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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 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.

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.

Projectes Estratègics i Programació

Desenvolupar i consolidar projectes vinculats a Med i Ambient amb potencialitat per esdevenir 
de referència internacional, com un element de proj ecció i atractivitat de ciutat

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

2017 /des Diversos projectes de cooperació europea amb finançament de la UE relacionats amb la gestió 
intel·ligent de l'aigua, economia circular, estalvi energètic.

2018 /mai Foment del coneixement dels punts d'interès entorn a l'aigua dins de la plataforma internacional 
"Geocaching"

Projectes innovadors d'eficiència energètica, com per exemple la recerca de la simbiosi industrial en el 
camp de l’energia (intercanvi de calor).

2016 /jun Projecte ECOCONGOST.

Govern i Economia

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
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Govern i Economia

Organització i Logística

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

Accions
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.
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

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.
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Govern i Economia

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i int el·ligent

Accions
2019 /feb Es presenta el RU LAB, un espai d'innovació social.

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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Govern i Economia

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

Territori i Ciutat

Activitats i Instal·lacions

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

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.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions
Assemblea anual

2015 /des Assemblea anual dia 3 de desembre. Presentació de l'estat de la qüestió sobre la qualitat de l'aire a la 
ciutat i sobre el projecte EDUSI.

2016 /oct Cinquena sessió 24 d'octubre de 2016. Propostes "Alumnes pel Clima". Presentació PAESC i obertura 
termini per aportacions. Actualització d' informació : Taula de la qualitat de l'aire de la conurbació de 
Barcelona i PDU Circuit de BCN-Catalunya.

2017 /mar Sessions informatives i participatives el nou Pla de Mobilitat de Granollers el 20-27 de març. 
Convocatòria als membres del CAMS.

2018 /des Assemblea per tractar el Pla de gestió de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost

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

2016 /oct Incorporació del PAESC al bloc del CAMS per temàtiques per facilitar la participació i esmenes dels 
membres.

2017 /mar Informació i acta de la sessió participativa del Pla de mobilitat de Granollers.

Lliurament de propostes del Consell Assessor als òrgans competents

2016 /mai Lliurament als grups de treball intern del pla director del circuit dels criteris sobre el futur del parc 
ambiental de can Cabanyes del Consell assessor.

2016 /des Lliurament d'aportacions d'Estabanell, Sorea i "Alumnes pel Clima" , La Crida-CUP i ERC sobre el Pla 
d'Acció per l'Energia sostenible i el Clima de Granollers (PAESC).

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

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

2016 /jun Matinal d'ornitologia al parc Torras Villà.
2016 /set Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
2017 /feb Instal·lació de taules de picnic als parcs de cara a promoure berenars i festes d'aniversari (Lledoner, 

Torras Villà en projecte).
2017 /abr Plantada d'un arbre als jardins de can Guitart (Amics dels Arbres).
2017 /nov Festa de l'arbre. Plantada d'arbres al parc del Congost amb l'escola d'educació especial Montserrat 

Montero.
2018 /abr Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
2018 /abr Matinal d'ornitologia al parc Congost.
2018 /jul Programació festa de l'arbre pel novembre al parc del Congost.
2018 /des Programció d'una activitat pel 27/01/2019 sobre la naturalització de l'estany dels jardina de Lluís 

Companys
2018 /des Preparar programació Calendari Verd 2019

Publicació d'activitats d'altres serveis dins dels espais verds

2017 /gen Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.
2017 /jun Publicitar activitats relacionades amb la tinença de gossos a les mateixes àrees d'esbarjo per a 

gossos.
2018 /gen Preparar cartelleres per a les àrees de gossos per penjar-hi notificacions i activitats.
2018 /mai Instal·lació d'una cartellera al parc Torras Villà
2018 /jul Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions

Difusió del patrimoni natural del parc Torras Villà

2017 /mar Redacció i publicació de les Fitxes de descoberta del parc.

Potenciar el parc de Lledoner

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

2017 /mar S'ha demanat un suport tècnics a la DIBA (Catàleg de recursos 2017) per a realitzar un estudi de 
viabilitat i projecte si escau un joc d'aigua.

2017 /oct Ja disposem de la proposta demanada, amb diverses alternatives de fonts i d'ubicació. S'obra la 
possibilitat i sembla més raonable instal·lar la font sobre un paviment de formigó existent al parc del 
Congost.

Especialitzar el parc en el discurs de la cultura de l'aigua.

2017 /jun Es planteja la proposta de realitzar un recurs educatiu com a objectiu de treball de cara al 2018 i es 
proposarà la intervenció de l'escola el Lledoner.

2019 /gen El Parc del Lledoner sempre ha volgut impulsar el discurs de la cultura de l'aigua. Regat pel riu 
Congost i amb estanys que proporcionen un medi perferte perquè els animals puguin establir-hi el seu 
hàbitat.

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

2016 /mar Recorregut pel parc destacant els elements relacionats amb la gestió de l'aigua, la riera Carbonell i els 
elements botànics del parc s'ha inclòs en els itineraris que es treballa amb l'editorial Alpina i el sistema 
d'Informació geogràfica municipal.

Al parc Torras Villà:  acabar de fer les millores p endents al parc., tals com millores dels 
recorreguts i l'accessibilitat, senyalització i mil lores en la vegetació.

Accions
Adjudicació subministrament i instal·lació joc de trepa Resolució 1147/2015 de 23/11/15 per un import de 
7.152,31€

2015 /des S'ha executat la instal·lació.

Remodelació zona nord est del parc (jocs, espais per a gossos, zona de picnic i lavabos)

2017 /jun Proposta tècnica per una reordenació de la zona amb la incorporació de taules de picnic, construcció 
de lavabos públics, remodelació de la caseta de jardiners i reubicació de l'espai per a gossos tenint en 
compte la construcció de la nova àrea de joc.

2017 /des Es construeix la nova àrea de jocs del parc amb el seu sorral de seguretat.
2017 /des Es reforma l'espai d'esbarjo per a gossos. Es canvia la tanca perimetral, es planta arbrat a la zona i es 

renoven els bancs de dins l'àrea.
2017 /des Es renova tot l'enllumenat del parc
2017 /des S'inicien les obres de remodelació de la caseta dels jardiners que finalitzaran a primer de febrer. En 

ella s'incorporaran dos lavabos públics
2017 /des Es remodela la zona verda pròxima a la nova àrea de jocs. El planta un nou parterre de gespa amb 

reg i es plantes nous arbres.
2017 /des S'han instal·lat 8 taules de picnic distribuïdes en dues àrees. I s'han substituit 8 bancs i 3 papereres 

del parc.
2018 /gen Condicionament dels camins del parc amb l'estesa d'ull de perdiu.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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

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

2017 /jul Adjudicació obra construcció gran àrea de jocs (esquelet de troncs) al parc Torras Villà.
2017 /des S'ha instal·lat la nova àrea amb el seu sorral de seguretat.

Renovar part de l’arbrat al Parc de Ponent

Accions
Renovació de l'arbrat del passeig del parc

2016 /feb Substitució progressiva dels Acer negundo morts o en mal estat per Ginkgo biloba.
2017 /feb Renovació d'arbrat. Plantació de nous Ginkgo (16 al passeig), roures (5u) i sophora (11).
2018 /gen Substitució progressiva dels Acer negundo en mal estat per 22 pruneres de flor.
2019 /gen Es seguirà amb el procés de substitució i reposició de l'arbrat

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

Accions
Estudis tècnics per a la recollida de pluvials

2017 /jun Conjuntament amb el servei d'Obres i Projectes cal preparar una proposta per eliminar les aigües 
pluvials que s'acumula en aquesta zona del parc.

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

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

2018 /jun Redacció del projecte de construcció d'una passera que connecti el passeig del darrera del parc amb 
les escles que donen a Torras I Bages

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

Accions
Proposta de millora i arranjament dels camins del parc Fluvial

2018 /nov Arran els temporals de final d'estiu i tardor els camins van quedar molt malmesos, motiu pel qual es va 
fer una valoració del cost de reparar-los. Proposta elaborada, però els treballs queden pendents 
d'executar.

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

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

2017 /des S'ha construit una escala de travesses de roure amb una barana de seguretat.

Promoure una biodiversitat urbana en els espais ver ds mitjançant un disseny, gestió i 
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la c iutat

Accions
Assistència a la reunió del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat. Comissió sobre Biodiversitat urbana

2016 /jun Col·locació de caixes niu al parc Torras Villà.
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Promoure una biodiversitat urbana en els espais ver ds mitjançant un disseny, gestió i 
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la c iutat

Accions
2016 /jun Realització de tractaments fitosanitaris amb l'aplicació de fauna benèfica.
2016 /nov Instal·lació d'una illa flotant a l'estany als jardins Lluís Companys.
2018 /mar  Canvis en la gestió dels prats a fi d'afavorir la presència de fauna benèfica que ajudi a controlar les 

plagues de l'arbrat.
2018 /set Plantació d'arbustiva per afavorir la presència de fruits a la tardor i amb això la permanència d'ocells 

als parcs
2018 /nov Instal.lació de caixes niu, per a ocells i ratpenats, a diversos parcs.
2018 /des Instal·lació de dues rampes per a sortida de fauna a la bassa del passeig fluvial i horts municipals

Dinamitzar l'espai web a fi de facilitar informació  al ciutadà dels treballs que es duguin a terme 
des d’Espais Verds (campanyes de poda, tala, tracta ment fitosanitari, etc.).

Accions
Publicació de notes de premsa de les accions dutes a terme pel servei

2017 /gen Anunci de les activitats del servei.
2017 /abr Avisos dels tractaments fitosanitaris
2018 /mai Avisos dels tractaments fitosanitaris
2018 /nov Publicació al bulletí municipal de les actuacions executades per fomentar la biodiversitat als parcs i 

jardins de la ciuatat

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

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

2016 /mar Redacció del plec de condicions tècniques i inici del procediment de licitació dels treballs conservació 
integral de l'arbrat, on s'inclouen els treballs de poda d'hivern, poda d'estiu, extracció de soques, 
subministrament d'arbrat, i plantació i reg.

2017 /jun Licitació dels treballs de conservació integral de l'arbrat per a les campanyes 2018 i 2019 amb 
possibilitat de pròrroga.

2017 /oct Adjudicació del nou contracte per a la conservació integral de l'arbrat pel període executiu 2017-2019.

Propostes de renovació d'arbrat

2016 /abr Proposta de renovació d'arbrat en el projecte de remodelació de la plaça de l'11 de setembre.
2016 /mai Proposta de renovació de l'arbrat en el projecte d'ampliació de la vorera nord del carrer d'Agustí 

Vinyamata.
2017 /mai Proposta d'arbrat dels carrers Marià Sans, Ponent i plaça Pau Casals.
2017 /des Plantació del nou arbrat del carrer Marià Sans i carrer de Ponent.
2018 /gen Renovació d'un tram de l'arbrat del carrer Camp de les Moreres (entre Lluís Millet i Mare de Deu de 

Montserrat).
2018 /gen Plantació de 335 arbres, per a reposicions, substitucions i nova plantació als carrers i places de la 

ciutat.
2018 /des Preparació de la nova campanya 2019 de reposició i substitició d'arbrat

Nou contracte de Conservació Integral de l'Arbrat 2017

2016 /des Adjudicació contracte Conservació Integral de l'Arbrat 2017.
2017 /gen Inici treballs de poda.
2017 /feb Treballs de plantació de l'arbrat de substitució i reg campanya 2017.
2017 /oct Adjudicació contracte corservació integral de l'arbrat període 2017-19.
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Planificar les campanyes de plantació i de les plan tacions d'obra nova o de reparació i millora 
de voreres.

Accions

Augment i millora de la vegetació i dels espais verds de la ciutat (pressupostos participatius 2018)

2018 /set Augment de la vegetació del parc Fluvial. Redacció del projecte i tramitació pera  l'adjudicació de la 
plantació de nou arbrat

2018 /oct Augment de la vegetació del parc del Congost. Adjucació de la implantació de nous parterres de 
gespa per minimitzar zones de sauló

2018 /nov Plantació de masses arbustives al parc del Congost
2018 /des Plantació de masses arbustives al parc Fluvial (zona C. Marconi)
2018 /des Adjudicació del subministrament de jardineres i planta per instal·lar als balcons de can Puntes i al 

carrer Roc i Sta. Anna
2018 /des Redacció i tramitació de l'adjudicació per a la plantació d'arbrat exemplar als escocells del centre urbà. 

Ampliació d'escocells en alguns cassos
2018 /des Augment de la vegetació i creació de més zones verdes al nucli urbà

Orientar les campanyes de poda a una poda de formac ió i manteniment, minimitzant 
actuacions dràstiques de control a partir de substi tucions de l'arbrat no adaptat.

Accions
Elaboració del nou plec tècnic per a la licitació dels treballs de conservació integral de l'arbrat municipal.

2017 /oct Planificació i contractació via Diputació del pla de gestió dels espais verds de Granollers.
2018 /des Adjudicació del Pla director del verd urbà de Granollers

Minimitzar riscos de trencament i caiguda d'arbres a base d'assolir un conjunt arbori 
saludable estructuralment.

Accions
Nou contracte per a la gestió integral de l'arbrat

2017 /oct Adjudicació nova contracta conservació integarl de l'arbrat municipal període 2017-19.
2018 /set Treballs de tala i poda de correcció per atendre les destrosses dels temporals de final d'estiu i 

passada tardor 2018
2018 /oct Contractació de la diagnosi i avalució de riscos de l'arbrat de la Verneda de Can Gili
2018 /des Fixació de l'estructura principal del roure de l'EMT (cirurgia arbòria)

Aconseguir que l'arbrat de la ciutat atengui les ne cessitats de la ciutadania en els aspectes 
ambientals, ornamentals i de salut. Cobrir necessit ats d'ordenació urbana i arquitectònica de 
forma equilibrada i positiva pel conjunt.

Accions
Aplicar criteris ambientals i ornamentals en la tria de les espècies a plantar en nous projectes i en les 
substitucions

2016 /jul Proposta i elecció de l'arbrat del C. Marià Sans.
2017 /abr Prposta elecció arbrat projectes C. Ponent, Pl. Pau Casals, aparcament C. Marconi, psg Fluvial, camp 

futbol Palou.
2017 /set Proposta plantació renovació arbrat i jardineria del carrer de Xile.
2018 /set Proposta plantació arbrat Fem un Jardí (Can Bassa), C. Anibal, aparcament Congost, C. Corró.

Minimitzar la producció de residus vegetals amb el tractament i la reincorporació de les restes 
vegetals als propis parcs i jardins de la ciutat.

Accions
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Minimitzar la producció de residus vegetals amb el tractament i la reincorporació de les restes 
vegetals als propis parcs i jardins de la ciutat.

Accions
Recuperar les restes de poda de les campanyes

2016 /abr L'empresa que ha realitzat el treballs de poda retornarà en forma de compost- triturat les restes 
vegetals extretes.

2017 /abr L'empresa Ambientalia World SL que ha realitzat el treballs de poda retornarà en forma de compost- 
triturat les restes vegetals extretes.

2017 /jun L'empresa Ingesan OHL adjudicatària del contracte de neteja i manteniment dels espais verds de la 
ciutat, retornarà als parcs i jardins en forma de triturat, el 100% de les restes vegetals dels treballs de 
manteniment.

2017 /oct El nou contracte de conservació integral de l'arbrat preveu el retorn de totes les restes de poda en 
forma de triturat als parcs i jardins de la ciutat.

Minimitzar l'ús de pesticides i orientar els tracta ments fitosanitaris cap a un Control Integral 
de Plagues a base de mesures biològiques i cultural s.

Accions
Nou plec i contractació del servei del control integral de plagues

2017 /abr Incorporació del contracte de tractaments a la nova contracta de conservació integral de l'arbrat per tal 
de treballar per la defensa de les plagues de l'arbrat a partir de la visió i gestió global d'aquest. Des de 
la plantació, poda, etc.

2017 /oct Incorporat dins del nou contracte de conservació integral de l'arbrat.

Optimitzar l'ús de l'aigua de reg, automatització i  telegestió del reg de tota la jardineria de la 
ciutat.

Accions
Instal·lació de la xarxa de reg per degoteig als parterres de gespa dels jardins de 1er de maig

2016 /feb Instal·lació xarxa de reg per degoteig, automatització i telegestió de les gespes dels jardins de 1er de 
maig (darerra fase del projecte).

2016 /jul Redacció del projecte de la darrera fase d'instal·lació de reg per degoteig als jardins d'Enrica Roca.

Substitució de la xarxa d'aspersió per degoteig a diversos perterres de gespa

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

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

2017 /gen Reconversió d'aspersió a degoteig dels parterres de gespa de la Rotonda del psg de la Ribera, Pl. 
Llibertat, parterres de 1er de maig, masia 3 torres.

2017 /jun Reconversió de regs d'aspersió (62.000m2) a degoteig a través de les millores ofertes pel nou 
contracte de neteja i conservació d'espais verds adjudicat a l'empesa Ingesan OHL.

2018 /gen Preparació de la campanya de desinfecció de les xarxes de reg, llacs i fonts per a 2018.
2019 /gen Preparació de la campanya de desinfecció de les xarxes de reg, llacs i fonts per a 2019.

Aprovar el Pla de gestió del verd urbà, que incorpo rarà els apartats següents: arbrat, espais 
verds, xarxa de reg, jocs infantils, llacs i fonts ornamentals.

