres educatius. Es publiquen 
els resultats al Digital Granollers.

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

2016 /jun Es manté una àmplia oferta de formació per a tots els col·lectius amb dificultat d'accés i s'està atent a 
les noves necessitats que poden sorgir en l'àmbit de les noves tecnologies

2016 /nov Durant aquest any s'han connectat 5 equipaments municipals a servei de banda ampla.
2017 /feb Es millora el servei públic de wifi de diferents equipaments municipals.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per 

part de centres educatius, professorat, families, etc.
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Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

Accions
2018 /jul S'està treballant en el futur Taller de Innovació Social que tindrà vocació de lluita contra l'escletxa 

digital
2019 /gen Es fan diversos cursos i tallers a Roca Umbert sobre l'ús de les tecnologies, per eliminar l'escletxa 

digital.

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

2016 /jun S'ofereixen diverses actiivtats de robòtica educativa (tallers, casals, etc.).
2017 /jun Durant la celebració del Granollers Digital es llença un repte als centres educatius a treballar durant el 

curs 2017/2018.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per 

part de centres educatius, professorat, families, etc.
2018 /mai En el marc de la Fira tecnològica es presenten els resultats del repte que s'havia proposat l'any 

anterior

Promoció Econòmica

Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda pe r càpita.

Accions
Mantenir els tipus impositius i tarifes dels tributs municipals.

2015 /gen En l'exercici 2015 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.
2016 /gen En l'exercici 2016 no s'han incrementat els tipus de gravamen i tarifes dels tributs municipals
2017 /nov En ll'exercici 2017 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals
2018 /gen En l'exercici 2018 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.

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

Accions
Auditoria anual de les empreses municipals

2016 /ago Auditats els comptes anuals de les empreses municipals de 2015.
2018 /des Auditats els comptes de les societats mercantils i de l'entitat pública empresarial dels anys 2016 i 2017.

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

Accions

Recursos Humans

Publicar l’organigrama tècnic municipal i el catàle g de serveis que presta l’Ajuntament de 
Granollers

Accions
Publicació de l'organigrama a la seu electrònica

2016 /jun Es publica l'organigrama específic de cada àrea a l'apartat l'Ajuntament - Organització municipal de la 
Seu electrònica. Actualització constant.

Publicació del catàleg de serveis
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Recursos Humans

Publicar l’organigrama tècnic municipal i el catàle g de serveis que presta l’Ajuntament de 
Granollers

Accions
2016 /jun Es publica el catàleg de serveis electrònics a l'apartat Oficina virtual - Guia de serveis electrònics.
2016 /jun Es publiquen les cartes de serveis de l'Ajuntament a Informació pública. Actualització constant.
2017 /abr En l'avaluació Infoparticipa de la UAB es demana actualitzar cartes de serveis i el model que es 

suggereix és el de Santa Coloma de Gramenet. Cal pressupostar i programar l'actualització d'acord 
amb el Direcció de Serveis d'Organització.

Pla de Formació 2016-2019

Accions

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

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

2017 /jul Desenvolupament dels treballs de valoració de llocs de treball.

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

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

2017 /gen Presentació pública del Codi ètic per electes i alts càrrecs dels governs locals

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

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

2017 /gen Desenvolupament del Pla de Formació 2016-2019 amb accions formatives concretes.

Nou aplicatiu per la gestió de Recursos Humans i nòmina

2017 /jun Adquisició per concurs obert de l'aplicatiu de gestió de Recursos Humans i de confecció de la nòmina 
del personal de l'Ajuntament, Patronat de Museu i EPE Granollers Mercat.

Sistemes d'Informació i Comunicació

Promoure l’extensió de nous serveis cloud en infrae structura (servidors) i programari a 
l’administració per a la gestió de determinats serv eis.

Accions
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Sistemes d'Informació i Comunicació

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

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

2016 /jun Granollers ha liderat la coordinació amb altres 3 ciutats intermitges i la Diputació per promoure la 
creació d'un primer CPD al cloud de la Diputació de Barcelona

2017 /mai S'inicia un projecte pilot de correu electrònic al núvol, gestionat per la Diputació de Barcelona i 
promogut per l'Ajuntament de Granollers

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

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

2016 /abr Implantació de la signatura electrònica de documents a través de dispositius mòbils
2017 /mar Alguns treballadors/ores dels àmbits de via pública, activitats, obres, salut pública i medi ambient ja 

treballen amb tablets i portàtils com a pilot per comprovar-ne la funcionalitat.
2017 /oct S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
2017 /des Es faciliten tauletes a tots els regidors del consistori per facilitar l'accés en electrònic a tota la 

documentació dels plens, juntes de govern i comissions informatives
2018 /jul Es realitza la primera acta d'inspecció amb tauleta recollint la signatura biomètrica de l'inspeccionat
2018 /oct Els inspectors d'obres ja operen amb tauletes per no haver de moure's amb documentació impresa

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

2016 /set S'adjudica una nova plataforma wi-fi
2016 /oct S'instal·len els nou punts d'accés amb la nova plataforma (a l'OAC)
2017 /feb Es substitueixen wifi desfasades tecnollògicament a diferents euquipaments municipals i se 

n'implanten de nous
2017 /feb S'implanta la nova eina que permet gestionar millor, amb més seguretat i acomplint els requeriments 

legals els wifis públics i privats dels equipaments municipals.
2017 /nov S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
2018 /mai Implantada la segona fase del projecte de dotació de wifi als equipaments municipals
2018 /oct A punt d'adjudicar un nou Center de Processament de Dades que garantirà més prestacions, 

seugretat i redundància dels sistems informàtics
2019 /gen Implantat el nou servei wifi als equipaments.

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

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

2016 /des Es posa en marxa la plataforma centralitzada que gestiona els diferents punts d'accés wifi
2017 /gen Es posa en funcionament la plataforma electrònica que permet l'intercanvi de coneixement entre 

tècnics municpals.
2017 /oct Es celebra una trobada de tècnics informàtics municipals a nivell de Catalunya a les dependències de 

l'Auntament de Granollers.
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Sistemes d'Informació i Comunicació

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

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

2017 /nov S'han realitzat diverses actuacions relacionades amb la seguretat del lloc de treball.

Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

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

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

2016 /oct Elaboració d'un cens de les activitats que generen emissions  industrials a l'atmosfera (48 activitats).
2016 /des Recuperació de les llicències de les activitats censades per tal de caracteritzar els focus d'emissions 

industrials de què disposen a efectes de requerir l'acreditació del compliment dels límits d'emissió.
2017 /jun Introducció de dades d'emissions de contaminants a l'atmsofera de cadascuna de les activitats 

incloses en la base de dades, i detecció d'incompliments.
2018 /gen S'està finalitzant el cens de les activitats que generen emissions industrials a l'atmosfera.
2018 /des S'han començat a fer requeriments de controls d'emissió a l'atmsofera a les activitats amb 

mesuraments caducats

Millorar la gestió del control d'activitats

Accions
Incrementar el control dels continguts dels projectes d’activitats

2018 /gen S'ha assolit un nivell d'exigència en el contingut dels projectes òptim.

Programar actuacions sistemàtiques d'inspecció.

2016 /nov S'està treballant en la definició del pla d'inspecció i del programa anual.
2017 /jun S'ha demanat a Informàtica que es puguin elaborar els llistats del programa de verificació.
2018 /gen Proposar al Servei d'Informàtica una fitxa amb contingut ambiental per cada activitat del cens que 

caldrà mantenir acutalitzat quan s'aprovi el pla i els programes de verificació de les activitats.

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

2016 /jun Reducció del número de requeriments per expedient. S'avança la visita d'inspecció per fer un únic 
requeriment per corregir les deficiències documentals i l'adopció de mesures correctores.

2016 /nov Per tal de complir els dos mesos de termini que la normativa estableix entre l'inici i la finalització d'un 
procediment d'esmena, abans d'iniciar el procediment es cita a l'interessat i se li atorga un temrini 
"extraoficial" per corregir les deficiències.

Integrar els aspectes relatius al control d'activit ats en les fases inicials dels procediments 
d'elaboració d'ordenances i/o modificiació de norme s de planejament urbanísitic

Accions
Participació en la modificació de determinats articles del POUM

2015 /oct S'ha participat en la definició i regulació d'usos (restauració i degustació), definició de compatibilitats 
en les situacions relatives, etc.

Participació en l'elaboració de l'ordenança de regulació dels clubs socials privats de consum de cannabis
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Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

Integrar els aspectes relatius al control d'activit ats en les fases inicials dels procediments 
d'elaboració d'ordenances i/o modificiació de norme s de planejament urbanísitic

Accions
2016 /abr S'han incorporat en l'ordenança aspectes que regulen l'aïllament acústic, la ventilació i evacuació de 

fums i l'estanqueitat dels locals, així com s'ha definit el règim d'habilitació d'aquestes activitats.

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

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

2015 /gen Informe tècnic dels aspectes relatius al compliment de la normativa ambiental i de prevenció 
d'incendis en els projectes de llicències d'obres.

2015 /des Definició del fluxe de tramitació de la declaració responsable d'obertura d'activitats i dels models de 
documents associats.

2016 /nov Inici de la tramitació on line en tots els procediments (declaració responsable, comunicació prèvia, 
llicència ambiental, llicències d'espectacles i recreatives, denuncies, etc.)

2018 /gen El conjunt d'accions anteriors dutes a terme han permès una nivell de simplificació òptim fins el límit 
que permet la normativa.

Adoptar mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es puguin 
iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una única finestreta empresarial

2015 /oct Posada en marxa de la tramitació electrònica dels certificats d'activitats.
2016 /mai Posada en marxa de la tramitació electrònica de la declaració responsable d'obertura de les activitats.
2016 /nov L'ajuntament de Granollers s'integra plenament a la Finestreta única empresarial dins el canal 

empresa de la Generalitat amb ple accés als nostres tràmits des de aquest portal web, punt de 
referència únic de les empreses.

2018 /gen A data d'avui, dels 16 tràmits de llicència d'activitat que hi ha a Canal Empresa (Finestreta única 
empresarial), 8 (50%) ja es poden iniciar telemàticament des de aquest Portal. Resta (8), pendents 
d'incorporar.

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions
Suport en l'obtenció de dades, el càlcul i comentaris dels indicadors de perfil de ciutat en el seu apartat de 
sostenibilitat

2015 /mai Proposta d'indicadors i cerca de fonts homogènies i indicadors per les ciutats que treballen la 
publicació del Perfil de ciutat en l'apartat de sostenibilitat

2017 /mai Cerca de dades i càlcul d'indicadors de sostenibilitat de les ciutats que participen anualment en el 
PERFIL DE CIUTAT: consums d'aigua, residus, mobilitat, contaminació atmosfèrica, emissions, 
consums energètics, etc.

2017 /jun Càlculs d'indicadors sobre gestió de residus per a la sol.licitud de subvenció per a la millora de la 
gestió de la FORM.

2018 /mai Suport en la cerca de dades pels indicadors de sostenibilitat i qualitat de l'aigua. Actualització de la 
sèrie de dades referent a la qualitat de l'aigua del riu.

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

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions
2015 /mai D'acord a la plantilla aprovada a Europa elaboració de l'informe de seguiment de l'inventari 

d'emissions i grau d'execució del PAES a partir dels indicadors pactats. Actualització de les actuacions 
incloses en el PAES

2016 /jul Informe incorporat al PAESC i lliurat a la Diputació de Barcelona sobre les esmenes proposades als 
informes de seguiment dels equipaments municipals segons inventari del PAES. Revisió tècnica dels 
indicadors per millorar el model de seguiment.

2016 /set Proposta i càlcul d'indicadors de seguiment dels nous instruments de planificació energètica i 
adaptació al canvi climàtic a aprovar.

2016 /oct Procés participatiu per a l'aprovació del pla d'adaptació i el nou PAESC en el si del Consell Assessor 
de Medi Ambient (amb participació ampliada) i amb l'ús del bloc/directori sobre energia i canvi climàtic

2018 /set En revisió per l'oficina del CoM la plantilla de seguiment del PAES i la vinculació amb el seguiment del 
PAESC. Pendent de l'anàliasi en els treballs de suport de la transició de l'Agenda 21 cap a l'A2030 
atorgats per la Diputació de Barcelona.

