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Projectes Estratègics i Comunicació

Àrea de Processos Estratègics i Comunicac

Alineament de les polítiques municipals amb els ODS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comunicació i Relacions Institucionals

Promoure una campanya de ciutat, que integri tots e ls elements per a la promoció 
d'esdeveniments, l'atractivitat i la creació d'una marca com a identitat reconeixible de la ciutat

Accions
Millorar la imatge de les entrades de la ciutat.

Desenvolupar el concepte ‘mercat’, vinculat a la història i a l'activitat econòmica de Granollers, i entès en 
un sentit ampli, com un element de promoció de la ciutat.

2016 /jul Aprofitem les oportunitats i possibilitats que detectem per captar esdeveniments que serveixin per 
promoure la ciutat, en tots els seus àmbits.

2016 /des Objectiu: ordenar i visibilitzar en conjunt el concepte "mercat"
2018 /jun S'ha avançat en la promoció de les fires i mercats del municipi, sigui en revistes especialitzades com 

en la promoció d'aquests esdeveniments en el Butlletí, la web i les xarxes socials.
2019 /gen Entre els packs turístics que s'oferiran a Granollers, coma mesura de promoció de ciutat, s'oferirà una 

opció de mercats.
2019 /mar El vídeo de promoció dels mercats i comerç de la ciutat està fet, i entra en fase d'edició per a 

presentar-lo properament.

Creació d'una campanya de ciutat, que integri tots els elements de projecció i reforci l'atractivitat i la 
identitat

2016 /des Contractació consultoria per a la definició de l'estratègia comunicativa de ciutat.
2016 /des Continuem promocionant la ciutat en aquells esdeveniments clau que ens projecten a l'exterior i 

promouen la identitat i atractivitat.
2018 /gen Promoció de la ciutat a l'entorn de La Mitja. En aquesta edició 2018 s'han exposat a la carretera 

escultures amb la imatge de La Mitja pintades per diferents artistes.
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Projectes Estratègics i Comunicació

Comunicació i Relacions Institucionals

Promoure una campanya de ciutat, que integri tots e ls elements per a la promoció 
d'esdeveniments, l'atractivitat i la creació d'una marca com a identitat reconeixible de la ciutat

Accions
2019 /gen No hi ha hagut una campanya d'atractivitat exclusivament. S'ha optat per continuar amb la marca de 

ciutat "G" i promocionar tots aquells esdeveniments de ciutat que ens permeten donar visibilitat i són 
símbol d'identitat del municipi.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Definir el  desplegament urbanístic i d'equipaments  de Roca Umbert que queda pendent 
buscant finançament i complicitats externes per cad ascuna de les naus, així com per la 
urbanització definitiva de l'exterior.

Accions
Acabar l'espai de dansa

2016 /abr Trobada amb el sector professional de la comarca per tal de donar a conèixer l'espai.
2016 /mai Finalització de la instal·lació de l'ascensor.
2016 /des Portes obertes durant el novembre per tal de donar a conèixer l'equipament a tota la ciutat i al sector 

professional.
2018 /jun Revisió de la proposta arquitectònica amb obres i projectes per tal d'obrir el concurs per l'execució de 

la segona fase
2018 /nov Inici d'obres de la segona fase que finalitzaran el maig 2019.

Millorar l'acústica de les sales d'assaig de la Troca perquè es puguin utilitzar per assajos de manera 
simultània.

Estudiar convertir la planta baixa de casa del porter de Roca Umbert en un espai literari i de creació 
connectat amb la biblioteca.

Destinar la nau annex al Centre Audiovisual a l’ampliació d’aquest per acollir noves empreses 
audiovisuals i també tecnològiques, de disseny o vinculades al sector audiovisual.

2017 /jun S'estan executant les obres previstes. S'està treballant en el projecte.
2018 /gen Publicació de la convocatòria per a la residència de les Indústries Culturals Creatives.
2018 /jun Equipament i servei en funcionament

Destinar la nau davant de la biblioteca als tallers de producció de la Festa Major i espais de magatzem, i al 
lloguer de residències de diferents empreses culturals, com l'actual escola de teatre i d'altres iniciatives.

2017 /jun S'ha fet un nou conveni amb Arsènic per tal de consolidar el projecte dins de la fàbrica i donar suport a 
la realització del nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Arts Escèniques.

Urbanització definitiva dels carrers i patis interiors de Roca Umbert i aproximació a la plaça exterior que 
s’ha d’obrir al carrer Lluís Companys.

2017 /jun Inici de recollida de necessitats i opinions de residents (artistes, empreses i entiats).
2018 /nov Inici de les obres

Rehabilitació de nous espais per al lloguer a empreses culturals i artistes residents a Roca Umbert.