Accions
Sol·licitud de suport tècnic per a la redacció del pla a la DIBA
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Aprovar el Pla de gestió del verd urbà, que incorpo rarà els apartats següents: arbrat, espais 
verds, xarxa de reg, jocs infantils, llacs i fonts ornamentals.

Accions
2017 /jun En la convocatòria d'ajuts de 2017 s'atorga la redacció del Pla de gestió del verd municipal, valorat 

amb 40.000€ dels quals l'ajuntament n'aportarà el 50%.
2018 /des La Diputació adjudica la redacció del Pla director del verd urbà de Granollers

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

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.

Informar la ciutadania sobre l’evolució de l’estat del medi i la sostenibilitat local a través de 
memòries i informes ambientals anuals.

Accions
Activitat de comunicació i de sensibilització ambiental amb els indicadors fisicoquímics històrics en mapes 
sobre la qualitat de l'aigua a Granollers

2016 /jun Representació temporal de les dades de diferents parámetres de qualitat de l'aigua analitzats en el 
laboratori municipal pel que fa al riu i l'aigua de pous. Proposta visualització de la informació en el web 
de forma clara i fàcilment consultable.

2017 /gen Elaboració de material i oferta d'activitats per treballar la importància de l'aigua i la seva gestió 
racional. Disseny de quatre xerrades, sis sortides de dues hores i una sortida de tot un matí sobre 
qualitat del medi hídric a Granollers.

2017 /jun Exposició "l'Aigua per Viure" a l'Escola Pia de Granollers amb informació d'indicadors.
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Informar la ciutadania sobre l’evolució de l’estat del medi i la sostenibilitat local a través de 
memòries i informes ambientals anuals.

Accions
Aprovació i publicació en el web del nou mapa de capacitat acútica i dels mapes de soroll de Granollers

2016 /mai Incorporació en l'espai web municipal de la informació sobre la metodologia de càlcul i el nou mapa de 
capacitat acústica.

2016 /jun Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Granollers.
2017 /jul Lliurament de l'estudi de soroll de les zones amb superacions i de les zones d'especial protecció en el 

mapa de capacitat acústica.
2018 /des Lliurament dels treballs sobre les zones de soroll a Granollers i les mesures a impulsar i negociar amb 

les administracions titulars de les infrastructures.

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 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 /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 /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

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

Accions
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.

Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com 
ara el Consorci per a la defensa de la conca del ri u Besòs, el Consorci de residus del Vallès 
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sos tenibilitat

Accions
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

2016 /feb Participació en el GT-Energia Sostenible i en la comissió permanent del mateix.
2016 /abr Assistència a l'Assamblea 2016 de la Xarxa i adhesió als Acords i plans de treball presentats.
2016 /jun Proposta d'adhesió a la Declaració Basca 2016-Nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per 

crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva, sorgida dels 
acords de la 8a conferència de l'ICLEI a Bilbao.

2016 /set Organització i celebració a Granollers de la 1a jornada del Cicle Del Pacte a l'Acció, per donar 
resposta als reptes del Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia per al 2030, en el marc de la 
participació de Granollers en el grups de treball de la Xarxa

2017 /mar Presentació del PAESC de Granollers durant la jornada "Resiliència urbana per a l'adaptació local al 
canvi climàtic", en el marc del GT-Adaptació al CC de la Xarxa.

2018 /gen Es continua participant en els grups de treball d'Energia Sostenible i Adaptació al CC de la Xarxa, 
centrats en consum/ estalvi energètic municipal vinculat a reinversió en projectes socials i altres, i 
evolució del PAESC-Granollers en l'Horitzó 2020.

2018 /gen Participació en GT-Políticas adaptación al CC de la FEMP.
2018 /mar El 20/03/2018 es participa a la presentació oficial de la Setmana de l'energia a Catalunya, amb el 

centre d'interès d'"Educar per una transició energètica", amb l'experiència de "La Marató de l’Energia 
2018 a Granollers".

2018 /des Octubre i novembre es participa en les darreres sessions dels GT's sobre adaptació al CC i energia 
sostenible, pel que fa al mandat de la DIBA 2015-2019. Es va presentar l'evolució dels consums 
municipals durant el Pacte d'Alcaldes i la perspectiva 2030.

Coordinació i treballs conjunts amb el Consorci de residus del Vallès Oriental

2016 /gen Treball i coordinació per impulsar l'aprofitament del biogàs generat en la planta comarcal de 
compostatge (Congost Net).

2016 /jun Organització conjunta i patrocini de la jornada sobre xarxes de calor celebrada el 22 de juny al Museu 
de Ciències Naturals de Granollers. Visita a la planta comarcal de compostatge dels assistents a la 
tarda.

2017 /mar Sol·licitud de subvenció: BIO LOOPs amb la col·laboració del Consorci per a la gestió dels residus del 
Vallès Oriental.

2017 /abr Visita a la planta comarcal de compostatge amb els membres del projecte THERMOS.
2017 /mai Valoració de la cessió i ús del biogas del Consorci. Consulta al MINETAD.
2018 /set Participació com a ponent en la GPEX 2018 (Global Power & Energy Exhibition) a Barcelona el 17 de 

setembre.
2018 /oct Participació com a ponent en la Local Renewables Conference 2018(ICLEI) a Freiburg anomenada 

enguany URBAN TRANSFORMATION TO A CIRCULAR ECONOMY, explicant la participació de 
Granollers en el projecte Thermos i participant en la taula d'experts

2018 /oct Trobada de socis de Granollers i Cascais del projecte Thermos i visita a tres exemples de xarxes de 
calor a Barcelona, Cerdanyola i Mataró amb els seus gestors i amb representants d'ICLEI.

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

2016 /abr Reunió de constitució del Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat i per una Cohesió social i 
ambiental.
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Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com 
ara el Consorci per a la defensa de la conca del ri u Besòs, el Consorci de residus del Vallès 
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sos tenibilitat

Accions
2017 /jun 29 juny. Posada en comú de bones pràctiques aplicades i propostes pel proper cicle de tallers a 

validar sobre eines de comunicació i participació aplicades a l'educació ambiental.

Participació en la comissió rectora del Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire

2016 /nov Constitució i participació com a membre de la comissió permanent del grup de la xarxa de ciutats i 
pobles cap a la sostenilbilitat, +Aire -Soroll.

2017 /jun 9/06 Reunió de coordinació entre els ajuntaments de més de 100.000 hab, representatnts de la resta 
de municipis i la Generalitat.

2018 /mai Assistència a les reunions sobre impacte ambiental del Pla específic de mobilitat del Vallès i 
elaboració d'informe conjunt amb la tècnica de mobilitat de l'Ajuntament. Lliurament aportacions a 
l'equip redactor de la Generalitat de Catalunya.

Participació en el Fòrum d'Entitats col·laboradores de l'Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica 
d'Edificis (ECREE)

2015 /gen L’Ajuntament forma part del Fòrum d’Entitats per a la implementació de l’ECREE, participa en grups 
de treball, i s’han inclòs 2 casos pràctics en el “Catàleg de productes i serveis d’eficiència” energètica 
del Clúster d’EE de Catalunya.

2016 /jul El projecte "Programes i campanyes d'estalvi energètic en equipaments municipals de Granollers" va 
ser seleccionat com a projecte tractor de l'ECREE. El 14/07/16 la Generalitat lliura un diploma 
acreditatiu a l'Ajuntament.

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

2015 /jul L'Ajuntament de Granollers entra a formar part del Consell de Membres de la Xarxa de Custòdia 
(XCT), consell directiu d'aquesta entitat que vol impulsar l'ús de la custòdia de territori.

2016 /abr Els membres del grup de treball de custòdia municipal designen a l'Ajuntament de Granollers com a 
responsable de la coordinació del grup, que es portarà a terme amb tècnics de Medi Ambient i 
Dinamització de Palou.

2017 /abr El grup de treball de custòdia municipal ha decidit que l'Ajuntament de Granollers continui com a 
coordinador de les feines del grup durant un any més.

2017 /jun Participació en la renovació de membres del Consell de Membres de 2017. L'Ajuntament de 
Granollers continua dins d'aquest òrgan directiu de la XCT.

2017 /nov Organització i participació en la  jornada tècnica "Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del 
territori al meu municipi?", realitzada a la Diputació de Barcelona i sota l'organització del grup de 
treball de custòdia municipal.

2018 /jun Organització i participació en diverses trobades del grup de treball de custòdia fluvial (Vilanova i la 
Geltrú, Tarragona...)

2018 /des Finalitzen les tasques de l'Ajuntament de Granollers al consell de membres de la Xarxa de Custòdia 
del Territori i al capdavant del grup de treball de custòdia municipal

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

2016 /mai Primera reunió de la comissió de biodiversitat urbana en Barcelona.

Participació en la conferencia "Cities and Water" del congreso EIP Water 2016

Participació en el cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà

2016 /mai Resposta del qüestionari dels indicadors de Granollers de l'any 2015.
2016 /jul Participació en el taller de millora dels indicadors del qüestionari (DIBA).
2017 /mai Resposta del qüestionari dels indicadors de Granollers de l'any 2016.
2017 /set Participació en el taller de millora dels indicadors del qüestionari (DIBA).

Participació en el Grup de Treball d'Infraestructures Verdes de la Red + Biodiversidad de la FEMP
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Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com 
ara el Consorci per a la defensa de la conca del ri u Besòs, el Consorci de residus del Vallès 
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sos tenibilitat

Accions
2017 /jun Posada en marxa del grup de treball on es fixen els objectius i metodologuies de treball. L'Ajuntament 

de Granollers és un dels municipis participants conjuntament amb una desena de municipis de la resta 
de l'Estat.

2018 /abr Col·laboració en la redacció del  “Manual de Gestión de la Infraestructura Verde Urbana” que porta a 
terme aquest grup de treball amb l'assessorment expert del tècnic extern Pedro Calaza

2018 /des Finalitzen els treballs de redació de la guia de gestió de la infraestrutura verde municipal y es presenta 
un nou projecte paral·lel d'una publicació en paper de manual pràctic

Participació en GT-Políticas adaptación al CC de la FEMP

2017 /abr Es comença a participar en el GT-Polìticas adaptación al CC de la FEMP. Reunió constitutiva, de 
seguiment i presentació de 4 projectes d'adaptació a Granollers (basats en PAESC-2030).

2018 /des En el marc dels VII Premis de BBPP por el clima de la FEMP, durant el CONAMA 2018, s'atorga a 
l'Ajuntament de Granollers el premi en la categoria d'educació ambiental i el reconeixement finalista en 
la categoria d'adaptació al canvi climàtic.

Participació en 3r Fòrum mediterrani de l'aigua i en la publicació  de reutilització d'aigües al Mediterrani

2018 /gen Participació i ponència a la sessió "reutilizació en el Mediterrani i els seus impactes en els territoris" al 
Fòrum mediterrani de l'aigua de 2018

2018 /ago Col·laboració en la publicació "Reuse of treated water in the Mediterranean and impacts on territories" 
d'IPEMED, OIEau, MedCities i Union for Mediterranean

Organitzar i prendre part en jornades de conscienci ació, com ara la Setmana de l’Energia 
Sostenible o el Dia Mundial del Medi Ambient.

Accions
Organització en el marc de la setmana europea de l'energia sostenible d'una mesa de treball sobre xarxes 
de calor amb energies renovables i residuals

2016 /jun Celebració al museu de ciències naturals d'una mesa de treball amb els professionals del sector i 
responsables de les administracions per debatre aspectes clau de les xarxes de calor i per presentar 
al sector privat el projecte : EcoCongost i Congost Net

2016 /jul Treballs per a l'elaboració d'un document on line amb el resum de les respostes a les preguntes 
formulades en la mesa de treball sobre xarxes de calor amb energies renovables i residuals.

Presentació resultats programa municipal per combatre la pobresa energètica, en el marc de la Setmana 
de l'Energia

2016 /jun Jornada de presentació dels resultats del "Programa municipal contra la pobresa energètica", el 
17/06/2016, amb representants de l'EMT, els serveis municipals, els col·legis d'aparelladors i 
arquitectes i la Diputació de Barcelona.

Cicle "Jornades del Pacte a l'Acció. Un nou pacte del municipalisme i el canvi climàtic"

2016 /jun Col·laboració en l'organització de la 1a jornada del cicle, impulsat des de la Diputació de Barcelona-
Gerència de Medi Ambient, que se celebrarà a Granollers el proper 22/09/2016.

2016 /set 22/09/2016, celebració de la jornada a Granollers, amb l'assitència de més de 100 representants 
d'entitats locals de la província de Barcelona.

Assamblea anual de la Red de Ciudades por el Clima

2016 /jun Col·laboració en l'organització i participació en l'Assamblea anual de la Red de Ciudades por el Clima 
de la Federación Española de Municipios, de la qual l'Ajuntament de Granollers és soci des del 2005.

2016 /oct Els dies 5 i 6 d'octubre s'ha celebrat a la sala Tarafa la 10a Assemblea de la Red, que ha tractat els 
compromisos internacionals per als governs locals a partir de la Cimera de París.
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Organitzar i prendre part en jornades de conscienci ació, com ara la Setmana de l’Energia 
Sostenible o el Dia Mundial del Medi Ambient.

Accions
2017 /mai Participació en el GT-Adaptació al CC de la Red i enviament d'actuacions més  rellevants per 

constituir un fons documental en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

Presentació dels treballs per a la redacció del Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic

2016 /gen Presentació de l'estat de redacció del "Programa municipal d'adaptació al CC de Granollers", en el 
marc de la jornada de presentació del Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, celebrada el 
14/01/2016 a la Diputació de Barcelona.

Desenvolupament d'una campanya per promoure les renovables i les mesures d'eficiència energètica en 
l'àmbit rural i suburbà de Granollers, en el marc del projecte COMPOSE del Programa MED de la UE

2018 /gen Setembre 2017 a abril 2018: desenvolupament de la campanya D.E Palou, que comprèn 8 sessions 
informatives, quantificació dels consums energètics en equipaments públics i privats, aplicació BBPP 
per reduir consums, i destí d'estalvis a projectes solidaris.

2018 /abr 17/04/18 finalització de la campanya. Més de 140 actors locals ha col•laborat i van participat en la 
campanya "DE Palou" celebrades al 2018 i als tallers de capacitació, orientats a planificadors i 
responsables polítics , celebrats el 13/03 i el 6/04.

2018 /des El novembre de 2018 Granollers va acollir la 5a reunió dels socis del projecte InterregMED 
COMPOSE. S'ha completat la transició modular i les actuacions relatives als casos pilot i la 
transferència del projecte, que finalitza d'octubre de  2019.

Organització de jornada sobre oportunitats de finançament de l'energia sostenible a l'àmbit local, en el 
marc del projecte COMPOSE del Programa MED de la UE

2018 /gen Jornada per dinamitzar grups d'interès, planificadors i decisors públics a l'entorn d'una estratègia per 
impulsar el finançament de renovables i mesures d'eficiència energètica a l'àmbit local. Compta amb el 
suport i participació de la DIBA i l'ICAEN.

2018 /mar Celebrada el 13/03/2018 al Museu de CC.NN i les Antigues Escoles de Palou, amb més de 70 
participants. Més info: http://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/el-museu-de-ci%C3%A8ncies-
naturals-acull-una-jornada-sobre-finan%C3%A7ament-de

2018 /jun Granollers s'ha sumat a la Setmana de l’Energia 2018 per sensibilitzar en l'estalvi i l'eficiència 
energètica. Més info: http://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-se-suma-la-setmana-
de-l%E2%80%99energia-2018-sensibilitzar-en-lestalvi-i

Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
Projectes europeus: Euronet 50/50 i COMPOSE

2016 /abr El Secretariat del Programa MED comunica que el projecte COMPOSE ha superat la 1a fase de 
selecció de projectes de la convocatòria. La 2a fase i definitiva prevista abans de l'agost o setembre.

2016 /set El Secretariat del programa MED comunica l'atorgament del projecte COMPOSE, que tractarà 
d’incrementar la quota de renovables i l'eficiència energètica en zones periurbanes i rurals, que en el 
cas de Granollers es concretarà a Palou.

2017 /gen 1a reunió de treball dels socis del projecte COMPOSE a Roma. Tindrà una durada de 36 mesos, 
agrupa entitats d’11 països de la zona MED i un pressupost general de 2.551.244 euros, dels quals 
Granollers gestionarà 235.024 euros.

2017 /gen Presentació a la reunió de Roma els objectius i propostes de casos pilot a implementar i com durà a 
terme la coordinació del bloc sobre transferència de tot el projecte.

2017 /mar Adjudicació de 3 contractes menors a col·laboradors externs, en el marc del desenvolupament de les 
actuacions dels projectes pilot i la transferència del COMPOSE.

2017 /jun 2a reunió de treball dels socis del COMPOSE a Rethymno (Creta). Granollers presentarà l'avenç dels 
treballs en matèria d'actuacions pilot i durà a terme una sessió de treball interactiu per identificar les 
bases del futur Pla de Transferència del projecte
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Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
2017 /des 3a reunió de treball del projecte a Sesimbra Portugal, amb presentació de l'evolució del cas pilot de 

Granollers i dels materials i plans desenvolupats en l'apartat de Transferència del projecte, que 
coordina l'Ajuntament de Granollers.

2018 /gen Previsió maig 2018: programació de la 4a reunió del projecte a Montenegro. Novembre 2018: previsió 
5a reunió del projecte a Granollers.