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió mun icipal i en els documents de planificació 
estratègica de Granollers.

Accions
Gestió municipal: manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per a la renovació del certiticat 
EMAS. Planificació estratègica: adaptació del PAES al Nou Pacte d'Alcaldes i als objectius del 30/40 
derivats de la COP21.

2016 /abr Manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per renovar el certificat EMAS (vigent fins 
10/01/2017).

2016 /mai Inici dels treballs per redimensionar els objectius del PAES 2009 als objectius 30/40 del Nou Pacte 
d'alcaldes pel Clima i l'Energia i integrar l'adaptació. El procés ha de finalitzar amb l'aprovació del nou 
PAESC i l'adhesió de l'Ajuntament al Nou Pacte.

2016 /jun Certificacions energètiques dels 6 equipaments que tenen certificat EMAS.
2016 /des El Ple de l'Ajuntament de 20/12/2016 aprova el nou Pla d'Acció per l'Energia i el Clima (PAESC), 

d'acord amb els objectius 30/40 derivats de la COP21. També s'aprova l'adhesió de Granollers al Nou 
Pacte d'Acaldes pel Clima i l'Energia.

2017 /feb Després d'haver completat amb èxit pel procés d'auditoria externa, el 13/02/2017 la DG Qualitat 
Ambiental i CC de la Generalitat resol renovar a l'Ajuntament de Granollers en el registre comunitari 
de gestió i auditoria ambientals EMAS fins 28/12/19.

2017 /des En data 14 i 15 de novembre de 2017 es realitza l'auditoria externa de 1er seguiment del SGA de 
l'Ajuntament de Granollers. En data 21/12/2017 s'ha validat la Declaració Ambiental 2017, que es pot 
consultar a la carta de serveis de la seu electrònica.

2018 /jul El 2017 s'ha modificat el Reglament EMAS. Degut a l'anterior, el 20 i 21 de juny de 2018 s'ha realitzat 
l'auditoria externa de 2on seguiment del SGA. El resultat de l'auditoria preveu la presentació d'una pla 
d'accions correctives abans de 30 dies.

2018 /jul La necessitat d'adaptar el SGA implantat als requisits del nou EMAS ha comportat la modificació 
d'alguna documentació substancial, com la Política ambiental municipal i el Manual del SGA, que 
seran aprovats en el marc del proper ple de juliol de 2018.

2018 /des En data 5/09/18 es va validar la Declaració Ambiental 2018 d'acord amb el Reglament CE 1221/1999 i 
1505/2017. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament disposa del certificat EMAS, i el passat 17/10 el 
Trofeu +10 anys d'EMAS de la Generalitat de Catalunya

Redacció d'un "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" dintre del projecte Erasmus +

2015 /des Redacció del treball acadèmic "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" en el marc 
de les pràctiques d'Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza (Roma) dintre d'un projecte Erasmus +.

Transició de l'Agenda 21 local de Granollers cap a l'Agenda 2030
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió mun icipal i en els documents de planificació 
estratègica de Granollers.

Accions
2017 /des Finalitzat el termini d'execució la 2a Agenda 21 local (2009-2018) i aprovats plans sectorials 

(PAAESC, Mobilitat, etc.) s'inicia un procés per a la transició i encaix dels objectius de sustentabilitat 
ambiental local amb els ODS de ciutat 2030.

2018 /gen Sol·licitud de suport tècnic a la Xarxa per endegar i assessorar en el procés de transició de l'Agenda 
21 Local de Granollers cap a l'Agenda 2030 de ciutat.

2018 /nov Coordinació amb el procés endegat des de la planificació estratègica local de la ciutat per a localitzar 
els Objectius de Desenvolupament local i iniciar la nova redacció del pla estratègic de ciutat, 
Assistència a les dues sessions tècniques a Can Jonch.

Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals am b els municipis veïns, com estem fent en 
l’àmbit de la qualitat de l’aire.

Accions
Redacció i aprovació del pla supramunicipal de qualitat de l'aire i mesures coordinades amb municipis 
veïns

2016 /jun Coordinació en la instal·lació temporal de la unitat mòbil del CSIC a Montmeló.
2016 /jun Coordinació i impuls d'una campanya d'estiu de mesuraments (dosímetres passius i unitat mòbil del 

CSIC) en 8 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Territori i Sostenibilitat
2016 /jun Participació en la Taula de qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona, com a representants dels 

municipis treballant per a la millora de la qualtat de l'aire en el Vallès Oriental
2016 /jul Participació en el grup de treball de les zones de baixes emissions de l'AMB ampliat amb municipis 

inclosos en la ZPE de fora de l'AMB.
2017 /gen Coordinació i impuls d'una campanya d'hivern de mesuraments (dosímetres passiusi unitat mòbil del 

CSIC) en 11 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Terriori i Sostenibilitat.
2017 /nov III Plenari de la taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire en els municipis de la Zona 

de Qualitat de l’Aire 2 del Vallès Oriental. Sala Policia Local. Explicació mesures i coordinació quan 
episodi. Sol·licituds a DTES pendents.

2018 /mar Presentació del projecte AIRe NET liderat per l'Ajuntament, Monotrnès i Mollet, amb coordinació amb 
CSIC, Departament de Territori i Sostenibilitat, UPC, Busup, Diputació de Barcelona i DARP.

2018 /ago Proposta d'estudi amb dosímetres passius de la dispersió en el municipi de la contaminació 
atmosfèrica.

Participació en el grup de treball de municipis del riu Congost

2016 /jun Primera reunió del grup de treball tècnico-polític a La Garriga amb l'organització del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Besòs.

2017 /des Segona reunió del grup de treball de la Conca del Congost a Aiguafreda.
2018 /nov Reunió de presentació del Pla de Gestió de la xarxa Natura 2000 del riu Congost amb participació 

d'alcaldes, regidors i tècnics municipials

Mobilitat

Aprofitar les instal·lacions de la Unitat Operativa  de Serveis en l'horari no feiner per realitzar 
cursos de formació.

Accions

Obres i Projectes
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Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Rehabilitar la planta segona de l’edifici consistor ial de la plaça de la Porxada d’acord amb el 
projecte de pla d’usos elaborat.

Accions
Redacció del projecte de rehabilitació de la planta segona de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada

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

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

2017 /des Es creen comissions de veïns amb les quals ens reunim periòdicament, juntament amb l’empresa 
adjudicatària, per tal de fer el seguiment de les obres i poder resoldre qualsevol contingència que es 
pugui presentar

2018 /des Es continua amb la dinàmica de constituïr comissions de veïns amb els quals es fan reunions 
periodiques per fer seguiment de les obres. En aquestes reunions participen, a més dels veïns, els 
tècnics municipals i l'empresa constructora.

Seguiment de les obres del carrer Corró, entre Torras i Bages i Valencia amb la comissió dels veïns del 
carrer

2016 /jul Recepció de les obres del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia, amb la participació de la 
comissió de veïns.

Redactar un pla d’intervenció integral de la zona N ord de la ciutat, seguint la metodologia 
emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miq uel.

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.

2018 /mar Finalitza la redacció el document "Projecte de millora integral dels espais públics de la sogna corona 
urbana de Granollers", en l'àmbit nord de la ciutat. Aquest projecte ha format part dels treballs del Pla 
Estratègic de Granollers.

Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la pl aça de la Caserna i la plaça de la 
Constitució, amb l’objectiu de millorar l’eix per a  vianants que connecta el pont de la carretera 
de Caldes amb el centre.

Accions
Renovació de les voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució

2016 /gen Inici de la redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça de 
la Caserna i la plaça de la Constitució.

2018 /mai En fase de redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça 
de la Caserna i la plaça de la Constitució.

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, c ercant 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.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, c ercant fórmules que permetin la gestió 
de les entitats veïnals.

Accions
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.
2018 /des Conservació i manteniment de camins, realització de diferents actuacions segons les mancances 

detectades, degast provocades per l'ús i peticions dels veïns i usuaris.

Serveis Municipals

Iniciar els estudis pertinents per establir la mill or opció per a la gestió del servei d'abastament 
d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitz i l'actual contracte.

Accions
Establir contacte amb ajuntaments que gestionen el servei de forma directa.

2016 /mai Establert el contacte amb l'Ajuntament de El Prat de Llobregat.
2017 /jun Realitzada la visita a Aigües del Prat el 16/3/2017.

Realitzar curs de la FMC sobre la Gestió sobre el servei públic del cicle de l' aigua

2017 /jun Realitzat el curs de 20 hores presencials per part de tres tècnics de Serveis Municipals.

Establir contactes amb empreses consultores del sector per estudiar les diverses formes de gestió

2017 /jun Realitzades entrevistes amb Joan Gaya, PW, Universidad Complutense de Madrid.

Continuar amb el programa de renovació i millora de  diferents sectors de canonades per 
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actu acions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de r eduir avaries

Accions
Substitució canonada fibrociment al c/ Navarra, vorera nord, entre els carrers de la Princesa i d'Alfons IV. 
(Cost:  109.950,84 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

2016 /mar Acabat el tram entre Carrer Princesa i Carrer Alfons IV.

Substitució canonada fibrociment al c/ Corró, entre els carrers de Torras i Bages i de València.  (Cost: 
40.843,08 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

2016 /set Finalitzats els treballs d'obra hidràulica per a la instal·lació de la nova canonada de fosa dúctil.

Substitució canonada fibrociment c/ Vinyamata, vorera nord, entre el carrer Girona i el pont del FFCC.

2017 /mar Obra acabada. Cost: 36.930,84 € amb càrrec al Projecte d'Obra.

Substitució canonada fibrociment a la Plaça Onze de Setembre.  (Cost:  25.682,01 € amb càrrec a la 
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)

2017 /mar Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i de Navarra, i al c/ Isabel de 
Villena, entre els carrers de Ricomà i de Sant Jaume.  (Cost: 64.004,50 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Anníbal, entre els carrers del Museu i de Sant Jaume.  (Cost: 
10.702,71 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2016 /des Substitució feta.
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Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Continuar amb el programa de renovació i millora de  diferents sectors de canonades per 
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actu acions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de r eduir avaries

Accions

Substitució canonada fibrociment al c/ Mataró.  (Cost:  38.650,29 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de 
l'Addenda del contracte amb SOREA).

2016 /des Substitució feta.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Conestable de Portugal, entre els carrers la plaça de la Corona i 
el c.Sant Josep de Calassanç.  (Pressupost: 13.133,47 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del 
contracte amb SOREA)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages.  
(Pressupost: 52.618,01 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Marià Sans.  (Cost: 30.872,38 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta.  
(Pressupost: 258.429,63 € amb càrrec al Projecte d'Obra)

2017 /jun Projecte aprovat.
2017 /des Obra en curs.
2018 /jul L'obra segueix en curs i es preveu que la substitució i instal·lació de les noves canonades estigui 

finalitzada aquesta tardor.
2018 /nov L'obra ha avançat més lentament del previst i encara queda una part de noves canonades d'aigua per 

instal·lar pendents del ritme d'execució d'obra.

Substitució canonada de fibrociment a la plaça de Pau Casals.  (Pressupost: 27.843,89 € amb càrrec al 
Projecte d'Obra)

2017 /jun SOREA ja ha elaborat i presentat el pressupost pels treballs d'obra hidràulica que haurà de 
contemplar el Projecte Executiu de l'obra.

2018 /jul Obra iniciada i en curs. Abans de finalitzar l'any estarà executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Vallès.  (Pressupost: 16.057,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de 
l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Camí Romà.  (Pressupost: 34.457,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª 
de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Roger de Flor, 96.  (Pressupost: 10.365,65 € amb càrrec a la 
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Barcelona, entre els carrers Nou i Castella.  (Cost: 33.456,05 € amb 
càrrec al Projecte d'Obra)

2018 /gen Inici d'obres a principis de mes.
2018 /jun Obra finalitzada.
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Serveis Municipals

Continuar amb el programa de renovació i millora de  diferents sectors de canonades per 
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actu acions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de r eduir avaries

Accions
Substitució canonada fibrociment al c/ Argentina, entre ells carrers Equador i Josep Carner  (Pressupost: 
51.949,53 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

2018 /jun Obra que es va autoritzar la seva execució el mes de febrer i que el mes de maig va quedar acabada.