2018 /mai Participació a la 4a reunió de treball del projecte a Montenegro. Granollers presenta els resultats finals 
del cas pilot i desenvolupa una sessió interactiva per definir i consensuar els eixos d'actuació i accions 
del Pla de Transferència del projecte.

2018 /jul Càlcul dels estalvis energètics a 15 centres docents públics de Granollers i  proposta per aprovar al 
Ple de juliol el retorn als centres del 50% de l'estalvi generat el 2017 respecte 2014, 2015 i 2016. Més 
info: https://goo.gl/XnHNGD

2018 /nov 5a reunió del projecte COMPOSE a Granollers. Hi participen 30 persones representants de les entitats 
sòcies del projecte a 11 països de la Mediterrània.

2018 /des El novembre de 2018 s'han adjudicat les actuacions de millora de l'eficiència energètica que les 
escoles participants al programa 50/50 van sol·licitar al servei de medi ambient a partir del setembre 
de 2018. El 2019 està previst donar-li continuïtat.

2018 /des Fins a l'actualitat, l'aplicació del projecte COMPOSE ha comporat: la construcció de 2 instal·lacions 
FV, una campanya de sensibilització, una estratègia per promoure les inversions en renovables a 
Palou i diverses actuacions de transferència.

Projecte EDUSI

2016 /jun L'Administració General de l'Estat comunica a l'Ajuntament que no ha estat adjudicatari de cap de les 
ajudes de la convocatòria EDUSI.

Projecte Thermos

2016 /abr H2020 THERMOS ha estat avaluat favorablement per la comissió europea.
2016 /mai Elaboració de proposta per gestió del pressupost i tasques associades al projecte Thermos entre els 

diversos serveis implicats de l'Ajuntament i Granollers Mercat.
2016 /oct Participació en el projecte Thermos, thermal energy resource modelling and optimisation system per 

habilitar a autoritats locals a planificar de forma ràpida i barata sistemes d'escalfament i refredament 
baixos en carboni.

2017 /jun Trobada de socis a l'Imperial College (London) per contrastar les prestacions i objectius a assolir amb 
l'eina i metodologia Thermos.

2017 /nov Trobada de socis de THERMOS a Varsòvia i presentació de la modelització i l'eina. Visita a les 
instal.lacions de la ciutat.

2018 /jun Trobada de socis a Jelgava (Letonia) i reunió de col.laboració amb l'Alcalde de la ciutat.
2018 /des Trobada de socis a Alba Iulia (Romania) el 5-6-7 de desembre.

Projecte Celsius

2016 /abr Participació en el projecte Celsius com a part de la comunitat de municipis (més de 50) interessats en 
treballar xarxes de calor i fred per posar en comú els coneixements i propostes que facilitin la seva 
implantació reduint el consum d'energia global.

2016 /jun Intercanvi d'experiències amb algunes ciutats Celsius i l'organització del programa sobre xarxes de 
calor en la jornada celebrada el 22 de juny a Granollers.

S'han presentat tres projectes diferents al programa Urban Innovative Actions: Projecte Congost Net, 
Projecte Bio LOOPs, Projecte AIRe NET

2016 /feb Reunions de coordinació per preparar la proposta amb els diferents socis implicats: Consorci de 
Residus, Granollers Mercat, Consorci del Besòs, UAB, ICAEN, APC Europe, Bandalux, Proalan, 
SislTECH.

2016 /mar Sol·licitud del projecte Congost Net dins del Programa: Urban innovative actions. Per tal de fer una 
xarxa de calor en la zona sud del polígon Congost alimentada amb biogàs, biomassa i gas natural.
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Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
2017 /abr Sol·licitud del Projecte Bio LOOPs a la nova convocatòria del Urban innovative actions en l'àmbit de 

l'Economia Circular. Estudi de nouos circuits d'aprofitament de biomassa i fracció orgànica dels 
residus per tal de convertir-los en recursos locals.

2018 /mar Sol.licitud d'un nou projecte AIRe NET (Air Improvement Reducing Emissions with a Networking 
Enrollment of Towns) sobre millora de la contaminació atmosfèrica i la seva gestió digital amb 
col.laboració d'administracions, ciutadans, centres de recerca....

2018 /nov Avaluació de possibles col·laboracions en una nova convocatòria l'any 2019 per a una TRANSICIÖ 
DIGITAL

Projecte SUD'EAU +

2016 /abr Desestimació del projecte SUD'EAU +.

Projecte WAS IS

2016 /abr Desestimació del projecte WAS IS.

Projecte LIFE Riberes

2016 /abr Desestimació del projecte LIFE Riberes.

Projecte LIFE Alnus

2017 /mai Atorgament del projecte LIFE Alnus per la Comissió Europea. L'inici oficial del projecte és el 3 de juliol 
de 2017.

2017 /jun Es cursen els tràmits per a l'acceptació del programa LIFE.
2017 /nov Reunió del consorci del LIFE Alnus a Granollers per profunditzar en la temàtica de cabals ambientals.
2018 /mai Preparació del projecte executiu per la consultoria ambiental SERPA pel desenvolupament d'un 

projecte demostratiu de recuperació del bosc de ribera al riu Congost al seu pas per Granollers
2018 /jun Roda de premsa de presentació del LIFE Alnus a Manlleu amb participació de tots els socis i 

explicació del projecte de Granollers pel regidor de medi ambient
2018 /nov Licitació del concurs per a la realització d’un projecte demostratiu en el Riu Congost en el marc del 

projecte Life Alnus

Projecte EYES (Engaging Youth in Sustainable Energy Planning)

2017 /mai L’Ajuntament rep la proposta per participar com a socis en el projecte H2020 EYES, per a la creació 
d’un grup de joves que treballi integrar/mobilitzar la planificació energètica i climàtica del municipi. 
Permetrà dur a terme actuacions del PAESC 2030

2017 /jun Resolució d'Alcaldia acceptant la participació en el projecte de la convocatòria EE09 del programa 
H2020: Engaging and activating public authorities. Durada 24 mesos i pressupost a gestionar per 
l'Ajuntament de 150.000 euros.

2018 /mai Es replanteja el projecte i es presenta a la nova convocatòria d'ERASMUS+ (22/05/2018), amb 
l’objectiu de dinamitzar joves de l’àmbit local (de 18 a 29 anys) a l’entorn de les temàtiques del canvi 
climàtic i la planificació energètica.

2018 /des El desembre de 2018 es rep el "Gran Agreement" per part del soci líder, s'accepta la subvenció del 
programa ERASMUS+ i s'inicia el procés per contractar una persona que desenvolupi les actuacions 
del projecte.

Projecte RIVERSUDOE

2017 /mar Presentació del projecte RIVERSUDOE en el programa de cooperació transnacional SUDOE sobre 
gestió participativa d'espais fluvials  protegits i els seus serveis ecosistèmics.

2017 /set Es supera la primera fase de selecció de projectes.
2018 /feb Desestimació del projecte

Projecte CEMOWAS2
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Formar part de projectes europeus com a espai d’int ercanvi d’experiències i de 
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental

Accions
2017 /mar Presentació del projecte CEMOWAS2 en el programa de cooperació transnacional SUDOE sobre 

gestió circular i ecosistèmica del serveis de residus i aigües residuals.
2017 /set Es supera la primera fase de selecció de projectes.
2018 /feb Aprovació del projecte
2018 /jun Inici del projecte i primera reunió del Consorci a Damazan i Agen a França sota l'organització del soci 

líder ValOrizon
2018 /oct Seminari tècnic i reunió del consorci a Granollers amb visites al pol ambiental de Can Cabanyes 

(Planta de compostatge, depuradora i espai natural del riu i aiguamoll)

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

Accions
A través del projecte europeu Alera, s'inicia l'estudi previ per a la redacció del projecte d'abastament 
d'aigua regenerada per a la indústria

2016 /jul Recepció de l'estudi de valoració de l'ús d'aigua regenerada del sistema de llacunatge de l'EDAR 
Granollers per a ús en les zones industrials i en l'àrea d'implantació del Pla Director Urbanístic del 
Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya.

2018 /mar Cooperació amb el Consorci Besòs Tordera en el seu pla de reutilització d'aigües, que inclou l'ús 
d'aigua regenerada per la indústria

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

2016 /jul Reunió de treball amb tècnics especialitzats per a obtenció de dades per a la redacció del projecte.
2018 /des Licitació i adjudicació de la construcció de la planta de tractament i càrrega de d'aigua regenerada per 

a la neteja de carrers i reg d'arbrat

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

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

2016 /jul Incorporació en el projecte d'ampliació de la vorera del carrer Vinyamata d'un nou tram de canonada 
de 110 mm de transport d'aigua no potable que unirà el ramal de c/Girona (existent) amb el futur ramal 
del psg de la Muntanya.

2017 /jun Estesa de nou tram de canonada de 110 en la urbanització del tram nord del carrer de Girona
2018 /gen Incorporar al projecte d'urbanització de Roca Umbert, el tram de canonada que ha de transportar 

l'aigua de reg des del diposit de RU als Jardins de Lluís Companys.
2018 /gen Estesa de nou tram de canonada de 110 en la urbanització del sector UA27
2018 /des Estudi de la connexió de l'aigua regenerada a la xarxa de regs i mines de Palou per a ús agrícola a 

través del projecte europeu CEMOWAS2

Millores en la telegestió

2016 /jun Incorporar a la telegestió l'accionament manual i temporalitzat al pou de les mines d'en Serra, per a 
l'abastiment d'aigua no potable al parc del Lledoner i a l'acceleradora de Jaume Corbera per a 
impulsió als dipòsits de capçalera a Torre Pinós.

2017 /des Incorporar a la telegestió el control del funcionament del filtre automàtic del dipòsit de reg del parc del 
Congost.
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Obtenir la concessió d’aigua d’aquelles captacions d’aigües subterrànies estratègiques per a 
la ciutat.

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

2018 /des Tramitacions anual dels autocontrols de les diverses concessions otorgades

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

Accions
Identificació del risc potencial de sequera i definició de les actuacions per adaptar-s'hi fins al 2030, en el 
marc del Programa d'adaptació al Canvi Climàtic de Granollers

2016 /mai Es defineix com acció prioritària la necessitat d'emprendre projectes i inversions per a l'adaptació 
relatives a l'aprofitament de nous recursos hídrics, com lús de l'aigua regenerada per a usos 
municipals. També s'ha aproximat el cost de no actuar.

2016 /des El ple de l'Ajuntament de 20/12/2016 aprova les actuacions d'adaptació al risc de sequera definides i 
calenaritzades en el marc del PAESC de Granollers 2030.

Itinerància de l'Exposició "l'Aigua per Viure" pels centres educatius de la ciutat  amb consells sobre l'estalvi 
d'aigua i informació sobre l'evolució del riu i la ciutat

2015 /des Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.
2016 /jun Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.
2017 /jun Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.

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

2016 /gen Recull d'opcions educatives per tal de treballar la nova cultura de l'aigua i el seu ús més racional a les 
aules, amb jocs, experiments i dossiers educatius i en sortides al medi o instal·lacions relacionades.

2017 /jun Disseny de material per a crèdit variable i geocatching entorn a l'aigua.
2018 /des Lliurament dels treballs de revisió dels quaderns per a la dinamització de les activitats amb el 

professorat local i proposta de formació als professors interessats.

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

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

2017 /jul Revisió general de la planta d'aigües regenerades per millorar l'eficiència en la filtració.
2018 /des Estudi i memòria valorada de de la construcció d'un dipòsit d'acumulació d'aigües a l'exterior de la 

Planta d'aigües regenerades, en el marc del projecte CEMOWAS2
2018 /des S'encarrega projecte per a la millora de la filtració (reducció de la terbolesa) de l'aigua regenerada de 

can Cabanyes

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

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

2016 /mai Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona BOP 11/05/2016 en el marc del catàleg de serveis 
de la xarxa de governs locals 2016-2019 en l'àmbit de sensibilització, participació i divulgació 
ambiental per import de 1.327 eur
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Portar un control analític de aigües de l’aqüífer, el subsòl, el riu Congost, l’aigua depurada de 
l’aiguamoll i bassa d’amfibis de Can Cabanyes i l’a igua regenerada.

Accions
2016 /jul Adjudicació del contracte menor per l'assistència tècnica GIS per representar les dades temporals de 

diferents paràmetres de qualitat de l'aigua freàtica de la ciutat i del riu Congost a Granollers.
2016 /oct Videos i informe sobre indicadors fisico-químics històrics sobre qualitat de l'aigua. Lliurament a Salut 

Pública de millores a aplicar als registres del laboratori municipal.
2018 /jun Actualització de les bases de dades per compartir en open data, que patien un salt en el temps per 

canviar mètodes d'informes periòdics des del laboratori municipal

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

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

2016 /jun Reunió 6/04/2016 amb tots els secretaris dels subgrups de la ponència
2017 /abr Plenari de la ponència de Transició energètica i canvi climàtic
2018 /des Reunió 19/12/2018 amb tots els secretaris dels subgrups de la ponència per preparar el plenari de 

l'any 2019

Participar amb organismes com l’Agència Catalana de  l’Aigua, el Consorci per a la Defensa de 
la Conca del Besòs i la Diputació de Barcelona per tal d’implantar polítiques en favor d’una 
nova cultura de l’aigua.

Accions
Jornada DIBA aprofitament local de recursos hídrics no convencionals

2016 /mai Presentació per part del servei de MAEV ponència sobre aigües freàtiques a Granollers.

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

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

2016 /abr Adaptació del PAES 2009 als objectius del Nou Pacte d'Alcaldes per a l'Energia i el Clima i els 
objectius 30/40 sorgits de la COP21 (París, 2015).

2016 /des El Ple de l'Ajuntament aprova el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC), 
que recull els objectius de reducció d'emissions (40%) i integració de l'adaptació al CC del Nou Pacte 
d'Alcaldes pel Clima i l'Energia per al 2030.

Projectes d'energies renovables en equipaments municipals per a la #transcióenergètica

2017 /des Durant el 2017, amb suport DIBA, s'han redactat 6 projectes executius d'energies renovables: 2 
xarxes de calor per biomassa, i 4 instal·lacions solars FV per autoconsum a cobertes. Estalvi previst: 
73.128 euros/any i 423 TnCO2 eq/any.

2018 /gen En el marc del projecte EU COMPOSE, 1er semestre 2018 s'executaran 4 projectes  de renovables a 
Palou: 2 instal·lacions FV autoconsum, 1 pèrgola FV autoconsum i recàrrega VE, i una xarxa de calor 
per biomassa. Estalvi previst: 48MWh/any i 13 TnCO2eq/any.

2018 /mai Com a resultat del projecte COMPOSE fins a 31/05 s'han executat 2 instal·lacions FV per  
autoconsum (Can Cabanyes i caseta jardiners recinte firal), i els projectes executius d'instal·lació solar 
FV a Can Muntanyola i xarxa de calor per biomassa a Palou.
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Continuar desenvolupant el Pla d’acció per l’energi a sostenible (PAES), full de ruta de les 
actuacions municipals vinculades amb l’eficiència e nergètica i la implantació d’energies 
renovables.

Accions
2018 /jul Inversions Ajuntament: gener-18 substitució antiga caldera gasoil CC Palou per caldera biomassa; 

juny i juliol-18 adjudicació construcció 2 instal·lacions solars FV per autoconsum a Can Muntanyola i 
CFA-Vallès (estalvis: 7.865 euros i 29 TnCO2eq/any).

2018 /jul Instal•lació solar FV EMT (resultat procés pressupostos participatius). 2018: s’ha aprovat la partida 
d’inversions i s’està redactant projecte executiu. S’adjudicarà construcció abans 31/12/18. 2019: 
construcció i posada en marxa.

2018 /jul S'ha sol·licitat finançament a la DIBA i Generalitat-P.O. FEDER (eix4) per construir 2 xarxes de 
biomassa per subministrar ACS i calefacció a 12 equipaments municipals (estalvis: 40.353 euros/any i 
330 TnCO2eq/any).

2018 /set El juliol de 2018 la DIBA atorga el finançament de 199.498,57 euros per a la construcció de la Xarxa 
de calor per biomassa a 5 equipaments municipals, i s'executarà durant el 2019.

2018 /des El balanç del conjunt dels projectes de renovables previstos (solar FV i biomassa) comportaran: 1,4 
M€ d’inversió, estalvis de 57.994 €/any, reducció de consum energètic de 160,29 MWh/any, i reducció 
d’emissions GEH de 361,13 TnCO2eq/any.

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

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

2018 /gen Es fa de manera contínua.

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

Accions
Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic

2016 /abr Redacció del "Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic: actuacions, calendari, responsables, 
beneficis i costos de no actuar". El contingut i s'integrarà a la redacciói aprovació del PAESC, d'acord 
amb objectius 30/40 i el Nou Pacte d'Alcaldes.

2016 /des Aquest programa d'actuacions d'adaptació ha quedat integrat en el Pla d'Acció per l'Energia 
Sostenible i el Clima de Granollers per al 2030, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el  20/12/2016.

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

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

2015 /abr Elaboració del document i presentació al GT-Equipaments, EE, manteniment i control de consums. 
Definició del programa d'actuacions, calendari, cost actuacions i estalvis assolits amb l'aplicació 
(energètics i econòmics). Pendent aprovació.

2016 /feb Fruit de l'eix de sensibilització de l'"Estratègia", el febrer de 2016 té lloc La Marató de l'ESTALGIA en 
equipaments administratius. S'estalvia energia per import d'uns 16.000 euros que es destinaran a 
objectius socials.

2016 /abr Trasllat del programa d'actuacions de l' "Estratègia" a la nova Ponència de Transició Energètica i CC, 
per al seu desenvolupament i seguiment.
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Elaborar, aprovar i desenvolupar l’Estratègia d'est alvi i eficiència energètica en els 
equipaments municipals 2015-2020, vinculat al PAESC ,  per estendre i donar continuïtat als 
programes d'estalvi fets en equipaments esportius, docents i culturals

Accions
2016 /mai Dimensionament i priorització de les inversions necessàries per desenvolupar la part d’actuacions en 

equipaments i instal•lacions per a l’estalvi i l’eficiència en el consum d’electricitat, gas i aigua de 
l'Estratègia.

2017 /abr Es publica la licitació del contracte per al servei de suport al desenvolupament de l'Estratègia 
Energètica, amb l'objectu d'aplicar actuacions de sensibilització per a l'estalvi i l'eficiència energètic en 
uns 60 equipaments municipals fins al 2019.

2017 /oct Setembre 2017: adjudicació contracte obert a lorigen. Fins al 2019 s’implementaran programes 
d’estalvi energètic i campanyes a un total de 62 equipaments muncipals d’ús esportiu, docent, 
administratiu, cultural, social i altres.

2018 /jun Set17-març18: implementació estratègia a 12 equipaments esportius i 16 docents. Juny-set18 
implantació a 9 equipaments adminsitratius. Fins 31/12/18:13 equipament ús cultural i 12 ús social 
(previsió estalvis 2017-2019: 54.914 eur; 66,59 TnCO2eq).

2018 /jul En el marc de l’Estratègia, de maig a juliol 2018 s’ha implantat programes d’estalvi i campanya 
ESTALGIA a 9 edificis administratius. S’ha dut a terme La Marató a l’estiu, estalviant fins a 1.300 
euros.

2018 /oct En el marc de l’Estratègia, de setembre a octubre 2018 s’ha implantat programes d’estalvi i campanya 
ESTALGIA a 13 edificis culturals

2018 /des En el marc de l’Estratègia, d'octubre a desembre s’ha implantat programes d’estalvi i campanya 
ESTALGIA a 12 edificis d'ús social i altres. Es programa La Marató del febrer de 2019 en els 5 edificis: 
AISS, La Tela, Museu, Espai Cangur.

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

2016 /feb La Marató de l'ESTALGIA, adreçada a l'estalvi energètic en 19 equipaments municipals. L'import 
resultant de l'estalvi energètic, uns 16.000 euros, es destina a  combatre la pobresa energètica en llars 
de Granollers.

2016 /abr Previsió de desenvolupament del "Programa d'estalvi energètic a equipaments municipals 2016-
2019", en el marc de l'Estratègia d'estalvi i EE.

2016 /jun La Diputació de Barcelona comunica als municipis la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa, en el 
suport tècnic i de recursos. L'Ajuntament selecciona 5 equipaments esportius per participar en La 
Marató de febrer de 2017.

2017 /feb Té lloc la 2a Marató amb la participació de 5 equipaments esportius. Els estalvis energètics 
aconseguits es tradueixen en un estalvi de 3.300 euros, que es destinen a mitigar pobresa energètica 
en habitatges de Granollers

2018 /gen S'han iniciat les actuacions preparatòries de la 3a Marató de l'estalvi energètic, que el Febrer de 2018 
tindrà lloc a 5 centres docents: EMT, CAF Vallès, CEIP S. Espriu, CEIP Joan Solans i CEIP 
Granularius.

2018 /jun #MARATOENERGIA febrer 2018 a 5 escoles. Objectiu d’estalvi aigua i energia no assolit. Els hàbits 
de consum responsable es consoliden, després de 6 anys de treball en aquest àmbit. Més info: 
https://goo.gl/t5Nsq6

2018 /des Atenent l'evolució de l'Estratègia energètica 2015-20 als 62 equipaments municipals on s'ha implantat, 
es seleccionen els equipaments on tindrà lloc la #MARATOENERGIA del febrer de 2019 (AISS, Espai 
Cangur, Museu, La Tela), i es programen les actuacions.

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

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

Accions
2016 /abr L'aplicació del projecte europeu Euronet 50/50max ha generat estalvis energètics en 16 centres 

docents públics durant 2014-15. El 2016 s'articula la compensació als centres via la creació del 
"Programa municipal 50/50".

2016 /abr D'acord amb la voluntat política, es proposa la creació d'una partida d'inversions en el pressupost 
2017 per realitzar les millores energètiques a les escoles (d’acord amb els estalvis en els consums del 
2016). Repetir aquesta sistemàtica el 2018 i 19.

2016 /mai El Ple de 31/05/2016 aprova la modificació pressupostària per crear la partida "Programa municipal 
50/50" i articular el retorn dels estalvis a les escoles. El servei d'educació gestionarà aquest retorn a 
partir de l'inici del curs 2016-17.

2016 /mai En el marc de la Ponència de Transició Energètica i en col·laboració amb el servei d'educació es 
redacten les Bases reguladores del programa municipal 50/50 als centres docents municipals.

2018 /jul Càlcul dels estalvis generats per 15 escoles públiques el 2017 respecte el 2014, 2015 i 2016 i 
aprovació al Ple del retorn del 50% de l'import al centres abans del 31/12/18. Més info: 
https://goo.gl/XnHNGD

2018 /ago S'aprova el «Programa municipal 50/50 de foment de l'estalvi energètic als
centres públics de gestió municipal» i la despesa per a dur a terme les activitats del
programa i es publiquen bases al tauler electrònic de l'Ajuntament.

2018 /set 14 centres docents públics presenten les sol·licituds per ser compensats segons la base 2 del 
Programa municipal 50/50.

2018 /nov S'han adjudicat i iniciat les següents actuacions sol·lcitades pels 14 centres docents: compra i 
subministrament de material pedagògic o tecnològic; formació; petits treballs de reparació que 
comporten millores energètiques.

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

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

2016 /mar S'ha sol·licitat suport a la Diputació de Barcelona per reconvertir les instal·lacions FV de producció i 
venda en autoconsum, projectades a diverses cobertes d'equipaments municipals (5 docents, 2 
culturals, 2 esportius).

2017 /feb En el marc del Catàleg 2017, es sol•licita suport a la DIBA per construir instal•lacions solars 
fotovoltaiques en règim d’autoconsum a les cobertes de 4 equipaments municipals, i la redacció dels 
plecs de prescripcions tècniques per a la seva licitació.

2018 /gen DIBA ha lliurat a l'Ajuntament 4 projectes constructius d'instal·lacions solars FV d'autoconsum en les 
següents cobertes municipals: Biblioteca RU, EMT-edifici nou, Palau d'Esports i CAF Vallès, que 
permetrien estalviar 23MWh i 98 TnCO2 l'any.

2018 /jul 2018: adjudicada construcció 2 instal. FV a cobertes Can Muntanyola i CFA Vallès; en curs, redacció 
projecte FV a EMT. Adjudicació construcció abans 31/12/2018 i construcció durant 2019. Total estalvis 
3 instal:lacions FV:14.591 eur/any i 53 TnCO2eq/any.

2018 /des La licitació de 2 instal·lacions solars FV a l'EMT està a punt de completar-se. La construcció durant el 
2019 suposarà: 120.000 eur d'inversió, 9.271 eur/any d'estalvi, 89.881 kWh/any de reducció del 
consum energètic i 16,86 RTnCo2eq /any evitadesc.

2018 /des A finals de 2018 s'han executat un total de 4 instal·lacions solars FV que signifiquen: 94.321,11 euros 
d'inversió, 9.670,9 eur/any d'estalvi, 67,9 MWh/any de reducció del consum energètic i 30,81 
TnCO2eq/any d'emissions GEH evitades.

Promoure el projecte Ecocongost que proposa l’aprof itament de la matèria i l’energia en els 
polígons Jordi Camp i Congost

Accions
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Promoure el projecte Ecocongost que proposa l’aprof itament de la matèria i l’energia en els 
polígons Jordi Camp i Congost

Accions
Coordinar, mantenir i potenciar el grup de treball del projecte EcoCongost

2017 /gen Reunió de seguiment i proposta de projecte europeu Sym Heat amb socis turcs.
2017 /nov Adjudicació de servei per a l'elaboració d'un informe jurídic sobre les alternatives d'implantació d'una 

xarxa baixa en carboni de subministrament de calor industrial al polígon Congost.
2018 /jun Presentació per part de Joan Herrera de l'empresa Sinergia de l'informe jurídic sobre les alternatives 

d'implantació d'una xarxa baixa en carboni de subministrament de calor industrial al polígon Congost.

Contracte menor per a la realització del dimensionament tècnic d’alternatives per a la generació de calor 
en una xarxa industrial a Granollers

2017 /jul Adjudicació contracte menor per a la realització del dimensionament tècnic d’alternatives per a la 
generació de calor en una xarxa industrial a Granollers.

2017 /des Lliurament dels treballs.
2018 /des Calculadora del potencial solar als polígons i zones no urbanitzables realitzada per l'Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya.

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

Accions
Aprovació de l'actualització dels mapes de soroll de Granollers

2016 /gen Aprovació inicial en el ple de 26 de gener de 2016 de l'actualització del mapa de soroll de Granollers.
2016 /gen Sol·licitud a les administracions titulars de la delimitació de les zones de soroll.
2016 /jun Concedit el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per incorporar les zones de soroll al mapa de 

Granollers i la delimitació de zones tranquil.les o de protecció especial.
2016 /set Concessió d'ajut tècnic de la Diputació de Barcelona per incorporar les zones de soroll al mapa de 

Granollers i la delimitació de zones tranquil.les o de protecció especial.
2016 /oct Lliurament de l'estudi de determinació de les zones de soroll de les carreteres de titularitat de la 

Diputació de Barcelona que discorren pel T.M. De Granollers.
2018 /nov Adjudicació de la integració a la plataforma SENTILO de dades de contaminació atmosfèrica, 

acústica, meteorològiques i de trànsit com a prova pilot per creuar dades locals per a la gestió de la 
qualitat ambiental de Granollers.

Incorporació de les zones de soroll

2017 /jun Estudi tècnic, definició i incorporació de les zones de soroll, zones amb superacions dels objectius de 
qualitat establerts i zones, si s'escau, d'especial protecció.

Estudi de les zones tranquil.les a parcs i espais naturals locals

2017 /jun Lliurament de l'estudi d'avaluació de les zones tranquil.les i espais naturals.
2018 /des Proposta tècnica local de millora de la normativa reguladora pel que fa a les  zones tranquil·les a 

parcs i espais naturals locals.

Recurs tècnic per a mesuraments acústics de llarga durada amb sensors a tres ubicacions de Granollers 
en el marc del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona

2017 /jul En el marc del catàleg d'activitats i serveis locals 2017, sol·licitar un ajut tècnic per la instal·lació de 
sensors acústics que permetin mesuraments en continu durant un any a tres punts de la ciutat.

2018 /set Instal.lació dels tres sensors cedits per la Diputació de Barcelona fins el gener de 2019 a la carretera 
del Masnou i als dos laterals de la Ronda Sud

Elaborar estudis acústics dels espais públics i pla ces per establir les condicions d'ús per a 
que les festes i concerts a la ciutat, minimitzin e l seu impacte acústic.

Accions
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Elaborar estudis acústics dels espais públics i pla ces per establir les condicions d'ús per a 
que les festes i concerts a la ciutat, minimitzin e l seu impacte acústic.

Accions

Participar en l’elaboració del pla de qualitat de l ’aire que, conjuntament amb onze municipis 
més del Vallès Oriental, està elaborant la Diputaci ó de Barcelona, amb la supervisió del 
departament de Territori i Sostenibilitat de la Gen eralitat.

Accions
Elaboració del Pla supramunicipal de qualitat de l'aire

2015 /des Reunió amb el tècnic del consell comarcal facilitant tota la informació sobre la trobada d'alcaldes del 
novembre i l'estudi addicional de mesures a diversos municipis que l'Ajuntament de Granollers 
impulsa amb el CSIC.

2016 /abr Reunió de coordinació a la Diputació de Barcelona amb l'equip redactor de l'agencia d'Ecologia 
Urbana i representants de la direcció general de qualitat ambiental, l'Ajuntament de Montmeló, el 
Consell Comarcal i l'Ajuntament de Granollers.

2016 /ago Lliurament del document. Pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire al Vallès Oriental.

Revisió de les dades sobre establiments i activitats potencialment contaminants

2015 /ago Revisió de les dades lliurades sobre activitats amb el servei d'activitats de l'Ajuntament. Lliurament a 
la Generalitat i al Consell Comarcal de l'inventari d'activitats corregit.

Impuls de les actuacions incloses en el pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire a la ZQA2 del 
Vallès Oriental

2016 /oct Presentació del pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire (07-11) : coordinació 
supramunicipal, informació sobre els efectes en la salut i els nivells de concentracions en la zona del 
Vallès Oriental dins de la ZQA2

2017 /gen Organització i seguiment de les reunions de la comissió permanent de la Taula supramunicipal (gener 
i març)

2017 /mai Segon plenari de la Taula supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire
2017 /jun Lliurament a la Generalitat de la proposta de protocol i de les esmenes proposades pels municipis 

participants a la Taula supramunicipal.
2017 /jun Elaboració i lliurament de l'acta a tots els municipis de la taula intermunicipal del segon plenari (19 

maig) i de la reunió de coordinació d'ajuntaments (9juny)
2017 /nov 29/11 Reunió organitzativa de les actuacions a impulsar de forma coordinada en cas d'episodi. 

Incorporació del protocol entre les actuacions del Document Únic de Protecció Civil Municipal

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

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

2016 /nov Visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC) per valorar la possible modelització de la 
contaminació atmosfèrica a la zona de Granollers.

2017 /mar Llirament de prioritats i necessitats dels municipis de la ZQA2 en el Vallès Oriental en relació al 
projecte de modelització presentat el 14 de febrer a la Generalitat: anàlisi de contribució de les fonts, 
millora de l'inventari d'emissions, modelització

2017 /des Proposta de projecte a presentar a la tercera convocatòria del UIA amb els del CSIC, UPC, BSC, 
DTES i 12 municipis del Vallès Oriental de la ZQA2

2018 /nov Incorporació de les dades de contaminació atmosfèrica local en la plataforma contractada per a la 
integració de dades locals sobre contaminació atmosfèrica.
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Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipa l dels indicadors de la qualitat de l’aire: 
inventari de focus emissors  de les activitats indu strials potencialment contaminadores de 
l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilita t

Accions

Participar activament en els organismes d’abast com arcal, com ara el Consorci per a la gestió 
de residus del Vallès Oriental  o el Consorci per a  la defensa de la conca del riu Besòs.

Accions

Convertir com a element de referència a nivell naci onal el parc ambiental que formen l’Estació 
depuradora d’aigües residuals de Granollers, el riu  Congost, l’espai natural de Can Cabanyes i 
la planta de compostatge de Consorci Gestió de Resi dus Besós

Accions
Visita del projecte ANSWER liderat pel CSIC a Can Cabanyes

2016 /jun Visita d'una representació del projecte ANSWER (“Antibiotics and mobile resistance elements in 
wastewater reuse applications: risks and innovative solutions”) promogut pel CSIC pel coneixement 
del funcionament de la reutilització de les aigües.

Visita d'una delegació de la Palestinian Water Authority a Can Cabanyes

2017 /mai El Consorci del Besòs va organitzar una visita d'una delegació de la Palestinian Water Authority als 
aiguamolls de Can Cabanyes i a la depuradora de Vilanova del Vallès

Visita d'estudiants de la UPC al sistema de regeneració de Can Cabanyes

2018 /des Visita de dues classes d'estudiants de la UPC de la Dra. Ivet Ferrer del grup de recerca GEMMA

Continuar apostant per la participació en programes  i xarxes d’àmbit europeu vinculats amb 
el paisatge, l’entorn natural forestal i fluvial i els espais agraris.

Accions
Enfortir la relació amb el departament de Paisatgisme de la Universitat de Sapienza

2016 /abr Finalitzar les pràctiques de 3 mesos de la paisatgísta Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza dins 
del marc del projecte Erasmus +.

Participació en l'estudi europeu sobre la connectivitat fluvial que porta a terme l'Office International de l'Eau

2018 /des Col·laboració en l'estudi compartatiu de com es porta a terme la continuiïtat ecològica als rius en 4 
països europeus, un treball liderat per l'Office International de l'Eau

Continuar amb el programa de conservació i millora de les zones boscoses del municipi

Accions
Preservació del camí interior del bosc de Can Gordi que forma part de la ruta de l'Anella Verda de Can 
Cabanyes

2015 /des Desbrossada del camí interior del bosc de Can Gordi per part del Pla d'Ocupació.
2017 /des Treballs forestals de tota la massa boscosa amb accions específiques destinades a promoure la 

biodiversitat.

Treballs de desbrossada i sanejament del bosc de Can Ferran

2018 /oct Desbrossades de la zona de descans i camins principals, així com sanejament d'un abocament 
important situat als camins del límit del bosc sud
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Continuar implicant-nos en l’entitat Xarxa de Custò dia del Territori per fomentar les accions 
de custòdia dels espais naturals del municipi impli cant els propietaris, entitats i l’ajuntament, i 
participar en projectes que s’impulsin des de la xa rxa.