Instal·lació de vàlvula reguladora de pressió al c/ Costa Rica.  (Pressupost: 33.569,80 € amb càrrec a la 
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).

Substitució de les canonades de FB del c/ Ricomà, entre Navarra i Prat de la Riba, per nova canonada de 
FD.  Pressupost:  41.748,75 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda al contracte de concessió a 
SOREA.

2018 /des Nova canonada instal·lada i en servei.

Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s' està redactant i que ha de ser l'eina de 
referència per la renovació de la xarxa municipal i  per solucionar els problemes d'envelliment 
o d'insuficiència.

Accions
Actualització del Pla Director de Clavegueram en base a les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de 
les clavegueres.

2016 /mai Presentació del nou Pla Director de Clavegueram als membres de la reunió de Coordinació setmanal 
de l'Àrea Territorial.

2016 /mai Presentació davant l'Alcalde del nou Pla Director de Clavegueram.

Aprovació del conveni de suport del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per a l'execució 
d'obres de clavegueram al c/ Camp de les Moreres i al c/ Aragó.

2017 /mai Addenda al Conveni de cooperació amb el Consorci per al suport d'obres de clavegueram 
APROVADA.

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

2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB,
2017 /jun Una vegada aprovada l'Addenda, s'està en fase de redacció del Projecte executiu.
2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a 

l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de 
l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.

2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant 
d'aquest projecte executiu que queda finalment per 454.825,91 € (incloent la redacció del projecte, 
direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).

2019 /gen L'obra d'execució del sobreeixidor del c/ Camp de les Moreres ja ha estat adjudicat a una constructora 
i segons el consorci, l'obra començarà a finals de gener o principis de febrer de 2019.

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

2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB.
2017 /jun Una vegada aprovada l'Addena al Conveni, s'està redactant el Projecte executiu.
2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a 

l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de 
l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.

04/04/2019 Pàg. 26 de 56



2015-2019

Territori i Ciutat

Serveis Municipals

Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s' està redactant i que ha de ser l'eina de 
referència per la renovació de la xarxa municipal i  per solucionar els problemes d'envelliment 
o d'insuficiència.

Accions
2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant 

d'aquest projecte executiu que queda finalment per 199.745,10 € (incloent la redacció del projecte, 
direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).

2019 /gen Segons el Consorci, l'obra de renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó ja ha estat adjudicada 
a una empresa Constructora i es preveu començar les obres a finals de gener o principis de febrer de 
2019.

Substitució de 115 metres de claveguera al c/ Foment, entre els carrers d'Alfons IV i de Sant Josep de 
Calassanç.  (Cost:  59.946,91 € - IVA inclòs)

2016 /set Les obres han estat finalitzades la primera setmana d'agost.

Substitució de 82 metres de claveguera al c/ Barcelona entre els carrers de Navarra i de Prat de la Riba.  
(Cost:  60.062,74 € - IVA inclòs)

2017 /ago Obra finalitzada.

Substitució de 200 metres de clavegueram al c/ Sol.  (Cost:  60.449,06 € - IVA inclòs)

2019 /gen L'obra de renovació del clavegueram del c/ Sol està previst començar-la a partir del dilluns 7 de gener 
de 2019.

2019 /feb Finalitzades les obres.

Redactar una nova ordenança del cicle de l'aigua mé s actualitzada i adaptada a les noves 
tecnologies i a les necessitats del municipi

Accions
Simulacions de la repercussió de diferents escenaris de costos de manteniment, reparació i adequació de 
la xarxa de clavegueram al rebut de l'aigua; de cara a la integració de la taxa de clavegueram i les tarifes 
del consum d'aigua.

2017 /jun Sense novetats.
2017 /des Es continua a l'espera de directrius al respecte.

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitz ar i gestionar les instal·lacions municipals, 
dependències municipals i enllumenat públic.

Accions
Instal·lació sistema de telecontrol del sistema de climatització en l'edifici Sant Josep

2016 /des Instal·lació finalitzada.

Millora del sistema de telecontrol del clima a Sant Josep per a millorar el confort i el consum. Es controlen 
més línies del sistema de climatització

2016 /jun Les actuacions de millora han començat el 20 de juny i han acabat el 23 de juny.

Instal·lació sistema de telecontrol al sistema de climatització i enllumenat al edifici La Porxada

2017 /gen Telecontrol en el sistema de climatització, calefacció i enllumenat.

Dispositius de telemesura als 188 quadres de comandament de l'enllumenat públic municipal

2017 /gen Atès les dificultats que posen les companyies elèctriques de cara a realitzar la telemesura dels seus 
comptadors; s'opta per aturar la instal·lació dels dispositius (86 quadres telemesurats) i iniciar en fase 
de prova la telegestió d'alguns quadres.

Dispositius de telegestió de quadres de comandament de l'enllumenat públic.
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Serveis Municipals

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitz ar i gestionar les instal·lacions municipals, 
dependències municipals i enllumenat públic.

Accions
2017 /jun S'ha instal·lat un primer dispositiu de telegestió en el CM-132 "Plaça del Peix" dels 8  dispositius en 

total que s'instal·laran en fase de prova.
2017 /des Els 8 centres de comandament de l'enllumenat públic de l'àmbit del centre històric ja estan 

telegestionats i vinculats amb la plataforma Sentilo. A principis de 2018 també s'afegirà el CM-080 del 
Parc Torras Villà i el CM-067 del c.Roger de Flor.

2018 /feb Instal·lats mòduls de telegesitó en els quadres de comandament CM-080 "Parc Torras Villà" i CM-067 
"c.Roger de Flor-Instituts".

2018 /jun A excepció que es renovi íntegrament algun altre quadre de comandament, la telegestió dels quadres 
d'enllumenat restants es realitzarà de manera massiva i generalitzada a partir del proper nou contracte 
de manteniment d'EP.

Instal·lació sistema de telecontrol per a la calefacció de l'escola Salvador Llobet

2017 /feb Nou sistema de telegestió del sistema de calefacció de tot el centre.

instal·lació sistema de telegestió calefacció en edifici nou EMT

2017 /nov Instal·lació d'un sistema de telecontrol per a la gestió de la calefacció en l'edifici nou de l'Escola del 
Treball.

Instal·lació de programa d'enllumenat de la biblioteca Roca Umbert. Encesa/apagada línies d'enllumenat 
properes a les finestres

Instal·lació de sistema de telegestió de la climatització al Teatre Auditori

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que o fereixin una millora substancial en relació 
al consum respecte a l'existent. P.ex:  Avinguda Sa nt Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim 
i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions
Substitució de llumeneres existents model "KUMA FO-8" per noves llumeneres de Leds als carrers de 
Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de Les Franqueses.  En total, 158 llumeneres.  Cost: 
73.177,38 € + IVA.

2015 /jun Obra finalitzada. Acta de recepció el 19/06/2015.

Substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de Leds als eixos viaris de l'Av.Sant Esteve / Av. 
del Parc i del c.Roger de Flor / Lluís Companys.  En total, 325 llumeneres.  Cost:  129.058,68 € + IVA.

2015 /nov Obra finalitzada. Acta de recepció el 16/11/2015.

Substitució de les llumeneres existents en la zona centre de Granollers per noves llumeneres de Leds. En 
total, 256 llumeneres.  Cost:  139.356,55 € + IVA.

2016 /set Obra finalitzada.

Substitució dels projectors de VSAP del túnel del FFCC en la Ronda Sud per nous projectors de Leds.  En 
total, 40 projectors.  Cost: 25.316,54 € + IVA.

2016 /jun Substitució realitzada i projectors LED en servei.

Adequació, legalització i millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic del Parc Torras Villà.  
(Pressupost: 179.130,89 €  IVA inclòs)

2017 /des Treballs iniciats amb l'execució de pràcticament tota l'obra civil i la instal·lació de la majoria de 
columnes i noves llumeneres LED.  Manca la instal·lació del mòdul de telegestió, el nou quadre 
elèctric per a festius i la legalització final de tot.
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Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que o fereixin una millora substancial en relació 
al consum respecte a l'existent. P.ex:  Avinguda Sa nt Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim 
i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions
Instal·lació de RETROFITS de Leds a les llumeneres rústiques existents al c/ Mare de Déu de Núria.

2017 /des Ordenat a SECE l'execució de la fitxa d'estalvi i adequació lumínica del CM-067 que inclou la 
substitució de les làmpades de descàrrega i equips de les llumeneres rústiques del c/ Mare de Déu de 
Núria per RETROFITS de LEDs de Tª 3000 K.

2018 /gen Acció executada i finalitzada.

Reforma de l'enllumenat públic de Can Bassa i la seva instal·lació elèctrica per noves llumeneres LED.

2018 /nov Els 2 projectes executius en els que s'ha dividit l'àmbit d'actuació ja han estat aprovats i publicats.

Nova il·luminació artística i funcional de la Porxada com a element arquitectònic patrimonial.

2018 /nov Seguint les indicacions del Pla Director d'Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic s'està executant el 
nou cablejat de la instal·lació i s'espera arribin els nous focus i llumeneres especials per a la nova 
il·luminació projectada.

2018 /des En data 5/12/18 es deixa enllestida la instal·lació.

Elaboració de projectes executius d'il·luminació artística d'edificis i elements patrimonials de Granollers 
amb tecnologia LED de màxima eficiència.

2019 /gen Il·luminació artística de la Porxada.

Continuar amb el canvi massiu ja iniciat d'equips q ue han acabat la seva vida útil com les de 
VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nou s i més eficients, seguint les indicacions 
de l’auditoria lumínica i energètica de l'enllumena t públic.

Accions
Execució de fitxes d'adequació lumínica i estalvi energètic per a les instal·lacions d'enllumenat públic (CM) 
segons les directrius de l'Auditoria Lumínica i Energètica.

2015 /jun Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 002-009-012-013-024-
034-037-077-112-164-176 per un import total de 42.722,48 € + IVA durant el període comprès de juny 
a desembre de 2015.  Acabades.

2016 /mai Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 001-031-042-069-091-
121-122-130-145-146-156-161 per un import total de 59.566,86 € + IVA durant el període comprès de 
gener a maig de 2016.  Acabades.

2017 /jun S'han executat noves fitxes d'adequació lumínica i energètica.  Fins al mes de juny de 2017 s'han 
executat 104 fitxes (de les 188 que hi hauria en total) que suposen una despesa total de 634.942,96 €.

2017 /des Atès que una bona part dels recursos disponbiles s'han compromès amb l'adequació lumínica i 
legalització REBT del CM-080 "Parc Torras Villà", s'ha alentit el ritme d'execució de noves fitxes 
havent només executat aquesta actuació el darrer semestre.

2018 /jun Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 104 i 113 per un import 
total de 8.424,86 € + IVA; i vinculades en certa manera a l'obra de reurbanització del carrer Girona.  
Acabades.

2018 /des Amb la pròrroga del contracte de manteniment fins al setembre de 2019, hi haurà també una ampliació 
del contracte per a executar més fitxes d'adequació lumínica i energètica durant el 2019.

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

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

2016 /des En el decurs de 2017, si és voluntat de l' equip de Govern i de 'empresa adjudicatària es procedirà a 
realitzar la pròrroga de l'actual contracte per 1 o 2 anys que és el màxim permès pel plec.
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Licitació d'un nou contracte de manteniment de l'en llumenat.

Accions
2017 /jun L'objectiu que hi ha és aprovar en un proper Ple una pròrroga i ampliació del contracte de 

manteniment de l'EP amb SECE. Però depèn de com vagin els esdeveniments en relació amb els 
antics treballadors d' IMESAPI.

2017 /des S'ha prorrogat el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'octubre fins al mes de març de 
2018.  Es proposarà una segona pròrroga fins que estigui preparat un nou Plec de manteniment i 
s'hagi fet la seva licitació i adjudicació.

2018 /abr Es prorroga de nou el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'abril de 2018 fins el 
desembre d'aquest mateix any.

Redacció del nou Plec Tècnic per al manteniment de l'enllumenat públic i altres instal·lacions elèctriques.

2017 /des S'ha contractat a MIATEC el servei de consultoria per a la redacció del PPT en un termini màxim de 6 
mesos. El 4/12/17 es fa una primera reunió de pluja d'idees i posada en comú entre els diferents 
actors implicats.

2018 /jun MIATEC continua preparant el nou PPT pel manteniment de les instal·lacions elèctriques de l'EP i que 
potser també contemplarà les dependències municipals i els punts de recàrrega públics de VE.

2018 /des MIATEC continua preparant el nou PPT que a més de les instal·lacions d'enllumenat públic, també 
inclourà les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i dels punts de recàrrega municipals de 
VE.

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

Accions
instal·lació del programa de gestió energètica SIE

2015 /jul Comença el nou contracte de gestió energètica amb Energy, empresa que ha guanyat el concurs. El 
nou programa SIE gestiona la facturació electrònica dels subministraments energètics.

2017 /jun Renovació del contracte amb Energy per 2 anys.

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

2017 /jun Realitzades proves d'incorporació la telelectura de comptadors de quadres d'EP a SENTILO.

Incorporar dades de energia tèrmica solar al Sentilo

2017 /nov Incorporar dades d'energia solar tèrmica al Sentilo.

Incorporar dades de telemesura de comptadors d'aigua, electricitat i gas al Sentilo dels equpaments del 
Palau Olímipic, EMT i Porxada

2017 /nov Incorporar dades al Sentilo de la telemesura dels comptadors del Palau Olímpìc, EMT i Porxada.

Incorporar dades a Sentilo dels aparells de telemesura i telecontrol de WIT

2017 /des Equipaments: Roca Umbert (8 equipaments), Sant Josep, Porxada i Salvador Llobet.

Incorporar a Sentilo les dades de telemesura dels aparells de Webdom

2018 /set S'han fet en tots els aparells de telemesura de Webdom (electricitat, gas i aigua)

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

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

2016 /jun Adjudicació i inici del contracte en data 01/06/2016 per un període de 3 anys amb 2 anys de pròrroga, 
a l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES.

2017 /gen Modificació del contracte per incloure equipaments de l'Ajuntament i Roca Umbert - Fàbrica de les 
Arts.

2018 /jun Cessió del contracte de l'empresa ATRIAN a l'empresa ISS FACILITY SERVICES SA
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Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s edificis municipals.

Accions
2018 /oct Modificació del contracte per incloure noves instal·lacions i augmentar consignació pressupostària de 

manteniment correctiu

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

2015 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/15 a l'empresa CATALANA ELECTRA per un període de 
3 anys i 2 anys de pròrroga.

2017 /des Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 9 mesos (01/01/2018 - 30/09/2018)
2018 /set Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 12 mesos (01/10/2018 - 30/09/2019)

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

2015 /jul Adjudicació i inici de contracte en data 01/07/2015 per part de l'empresa PLANA FABREGA 
SEGURETAT per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 2 anys (1/07/17-30/06/19) i modificació per 
incloure noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals

2015 /oct Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2015 a l'empresa ASCENSORS DEL VALLÈS SA per un 
període de 2 anys amb 1 any de pròrroga.

2017 /oct S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 1 any (01/10/17 - 30/09/18) i la modificació per 
incloure nous aparells elevadors

2018 /abr S'inicia el procediment per adjudicar nou contracte a partir de l'1 d'octubre de 2018
2018 /oct Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2018 a l'empresa KONE ELEVADORES SA per un 

període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment dels equips de protecció contra incendis (extintors, boques incendi,...) dels 
equipaments municipals

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/2015 a l'empresa ITCI PREVENFOC SL per un període 
de 2 anys amb 1 any de pròrroga.

2017 /gen S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/01/17-31/12/17 i la modificació per incloure noves 
instal·lacions.

2018 /gen Adjudicació i inici del contracte menor adjudicat a l'empresa SEGUFOC CONTRA INCENDIS SL pel 
període 01/01/18 - 31/12/18

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

2015 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 15/07/2015 a l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL 
per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte pel període 15/07/17-31/12/18 (2 anualitats) i la modificació per 
incloure-hi noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals

2015 /ago Adjudicació i inici del contracte en data 25/08/2015 a l'empresa MUNTATGES ELÈCTRICS COGAR 
SL per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/09/17-30/06/18 (10 mesos) i la modificació per 
incloure noves instal·lacions.

2018 /jul Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/18 a l'empresa ASSA ABLOY per un període de 3 anys 
amb 2 anys de possible pròrroga

Nou contracte per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les 
instal·lacions municipals de Granollers
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Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s edificis municipals.

Accions
2016 /mar Adjudicació i inici del contracte en data 21/03/2016 a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL SL per un 

període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
2018 /mar S'aprova la pròrroga del contracte pel període comprès entre el 22/03/18 - 31/12/2019 i la modificació 

per incloure noves instal·lacions

Nou contracte per als treballs  d'alumini i vidrier en els equipaments municipals

2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/17 a l'empresa CAMPOS per un període de 2 anys amb 
2 anys de pròrroga.

Nou contracte per als treballs de paleta i treballs d'alçada en els equipaments municipals

2016 /mar Pròrroga del contracte actual amb l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SL per un 
període de 6 mesos (juliol-desembre de 2016)

2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/2017 a l'empresa MON VERTICAL per un període de 2 
anys amb 1 any de pròrroga.

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques dels equipaments municipals

2018 /gen Adjudicació del contracte de manteniment a l'empresa RDMES TECHNOLOGIES pel període comprès 
entre el 01/01/18 - 31/12/18

2018 /jul Es treballa en la redacció dels PPT per a un nou contracte

Nou aparell elevador al Centre Cívic Can Bassa

2016 /set Adjudicació dels treballs a l'empresa ASCENSORES DEL VALLES SA (ASVALL) per un import de 
9.098,00€ + IVA (total 11.008,58€)

2016 /nov Inici de les obres.
2016 /des Finalització de les obres i posada en marxa.

Nou sistema d'extició d'incendis a la biblioteca Can Pedrals

2016 /des Adjudicació dels treballs a l'empresa MASTER CENTELLA SL per un import de 13.497,17€ + IVA 
(total 16.331,58€).

2017 /abr Inici dels treballs.
2017 /mai Finalització dels treballs i certificació de la nova instal·lació.

Reparació i millora de la instal·lació de climatització de l'edifici Can Muntanyola

2017 /jul Adjudicació a l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS SL.
2017 /des Execució I finalització de l'obra.

Continuar amb l'aprofitament de les captacions d'ai gua no tractada procedent del freàtic per a 
la neteja de la ciutat.

Accions
Actuacions en els elements de captació d'aigua de freàtic.

2016 /des Realitzada reunió amb SOREA on es posa de manifest la necessitat de connectar a la xarxa de 
distribució del C/Girona l'aigua procedent dels Pous d'en Serra aprofitant les obres de remodelació 
previstes.

2017 /des Cal adequar a la normativa del REBT i legalitzar les instal·lacions elèctriques corresponents als 
bombaments dels pous d'en Serra i de l'estació elevadora de Jaume Corbera per un cost aprox. De 
16.000 €.

2017 /des Es comprova la disponibiliatat i bon funcionament dels punts de recàrrega d'aigua corresponents als 
pous de la deixalleria municipal Sud, de l'estació d'autobusos i de Roca Umbert per tal que l'empresa 
de neteja viària (TALHER) els pugui utilitzar.

2018 /jul Segueix pendent l'adequació al REBT i legalització de les instal·lacions elèctriques dels bombaments 
d'aigua dels pous d'en Serra i de l'estació d'elevació del c.Jaume Corbera.
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Estendre el servei de neteja viària als polígons in dustrials de la ciutat amb l'objectiu de que el 
seu manteniment sigui l'adequat.

Accions
Modificació del contracte actual de recollida d'escombraries i neteja viària per tal de garantir la neteja dels 
polígons industrials amb la periodicitat prevista en el plec

2017 /des El nou contracte de TALHER preveu la neteja de tots els polígons amb una escombradora mínim 1 
cop al mes. Amb la bossa d'hores per serveis especials s'incrementarà puntualment amb un operari 
de recolzament.

Millorar la comunicació i la participació activa de  la ciutadania en els objectius de neteja, els 
resultats obtinguts i els costos reals d'una actitu d 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.

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

Accions
Renovació de les oficines i serveis del Cementiri Municipal

2017 /set S'aprova el projecte d'execució per un import de  49.586,59€ + IVA.
2017 /des S'adjudica l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 50.543,96€ + IVA i es 

preveu començar els treballs a partir de gener.
2018 /mai Finalització de les obres

Continuar amb el projecte de manteniment al cementi ri municipal.

Accions
Obra de rehabilitació de revestiments de paraments verticals de varis quarters del cementiri (9, 12, 12A, 
13, 13A i 16)

2015 /nov Inici de les obres adjudicades a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL
2015 /des Finalització de les obres segons import adjudicat 15.694,98€ + IVA

Pla de Xoc 2015: Projecte d'adequació i manteniment del cementiri municipal (3 oficials + 3 peons)

2015 /jul Inici Pla de Xoc 2015.
2015 /des Finalització Pla de Xoc 2015.

Col·locació de bancs al cementiri municipal

2015 /des Compra de 10 bancs tipus NeoBarcino de fusta, amplada 180 cm. Import: 1.815,00€ + IVA.
2016 /gen Col·locació dels 10 bancs.

Col·locació de varis trams de baranes per a la millora de l'accessibilitat en el cementiri municipal

2015 /des Col·locació de 5 trams de baranes en les escales del cementiri. Import: 3.859,00€ + IVA.
2016 /jun Col·locació de baranes a la zona de les fosses comuns. Import 1.200,00€ + IVA.

Pla de Xoc 2016 (1r torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)

2016 /jun Inici Pla de Xoc 2016 (1r torn).
2016 /nov Finalització Pla de Xoc 2016 (1r torn).

Projecte de senyalització interior del cementiri

2016 /jun Redacció de proposta de senyalització conjuntament amb el servei d'Imatge i Comunicació i disposició 
d'un primer pressupost d'execució.
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Continuar amb el projecte de manteniment al cementi ri municipal.

Accions
2017 /des Adjudicació del subministrament de la senyalització a l'empresa SEÑALES GIROD SL per un import 

de 3.678,86€ + IVA.
2018 /mai Muntatge nova senyalització formada per pannell informatiu a l'entrada més cartells d'ordenació i 

numeració de quarters i nínxols

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

2016 /des Inici Pla de Xoc 2016 (2n torn).
2017 /jun Final Pla de Xoc 2016 (2n torn).

Pla Xoc 2017: Projecte adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 2 peons)

2017 /jun Inici Pla de Xoc 2017
2018 /mar Finalització Pla de Xoc 2017

Rehabilitació cobertes quarters cementiri

2017 /set Adjducació i execució de treballs d'impermeabilització parcial cobertes quarter 11 per part de 
l'empresa CONOCI-3 SL per un import de 2.905,70€ + IVA.

2017 /des Adjudicació dels treballs de rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 12 a l'empresa RECOTEC 
MANTENIMENTS SL per un import de 4.218,22€ + IVA.

2018 /oct Aprovació del projecte per la rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 11, per un import de 
7.768,24€ + IVA

Treballs de renovació i ampliació de la xarxa d'aigua.

2017 /des Adjudicació de l'obra a l'empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS GARCIA CANO E 
HIJOS SA per un import de 8.262,24€ + IVA.

2018 /gen Execució de l'obra.

Pla Xoc 2018: Projecte d'adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 1 peó)

2018 /mar Inici Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)
2018 /des Finalització Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)

Rehabilitació estanteries quarter 19-19A

2018 /nov Es fa proposta de rehabilitació, juntament amb el Servei d'Obres, per substituir elements danyats per 
estanteries d'acer inoxidable

Aprovació i aplicació del nou Reglament del cementi ri municipal

Accions
Tramitació nou Reglament

2016 /des Es disposa d'un primer esborrany del nou Reglament, a revisar pels Serveis Jurídics, que recull les 
necessitats actuals d'aquesta instal·lació.