Accions
Participació en el grup de treball de custòdia agrària

2017 /gen S'encarrega al tècnic de dinamització rural. Des de medi ambient només s'està al corrent.

Participació i coordinació del grup de treball de custòdia municipal

2016 /abr Reunió de llançament del grup de treball a Granollers. Es designa a Granollers com a coordinador del 
grup de treball.

2016 /jun 1a reunió tècnica i visita de les experiències de custòdia de Mataró i Malgrat.
2017 /des Granollers assumeix el lideratge del grup de treball els anys 2016-2018.
2018 /abr Visita tècnica a Vilanova i la Geltrú
2018 /des Visita tècnica a Collserola. Es passa el relleu de la coordinació del grup de treball.

Ampliar el catàleg de fitxes de flora i fauna del m unicipi de Granollers recentment creat i que 
s’ha posat a disposició de la ciutadania a través d e la pàgina web de l’Ajuntament.

Accions
Realitzar seguiments de biodiversitat en l'àmbit Natura 2000 del riu Congost

2016 /jun Reunió entre el Servei de Medi Ambient i el Museu de Ciències de la Tela per promoure censos de 
biodiversitat i valorar les opcions de fer-ho mitjançant l'impuls del Consorci de Defensa de la Conca 
del Besòs.

2018 /jul Es realitzen diversos seguiments de biodiversitat en el marc del projecte LIFE Alnus: vegetació, peixos 
i ocells

Executar projectes de naturalització i integració p aisatgística del riu Congost al seu pas per 
Granollers.

Accions
Construcció de quatre deflectors del projecte de condicionament de diversos meandres de la zona de 
l'esglèsia de Palou

2016 /mar Obres de condicionament de dos meandres amb 4 deflectors amb vegetació de ribera a la zona de 
l'esglèsia de Palou i altres feines de naturalització de la zona (transplantament de salzes, eliminació 
d'arbres exòtics...).

2017 /mar Obres de construcció de 2 deflectors al marge erosionat esquerre del Congost a l'estació depuradora.

Realització d’un projecte demostratiu en el Riu Congost en el marc del projecte Life Alnus

2018 /des Licitació del concurs pels treballs del projecte demostratiu del riu Congost al seu pas per Granollers

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

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

2016 /jun Reunió per parlar de seguiments de biodiversitat al riu Congost i Xarxa Natura 2000.
2018 /abr Reunió de presentació del projecte LIFE Alnus a tècnics del Museu de Ciències

Participació al grup de treball de gestió de la sobrepoblació de senglar

2018 /oct Reunió de conclusions amb la participació d'experts externs

04/04/2019 Pàg. 28 de 58



2015-2019

Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions
Retirada d'abocaments incontrolats al medi natural

2016 /des Retirada d'alguns petits abocaments puntuals a la Serra de Ponent.
2017 /des Retirada d'abocaments al camí de Parets, camí de Can Ferran, camí de Sant Nicolau, camí de Torre 

Pinós i camí de Santa Quitèria al llarg del darrer trimestre de 2017.
2018 /jun Retirada d'abocaments a les serres de Ponent i Llevant i àmbit del riu Congost pel pla d'ocupació de 

medi natural
2018 /set Neteja general del perímetre sud del bosc de Can Ferran i configuració de mota de terres per evitar 

nous abocaments

Assumir el document elaborat al si del Consell Asse ssor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
sobre l’entorn de Can Cabanyes i que integra com a elements de referència a nivell nacional el 
parc ambiental que formen l’Estació depuradora d’ai gües residuals 

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

2016 /jun Trobada a Can Cabanyes i lliurament document al grup Treball interdepartamental dels tècnics de 
l’Àrea Territorial per abordar aspectes de desenvolupament del Pla Director del Circuit de Catalunya.

Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nor d del de Can Cabanyes que es nodreixi de 
l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Gra nollers que tingui la funció de bassa de 
retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit

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

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

2018 /abr Treballs de disseny del nou aiguamoll de Can Cabanyes amb els redactors del Pla Parcial 112

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

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

2016 /jun Reunió dels GT i posada en comú final, per abordar aspectes de desenvolupament del Pla Director 
del Circuit de Catalunya, a l’efecte de millorar la qualitat i la incidència ambiental durant el procés 
d’execució i seguiment.

2016 /jul Participació a la 1a reunió Comissió de seguiment ambiental (CSA) del desenvolupament del PDU 
amb representants dels municipis afectats, l'INCASÒL i el Circuit de Catalunya.

2017 /mai Participació 2a reunió CSA-PDU. Previ al seguiment del desenvolupament PDU, es prioritza conèixer 
impacte acústic del Circuit en 4 municipis més afectats (Montmeló, Parets, Granollers i Montornès) i, si 
s'escau, adoptar mesures correctores.

2018 /mai Participació 3a reunió CSA-PDU.Presentació resultats estudi impacte acústic negatiu en municipis, 
durant l'horari nocturn. Es realitzarà Pla d'acció (2018) per definir i quantificar les mesures correctores, 
a consensuar amb municipis al llarg 2019.
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Promoure l’adquisició de vehicles eficients a la fl ota municipal.

Accions
Acord municipal sobre compres i contractacions verdes

2016 /abr Impulsar conjuntament amb serveis jurídics i contractació l'aprovació d'un Acord municipal, que entre 
altres, proposi la introducció de criteris ambientals en l'adquisció de nous vehicles de la flota municipal 
i serveis externs que utilitzen vehicles.

2016 /des Com a resultat de la participació del servei de medi ambient i espais verds, el ple de l'Ajuntament de 
20/12/2016 aprova la Guia per a la contractació respnsable, on s'inclouen criteris ambientals, socials i 
ètics, de caràcter obligatori i facultatiu.

Compra d'un vehicle elèctric per als jardiners municipals

2017 /jun Lliurament del vehicle al servei de MAEV.

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

Accions
Acord per a la contractació municipal amb criteris ambientals

2016 /abr Impulsar junt amb serveis jurídics i contractació de l'aprovació d'un Acord per a la contractació 
municipal amb criteris ambientals, identificar-hi els grups de productes i serveis prioritaris, i 
desenvolupar les instruccions tècniques per a l'aplicació.

2016 /jun Redacció clàusules socials i ambientals per a 6 grups de productes i serveis. L'objectiu és integrar-les 
a "Protocol de contractació responsable.

2016 /des El Ple de l'Ajuntament de 20/12/16 aprova la Guia de compra responsable, que inclou criteris 
ambientals, socials i ètics de caràcter obligatori i facultatiu.

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

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

2016 /jun Incorporar a la telegestió l'accionament manual i temporalitzat al pou de les mines d'en Serra, per a 
l'abastiment d'aigua no potable al parc del Lledoner i a l'acceleradora de Jaume Corbera per a 
impulsió als dipòsits de capçalera a Torre Pinós.

2017 /des Incorporar a la telegestió el control del funcionament del filtre automàtic del dipòsit de reg del parc del 
Congost.

Telegestió del dosificador de clor de la planta d'aigües regenerada

2015 /oct Telegestió de la cloració de la planta i actualització dels sistemes de dosificació de cloi millores en el 
sistema de recirculació de les aigües de l’analitzador de clor.

Incrementar l’ambientalització de les ordenances fi scals.

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

2016 /jul El servei de MAEV està elaborant una proposta d'aspectes ambientals a incorporar en la redacció de 
les ordenances fiscals 2017.

2016 /set S'incorporen en les OOFF 2017 les següents propostes: ampliar la bonificació de l'impost de circulació 
de vehicles a tots els vehicles de baixes emissions, exempció de la taxa d'estacionament a vehicles 
de zero emissions.

2017 /abr Les regidories de medi ambient i economia acorden estudiar la repercussió econòmica de les 
propostes sobre les bonificacions d’IBI, ICIO i IAE en els ingresos municipals, per tal d’articular-ho en 
el marc de l’elaboració de les OOFF 2018.
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Ampliar el sistema de gestió ambiental en altres àm bits de l’administració municipal, com ara 
en els centres cívics.

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

2018 /jul S'ha proposat la pròrroga del contracte del servei d'auditories externes fins al 2022, d'acord amb les 
condicions definides del Plec de clàusules administratives aprovat l'any 2016.

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

2016 /set Contractació servei d'auditories externes que comprenen l'abast de les 6 dependències inicialment 
certificades amb EMAS.

2016 /des Realització de la 1a auditoria externa de renovació del SGA de Granollers. Verificació de la Declaració 
ambiental 2016 i renovació de Granollers en el registre EMAS de la UE fins al 28/12/2019.

2017 /gen Previsió de la 1a auditoria externa de seguiment del SGA durant novembre de 2017.
2017 /nov Realització auditoria externa e 1er seguiment i validació de la Declaració Ambiental 2017 (DEA-2017) 

el 22/01/2018.
2018 /jul Per canvis normativa EMAS i requeriments d'ENAC s'avança auditoria externa 2on seguiment al juny 

2018 (prevista inicialment novembre 2018). Com a resultat de l'auditoria, s'ha de presentar pla de 
mesures correctores i validar la DEA-18 abans 14/09/2018.

2018 /set El 05/09 de 2018 el comitè de certificació valida la Declaració ambiental 2018 de l'Ajuntament, 
completant amb èxit l'auditoria de 2on seguiment. El 2019 es procedirà a l'auditoria de renovació. 
L'actual certificat EMAS té vigència fins 28/12/19.

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

Accions
Completar el cicle d'auditories per a la renovació del certificat EMAS

2015 /des Abans d'acabar el 2015 s'ha completat l'auditoria externa de 2on seguiment del Sistema de Gestió 
implantat (SGA) i s'ha verificat la Declaració ambiental 2015.

2016 /abr Abans del 31/12/16 s'ha de completar l'auditoria externa per renovar el certificat EMAS del SGA 
implantat (vigent fins 10/01/2017). S'ha iniciat la contractació de l'entitat acreditada per realitzar 
l'auditoria externa.

2016 /jul En fase de resolució el concurs obert per contractar el servei d'auditoria externa del SGA a una entitat 
acreditada per ENAC i habilitada pel DTES.

2017 /feb Resolució de la DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat sobre la renovació del SGA 
de l'Ajuntament en el registre europeu EMAS fins al 28/12/2019

2018 /gen Novembre 2017: auditoria externa de 1er seguiment. Declaració Ambiental 2017 validada i disponible 
properament a l'apartat cartes de serveis de la seu electrònica.

2018 /gen Adaptació del SGA municipal als canvis del Reglament EMAS i programació de l'auditoria externa de 
2on seguiment abans del 30/06/2018.

2018 /jul Juny 2018: procés d'adaptació als canvis Reglament EMAS i auditoria externa de 2on seguiment 
realitzada. Fins al 14/09/18 presentar pla accions correctores i validar DEA-2018.

2018 /jul Setembre 18-Octubre 19: cicle d'auditoria fins a la previsió d'auditoria de renovació a principi de 
novembre del 2019. El certificat EMAS té vigència fins 28/12/2019.

2018 /set El 05/09 de 2018 el comitè de certificació valida la Declaració ambiental 2018 de l'Ajuntament, 
completant amb èxit l'auditoria de 2on seguiment. El 2019 es procedirà a l'auditoria de renovació. 
L'actual certificat EMAS té vigència fins 28/12/19.
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Facilitar la instal·lació, per part d’aquelles empr eses privades que hi estiguin interessades, de 
plaques solars fotovoltaiques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d’acció 
per l’energia sostenible fixa com a idònies.

Accions
Col·laboració per a la realització d'estudis de viabilitat de l'autoconsum en equipaments municipals

2016 /jun Reunions amb INAM, empresa local, per tal d'iniciar col·laboració en l'estudi de viabilitat tècnica i 
econòmica d'instal·lacions solars FV en règim d'autoconsum en equipaments municipals> 100KW  i 
proposta d'un "model de licitació" .

Estudi potencial solar de cobertes municipals

2016 /ago Estudi del potencial solar de cobertes d'equipaments.
2017 /des Lliurament dels treballs per part de l'Institut cartogràfic pel que fa a les cobertes municipals, les 

industrials i el no urbanitzable.

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

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

2016 /feb La Marató de l'ESTALGIA, campanya adreçada a l'estalvi energètic en equipaments municipals d'ús 
administratiu i destinar l'import resultant de l'estalvi a objectius solidaris: combatre la pobresa 
energètica en llars de Granollers.

2016 /abr Previsió de desenvolupament del "Programa d'estalvi energètic a equipaments municipals 2016-
2019", en el marc de l'Estratègia d'estalvi i EE.

2016 /jun La Diputació de Barcelona comunica als municipis la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa, en el 
suport tècnic i de recursos. L'Ajuntament selecciona 5 equipaments esportius per participar en La 
Marató de febrer de 2017.

2017 /feb Realització de la 2a Marató d'estalvi energètic en 5 equipaments esportius. 3.300 euros d'estalvi 
econòmic en un mes, destinats a mitigar pobresa energètica en habitatges de Granollers.

2017 /abr Licitació del contracte per desenvolupar l'eix 2 sobre sensibilització per a l'estalvi i l'eficiència 
energètica en 60 equipaments municipals fins al 2019, en el marc del desenvolupament de l'Estratègia 
energètica 2015-2020.

2018 /gen Des de setembre de 2017: desenvolupament del contracte per implantar l'estratègia energètica a 65 
equipaments municipals, amb la inclusió de campanyes de sensibilitazació sobre BBPP orientades a 
l'estalvi energètic.

2018 /feb Febrer 2018: desenvolupament de la 3a Marató de l'estalvi energètic en 5 centres docents municipals.
2018 /jun Presentació dels resultats de la 3a #MARATOENERGIA a 5 escoles de Granollers. Més info: 

https://goo.gl/1TpqkD i https://goo.gl/jVLb7w
2018 /des Proposta de la 4a #MARATÓENERGIA als equipaments municipals: Edificis AISS, La Tela, Museu i 

Espai Cangur.El centre d'interès serà "Planta't contra el canvi climàtic" i ja s'ha començat a programar 
les actuacions que es duran a terme.

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

Accions
Espai web prevenció vulnerabilitat energètica

2016 /mar Arran de la "La Marató de l'ESTALGIA", els estalvis aconseguits i el destí dels imports econòmics 
resultants a combatre la pobresa energètica, es proposa a comunicació els continguts per a la creació 
d'un espai web en prevenció de la pobresa energètica.

2016 /jun Disponible un apartat al web municipal sobre pobresa energètica: 
www.granollers.cat/pobresaenergètica

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

Accions
2016 /jul Espai web amb informació i possibilitat de consultes de disseny, ampliació i millora del contingut del 

bloc del PAES, possibilitat d’interacció, incorporació d’informació de línies d’ajut, assessorament, etc.

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

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

2017 /feb Presentació proposta remodelació parc Torras Villà a la reunió de l'Àrea.

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

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

2017 /feb Adjudicació de la revisió de recorreguts, proposta de senyalització i redacció breu documentada dels 
punts d'interès.

2017 /jun Lliurament del redactat dels punts d'interès per incorporar a la web municipal.
2018 /nov Lliurament de la revisió de les dues rutes a impulsar com itineraris quilòmetre zero per als instituts 

locals que vulguin treballar el paisatge i la importància de l'aigua.

Definició de deu propostes de passejades, caminades i excursions

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

2016 /feb Lliurament de models per formalitzar el permis/dret de pas per alguns camins. Model conveni 
urbanístic (18/02/2016).

Criteris per a la senyalització dels itineraris i passejades per Granollers

2015 /des Reunió amb comunicació per determinar la imatge i homogeneïtat de la senyalització de passejades 
per Granollers.

2017 /des Lliurament dels treballs de diagnosi de la senyalització dels senders de Granollers i coordinació amb 
els tècnics de GIS i Mobilitat de l'Ajuntament.

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

2017 /jun Proposta d'activitat. Material educatiu entorn a la importància de l'aigua (crèdit i tresors amagats per 
descobrir en la passejada sobre l'aigua) .

2017 /set Presentació com a nou recurs educatiu de la Ruta de l'aigua amb tresors amagats en geoamagatalls 
(geocatching)

2017 /oct Creació de formularis vinculats a QR per a que els alumnes i centres interessats puguin treballar la 
importància de l'aigua a la ciutat

2017 /nov Disseny i maquetació dels quaderns educatius per treballar la ruta de l'aigua.
2017 /des Revisió de tots els punts d'interès de la Ruta de l'aigua per part de Cinta Cantarell.

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

2016 /abr Aportacions lliurades per Granollers Pedala el 19/04/2016. Possibilitat d'incorporar  un paràgraf en 
l'explicació de cada itinerari amb les consideracions a tenir en compte en cas de voler fer el recorregut 
en bicicleta.

Revisió dels elements d'interès de la ruta històrica del centre

2017 /des Revisió normalització.
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Adequació, senyalització i difusió d'itineraris cir culars sobre àmbits temàtics: passejades 
(Verneda, Centre, Torre Pinós) caminades (Ruta de l 'aigua, Serra Llevant, Serra ponent) i 
excursions (Congost, Llerona, Volta al terme, Prehi stòrica, Tenes)

Accions

Difusió dels treballs sobre itnieraris circulars sobre àmbits de temàtica ambiental

2017 /nov Presentació a premsa de la ruta de l'Aigua i la Ruta dels Instituts. Aquestes dues noves activitats 
tenen també material didàctic de suport i van adreçades a facilitar la tasca educativa dels estudiants 
d'ESO.