2018 /oct Reunió el 15/10/2018 amb un jurista extern dessignat per l'Assessoria Jurídica per a dur els treballs de 
preparació de l'esborrany de reglament.

Construcció de magatzems per materials i escales pe r millorar l'ordre general del cementiri.

Accions
Compra escales mòbils amb plataforma per a treballadors i usuaris del cementiri.

2016 /gen Compra de 6 escales mòbils amb plataforma de 2 metres d'alçada per a treballadors i usuaris del 
cementiri. Import 7.625,30€ (IVA inclòs).

2017 /oct Compra de 4 escales mòbils amb plataforma de 2,5 metres d'alçada per un import de 5.874,97 € (IVA 
inclòs).
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Construcció de magatzems per materials i escales pe r millorar l'ordre general del cementiri.

Accions
Construcció de nou magatzem per a material en el cementiri

2016 /oct Adjudicació de l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 9.540,94€ + IVA.
2016 /des Finalització de les obres de construcció d'un magatzem al cementiri.

Compra de descensor de fèretres per les operacions d'enterrament en els panteons

2016 /jun Adjudicació a l'empresa MARCO TALLER CERRAJERIA SL per un import de 7.329,35€ + IVA.
2016 /jul Lliurament del descensor i formació al personal del cementiri.

Instal·lació d'ancoratges com a punts de fixació en les operacions d'inhumació als panteons i fosses 
comuns

2016 /nov Adjudicació de la instal·lació de 26 punts d'ancoratge al cementiri per protecció anticaigudes a 
l'empresa SECURMAN PROTECCION EN ALTURA SL per un import de 3.225,49 € + IVA.

2017 /gen Instal·lació dels punts d'ancoratge.

Dotar d'un sistema GIS que permeti consultar totes les qüestions relacionades amb un 
determinat nínxol

Accions
Implementació programari de cerca de nínxols

2017 /des Una vegada s'hagin acondicionat el 2017 les instal·lacions d'oficines al cementiri s'implementarà un 
punt de PC que permeti als visitants trobar el nínxol que cerquin, en base a un aplicatiu adquirit o 
elaborat ad-hoc per aquesta tasca.

2018 /des Les obres s'han realitzat i l'encarregat del cementiri ja disposa d'ordinador connectat a la xarxa 
municipal. Malgrat tot, durant el 2018 no hi ha hagut consignació pressupostària suficient per a poder 
adquirir l'aplicatiu destinat als usuaris.

Urbanisme i Habitatge

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modific ació de normes de planejament que permeti 
una millor regulació de nous usos del sòl i en la i ntervenció en l'edificació existent

Accions
Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de consum de cànnabis

2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment l'Ordenança de regulació de l'ús recreatiu pel que 
fa clubs de consum de cànnabis.

2016 /gen S'amplia el període inicialment previst d'exposició pública per tal de facilitar la més àmplia informació i 
participació ciutadana.

2016 /mai S'aprova definitivament en sessió de Ple del 31/05/2016 l'Ordenança i es resolen les al·legacions 
presentades.

Modificació puntual de les normes urbanístiques, amb la finalitat d'especificar més clarament els usos 
recreatius i la seva compatibilitat respecte altres usos, alhora que s'incideix en l'ús d'aparcaments per tal 
de flexibilitzar la seva exigència.

2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment la Modificació puntual dels articles 108, 112, 114, 
115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les NNUU del POUM.

2016 /gen S'amplia el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial per tal de facilitar la més àmplia 
informació i participació ciutadana.

2018 /jul S'aprova inicialment nova modificació dels articles relatius a usos i aparcaments
2018 /nov En Ple de novembre s'aprova provionalment la modificació de les NNUU del POUM.
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Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modific ació de normes de planejament que permeti 
una millor regulació de nous usos del sòl i en la i ntervenció en l'edificació existent

Accions
Aprovació d'instrucció per a la interpretació que l'Ajuntament farà respecte els canvis d'ús en la Clau 6F, 
en aplicació de l'article 272.2 del POUM, a fi i efecte de clarificar l'aplicació de la normativa.

2016 /jun Instrucció núm. 4/2016, relativa a interpretar el paràmetre de densitat en la Clau 6F.

Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers

2016 /mar Des del 3 de març de 2016 és vigent l'Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de 
Granollers, aprovada pel Ple el 22/12/2015.

Aprovació instrucció interpretativa dels articles 212.A i 212.B de les Normes Urbanístiques pel que fa a les 
"naus-niu"

2016 /nov La interpretació permetrà la correcta aplicació d'aquest concepte (divisió horitzontal de les naus), que 
ha de donar més competitivitat als polígons industrials i facilitar la implantació d'activitats en edificis 
industrials en desús.

Modificació puntual de les NNUU: eliminar art. 143 de limitació implantació de determinat tipus d'oficines 
en el centre (entitats bancàries)

2018 /gen Aprovació incial de la modificació de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de l'article 143.
2018 /abr Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de 

l'article 143.
2018 /set Es publica al DOGC l'aprovació definitiva de la supressió de l'art. 143

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques, article 213, en relació a les condicions d'us en la 
Qualificació 4A, d'edificació industrial, per tal que la regulació d'usos contempli la situació de les "naus-niu"

2017 /jul En sessió de Ple de 25 de juliol s'aprova la modificació puntual de l'article 213.
2018 /jul Es porta a aprovació el text refós de la modificació de l'art. 213 que incorpora les prescripcions de la 

CTUB
2018 /nov Aprovació del text refós que incorpora les prescripcions de la Direcció General de Comerç en relació a 

la modificació proposada de l'article 213.
2018 /des Aprovació definitiva per part de la CTUB de la modificació de l'art. 213 de les NNUU

Aprovació instrucció per a l'aplicació de la normativa pel que fa a la densitat d'habitatges associada a la 
longitud de façana en Claus 1A i 1B

2018 /mar Aprovació d'instrucció interpretaiva per aplicar el paràmetre de densitat d'habitatges quan s'associa a 
la longitud de façana en parcel.les amb Clau 1A i 1B

Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i 
l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé c om una de les portes principals a la zona 
de vianants del centre de la ciutat

Accions
Redacció del document de reordenació d'aquest àmbit

2016 /jun Seguiment dels treballs per a la concreció de la ordenació en l'entorn de la plaça Barangé.
2016 /nov Es presenta el Projecte de modificació del POUM en l'entorn de la plaça Barangé.
2018 /jun Reunions amb altres propietaris afectats: Correus i Telefònica, per donar a conèixer el document
2018 /set Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament
2018 /oct Aprovació inicial de la Modificació POUM en l'àmbit de nova centralitat a l'entorn de la plaça Barangé

Reformulació del plantejament per assolir major flexibilitat en relació al possible manteniment de les 
edificacions existents en la plaça

2018 /ago Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament
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Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les act uacions que conté. Afavorir l’activitat 
agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteni ment dels camins i la protecció i 
reconeixement dels valors patrimonials de Palou

Accions
Millora senyalització

2016 /des Sol.licitud a l'Oficina Tècnica de Turisme, de subvenció directa per a l'execució de senyalització de 
Palou.

2017 /des Senyalització millorada.

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

2017 /des Avenç en els treballs d'actualització de fitxes i redefinició criteris de protecció i catalogació.

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.

2018 /jul Comissió activa que periòdicament es reuneix pel seguiment dels processos de desnonament i 
pobresa energètica, actualment més centrats en els problemes del contractes de lloguer.

Estimular la participació dels propietaris d’habita tges en els sistemes de cessió d’ús de les 
seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús  social, mitjançant un model de gestió que 
inclogui el manteniment i la conservació dels habit atges.

Accions
Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global 
d'Habitatge). 2016

2016 /gen Es sol.licita ajut econòmic a la Diputació -Oficina d'Habitatge-, en el marc del catàleg d'activitats i 
serveis locals 2016, per a incentivar la captació d'habitatges privats a la borsa municipal de lloguer 
(sota preu de mercat).

2016 /nov Es destinen 33.946 euros per a ajuts a propietaris que aportin els seus habitatges a la Borsa de 
lloguer, amb ajudes al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energàtica.

2017 /jun S'han realitzat 23 nous contractes.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal

2016 /des Subvencions atorgades. Reglades pel Programa Global d'Habitatge 2016.

Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global 
d'Habitatge). 2017

2017 /jun S'aproven bases per a la concessió de subvencions per a incentivar l'apotrtació d'habitatges a la 
Borsa. Es dota amb més pressupost que l'any anterior (45.000€).

2017 /des Es presenten un total de 71 sol·licituds de subvenció.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal 
(Programa Global d'Habitatge).2017

2017 /jun Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer per al 2017.
2017 /des Es presenten un total de 199 sol·licituds.
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Seguir vetllant perquè no ni hagi habitatges buits especialment de les entitats financeres i 
filials immobiliàries i seguir incoant expedients s ancionadors per aquells habitatges que 
portin més de dos anys buits.

Accions
Tramitació d'expedients per utilització anòmala dels habitatges, d'acord amb el que disposa la Llei 
18/2007, per tal de mobilitzar el parc d'habitatges vacant i afavorir l'accés a habitatge assequible 
(Programa Global d'Habitatge).

2016 /jun Davant la suspensió de la Llei 24/2015, es continua amb la tramitació d'expedients administratius a 
entitats financeres que disposin d'habitatges desocupats de forma permanent i injustificada des de fa 
més de dos anys.

2017 /jun 61 Expedients en tràmit, i 137 arxivats des de 2014, atès que s'ha assolit que els habitatges recuperin 
la seva funció social.

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

Accions
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.

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

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

2018 /gen Es fa de manera continuada, participant en les associacions com la B30, la xarxa de la C17, en les 
comissions d'elaboració del Pla de mobilitat dels Vallesos, l'associació de municipis del Circuit, etc.

2018 /jul En aquest darrer semestre s'ha treballat en la marc de les comissions d'elaboració del Pla de Mobilitat 
del Vallès. Granollers participa de forma activa amb l'aportació i de propostes de millora de la 
competitivitat territotial.

Encarregats i elaborats treballs tècnics de suport a les polítiques d'inversió territorial per a la millora de la 
competitivitat.

2016 /des En el marc de la xarxa C-17: Treballs sobre el desdoblament de la línia R3 de rodalies i sobre la 1 fase 
de la línia orbital

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

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

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

2016 /gen L'Ajuntament de Granollers ha demanat a la Generalitat que estudiï la manera d'executar les calçades 
laterals de l'AP-7, una actuació que considera que solucionaria els problemes que comporta el trànsit 
per la ronda sud.

2018 /jul El nou Govern de l'estat ha confirmat la supressió de peatges a l'AP7 coincidint amb l'acabament de la 
concessió el proper 2021. Sent així l'Ajuntament demanarà repensar i reformular aquests projectes 
per evitar duplicacions i ocupació innecessària de sòl

Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’e xtensió i la millora de la xarxa ferroviària i del 
transport col·lectiu per carretera. Desdoblament de  la línia Barcelona-Vic i acord amb el 
Ministeri de Foment per la primera fase de desdobla ment R3

Accions
Treballar en l'avaluació i anàlisi de la proposta de desdoblament de la línia de rodalies R3

2016 /abr Es compareix al tràmit de consulta i exposició pública de l'Estudi d'Impacte ambiental del projecte de 
desdoblament de la línia R3 de rodalies.

2016 /mai Reunió de treball amb tècnics d'ADIF per tal de consensuar aspectes del projecte de desdoblament de 
la línia estratègics per a la ciutat.

2018 /jun Consensos previs a l'obra de supressió dels passos a nivell de la R3 per part d'ADIF

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

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

2017 /des Trobades: a Madrid entre l'Alcalde i el president d'ADIF i a Barcelona entre tècnics de l'Ajuntament i 
de Renfe i ADIF per preparar les actuacions de millora de la línia R3, les actuacions a l'estació de 
Granollers Centre (ascensors).

2018 /gen De manera continuada es fa en totes les ocasions que es tenen trobades amb ADIF.
2018 /gen Represa del grup de treball per la cobertura de la R2 al seu pas pel centre de la ciutat.
2018 /jul L'Ajuntament defensa de manera continuada la conversió de l'estació de Granollers centre en el punt 

d'intercanvi entre els serveis regionals i la xarxa de rodalies, en lìnies R2 i R8 , demanant la connexió 
entre la R8 i la R4 a Barberà millorant el TP

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

Accions
Passera per a millorar la connexió transversal i salvar la via de ferrocarril

2016 /nov En la concreció de la urbanització del PE-27 del Pg. De la Muntanya, estudi per a la construcció d'una 
nova passera sobre la via que connecti carrer Enric Dunant i Pg. De la Muntanya.

2017 /mar S'incorpora la passera al projecte d'urbanització del PE-27.
2017 /oct S'aprova inicialment projecte urbanització passera sobre via ferrocarril dins l'àmbit del PE-27
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Continuar treballant amb l’objectiu d'aconseguir el  cobriment del ferrocarril, d’acord amb el 
conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense pe rjudici que es despleguin noves 
estratègies per millorar la connexió transversal en  la ciutat

Accions
2018 /jul Inici de les obres d'instal·lació de la passera sobre la via, en el marc de les obres d'urbanització del 

PE-27

En redacció per part del tècnics del sector UA 27, el projecte de passera sobre el ffcc a l'alçada del carrer 
Ausias March, atès que l'actuació quedarà inclosa en la urbanització d'aquest sector.

2017 /des S'ha constituït un grup de treball entre ADIF i l'Ajuntament de Granollers per reprendre les actuacions 
per fer viable una primera fase del projecte de cobertura, la que correspon al sector 110B, de 
propietari únic ADIF.

2018 /jul Actualitzats els estudis econòmics del sector 110B i presentats en el marc de la comissió bilateral Adif-
Ajuntament per impulsar el projecte de cobertura de la línia ferroviària R2 al seu pas per Granollers.

2018 /jul Aquest mes de juliol, quedarà instal·lada la nova passera sobre el ferrocarril per millorar la connexió 
de vianants entre la Font Verda i el centre de la ciutat.

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

Accions
Establir contactes amb la propietat per consensuar solucions

Pla Director del Palau d'Esports

2018 /jun Primers treballs amb l'equip redactor per establir criteris i estratègies

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

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

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

Accions
Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers

2016 /feb Entra en vigor l'Ordenança dels usos del paisatge i de publicitat.

Vetllar pel compliment dels objectius del Pla de paisatge

2016 /nov Programa d'inspeccions per tal de vetllar per la qualitat del paisatge de la ciutat, instant a la retirada 
d'antenes parabòliques, rètols obsolets, etc.

Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta 
de Colors, així com executar altres propostes d’act uació per a millorar les façanes i les 
mitgeres dels edificis i fer propostes per buits ur bans

Accions
Impuls del projecte Hort de la Noguera.

2016 /des Es signa conveni per a la cessió temporal de l'ús de solar no edificat del carrer Palaudàries per a 
destinar-lo a finalitats educatives, amb la creació d'un espai de sensibilització ambiental per a escoles -
hort urbà-.
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Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta 
de Colors, així com executar altres propostes d’act uació per a millorar les façanes i les 
mitgeres dels edificis i fer propostes per buits ur bans

Accions
2017 /abr Adequació de l'espai per a horts.
2018 /abr Es presenta oficialment aquest espai que ja funciona amb el destí previst

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

Accions
Iniciar treballs de revisió

2017 /des Suport tècnic per part d'un estudiant de Geografia de la UAB en la revisió de fitxes, i reformulació 
criteris protecció i catalogació.

modificació puntual pel que fa a l'ENIM 02- Bosc de Can Català

2017 /jun Redacció del document.
2017 /jul Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Bosc Can Català.
2018 /gen Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial.

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

Accions
Participació en la revisió del planejament de Canovelles

2016 /set En el marc de la revisió del POUM de Canovelles, estudi de les oportunitats de millora per als dos 
municipis.

2017 /jun Es planteja protocol per a les figures de planejament que compartim amb el municipi veí al passeig de 
la Ribera.

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

2017 /oct Trobada tècnica amb la Diputació per a la planificació del projecte BV-1432.

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

Accions
Donar espais per a la participació en la presa de decisions al Consell Assessor Urbanístic

2017 /jun Sessió de presentació i participació en el Pla Local d'Habitatge de la ciutat.
2018 /abr Es convoca el CAU per tractar del Pla Local d'Habitatge, novetats del planejament en relació a Cal 

Gordi-Cal Català i en l'entorn de la plaça Berangé
2018 /mai 3a concvocatòria del CAU amb un sol tema en l'ordre del dia: Proposta de modificació puntual del 

POUM en l'entorn de la plaça Barangé

Via Pública i Mercats
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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 siste ma 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.

Revisar i actualitzar l’ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la 
demanda d'usos obliga a regular els nous espais i e ls nous usos.

Accions
S'ha redactat una proposta de modificació del text de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme, amb 
introducció de nous articles i la modificació del redactat d'alguns dels existents.

2016 /jul És aprovada inicialment al Ple de juliol 2016.

S'ha realitzat el tràmit de consulta als tècnics municipals de les diferents àrees relacionades amb els 
diferents capítols de l'Ordenança amb una recollida de propostes de possibles modificacions del text, que 
s'han aportat al text.

2016 /jul S'ha aprovat inicalment la nova Ordenança al Ple de Juliol 2016.

S'ha tramès als Grups Municipals el text amb la proposta de modificacions de l'Ordenança.

2016 /jul S'ha aprovat inicialment la nova Ordenança al Ple de Juliol de 2016.

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

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

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.

Regular com ha de ser la utilització de l'espai púb lic, de manera dialogada amb els agents 
socials i econòmics implicats

Accions
Actuacions de regulació de l'ocupació de l'espai públic mitjançant actuacions d'inspecció

2016 /des Mitjançant les actuacions continuades dels inspectors de la via pública es van regulant les ocupacions 
de l'espai públic de diferents elements com ara terrasses, guals, llocs de venda, etc.

Acords amb Juntes de Polígons Industrials per la millora en l'estat de neteja i manteniment dels mateixos
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Regular com ha de ser la utilització de l'espai púb lic, de manera dialogada amb els agents 
socials i econòmics implicats

Accions
2016 /des Es mantenen reunions periòdiques conjuntament amb Granollers Mercats amb les associacions 

d'empresaris dels diferents polígons de la ciutat per tal de tractar temes de neteja i manteniment que 
els preocupen i trobar solucions consensuades.

2018 /gen A través de la bossa d'hores del contracte de TALHER es realitzaran actuacions complementàries 
aquests propers mesos.

Dotar de majors serveis l’emplaçament per a les fir es d'atraccions,  plenament condicionat 
tant pels visitants com pels firaires, amb facilita t d'aparcament i accessible amb transport 
públic.

Accions
Regular la utilització dels lavabos del recinte firal per a esdeveniments especials

2016 /set Conjuntament amb Espais Verds i Granollers Mercat s'ha de fixar una regulació que permeti la 
utilització dels lavabos existents al recinte firal en cas d'esdeveniments escepcionals. S'elaborarà 
protocol.

2017 /jun Es realitzen gestions per veure el que suposaria l'adquisició de lavabos per part de l'Ajuntament que 
puguessin destinar-se a cobrir diferents actes sense la necessitat de llogar-los.

2018 /gen Es descarta la compra i es lloguen per la Fira de l'Ascensió a les atraccions del recinte firal.

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

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

2016 /set Conjuntament amb Granollers Mercat s'estan establint les bases per a la implantació d'un nou mercat 
setmanal els dissabtes al matí a la Pça de la Corona.

2017 /jun D'ençà gener de 2017 el Mercat està en funcionament a la Plaça de la Corona, amb una bona 
resposta per part del públic.

2018 /gen Al ple de gener 2018 es porta l'adjudicació per 4 anys a 18 parades. El mercat resta consolidat.

Consolidar el sistema d'inspecció i control del mer cat del dijous, amb l'objectiu de detectar 
les deficiències i corregir els usos incorrectes am b l’aplicació de noves tecnologies.

Accions
Implantació del programa Geoplus Market per al seguiment i control de les parades dels mercats 
setmanals.

2016 /jul El programa s'utilitza des de 2015. Proposta de millora del programari Geoplus Market amb noves 
funcions que permetin una gestió més ràpida i acurada del mercat.

S'ha tramitat expedient de contractació per al manteniment i millora del programari Geoplus Market per als 
propers 4 anys.

2016 /jul S'adjudica el manteniment del programa Geoplus per un període de 2 anys a partir de l'1/9/16.

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

Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual (de 8 a 15 h)
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Augmentar les actuacions d'informació i sensibilitz ació sobre aquells ciutadans, comerços i 
empreses que embruten els espais públics sistemàtic ament.

Accions
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.

Serveis a la Persona

Esports

Manteniment instal·lacions esportives

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

2017 /gen En aquests moments s'està actualitzant per incloure les accions aportar a treme dins el 2018.
2017 /jul S'ha elaborat un document de l'estat actual de totes les instal·lacions. El document conté necessitats i 

propostes d'actuació.
2018 /des El document elaborat s'ha actualitzat. S'incloran les previssions económiques per poder-hi fer front 

amb més garanties. D'es del Serve de Serveis tenen contemplades les accions del programa de 
manteniment preventiu.

Seguir eliminant les barreres arquitectòniques de les instal·lacions esportives, com per exemple instal·lant 
un ascensor al Palau d’Esports que millori l’accessibilitat entre la planta baixa i el segon pis de l’espai 
multiusos.

2017 /jul D'acord amb el servei d'obres i projectes estem adequant pregressivament les instal·lacions seguint 
un pla i adequant-nos a les possibilitats pressupostàries.

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

2018 /gen Actualment s'està treballant un estudi d'eficiència energètica en el palau d'Esports (amb la participació 
de la Diputació de Bcn).

2018 /des En breu, la Diputació farà entrega de la porposta d'estalvi energètic en el Palau d'Esports. S'ha fet el 
manteniment corresponent en les instal·lacions de plauqes solars a les altres instal·lacions esportives.

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

2017 /jul S'han fet els primers dibuixos de l'avantprojecte. S'ha consignat la dotació pressupostària per tal que 
durant la propera temporada l'obra es pugui executar.

2018 /gen En fase de valoració de les empreses presentades. Es preveu l'inici de les obres el mes de juny. 
Durada entre 3 i 4 mesos.

2018 /des Per problemes aliens a l'Ajuntament -a última hora l'empresa adjdicatària va renunciar a fer l'obra- 
aquesta remodelació s'ha pospossat a juny de 2019.

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

2018 /gen Instal·lades les màquines de treball cardiovascular. Pendent de la separació i finalització del projecte 
el proper estiu.

2018 /des En aquests moments estant finalitzant les obres de separació de la zona cardiovascular i el gimàs. El 
gener'19 ja estarà operatiu. La seguent fase serà la millora del paviment del gimnàs.

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

2017 /jul En l'actualitat tots els camps de futbol de la ciutat tenen marcadors electrònics. L'única execpció és el 
camp de la Font Verda.

2018 /des Prevista la instal·lació abans del juny 2019.
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Accions
Estudiar la reestructuració dels espais del Pavelló Municipal, traslladant les oficines a la part superior 
d'autoritats i reconvertint la zona inferior en un espai multifuncional.

2018 /gen Encarregat a Obres i Projectes el projecte previ

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

2018 /des S'està treballant des de Medi Ambient. Es preveu il·luminar i pavimentar una part del Passeig.

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

2016 /jun Des d'Obres i Projectes s'ha començat a treballar en aquest projecte.
2017 /jul Estem actuant de manera sistemàtica en aquest sentit quan les oportunitats de canvi i/o substitució de 

làmpades ens ho permet.
2018 /gen Ja s'ha actuat en el camp de futbol de la Font Verda amb la instal·lació de leds a les torres del camp. 

Un estudi d'eficiència energètica ho proposarà pel Palau d'Esports (s'està redactant per part de la 
Diputació).

2018 /des Quan es realitza un canvi en la il·luminació, en la messura del possible -si la instal·lació electrica ho 
permet- s'està avançant per fer la substitució amb elements de baix consum

Pla de comunicació externa i interna dels equipaments esportius municipals

2017 /jul A través de les XARXES de "GRANOLLERS ESPORTS" mantenim una informació propera, 
accessible i immediata amb els usuaris.