2017 /nov Sortides amb professorat de centres educatius de Granollers per formar-los en la dinàmica del joc i els 
formularis a accedir amb els QR dels tresors amagats: ruta de l'aigua, ruta dels instituts.

2018 /nov Díptics informatius: disseny i revisió dels punts d'interès dels dos itineraris a promoicionar per les 
escoles

Mobilitat

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

Accions
Implantació d'un punt de recàrrega semi-ràpid per a vehicle elèctric a les immediacions de Can 
Muntanyola, amb un conveni de col·laboració amb un instal·lador local.

2016 /set S'està consensuant amb l'empresa FAGOM l'opció d'implementar un punt de recàrrega semi-ràpida de 
vehicles elèctrics a l'entrada de Can Muntanyola, per tal que sigui col·locat enguany.

2017 /jun Es disposa d'un conveni per a la instal·lació d'un punt de recàrrega semi-ràpida a les immediacions de 
Can Muntanyola entre l'Ajuntment i FAGOM que s'aprovarà a principis de juliol de 2017. La previsió és 
que per la tardor de 2017 estigui en servei.

2017 /des El punt de recàrrega semi-ràpida ja es troba instal·lat i és operatiu. Només queda posar inserit en el 
mateix punt un panell informatiu d'instruccions d'ús i anunciar públicament la seva posada en servei.

2018 /mar Des del mes de març el punt de recàrrega ja està plenament operatiu i amb un plafó informatiu 
incorporat.  No s'ha fet l'anunci públic perque s'espara a fer-ho quan es posi en servei el punt de 
recàrrega ràpida del c.Camp de les Moreres.

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

2017 /des El mes de desembre de 2017 s'han incorporat les 3 noves tractores elèctriques del contracte amb 
TALHER.

Instal·lació de diverses estacions de recàrrega per a vehicle elèctric segons les previsions del Pla 
Estratègic de Mobilitat Elèctrica a Granollers (2017-2020)

2017 /jun Es disposa del projecte d'Instal·lació d'una EdRR (Estació de Recàrrega Ràpida) al c.Camp de les 
Moreres i s'està acabant de redactar el de 4 EdRsR (Semiràpida) als aparcaments de la Bòbila, 
Ramón Lllull i Conca del Besós, i també al c.Camí del Cementiri.

2017 /des Està adjudicada la instal·lació d'una EdRRA al c.Camp de les Moreres a l'empresa ETECNIC; així 
com es troben en fase d'aprovació de la seva licitació la instal·lació en total de 4 EdRsRA 
(Semiràpìda) a 3 aparcaments municipals i al c.Camí del Cementiri.

2018 /jun La instal·lació de l'EdRRA del c.Camp de les Moreres es troba paralitzada a causa del desacord entre 
ENDESA i ETECNIC pel tipus d'armari elèctric model monòlit allà instal·lat.

2018 /jun S'està revisant el projecte d'instal·lació de 3 EdRsRA al c.Camí del Cementiri, a l'aparcament públic al 
c.Ramon Llull i a l'aparcament públic al Pg.Conca del Besòs; per després iniciar la seva licitacitació.

2018 /jun La instal·lació de l'EdRsRA de l'aparcament municipal de La Bòbila finalment anirà al c.Josep Umbert, 
a l'alçada del nº104; i s'està a l'espera que des de les companyies elèctriques es passi oferta 
d'escomesa. L'obra s'ha adjudicat a l'empresa ETRA-Bonal.

2018 /des S'ha adjudicat el projecte d'Instal·lació d'una estació de recàrrega semi ràpida al carrer Josep Umbert 
a l'empresa ETRA.
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Mobilitat

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

Accions
Operativitat i explotació de la xarxa de punts de recàrrega municipals per a vehicles elèctrics

2017 /des Es disposa de propostes tècniques-econòmiques d'EVECTRA i d'ESTABANELL per a la prestació 
d'aquest servei. Cal acabar d'avaluar-les i també considerar altres possiblitats de gestió.

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

Accions
Pagament de la zona regulada d'aparcament mitjançant aplicatiu per telèfons mòbils

2015 /nov Entra en funcionament l'app del pagament per mòbil.
2016 /mai Dades d'utilització: gener 2016: 2.429 operacions; mitjana de 101 operacions/dia; maig 2016 : 3531 

operacions; mitjana de 147 operacions/ dia.
2016 /des Desembre de 2016 entra en funcionament l'app que substituiex la de pagament per mòbil EYSA 

MOBILE i que s'anomena EL PÀRQUING. Servirà en un futur també pels aparcaments soterrats.

Nova maquinària de zona blava

2015 /nov Es col·loquen 15 màquines MEYPAR amb pantalla tàctil i introducció de matrícula. Amb nou sistema 
de cotrol de tiquets per part dels vigilants de zona regulada que fa que no calgui tornar al vehicle a 
deixar el tiquet.

2017 /jun Es disposa de l'autorització per a la implantació de la resta de màquines de zona blava amb 
introducció de matrícula.

2018 /jul Es col·loquen 41 màquines MEYPAR amb pantalla tàctil i introduccio de matrícula, com les ja 
instal·lades. D'aquesta manera la totalitat dels 54 parquímetres de la ciutat són de la mateixa tipologia.

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

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

2016 /des Es manté reunió amb Urbanisme per tal d'explicar de forma global quines condicions de mobilitat 
serien les adients per tal de poder crear aquests aparcaments en bateria seguint l'estructura ja 
existent un tram més amunt.

Aconseguir una bossa de terrenys susceptible de funcionar com a aparcaments gratuïts perifèrics per 
estades llargues.

2015 /jun S’ha estrenat l’aparcament per a camions de l’avinguda de Sant Julià, de 2.800 m2, al polígon 
Congost.

2017 /gen S'ha adaptat un nou espai per dotar de noves places d'aparcament al polígon Coll de la Manya.
2017 /des Enllestides les obres d'ampliació de l'aparcament del carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del 

polígon industrial Congost, que passarà de 212 places a 313.

Potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mit jà de transport amb el suport d'entitats de 
ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcame nts segurs dins la ciutat.

Accions
Disseny conjuntament amb Granollers Pedala i posta en marxa d'itineraris ciclables i d'aparcaments 
segurs.

2017 /jun S'han cosensuat quatre itineraris sentit nord-sud per tal d'iniciar la implantació d'uns itineraris de 
bicicletes que arribin a connectar Les Franqueses amb Can Bassa i Palou.
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Mobilitat

Potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mit jà de transport amb el suport d'entitats de 
ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcame nts segurs dins la ciutat.

Accions
2018 /des Realitzada l'adjudicació de la senyalització vertical ja es pot començar a executar l'itinerari nord sud, 

entre el carrer Girona i l'estació de Granollers Centre.
2019 /feb Obert el recorregut amb carril bici que travessa la ciutat de nord a sud i connecta amb l’estació de 

Granollers-Centre, a la plaça Serrat i Bonastre

Senyalització específica per bicicletes als carrers de plataforma única.

2016 /set S'han adquirit els senyals que autoritzen la circulació de bicis en dos sentits en els carrers de 
plataforma única.

Buscar aliances amb els municipis veïns per establi r i donar continuïtat als itineraris 
interurbans en bicicleta.

Accions
Crear grups de treball amb cada municipi per plantejar itinerari.

2016 /set Es celebra una primera reunió bilateral amb el tècnic de Les Franqueses.

Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris i equipaments de la ciutat.

Accions
Disseny d'itineraris per bicicletes

2016 /mai En una primera fase es pretén connectar la Ronda Nord i per tant Les Franqueses amb Can Bassa i el 
polígon de Palou Nord.

Disseny xarxa de pedelable que enllaça gran part dels barris i equipaments de la ciutat.

2018 /jun S'ha dissenyat una xarxa pedelable que enllaça gran part dels barris i equipaments de la ciutat. 
Només es decideix implamentar, de moment la part de llevant.

Implantar un sistema d'aparcaments segurs per a bic icletes.

Accions
Posta en marxa d'un aparcament segur a l'estació de tren Granollers Centre.

2016 /mai Demanat les autoritzacions i fet un primer disseny.
2017 /gen Aparcament per bicis al costat de l'estació.

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

Accions
Conveni amb Granollers Pedala

2016 /mai L'entitat Granollers Pedala promou l'ús de la bicicleta, la formació i les "parelles ciclistes". Renovat 
enguany el conveni i la seva subvenció de 10.000 €.

2017 /jul S'ha renovat conveni per 15.000 € afegint el disseny bàsic de la xarxa ciclable nord-sud.
2018 /jul Es renova el conveni per 12.000 €.

Realització de sortides per la ciutat, cursos per aprendre a anar en bicicleta i edició de triptics per a les 
escoles.

2017 /mai Curs "Mou-te en bici" per aprendre a circular en bici per la ciutat i fer-ne el manteniment, per així fer-la 
un mitjà de transport quotidià.

Elaborar i seguir un pla estratègic de la bicicleta  incorporant-lo al Pla de Mobilitat Urbana.

Accions
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Elaborar i seguir un pla estratègic de la bicicleta  incorporant-lo al Pla de Mobilitat Urbana.

Accions
Elaborar les propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.

2017 /nov El PMU s'ha dut a aprovació inicial al Ple de novembre 2017.

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

Accions
Establir un local municipal per a atendre els requeriments i les consultes dels usuaris de la bicicleta a la 
ciutat.

2018 /nov El local serà al carrer Corró, tocant de la Sala Sant Francesc.

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

Accions

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

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

2016 /set S'ha establert contacte amb l'Ajuntament de Barcelona per poder fer servir el seu app que regula la 
utilització de les zones de càrrega i descàrrega per part dels transportistes.  Hi ha diferents municipis 
interessats en fer-la servir de forma conjunta.

2017 /jun S'ha establert contactes amb altres empreses que disposen d'un sistema similar a través d' app.
2018 /gen S'ha establert relació amb empresa PARKUNLOAD per aplicar tecnologia beacon a les zones de 

càrrega. Es pensa realitzar prova pilot.

Obres i Projectes

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

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

2018 /nov Aprovat en la junta de govern un projecte de restauració de la llera del riu Congost amb l’objectiu de 
recuperar les vernedes com a bosc propi de ribera que pugui afavorir la biodiversitat.

Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Montserrat Montero.

Accions
Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Montserrat Montero.

2016 /oct Es realitzen els primeres estudis previs per avaluar la viabilitat de la instal·lació d'una caldera de 
biomassa.

2017 /abr Resultat de l'estudi de viabilitat, es desestima l'instal.lació d'una caldera de biomassa i es recomana 
l'instal.lació d'una caldera de gas.
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Dur a terme les mesures incloses en el pla per a l’ eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en els 
equipaments municipals (2015-2020).

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

2016 /nov S'Inicien les obres d'adequació de la planta segona de l'edifici de Can Puntes incorporant criteirs 
d'eficiència energètica tant en les intal·lacions com en els tancaments

2017 /mar Es recepcionen i donen per acabades les obres d'adeqüació de la planta segona de l'edifici de Can 
Puntes.

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

2016 /oct S'inicien les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero incorporant criteris 
d'eficiència energètica tant en les instal·lacions com en els tancaments.

2017 /feb Finalitzen les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero.

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).

2018 /gen Execució de les mesures incloses en el pla de manera continuada.

Promoure l’ús de material reciclat procedent de la recuperació de material de la construcció 
en la subbase dels carrers a urbanitzar.

Accions
Utilització de materials reciclats procedents de la recuperació de material de la construcció en la subbase 
dels carrers a urbanitzar

2016 /gen Aplicació de material granular procedent del matxuqueig de residus de construcció apte per a la 
formació de la capa de subbase per a ferm de carrers a urbanitzar.

2018 /gen Ús de material granular reciclat per a la protecció de canalitzacions de serveis soterrats i per a la 
formació de ferm de nous paviments de carrers.

Recuperació de material de la construcció en la subbase del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia

2016 /jul Recepció de les obres al carrer Corró, on s'ha recuperat material de la construcció per a la subbase 
del paviment.

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

2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata entre el Passeig 
de la Muntanya i el carrer Girona. Ús de material granular amb àrids procedents de material reciclat 
d'obra.

2017 /abr Finalització de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata entre el Passeig de la 
Muntanya i el carrer Girona, utilitzant material granular amb àrids procedents de material reciclat 
d'obra per a la formació de la subbase.

Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aque lls vials on sigui aconsellable la seva 
utilització.

Accions
Paviment asfàltic sonoreductor en aquells vials on sigui aconsellable

2016 /gen Aplicació d'asfalt tipus sonoreductor per a la formació de capa de rodadura en aquells carrers que 
suposin una millora sonora ambiental.

2017 /abr Renovació de la capa superficial de la zona de calçada destinada a la circulació rodada al carrer 
Vinyamata, entre el Passeig de la Muntanya i el carrer Girona.

2018 /gen Ús de mescla bituminosa sono reductora per la renovació de la capa de rodadura a la calçada de pas 
de trànsit al carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i el carrer Juli Garreta.

04/04/2019 Pàg. 38 de 58



2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aque lls vials on sigui aconsellable la seva 
utilització.

Accions

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

2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig 
de la Muntanya i el carrer Girona, que incorporaran paviment asfàltic sonoreductor.

2017 /abr Finalització de l'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Girona, entre el 
Passeig de la Muntanya i el carrer Girona, amb la renovació de la capa superficial asfàltica de la zona 
de calçada destinada a la circulació rodada.

Reutilitzar les llambordes procedents dels carrers del centre de la ciutat en l’obra pública.

Accions
Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització en 
altres obres municipals, o bé la mateixa obra les reutilitza

2015 /gen Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització 
en altres obres municpals, o be la mateixa obra les reutilitza.

2017 /jul Acopi municipal de les llambordes retirades a l'enderroc del paviment de la calçada existent al carrer 
Marià Sans.

2018 /jun Acopi municipal de les llambordes retirades a l'enderroc del paviment existent a la calçada de la plaça 
Pau Casals.

Adequació del carrer Marià Sans

2016 /des Inici procès de licitació.
2017 /mai Finalització del procès de licitació pera l'execució de les obres per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /jun Inici de les obres d'execució per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /des Finalització de les obres d'Adequació del carrer Marià Sans amb la plantació del nou arbrat.

Utilitzar fusta certificada a l’obra pública.

Accions
Instal·lació de mobiliari urbà de fusta certificada FSC

2015 /gen De forma continuada s'instal·la mobiliari urbà de fusta amb certificat de tal·la controlada (FSC).

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

Accions
Instal·lació d'enllumenat LED i substitució de la xarxa d'aigua potable al carrer Corró, entre Torres i Bages 
i Valencia

2016 /jul Recepció de les obres del carrer Corró amb nou enllumenat LED i renovació de la xarxa d'aigua.

Ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata amb nou enllumenat amb tecnologia LED i renovació de 
la xarxa d'aigua

2017 /gen S'inicien les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata amb nou enllumenat amb 
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua.

2017 /abr Finalització de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de 
la Muntanya i el carrer Girona, amb la instal·lació de nou enllumenat públic amb tecnologia LED i 
renovació de la xarxa d'aigua potable.

Reforma de la plaça 11 de setembre amb nou enllumenat amb tecnoliga LED i renovació de la xarxa 
d'aigua
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Estendre la renovació de l’enllumenat públic aposta nt per sistemes més eficients, com la 
tecnologia LED, i continuar amb el programa de reno vació de la xarxa d’aigua de fibrociment.

Accions
2016 /des Inici de les obres d'execució per a la reforma de la plaça Onze de Setembre amb nou enllumenat amb 

tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua.
2017 /abr Finalització de les obres per a la Reforma de la plaça 11 de setembre amb nou enllumenat amb 

tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua potable.

Renovació xarxa d'aigua potable fibrociment al carrer Marià Sans

2016 /des Inici licitació projecte execuitu d'adequació del carrer Marià Sans.
2017 /mai Finalització procés de licitació per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /jun Inici de les obres d'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /oct Finalització de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marià Sans.

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

2017 /gen S'inicia la licitació de l'ampliació de voreres al carrer Ponent entre el carrer Rec i Torres i Bages, amb 
la renovació de la xarxa d'aigua potable

2017 /abr Inici de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Ponent, entre el carrer Rec i 
el carrer Torras i Bages.

2017 /abr Finallització procés de licitació i inici execució de les obres per a la Renovació de la xarxa d'aigua, 
entre el carrer Rec i Torras i Bages.

2017 /oct Finalització de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Ponent entre el carrer 
Rec i el carrer Torras i Bages.

Promoure l’adquisició de mobiliari urbà procedent d e material reciclat o que suposi una 
disminució de les tasques de manteniment.

Accions
Mobiliari urbà de polímers reciclats, 100% reciclat i reciclable a la vorera nord del carrer Vinyamanta, entre 
Girona i Passeig de la Muntanya

2017 /gen Inici de les obres a la vorera nord del carrer Vinyamata, entre Girona i Passeig de la Muntanya.
2017 /abr Finalització de les obres per a l'Ampliació de la voera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de la 

Muntanya i el carrer Girona, on s'instal·len bancs i cadires de llistons de polímers reciclats.

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

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

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

2017 /des S'inicia la redacció del projecte a partir dels treballs dels alunmnes.
2018 /jun Aprovació del projecte i inici  de tràmit de licitació de les obres del projecte redactat.
2018 /oct Inici de les obres de Reforma integral de l'espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i dels 

Pallars i el camí de Can Bassa, dins del Programa "Fem un jardí" amb la participació dels escolars de 
l'Institut Celestí Bellera

Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.