2018 /gen Continuem treballant amb les xarxes socials. S'està treballant en la senyalètica del Palau d'Esports.
2018 /des Pendent de la elaboració del Pla de forma definivita, juntament amb Imatge i Comunicació municipal

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

2017 /jul Es va fent seguint les fases previstes.
2018 /des Realitzat en el primer trimestre de l'any a totes les instal·lacions on es requeria aquesta actuació.

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

2018 /des Es realitzen les accions de manteniment requerides

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

2018 /gen El nou programa "GRANOLLERS Camina" està treballant en la idenficiació de nous rutes per anar a 
caminar. Aquest camins es penjaran a la web un cop finallitzada la feina prevista (definir itinerari, 
identificació de punts destacables, etc.)

2018 /des S'està treballant en recorreguts a peu (entre 8 i 10), urbans i semi urbans i que entre ells es puguin 
enllaçar.

Promoure la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a actes culturals, socials, escolars i 
empresarials.

2018 /gen Més que promoure expressament, es treballa per fer viables totes les propostes que es presenten a 
Esports.

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

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

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

2017 /jul Estem treballant en un primer document-esborarny.
2018 /des S'està treballant en la remodelació de tota la instal·lació i el seu entorn
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Accions
Ampliar els vestidors i magatzems del camp de futbol de Can Gili

2017 /jul Elaborat el projecte. Prevista l'execució l'estiu del 2018 (quan no hi ha activitat esportiva).

Elaborar Pla de manteniment específic pel Palau d'esports

2018 /oct Reunions preliminars amb la Diputació de Barcelona i l'empresa CUBIC per concretar estructura de 
l'inventari i del pla de manteniment

2018 /nov Inici treball de camp per elaborar inventari dels elements que ha de contenir el Pla de manteniment.

Joventut

Foment de la participació juvenil

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

2018 /jun Després de la fase de diagnosi, s'inicia el disseny i redacció del Pla. Es preveu aprovar-ho a finals 
d'aquest any.

2018 /nov Aprovat el Pla Local de Joventut 2019-2022

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 s'han dissenyat aquests nous formats.
2018 /des Hem impulsat el FÒRUM de les ADOLESCÈNCIES del que n'han de sortir noves propostes.

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.
2018 /des Mantenim els 2 tallers, BINOMIS, ETCÈTERA a Can Bassa i a Congost

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.

Acció Comunitària i Benestar

Centre d'Informació de Recursos per a Don

Realitzar, a través de l’Observatori local de Gèner e, 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
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Centre d'Informació de Recursos per a Don

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

Accions
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.
2018 /jun Disseny d'un projecte de diagnòstic sobre la realitat laboral de les dones migrades de la ciutat en 

col·laboració amb la Uvic i el servei de Nova ciutadania
2018 /nov Realització i publicació d'una nota informativa sobre l'estadística judicial al Vallès Oriental per al 2017 

en col·laboració entre l'Observatori- Centre d'estudis del Vallès Oriental i l'Observatori de la igualtat de 
gènere de Granollers

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 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.

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.

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

2018 /mar Participació del Grup Motor vinculat a l'estudi sobre la realitat dels homes i les dones de Granollers en 
l'elaboració del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania

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

2018 /nov Disseny d'un blog de l'Observatori de la igualtat de gènere de Granollers

Participació Ciutadana

Facilitar la incorporació i participació de la ciut adania en els projectes de ciutat, posant a la 
seva disposició nous canals i instruments de partic ipació.

Accions

Transparència en l'acció de l'Administració i fomen tar també la transparència i la rendició de 
comptes de les entitats ciutadanes.

Accions
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Acció Comunitària i Benestar

Participació Ciutadana

Transparència en l'acció de l'Administració i fomen tar també la transparència i la rendició de 
comptes de les entitats ciutadanes.

Accions
Programa de formació i assessorament dirigit a les entitats de cara a promoure la transparència

2016 /jun Programació de 2 cursos dirigits a les entitats: "Protecció de dades" i "Captació de socis i relleu 
generacional".

2016 /nov Programació de 3 cursos dirigits a les entitats: Xerrada: "Com constituir-te com a associació: tràmits 
bàsics per a les noves associacions", "Obligacions fiscals per a entitats" (17)  i "Gestió de projectes i 
activitats per part de les associacions"(15)

2017 /jul Cursos pel curs vinent: "Com gestionar la comunicació a les associacions? (14 persones) , "Com 
fomentar la participació de les persones associades?" i "Organització d’activitats: assegurances i 
altres obligacions legals que cal conèixer"(abril 2018)

Protecció de la Salut

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

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

2015 /des - Establiments amb autorització sanitària de funicionament a 31/12/15: 6
- Nombre d'establiments visitats 2015: 5

2016 /mar - Establiment inspeccionat 1r trimestre: 1
2016 /jun - Peticions autorització sanitària 1r semestre: 2

- Cens establiments 1r semestre: 9
2016 /jun Preparació de campanya d'inspecció 2016. Previsió: 3r trimestre
2016 /jun - Establiments inspeccionats 2n trimestre: 2
2016 /des - Establiments amb autorització sanitària a 31/12/16: 8
2017 /jun 2017, 1r semestre:

- Nombre d'establiments autoritzats: 9
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 0 (prevista vigilància 2n semestre)
- Nombre de requeriments: 0

2017 /des 2017, 2n semestre:
- Nombre d'establiments autoritzats: 8
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 6 (campanya 4rt trimestre)
- Nombre de requeriments: 4
- Baixes d'establiments: 1

2018 /jun 2018, 1r semestre:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 1
- Nombre total d'establiments autoritzats: 9

2018 /des 2018, total anual:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 4
- Nombre total d'establiments autoritzats en actiu: 9

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

Accions
Realització d'anàlisi de control d'aigües (consum, bany, riu, etc.)
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Reforçar les mesures de vigilància activa dels risc os per a la sanitat ambiental de la Ciutat

Accions
2015 /des Total analítiques:

- Aigües destinades a consum humà: 405
- Aigua de bany: 43
- Aigua no destinada a consum (control riu, aiguamoll, etc.) 190

2016 /mar Total anàlisis 1r trimestre:
- Aigües de consum: 43
- Aigua de bany: 12
- Aigua no destinada a consum (riu, aiguamoll, etc.) 37

2016 /jun Total anàlisis 2n trimestre (fins a 21 de juny)
- Aigües de consum: 96
- Aigua de bany: 8
- Aigües no destinades a consum (riu, aiguamoll, etc.): 53

2016 /des Anàlisis realitzades 2016 (a 22/12/16) per control municipal:
- Control aigua consum: 307 mostres
- Control de piscines: 37 mostres
- Control d'aigua superficial/subterrània: 204 mostres
- Altres: 2
- Total mostres analitzades control municipal: 549

2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 21478,2€
2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal aigua: total anàlisis 266

- Aigua consum: 50
- Legionel·la equipaments: 73
- Legionel·la reg: 67
- Control piscines: 29
- Control aigua continental: 47

2017 /des 2017, 2n semestre (des de 28/06/17), 
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 17.972,85 €
- Control municipal d'aliments: import estimat de les anàlisis: 1.034€

2017 /des 2017, 2n semestre (27/06/17), control municipal aigua i aliments: total anàlisis 
- Aigua consum: 52
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 76
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 163
- Control aliments: 22

2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18), 
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 22.926,8 €
- Control municipal d'aliments: -€

2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18), control municipal 
- Aigua consum: 151 
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45
- Control piscines: 27
- Control aigua continental: 83
- Control aliments: -

2018 /des 2018, total, control municipal 
- Aigua consum: 46
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 181 
- Altres controls aigua: 8
- Control aliments: 0

Realització dels controls analítics de legionel·la en l'aigua d'instal·lacions municipals d'alt i baix risc i 
proposta de mesures en cas que siguin necessàries
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Accions
2015 /des Baix risc: 9 centres educatius; 3 centres cívics; 1 equipament esportiu; 3 fonts ornamentals; 34 recs 

per aspersió; 2 equipaments esportius amb rec per aspersió. Control analític.
2015 /des Alt risc: el Programa inclou 15 edificis i 15 instal.lacions d'alt risc municipals. S'han realitzat les 

analítiques segons el que marca el RD 865/2003
2016 /jun Controls analítics de Legionel·la associats al programa de prevenció:

- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 55
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 71

2016 /jun Programa de prevenció de Legionel·la en instal·lacions municipals inclou: 13 escoles, 12 equipaments 
esportius, 14 edificis municipals d'ús divers, 3 fonts ornamentals, 15 lots de reg.

2016 /des Controls de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 139 mostres de 29 equipaments
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 91 mostres de 91 punts diferents

2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 29. Controls analítics realitzats: 73
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 67

2017 /des 2017, anual, control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 39. Controls analítics: 132. Legionella+: 5mostres (2 equipaments)
- Reg aspersió/fonts ornamentals: 61 anàlisis, Legionella+: 1
- Altres: 14, Leg+: 0

2017 /des 2017, 2r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 21. Controls analítics: 51
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 14, controls analítics, 14

2018 /jun 2018, 1r semestre
Continua el programa de prevenció de legionel·losi en les instal.lacions municipals. Anàlisis 
realitzades:
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45

2018 /des 2018, total programa de prevenció de legionel·losi en les instal.lacions municipals. Anàlisis realitzades:
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64

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

2015 /des 2015 Edificis i equipaments municipals inclosos en programa de control de plagues 2015: 59. 6 equip. 
Serveis Socials; 2 biblioteques; 6 centres cívics; 6 equip. Cultura; 8 equip. Roca Umbert; 2 teatres; 17 
equip educació; 12 equipaments esportius

2015 /des 2015, Control de plagues: edificis i equipaments municipals. Control trimestral i sota avís. Avisos 
rebuts el  2015: formigues: 49; paneroles: 15; rosegadors: 19; vespes: 9; altres: 14

2015 /des Control de plagues: terme municipal i espais públics. Control i sota avís. Avisos rebuts el 2015: 
rosegadors: 117; paneroles: 16; Formigues: 2; vespes: 4; abelles: 4; mosquits: 12

2015 /des Control de coloms: 537 aus capturades: 3 a Can Bassa; 260 al barri centre; 152 Joan Prim Centre; 
122 Sant Miquel.

2016 /gen Control de plagues 2016: Ed. i equipaments municipals inclosos en programa: 59. 6 equip. Serveis 
Socials; 2 biblioteques; 6 CC; 6 equip. Cultura; 8 equip. RU; 2 teatres; 17 equip educació; 12 
equipaments esportius. Control trimestral i per avís. (= 2015)

2016 /jun 2016, segon trimestre, Control cotorres:
- Maig/juny: cens inicial
- Juny: primeres actuacions de control

2016 /jun Control de cotorres: 
- Maig, contractació d'empresa per diagnosi i proposta d'actuacions de control (Biodiversitat)
- Maig, cens parcial. 16 nius col·lectius, aprox. 33 cavitats actives. Estimació adults: 70
- Juny: primera activitat de retirada
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Accions
2016 /jun Control de plagues: edificis i equipaments municipals, avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 

21/06/16): formigues, 7; vespes, 1; paneroles, 9; rates, 9; altres, 4.
2016 /jun Control de plagues: terme municipal i espais públics. Avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a 

21/06/16): paneroles: 3; rates: 34; Abelles: 16; Altres: 3
2016 /des 2016, control cotorres, total anual: s'han localitzat 16 nius amb un total de 32 cavitats actives. S'han 

retirat 38 indidus.
2016 /des 2016, control aus urbanes, coloms 

- Punts de control: 13 (1 Can B, 7 Centre, 1 Instit, 1 JPrimC, 2 St.M, 1 SotaCR)
- Aus capturades: 587, 524 coloms (89%) i 63 tórtores (11%)

2017 /gen 2017, primer trimestre, control plagues
- 01/01/17 inici contracte amb BCN-plagas pel control de plagues a edificis i espais. Inclou 94 centres i 
espais municipals, de diferent categoria, i  xarxa clavegueram. Controls programats i avisos.

2017 /mar 2017, primer trimestre, control cotorres
- Contracte menor amb BIODIVERSITAT pel servei control i seguiment de la població de cotorreta de 
pit gris (Myopsitta monachus).