Accions
Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.
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Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.

Accions
2017 /mar Primeres accions per estudiar la viabilitat de connexió entre Terra Alta amb el camí de la Serra de 

Ponent.
2018 /des El projecte de reforma de l'estació del nord contempla la connexió del carrer Velázquez amb el camí 

de Via Curenya

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

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

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

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

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

2018 /des Es troba en licitació el projecte de passera sobre el llac del parc de Ponent, que conectarà el parc amb 
la plaça de la Constitució

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

Accions
Estudiar  la viabilitat d'instal·lar una central de biomassa a la zona dels instituts.

2016 /mai Redacció d'un avantprojecte per analitzar la viabilitat d'instal·lar una central de biomassa a la zona 
dels instituts.

2017 /mai Redacció del projecte executiu per l'instal·lació d'una central de biomassa a la zona dels instituts.
2018 /mai Aprovació del projecte executiu per la instal·lació d'una central de biomassa a la zona dels instituts
2018 /des Presentació del projecte a la convocatòria FEDER

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

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

2018 /mar L'Ajuntament té previst instal·lar plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Municipal del Treball, al 
Centre Vallès, a Roca Umbert i al Palau d'Esports.

2019 /mar S'han instal·lat al Centre Vallès i a l'EMT.

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

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

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

2017 /feb Es segueix treballant en l'anàlisi i la viabilitat de la xarxa d'aprofitament plantejada al projecte 
Ecocongost.

2018 /gen Seguiment en l'anàlisi d'estudi de consums i demandes d'energia.
2018 /jul Estudi de viablilitat econòmica i jurídica del projecte Ecocongost
2018 /oct Estudi i aplicació d'eines per al desenvolupament del projecte (anàlisi de consum, energia 

disponible,...)

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

Accions
En el compromís ambiental vers la implantació de les energies renovables, prosseguir amb la instal·lació 
de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigui aconsellable instal·lar-ne

2018 /mai Execució de la Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a Can Cabanyes, i a la caseta 
de jardiners al recinte firal

2018 /jul Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a Can Muntanyola
2018 /oct Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum al Centre Vallès
2018 /nov Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Escola Municipal del Treball

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

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

Serveis Municipals

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

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

Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del bombament dels Pous i Mines d'en Serra i de 
l'estació elevadora de Jaume Corbera.

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

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

Accions
Actuacions als sobreeixidors de la llera del riu Congost a través del Consorci Besòs-Tordera

2016 /des En reunió celebrada amb Gerent del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs, s'acorden accions 
sobre els sobreixidors que a partir de la xarxa de clavegeueram aboquen a la llera del riu Congost en 
base a subvenció que reben de l'ACA.

2017 /jun El Consorci ja ha realitzat en els sobreeixidors del sistema en ALTA diverses actuacions per a la 
reducció de l'impacte paisatgístic (6), la rehabilitació dels que han quedat soterrat (5) i la instal·lació 
de sensors de fluxe (12).

2017 /des Les actuacions sobre els sobreeixidors al riu, ja siguin del sistema en ALTA o en BAIXA, en tant que 
formen part d'un tot es coordinaran des del Consorci Besòs-Tordera vinculant-ho al projecte FLUMEN 
en col·laboració amb la UPC en fase d'elaboració.

2018 /jun El Consorci ja ha instal·lat una vintena de sensors en sobreeixidors del sistema en ALTA dins el terme 
municipal de Granollers. Pel sistema en BAIXA l'Ajuntament preveu instal·lar-ne 2 o 3 cap a finals 
d'any i estudiar i avaluar la seva implantació.

2018 /des Es continua fent el seguiment de les actuacions del Consorci en els sobreeixidors existents a l'espera 
que pel 2019 es puguin instal·lar uns quants sensors en alguns dels sobreeixidors del sistema en 
BAIXA municipal.

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.

Implantar el nou contracte per a la recollida i net eja viària amb la renovació d'equips i 
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèri a mediambiental.

Accions
Informe tècnic d'exclussió de sis de les ofertes presentades al concurs per a l'adjudicació del contracte de 
serveis de recollida de residus i neteja viària.

2016 /jul Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per la UTE FCC-
Servitransfer contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària.(19/05/2016)

2016 /jul Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per l'empresa L'ARCA 
DEL MARESME,SA contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària 
(13/06/2016)

2016 /jul Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Resolució de recurs interposat per la UTE URBASER-URBACET
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Implantar el nou contracte per a la recollida i net eja viària amb la renovació d'equips i 
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèri a mediambiental.

Accions
2016 /des Amb data 14 /12/16 arriba la notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació 

al recurs especial interposat per la UTE URBASER-URBACET fallant a favor de la decisió presa per 
l'Ajuntament d'adjudicar el nou contracte a TALHER.

Període d'implantació del nou contracte amb TALHER

2017 /jun Des de l'1 de març de 2017, opera el nou contracte de serveis amb l'empresa TALHER amb uns 
períodes d'implantació de 4 mesos per la neteja viària i de 9 mesos per la Recollida.

Millorar el seguiment del contracte i seguiment de l'estat de la neteja a la ciutat amb l'ajuda 
d'aplicacions tecnològiques a la feina que efectuen  els inspectors.

Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual.

2016 /des S'han planificat inspeccions en el decurs de l'any fora de l'horari de 8 h a 15 h per tal de fer 
comprovació d'aspectes puntuals del contracte. La inspectora va equipada amb una tablet per poder 
comprovar plànols del servei.

Creació d'una nova plaça a la plantilla municipal per a un Tècnic Mig que controli els contractes de residus.

2017 /jun Per tal de reforçar el control, el Ple aprova la creació d'una nova plaça de tècnic mig pel seguiment 
dels contractes de residus. S'estan elaborant les bases de la convocatòria per cobrir-la.

2018 /gen El 12/12/17 s'incorpora en Jordi Bartrolí, nou Tècnic pel seguiment dels serveis relacionats amb els 
residus.

Implementació per part de TALHER d'un sistema de seguiment de flotes.

2018 /gen TALHER ha contractat els serveis i tecnologia de l'empresa BOREAl per procedir al seguiment de 
flotes i gestió de les ordres de treball.

2018 /des L'aplicatiu de seguiment dels vehicles adscrits al contracte està enllestit i funcionant

Continuar el desplegament i renovació de les papere res existents d'acord amb el criteri 
distributiu actual que permeti a la ciutadania teni r-ne alguna sempre a prop.

Accions
Adquisició papereres

2016 /des S'adquireixen 25 noves papereres amb càrrec a la partida de mobiliari urbà i això es fa de manera 
continuada anyalment.

2016 /des El 2015 es van substituir 85 papereres. El 2016 es van collocar 24 noves papereres.
2017 /des El 2017 s'han reposat 74 papereres i s'han ubicat 11 a nous emplaçaments. Hem rebut de la DIBA 25 

papereres de material reciclat.

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

Accions
Seguiment de les actuacions del CGRVO

2016 /des Es realitzen reunions de seguiment amb la Gerent del CGRVO per tal de millorar la coordinació entre 
ambdues entitats en diferents temes de gestió dels residus.

2018 /nov S'han realitzat reunions amb la nova gerència per tal d'abordar possibles solucions a la recollida de les 
properes festes de Nadal així com al nou sistema de recollida a mig termini.

Convenis de col·laboració amb CGRVO per a la recollida de materials especials.
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Buscar fórmules que permetin millorar la gestió del s residus a nivell comarcal pels ens ja 
existents.

Accions
2016 /des Acordat procediment amb el CGRVO per al servei de recollida de residus específics com la runa i 

ferralla dels treballs que realitza la USO; paper i cartró de dependències municipals; piles 
d'establiments, abocaments de residus en el terme municipal, etc.

2017 /jun Aprovada al Ple de maig nova addenda al Conveni entre el CGRVO i l' Ajuntament que actualitza i 
regula els serveis que aquest presta a la recollida selectiva

2018 /des Aquest 2018 no s'ha signat cap addenda al conveni signat amb el Consorci, per tant és vigent el 
conveni signat l'any anterior i és plenament operatiu.

Recollida selectiva amb càrrega lateral

2018 /des El Consorci finalment no ha disposat dels recursos necessaris per a poder efectuar la implantació 
durant el 2018. Es considera que podria ser efectiu durant el 2019.

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.

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.

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

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

Accions
Estudi de caracterització de la fracció resta per conèixer la composició de la bossa d'escombraries

2016 /jul L'estudi el realitza el CGRVO.

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

2017 /des Entre desembre 2017 i gener 2018 ja s'ha procedit a la col·locació dels nous contenidors de 2.200 l 
per a la recollida de la FORM.

Implantar el nou contracte per a la recollida i net eja viària amb la renovació d'equips i 
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèri a mediambiental

Accions
Entrada en funcionament del nou contracte

2016 /des Amb la desestimació del recurs presentat per la UTE URBASER-URBACET sembla que el nou 
contracte adjudicat a TALHER podrà entrar en funcionament el proper mes de febrer, juntament amb 
les innovacions tecnològiques previstes al plec de condicions.

2017 /jun D'ençà l'1 de març de 2017, opera el nou contracte de serveis amb l'empresa TALHER amb uns 
períodes d'implantació de 4 mesos per la NV i de 9 mesos per la Recollida.

Territori

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

Accions
Contactes amb l'Ajuntament de Les Franqueses

2016 /oct Reunions amb responsables de Les Franqueses per analitzar les necessitats i voluntats d'ambdos 
municipis.

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

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

2017 /des Projecte en redacció per part de la Diputació. Esquema i secció de vial acordada. Finançament de 
l'actuació en fase de negociació de l'acord.

2018 /des La Diputació de Barcelona fa la presentació pública al'Ajuntament de Granollers de la "Millora de la 
mobilitat a l'entrada de Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l'estació de RENFE".

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

2017 /des Nou pas vial per sota la C17, projectat al nord del P I de la Font del Radium, per connectar amb la 
rotonda del Polígon Moncau de Lliçà d'Amunt. La Generalitat ha contractat la redacció dels projectes 
constructius.

2018 /jul La D.G Infraestructures de la Generalitat té en fase de redacció els projectes de millora de la C-17 
entre Lliçà d'Amunt i Mollet del Vallès, que inclou els passos per donar més permeabilitat de la 
carretera.
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Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espa is naturals de Granollers i del pla especial de 
protecció i gestió del patrimoni natural.

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

2017 /gen Anàlisi de les modificacions a introduïr i elements a revisar
2017 /des S'incorpora estudiant en pràctiques acadèmiques (estudiant Geografia UAB) que ha permès realitzar 

revisió del Pla especial vigent i treballar en la redefinició dels criteris de catalogació i protecció, revisió 
d'EBIM, diseny nou model fitxa, etc.

Modificació puntual del Pla Especial de protecció i Gestió del Patrimoni Natural relatiu a l'ENIM-Bosc de 
Can Català

2017 /jun Es redacta el document de modificació puntual de l'ENIM per tal de delimitar-lo de manera que sigui 
compatible amb el planejament urbanístic previst en el POUM i garantir-ne la preservació i funció 
ecològica.

2017 /jul S'aprova inicialment en Junta de Govern de 25 de juliol la modificació puntual del Pla especial al Bosc 
de Can Català.

2018 /feb Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial. Aprovada definitivament el 01/02/2018 i 
publicada en el DOGC el 22/02/2018

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

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

2016 /gen Reunions d'àrea quinzenals : Urbanisme, Obres i Projectes-Serveis i Medi Ambient
2017 /gen Reunions d'àrea quinzenals: Urbanisme, Obres i projectes i Medi Ambient.
2018 /gen Reunions d'àrea quinzenals: Urbanisme, Obres i Medi Ambient

Certificació energètica Palau d'Esports

2018 /gen Ajut per al suport tècnic atorgat per la Diputació, consistent en la redacció de projectes, informes, per 
a endegar l'actuació.

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

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

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

2018 /gen Aprovació conveni urbanístic entre Ajuntament i propietaris del PAU 25C i finques del carrer Girona 84 
a 94 per tal de promoure modificació puntual del POUM en aquest àmbit

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

2018 /nov Aprovació inicial per Ple de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del carrer Girona, Minetes, i 
Agistina d'Aragó, en el marc de l'impuls per a la transformació urbana dels entorns del camp de futbol

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

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

2016 /nov Es destina 171.000 euros en subvencions per a la millora en accessibilitat dels edificis.
2017 /gen S'aprova l'atorgament de subvencions per un import de 121.653,11 euros per a la millora 

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

Accions
2017 /jun Dins el Programa Global d'Habitatge es promou nous ajuts per al 2017 per a millora d'accessibilitat i 

rehabilitació dels edificis de la ciutat.
2017 /des Aprovada la línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en els edificis. S'han 

presentat 19 sol.licituds de manera que s'esgota la dotació econòmica prevista.
2018 /oct S'obre convocatòria per a ajuts per a la millora d'accessibilitat i rehabilitació en els edificis, amb una 

quantia de 276.236 euros. Es presenten 108 sol.licituds.

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

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

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

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

2017 /jun Sessions de treball per a compartir l'anàlisi de la modificació proposada.
2018 /jul S'aprova inicialment nova proposta de modificació de les NNUU del POUM relativa als usos i 

aparcaments
2018 /nov Aprovació provisional per part del Ple, de la modificació de les NNUU del POUM relativa als usos i 

aparcaments

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

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

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

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

2017 /des Aprovació definitiva i Reparcel.lació únicament d'inscripció.
2018 /abr Inscripció en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel.lació

Recuperació de sòl qualificat com a espais lliures, zones verdes

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

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

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

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

2017 /jul S'aprova inicialment la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Sector Cal-Gordi Cal Català i es 
sotmet a informació pública

2018 /jul Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Sector Cal Gordi-Cal Català.
2018 /des Aprovació definitiva per part de la CTUB de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector Cal 

Gordi-Cal Català

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

2016 /des S'atorguen les llicències d'edificació dels edificis residencials a l'entorn de Can Relats, que permetran 
la urbanització dels espais públics adjacents: voreres i entorn de l'equipament.
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Defensar la rehabilitació i la revitalització dels teixits urbans existents front dels creixements 
en extensió per mantenir la màxima integritat possi ble de l'entorn (sistema d’espais obert)

Accions
2017 /abr Es convenia amb els promotors dels edificis colindants, l'estintolament per a la conservació de la 

façana de Can Relats i l'enderroc de l'edifici actual que esdevindrà equipament públic.
2017 /des Concurs obert per a la redacció de projecte d'adequació de Can Relats.
2018 /mai Aprovació del projecte per al nou equipament, destinat a serveis socials a Can Relats

Aprovació instrucció per a l'aplicació de la densitat d'habitatges associada a la longitud de façana en les 
parcel.les qualificades com a 1A i 1B

2018 /mar S'aprova una instrucció per clarificar l'aplicació del paràmetre de densitat d'habitatges en parcel.les 1A 
i 1B quant afronten a més d'un vial, amb l'objectiu de potenciar la rehabilitació i renovació urbana

Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un h oritzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de 
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficièn cia energètica, rehabilitació del parc 
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilita t

Accions
Treballar per l'assoliment d'un Pla Local d'Habitatge de la ciutat.

2016 /mar Es sol.licita recurs tècnic a la Diputació per a la redacció del Pla Local de l'Habitatge de Granollers.
2016 /nov La Diputació atorga l'Ajut tècnic per a la redacció del PLH de Granollers.
2016 /des Recopilació de dades i indicadors per a la redacció del PLH.
2017 /jun S'activa el procés participatiu del PLH, específics per a ciutadania en general, entitats vinculades, i 

grups polítics de la ciutat.
2017 /jun Es completa la fase 1: Anàlisi i diagnosi del Pla Local d'Habitatge de la ciutat.
2018 /gen Es completa la redacció del Pla Local d'Habitatge.
2018 /jul Aprovació del PLH de Granollers

Millora energètica dels edificis d'habitatges públics de la ciutat

2016 /mar Es sol.licita ajut tècnic a la Diputació per a l'estudi i avaluació de la problemàtica detectada en dos 
edificis d'habitatges de règim protegit, pel que fa a la seva eficiència energètica.

2016 /des Primeres reunions amb tècnics responsables dels estudis d'eficiència energètica a realitzar en els 
edificis d'habitatge protegit del c. Marie Curie.

2017 /gen Reunió amb els veïns dels habitatges objecte de l'estudi - pla de millora energètica.
2017 /mai Es presenta la diagnosi del treball.
2018 /nov S'engega el projecte "Comunitats de veïnatge per l'Eficiència Energètica" que abordarà la 

problemàtica dels edificis de l'Agència de l'Habitatge de Marie Curie, 10-12 i 18-22 de la ciutat.

Ajuts als propietaris d'edificis per a la millora del parc d'habitatges existent a la ciutat per a aquells 
habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal, i per a millores en accessibilitat l'any 2016

2016 /jul S'acorda destinar part del romanent de prossupost a ajudes per a l'obtenció de cèdules d'habitabilitat, 
certificats d'eficiència energètica, així com per a les obres de millora de condicions d'accessibilitat dels 
edificis.