2017 /jun 2017, 1r semestre (a 22/06/17), control plagues-avisos registrats: total 147
- Abelles: 12
- Formigues: 27
- Paneroles: 25
- Rates: 64
- Vespes: 9
- Altres (diversos): 10

2017 /jun 2017, 1r semestre, control plagues-controls programats
- S'han realitzat els controls a edificis i equipament segons la previsió: mensual a escoles i centres 
esportius, trimestral edificis administratius, CC i culturals, semestral altres espais

2017 /des 2018, Projecte pilot de control territorial de cotorra en els municipis de la plana del Besòs, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona

2017 /des 2017, aus urbanes-coloms/tórtores:
- Punts control: 10 anuals
- Aus retirades: 258: 221 coloms (85,7%), 37 tórtora
- Requeriments tancament espais i mesures: 27
- Prog afectat per aplicació mesures preventives pel brot de grip aviar (febrer) (Gironès)

2017 /des 2017, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 158 / 101
- Abelles: 15 / 8
- Formigues: 8 / 33
- Mosquits: 1 / 3
- Paneroles: 16 / 14
- Rates: 99 / 23
- Vespes: 12 / 14
- Altres (diversos): 7 / 6

2017 /des 2017, segon semestre, control cotorres
- Seguiment de la població de cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus) a través de BIODIVERSITAT
- Intervencions realitzades: 4
- Nius actius a 31/12/17: 3
- Nombre estimat d'adults a 31/12/17: 6

2018 /jun 2018, 1r semestre, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 92 / 55
- Abelles: 8 / 3
- Formigues: 2 / 20
- Mosquits: 0 / 2
- Paneroles: 16 / 4
- Rates: 59 / 14
- Vespes: 3 / 5
- Altres (diversos): 4 / 7
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Accions
2018 /jun 2018, 1r semestre, coloms/tórtores: 

- Punts control: 7
- Aus retirades: 352: 263 coloms (74,7%), 89 (25,3%) tórtores
- Requeriments tancament espais i mesures: 12

2018 /jun 2018, 1r semestre, mosquits
- Diagnòsi mosquits a GRN, amb el suport de DB

2018 /jun 2018, 1r semestre, cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Intervencions a Granollers: 4
- Cens actual a Granollers: 8 adults, 3 nius actius

2018 /des 2018, Actuacions per plagues d'espècies invasores
- Per primera vegada s'han registrat avisos per vespa asiàtica (Vespa velutina). Retirats 3 nius dins 
nucli urbà.
- Per primera vegada s'han registrat avisos pel bernat marbrejat (Halyomorpha halys).

2018 /des 2018, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments)
- Abelles: 5 / 2
- Formigues: 0 / 26
- Mosquits:8 / 6
- Paneroles: 7 / 2
- Rates: 80 / 8
- Vespes: 19 / 13
- Altres (diversos): 1 / 3
- Total: 120 (67%) / 60 (33%)

2018 /des 2018, control cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Actuacions a Granollers:
* Cens: 6 adults, 2 nius actius
* 1 niu retirat, 4 cotorres retirades

2018 /des 2018, Resultat de la diagnòsi mosquits a GRN 
- Es detecten possibles focus
- Proposta actuacions: - Tractament a embornals a l'entorn de punts sensibles, amb larvicides d'efecte 
llarg; - Informar a ciutadania sobre mesures preventives

2018 /des 2018, anual, coloms/tórtores: 
- Punts control: 10
- Aus retirades: 352: 332 coloms (82%), 73 (18%) tórtores
- Requeriments tancament espais i mesures: 19
- Actuacions especials: 0

Seguretat Ciutadana

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

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

2016 /jun Actualització a normativa vigent de la instal·lació de l'aigua de l'edifici de la comissaria.
2016 /des Desplaçament extintor fixe de paret ubicat a parking vehicles carrer Princesa, a lloc més protegit i 

actualització a la normativa vigent del sistema d'extinció d'incendis del arxiu de la comissaria.
2017 /gen S'ha reparat una filtració d'aigua del subsol de l'edifici que afectava a la zona de l'ascensor principal 

de la comissaria i s'ha implementat un aillament per evitar humitats futures al mateix entorn
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Seguretat Ciutadana

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

Accions
2017 /jul S'ha reparat el parallamps instal·lat a l'edifici millorant l'actual presa a terra per fer-lo més eficaç i 

posar-lo en normativa

Redisseny de l'espai de la planta baixa on hi ha l'ODAC i la Sala de Control.

2016 /feb S'ha alliberat espai a la planta baixa per disposar d'un tercer locutori, canviant d'ubicació el despatx 
del cap d'ODAC.

2017 /mar S'ha instal·lat un nou lloc de treball (ordinador a despatx cap d'ODAC) per millorar la capacitat de 
resposta i coordinació de l'oficina d'atenció al ciutadà

2018 /gen Creació de la figura del coordinador d'ODAC per millorar el temps de resposta actual de tancament 
dels atestats de trànsit.

2018 /des Inici licitació per la instal·lació de càmeres lectores de matricules a diferents accessos principals de la 
ciutat.

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

2017 /des S'inicien els estudis previs d'execució del projecte d'implantació de càmeres de vigilància del trànsit i 
seguretat als accessos principals del municipi.

2018 /des S'ha substituït el mobiliari del despatx del responsable de planificació.

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

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

2016 /mar Celebració de Junta Local de seguretat durant el març de 2016.
2016 /abr Celebració de la Junta Local de Seguretat durant el es d'abril de 2016 conjuntament amb l'Ajuntament 

de Canovelles per tractar assumptes de seguretat d'interés d'ambdos municipis.
2016 /oct Celebració Junta Local de Seguretat a finals d'octubre.
2017 /jun S'ha celebrat la Junta Local de Seguretat ordinaria.
2018 /jun Celebració Junta Local de seguretat ordinària el 21 de juny

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

2016 /gen Celebració de mesa operativa per raó de la mitja Marató
2016 /ago Reunió dela mesa operativa per tractar el dispositiu extraordinari de Festa Major
2017 /mai Celebració de MCO per raó de F-1 i moto-GP.
2018 /gen Celebració de mesa operativa en motiu de la Mitja Marató 2018.
2018 /mai Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Formula 1
2018 /jun Celebració mesa operativa per preparar dispositu policial Moto GP
2018 /jun Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Granollers CUP i Musik'n'viu
2018 /nov S'ha realitzat reunió conjunta CME PL's per coordinar actuacions conjuntes en prevenció de robatoris 

a interior habitatge.

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

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

2017 /jun S'incorporen els tres primers vehicles híbrids a la policia local.
2018 /gen Previsió d'incorporació durant el 2018 de dos nous vehicles hibrids amb kit de detinguts per la policia 

local.
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Seguretat Ciutadana

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

Accions
2018 /mar Incorporació d'un vehicle no diesel procedent de art. 106 LSV de paisa per la policia local
2018 /des Inici licitació subministrament vehicles per policia local amb càrrec als pressupostos de 2018 i 2019 (4 

vehicles)

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

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

Adqusició d'aparell de detecció de drogues en saliva

2016 /gen S'ha adquirit i posat en funcionament l'aparell detector de Drogues als controls de trànsit que fa la 
policia local.

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

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

2017 /jul El servei d'Informàtica està estudiant diferents opcions de maquinari existent al mercat per decidir si 
és viable, aporta millores en la gestió actual i són compatibles amb les aplicacions actuals de gestió 
de sancions de la policia local.

2018 /nov Lliurament PDA en prova pilot per portar a DSIP a posar-hi aplicació informatica per consultar 
antecedents policials

Serveis Socials i Gent Gran

Continuar insistint davant el govern de la Generali tat per tal d’incrementar la ràtio de places 
residencials i de centre de dia públiques a la ciut at, mitjançant la seva participació en el 
finançament de la construcció d’una residència al C . Tetuan

Accions
Elaboració d'un document tècnic descriptiu d'una proposta d'acció concertada entre l'Ajuntament i la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per a la seva presentació al Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat

2016 /jul Document elaborat coordinadament per la Direcció de l'Hospital i la Direcció de l'Àrea d'Acció 
Comunitària i Benestar.

Nova presentació a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, de la proposta d'acció 
concertada amb la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

2016 /jul Presentació del document i de la proposta per part de l'Alcalde a la Consellera Dolors Bassas el 27 de 
juliol, acompanyat de la Regidora de Serveis socials i Gent Gran i del Cap de l'Àrea.

Continuar treballant de forma coordinada amb les en titats socials, i especialment amb 
l’enfortiment de la Taula d’Acció Social, per poder  afrontar de forma coresponsable les 
situacions de risc d’exclusió social derivades de l a crisi econòmica.

Accions
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Serveis Socials i Gent Gran

Continuar treballant de forma coordinada amb les en titats socials, i especialment amb 
l’enfortiment de la Taula d’Acció Social, per poder  afrontar de forma coresponsable les 
situacions de risc d’exclusió social derivades de l a crisi econòmica.

Accions
Reactivació de la Taula d'Acció Social com a eina de reflexió que permeti compartir experiències i 
coneixements i proposar accions conjuntes a nivell de ciutat

Manteniment dels espais de diàleg i treball amb entitats i plataformes socials dedicades a assolir millores 
socials per a la ciutadania.

2015 /des S'han mantingut un total de 3 reunions amb la PAH per tal de compartir informació i necessitats. 
També s'ha mantingut contacte amb entitats mitjançant la taula de pobresa energètica.

2016 /mar Es manté coordinació telefònica amb la PAH per casos puntuals i resta oberta la possibilitat de 
programar reunions durant l'any 2016. Això mateix és extensible a altres plataformes d'interès socials.

2017 /jun Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coodinació. Revisió del 
protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.

2018 /gen Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coodinació. Revisió del 
protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.

2018 /jun Durant el mes de juny s'ha realitzat una coordinació amb Creu Roja Granollers i es preten programar 
una sessió amb Caritas Granollers.

2018 /des Als barris de Congost i Can Bassa i mitjançant les AA.VV s'han fet activitats per fomentar i donar a 
coneixer el servei Sirius.

Fomentar la inclusió social a través de la cultura,  facilitant l’accés a l’oferta cultural municipal 
a les persones en situació de vulnerabilitat i risc  d’exclusió social.

Accions
Participació activa dels tècnics de dinamització comunitària en les reunions i accions del programa Apropa 
Cultura

2016 /des Participació a les reunions per coneixer la programació anual d'apropa cultura. Valoració permanent 
d'accedir amb grups formats segons interessos i possibilitats.

2017 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de 
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.

2018 /gen S'ha utlitzat Apropa Cultura mitjançant el grup del projectes "coenzims" , que intenten vincular grups 
existents a la programació cultura de la ciutat. El grup de moviment al desembre va assistir a un 
espectacle de dansa.

2018 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de 
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.

2018 /nov Es manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de 
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.

Informació i motivació a la participació de persones usuàries de serveis socials en actes i accions 
culturals, per part dels equips bàsics d'atenció primària social

2016 /mar En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de 
fomentar l'us i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.

2018 /des En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de 
fomentar l'us i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.

Proposta, generació, dinamització i participació en projectes (pròpis o aliens) i activitats de caràcter 
cultural, esportiu, educatiu que fomentin la participació social dels joves millorant la seva circulació pels 
recursos i equipaments de la ciutat.

2016 /mar Projecte Alesplaces: dissenyant les següents accions: 4 accions de mural participatiu a càrrec de Pau 
Farell a Sant Miquel i Sota el Camí Ral.

2016 /mar Construcció participada d'un artefacte de joc amb els infants i adolescents de les places del barri de 
Sant Miquel.
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2015-2019

Acció Comunitària i Benestar

Serveis Socials i Gent Gran

Fomentar la inclusió social a través de la cultura,  facilitant l’accés a l’oferta cultural municipal 
a les persones en situació de vulnerabilitat i risc  d’exclusió social.

Accions
2018 /des En el marc conveni de col·laboració en matèria d'accions cíviques i comunitàries es valoren, 

programen i dissenyen activitats intergeneracionals amb els centres de gent gran de la Generalitat de 
Catalunya.
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