2016 /nov Convocatòria d'ajuts per a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis.
2016 /nov Convocatòria d'ajuts per al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica per a 

aquells habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal.
2016 /des Ajudes a l'accessibilitat (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 9 sol.licituds, 25.486 euros 

en ajudes).
2016 /des Ajudes per incentivar habitatges a la Borsa (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 13 

sol.licituds, 33.946 euros en ajudes).
2017 /gen Es tanca la convocatòria 2016 d'ajudes per a la millora d'accessibilitat en els edificis amb un total de 

121.653,11 euros en ajuts.
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Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un h oritzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de 
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficièn cia energètica, rehabilitació del parc 
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilita t

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

2016 /des Es signa el conveni per a l'expropiació de mutu acord de la finca afectada de vialitat, del c/ Sant Josep 
de Calassanç cantonada Foment.

2017 /abr S'inicien les gestions per a l'obtenció de la part afectada de la finca veïna, a fi i efecte de disposar de 
tota l'amplada del vial que preveu el planejament.

2018 /jun Acord per a l'expropiació de la resta de finca afectada per vialitat en el tram del carrer Foment i 
d'adjudicació de sobrant.

2018 /jun Aprovació del projecte d'enderroc dels elements afectats i d'urbanització del tram -vorera sud- del 
carrer Foment, entre Sant Josep de Calassanç i Av. Sant Esteve

2018 /nov S'inicien els treballs d'enderroc de les finques afectades per a eixamplar la vorera del carrer Foment.

Mobilitat: Anàlisi de les necessitats d'aparcament en la ciutat. Estudi, en el marc del nou Pla de Mobilitat, 
tant en el desenvolupament de nous sectors com en la ciutat consolidada.

2017 /abr Actuacions per a la millora i optimització de l'espai destinat a aparcament en el polígon industrial del 
Coll de la Manya.

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

2016 /des Aprovada l'Ordenança Fiscal 2017.

Mobilitat i millora urbana: Obertura del carrer Pompeu Fabra fins al carrer Sant Josep (PAU 41)

2017 /jun Reunions amb la resta de propietaris de l'àmbit (PAU 41) per tal d'avançar en l'obertura del vial.
2017 /jun S'aprova el conveni entre l'Ajuntament i la Residencia Señoras San José per a la cessió anticipada 

dels terrenys afectats per vialitat que han de permetre l'obertura del c/ Pompeu Fabra.
2017 /oct S'aproven els convenis entre l'Ajuntament i la resta de propietaris inclosos en el PAU 41 per a la 

cessió anticipada del sòl afectat per la obertura del carrer Pompeu Fabra.

Mobilitat i millora urbana: obertura del carrer Pompeu Fabra fins a Roger de Flor (PMU 122)

2017 /mai Es consensua amb els propietaris de l'àmbit PMU 122  el projecte d'urbanització que ha de permetre 
l'obertura del c/ Pompeu Fabra fins a Roger de Flor i completar la plaça existent.

2018 /abr Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PMU 122 que contempla ampliació zona verda 
existent i connexió del carrer Pompeu Fabra amb el Roger de Flor

2018 /jun Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PMU 122

Mobilitat i millora urbana: completar la trama viària en els carrers Ponent, Ripollès i Manresa (PMU 28C)

2017 /jun S'encarrega el projecte de reparcel·lació del sector 28C.

Mobilitat i millora urbana: completar el vial Rafael Casanova, connexió sector Lledoner amb Ponent (PMU 
128)

2017 /mai Redacció de l'instrument de planejament per tal d'ordenar el sector (PMU128).

Ajudes a la millora d'accessibilitat i a la rehabilitació d'edificis per l'any 2017

2017 /jun Es preparen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al 2017.

Mobilitat i millora urbana: Obtenció avançada del vial previst Sector 110-A, eixamplament carrer Joan 
Enric Donant en la confluència amb A. Vinyamata

2018 /gen Aprovació esborrany del conveni de cessió anticipada de la finca del c/Agustí Vinyamata 89, afectada 
per vialitat en el PMU-110-A.

2018 /nov S'inicien els treballs d'enderroc de la finca per eixamplar el carrer J. Enric Dunant en aquest tram
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Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un h oritzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de 
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficièn cia energètica, rehabilitació del parc 
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilita t

Accions
Millores en la qualitat paisatgística dels itineraris urbans. Intervencions sobre els ponts urbans

2017 /des S'encarrega un estudi paisatgístic i lumínic per a la intervenció de millora de dos ponts sobre el 
ferrocarril (Font Verda i Josep Umbert), i dos sobre el riu (Prat de la Riba, plaça Constitució).

Millora en la qualitat paisatgística dels itineraris urbans: corredossos de la Muralla

2017 /nov S'inicia l'estudi per a la millora dels elements on cal incidir per a la millora de l'itinerari.
2018 /gen Estudi des del punt de vista lumínic de la millora dels corredors de la Muralla.

Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel mun icipi, interessants des del punt de vista del 
paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge e xistent o perquè inclouen noves actuacions 
de millora.

Accions
Treball col·laboratiu amb l'Associació de Comerciants per millorar paisatge urbà: Refugis d'ombra del Rec 
al Roc

2016 /jun Instal·lació de tendals en els trams de carrer des de Sant Roc a Santa Anna per part de l'associació 
de comerciants i conjuntament amb l'Ajuntament.

2017 /jun Es reedita l'experiència. L'Ajuntament ampliarà els tendals singularitzant la plaça de les Olles.
2018 /jul Es repeteix l'experiència. L'Ajuntament adquireix un nou tendal per a situar-lo en l'inici de l'itinerari, 

davant el Mercat de Sant Carles

Promoció i accions entorn a l'art en l'espai públic i el tractament de mitgeres urbanes.

2016 /mar Primers treball en eleboració d'inventari i proposta d'itinerari d'art públic a Granollers.
2016 /mai Participació en el grup de treball transversal per a desenvolupar i debatre accions a l'entorn de l'art en 

l'espai públic.
2017 /abr Instal·lació de l'escultura de Manel Batlle a la plaça de Can Trullàs.

Garantir continuïtat dels camins i itineraris de lleure en sòl no urbanitzable

2016 /mai Es treballa col.laborativament amb ADIF per tal que la futura supressió dels passos a nivell de la línia 
R3 no comporti la pèrdua de connectivitats alhora que suposa una oportunitat per generar nous 
itineraris i connexions.

2017 /mar Es traballa conjuntament amb Medi ambient en la documentació dels punts d'interès per a l'elaboració 
document a publicar per E. Alpina, de Passejades, caminades i excursions al voltant de Granollers.

2017 /jun Modificació del Pla Especial de Patrimoni Natural per tal de modificar l'ENIM del Bosc de Can Català i 
que no transcorri entre parcel.les industrials.

2017 /jun Modificació del POUM per tal de protegir el Bosc de Can Gordi i el de Can Català amb la permuta de 
les parcel·les industrials que els contenen per la parcel·la d'equipaments.

Senyalització

2016 /jul S'adjudica prestació de serveis per a la creació d'elements de senyalització industrial.
2016 /des Es sol·licita subvenció a l'Oficina Tècnica de Turisme per a l'execució del sistema de senyalització de 

Palou.
2018 /gen Nova senyalització a Palou, per fer itineraris lliures.

Estudi d'intervenció de millora de qualitat paisatgística en els ponts de la ciutat

2017 /des S'encarrega estudi pel disseny d'il·luminació en quatre ponts singulars de la ciutat.
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Aprofundir en el manteniment de Palou com a una àre a de valor de sòl no urbanitzable clau 
per a la ciutat, facilitant al mateix temps el norm al desenvolupament de les àrees edificades 
amb els usos admesos en la normativa urbanística de  Granollers

Accions
Màster Arquitectura del Paisatge. Es proposa exercici sobre Palou: estratègies per a la reactivació social i 
econòmica del sistema agrecològic de Palou.

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.

Incrementar la connexió entre els barris i el centr e urbà amb vials amb preferència per als 
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creaci ó i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat

Accions
Recuperació vorera sud del carrer Nicaragua

2016 /nov Obra executada.

Eixamplament de voreres fora d'àmbits d'actuació urbanística

2015 /des S'obté la cessió avançada del tram de vorera del carrer Josep Umbert que mancava per a accedir a 
l'edifici judicial

Eixamplament vde la vorera del tram del carrer Foment: Adquisició de finca afectada de vialitat entre av. 
Sant Esteve i Sant Josep de Calassanç

2016 /nov S'aprova l'esborrany del Conveni expropiatori de mutu acord per a l'adquisició de la finca del c/ Sant 
Josep de Calassanç 49, afectada per vialitat.

2016 /des Adquisició de la finca afectada de St. Josep de Calassanç 49
2018 /jun Adquisició de la part de finca afectada per vialitat de St. Josep de Calassanç 47
2018 /jun Aprovació del projecte d'enderroc de les edificacions afectades i d'urbanització del tram de vorera 

eixamplada del carerr Foment, entre Stant Josep de Calassanç i Av. Sant Esteve

Concreció nova passera sobre la via de ferrocarril que uneixi el pg. de la Muntanya i J. E. Dunant per a 
afavorir la millora urbana i connexió entre barris.

2017 /mar S'incorpora la passera a la urbanització del sector 27.

Obertura del carrer Pompeu Fabra fins al carrer Sant Josep

2017 /jun S'aprova conveni amb la propietat de part de l'àmbit afectat per l'obertura del vial, per tal d'obtenir la 
cessió anticipada dels terrenys.

Perllongació del carrer Rafael Casanova per unir Lledoner amb Ponent

2017 /jun Redacció del PMU 108 que ha de permetre la connexió entre els barris, la millora viària i el 
desenvolupament del sector.
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Incrementar la connexió entre els barris i el centr e urbà amb vials amb preferència per als 
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creaci ó i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat

Accions
2017 /oct Reunions amb els propietaris afectats per a intentar la cessió avançada dels sòls que permetin 

avançar en l'obtenció dels vials del sector 128: perllongació R. Casanova fins el barri Lledoner.

Venda sobrants de vial del carrer Torras i Bages, cantonada Joan Prim

2017 /mai S'adjudiquen els sobrants de vialitat a la finca colindant per tal de conformar façana al carrer Torras i 
Bages i completar l'illa.

Millorar connexió carrer Joan Enric Dunant amb Vinyamata

2018 /gen S'aprova esborrany conveni amb finca del c/A. Vinyamata 89, afectada per vialitat per l'eixamplament 
del carrer J. E. Donant per tal d'obtenir-ne la cessió avançada.

2018 /mai Signatura del conveni per a la cessió avançada de la finca, a fi i efecte de destinar-la a vialitat, amb 
l'eixamplament del Carrer J.E.Dunant

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

Accions
Marató de l'Estalgia

2016 /gen S'inicia marató per a l'estalvi energètic en 20 edificis municipals amb uns resultats que superen les 
expectatives d'estalvi.

2017 /feb Marató de l'Estalvi Energètic en 4 equipaments esportius amb bons resultats.

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

2017 /des Estudi fet.

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.

04/04/2019 Pàg. 53 de 58



2015-2019

Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

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
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

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-.

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

Generar instruments que permetin un ús del paisatge  més racional, ordenat i respectuós des 
de diferents perspectives: sensibilització, difusió  i seguiment del compliment dels criteris per 
a la implantació d'instal.lacions, infraestrestruct ures i ftth

Accions
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Granollers i E-Phos Digital, SLU en relació al 
desplegament de fibra òptica a la ciutat.

2016 /mar S'aprova l'esborrany del conveni de col.laboració amb E-Phos Digital, SLU, en el que es pacten criteris 
d'implantació de la infrastructura de fibra òptica, basats en el respecte a l'entorn urbà, i la minimització 
de l'impacte visual.

Desenvolupar la urbanització el sector de darrera d el pavelló poliesportiu de Congost.

Accions
Treballs tècnics i jurídics per a la gestió urbanística: avanç en la reparcel·lació del sector

2017 /oct Aprovació del text refós del projecte de reparcel.lació del Sector 134.
2018 /abr Inscripció en el Registre de la Propietat de les finques

Aprovació del projecte d'urbanització del Sector, PMU 134

2015 /des Aprovat el projecte d'urbanització.
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Vetllar per la conservació de les mines d’aigua act ives del municipi per no perdre un recurs 
hídric de gran vàlua.

Accions

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.

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

Accions
Mesures d'incentivació

2017 /set Es proposa per a les OF 2017, una nova bonificació, del 95% de la quota de l'impost d'obres, per a la 
instal·lació de sistemes de captació fotovoltaica.

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

Accions
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

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

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

2016 /des El mes de novembre es dur a terme una acció coordinada amb l'associació "Espigoladors" muntant 
una parada on es conciencia del problema del malbaratament alimentari. Aquesta acció es repetirà 
més vegades.

2017 /nov Es repeteix l'acció d' Espigoladors quant a conscienciació envers el malbaratament alimentari al 
mercat del dijous 23/11/17.

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)

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.

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

Accions
Increment de punts de recollida selectiva

2016 /des S'han incrementat amb l' associació HUMANA el nombre de punts de recollida de roba feta servir.

Serveis a la Persona

Esports

Esport i salut

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

2016 /jul Ha finalitzat ja la segona edició d'aquest programa, molt ben acceptat per totes les parts.
2016 /jul El programa ha obtingut diversos reconeixements. Entre d'altres els de: F. Catalana per a l'esport, 

banc de bones pràctiques municipals, i PAAS de la Conselleria de salut.
2017 /des Totalment consolidat.

Acció Comunitària i Benestar
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Protecció de la Salut

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

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

2016 /des Durant el 2016 s'han realitzat 75 anàlisis tipus "control d'aixeta", 38 a equipaments públics i fonts i 37 
a domicilis particulars (sota petició).

2017 /des 2017, control aixeta (punt consum) (realització 1r semestre)
- 28 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003
- 8 control aixeta domicili (aixeta i metalls). 100% compleix RD 140/2003. Campanya limitada a edificis 
construïts abans 1980.

2018 /jun 2018, 1r semestre, control aixeta (punt consum) 
- 27 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003
- 6 control aixeta domicili (aixeta i metalls). 100% compleix RD 140/2003. Campanya adreçada 
preferentmen a edificis construïts abans 1980.

2018 /des 2018, total anual
- 19 control aixeta domicili (15 xarxa, 4 pou). 87,5% compleix RD 140/2003
- 27 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003

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

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

2015 /des - Nombre d'inspeccions any 2015: 377. 
- Establiments visitats: 237; 
- Establiments classificats segons risc al 2015: 104 (en total estan classificats 409)

2016 /mar - Nombre d'inspeccions primer trimestre 2016: 82. 
- Establiments visitats: 71. 
- Establiments classificats: 18.

2016 /jun - Nombre d'inspeccions segon trimestre 2016: 69
- Establiments visitats: 66
- Establiments classificats: 11

2016 /des - Nombre d'inspeccions segon semestre 2016: 110
- Establiments visitats: 89
- Establiments classificats: 61

2016 /des 2016, activitat de control d'establiments alimentaris:
- 261 inspeccions
- 226 establiments visitats
- 90 establiments classificats segons risc (en total estan classificats 499 establiments)

2017 /jun 2017, 1r semestre, control minoristes alimentació
- Inspeccions: 198 (42 control inicial, 60 vigilància, 96 comprovació mesures correctores)
- Establiments visitats: 158
- Establiments classificats: 91
- Total establiments classificats: 540

2017 /des 2017, 2n semestre, control minoristes alimentació
- Núm. inspeccions: 171 (17 control inicial, 59 vigilància, 92 comprovació mesures, 3 altres)
- Establiments visitats: 72
- Establiments classificats: 29
- Total establiments classificats a 31/12: 568
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Protecció de la Salut

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

Accions
2018 /jun 2018, 1r seme, control minoristes alimentació

- Núm. Inspeccions: 186 (17 control inicial, 32 vigilància, 136 comprovació mesures, 1 altres)
- Establiments visitats: 144
- Establiments classificats: 29
- Total establiments classificats a 22/06/18: 597

2018 /des 2018 Establiments minoristes alimentació. a 13/12/18
- Inspeccions: 367 (38 ctrl inicial, 46 vigilància, 280 seguiment mesures, 3 altres)
- Establiments visitats: 204
- Establiments classificats: 54
- Total establiments classificats a 13/12/18: 622

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

2015 /des Nombre de cursos realitzats: 12 (Empresa DIMAS: 1; GRA: 3; Creu Roja: 1; Montserrat Montero: 1; 
UEC: 2; població general: 4); Nombre total de participants 2015: 129.

2016 /mar - Cursos manipuladors d'aliments primer trimestre: 1,  Empresa Dimas, amb 19 participants.
2016 /jun - Cursos formació manipuladors d'aliments 2n trimestre: 5. Total assistents: 52. (cursos realitzats a 

població general, serveis socials, Gra, UEC i Creu Roja).
2016 /des 2016, total formació MA:

- 11 cursos
- 114 participants

2016 /des - Cursos MA 2n semestre: 5 (3 col·lectiu general, 1 GRA, 1 treballadors xinesos). Total de participants: 
43

2017 /jun 2017, 1r semestre, formació manipulació aliments
- Nombre cursos realitzats: 5
- Total assistents: 66 persones
- Col·lectius: 1 població general, 2 alumnes UEC, 1 DIMAS, 1 col·lectiu xinès

2017 /des 2017, total formació de manipuladors d'aliments:
- 3 cursos, 1 adreçat a població general i 2 a col·lectius específics (DIMAS, Montserrat Montero)
- 106 participants

2018 /jun 2018, 1r semestre, formació en manipulació d'aliments:
- Oberts a ciutadania: 1 (12 assistents)
- A col·lectius específics: 2 (19 assistents)
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