2017 /jun Finalització de les obres a la Nau G3 i cessió de l'espai a l'artista Joan Fontcuberta.

Buscar l'espai adequat a Roca Umbert per situar-hi una petita sala polivalent, de teatre, de cinema, per 
presentacions d'unes 150 butaques.

Estudiar la possibilitat d'ampliar la biblioteca amb un espai que aculli un fons especialitzat amb 
l'audiovisual i la imatge.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Renovar els jocs infantils de la placeta de Felip I I

Accions
Execució de l'obra i recepció d'aquesta a 29/02/16

2015 /des Adjudicació dels treballs resolució 1561/2015 el 04/12/15 per un import de 16.455,76€.
2016 /feb Obres executades.

Continuar amb la millora de l’àrea de jocs del parc  de Lledoner

Accions
Estudiar la possibilitat d'instal·lar un gran tobogan

2017 /des Després d'estudiar alternatives, s'ha acabat instalant un tobogan, annex a l'àrea de jocs existent.

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: adequar la caseta dels jardin ers.

Accions
Sol·licitar el projecte d'adequació de la caseta dels jardiners

2017 /des S'inicien les obres de remodelació de la caseta dels jardiners que estan previstes que acabin el febrer 
del 2018. En ella s'incorporaran dos lavabos públics.

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciuta t

Accions
Renovació tancats gossos del Psg. De la Ribera i places de Can Corts i de la Bòbila.

Instal·lació de font i bancs a l'àrea del parc Torras Villà

2016 /gen Instal·lades la font i bancs al Parc.
2017 /des Instal·lació de nous bancs.

Ampliar l'àrea d'esbarjo de gossos del parc del Lledoner

2017 /mai S'estudia la possibilitat de traslladar l'àrea a un altre punt del parc per poder-la fer més gran.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciuta t

Accions
Renovar l'àrea d'esbarjo de gossos del parc de Ponent

2018 /des S'executa l'àrea del parc de Ponent i s'aprofita per instal·lar-hi un element d'agility

Modificació àrea del parc Torras Villà

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.

Millora de la il·luminació de l'area de gossos del parc del Congost

2017 /mar Instal·lació d'un nou bàcul d'iluminació específic per a l'àrea.

Instal·lació d'un element d'Agility

2018 /des Instal·lat

Millorar l’oferta lúdica al Parc de Ponent

Accions
Estudi de la renovació i ampliació de l'àrea de jocs

2017 /ago Plantejament de la proposta de la nova àrea que contempli nous jocs i millor seguretat.
2018 /gen Aquest any es presentarà una proposta valorada.

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.
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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 Realització de tractaments fitosanitaris amb l'aplicació de fauna benèfica.
2016 /jun Col·locació de caixes niu al parc Torras Villà.
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

Evitar la dispersió i repetició de jocs poc atracti us a places i parcs, creació de grans àrees 
temàtiques de joc i la potenciació de la instal·lac ió d'estructures de joc singulars en noves 
construccions i reposicionis

Accions
Renovació de l'àrea de jocs infantils del carrer de Cèllecs

2015 /des Resolució adjudicació 1561/2015 de 04/12/15 per un import de 17.029,33€.
2016 /feb Execució i recepció de l'obra.

Remodelar àrea de jocs de Calderon de la Barca

2017 /des S'ha fet una proposta i a finals d'any s'ha adjudicat. S'executarà durant el primer trimestre de 2018.

Replantejar eliminar l'àrea de Juan de la Cierva i ampliar l'oferta de la plaça de la Bòbila

2018 /gen Aquest any s'eliminarà aquesta àrea i es prepararà una proposta aglutinadora per a la plaça de la 
Bòbila. Es podria executar amb romanent de 2018 o bé amb pressupost 2019.

2018 /mai S'ha eliminat l'àrea i es planteja l'ampliació i renovació de l'àrea de la Bòbila
2018 /des S'ha adjudicat la renovació de l'àrea de la plaça de la Bòbila. Es dota d'un sorral de seguretat al 

gronxador i renovació d'elements

Creació d'una nova àrea de jocs a la plaça 11 de setembre

2017 /jun Aprofitant la remodelació de la plaça, s'ha creat una nova àrea de jocs a la ciutat.

Creació nova àrea de jocs al passeig de la Muntanya

2018 /gen Estudi i disseny de la nova àrea de jocs en la nova urbanització del sector UA27 al passeig de la 
Muntanya.

Instal.lació d'un element de joc a l'àrea de jocs de Can Mònic

Renovació de l'àrea de jocs infantils del c/Mas Estaper

Reposició de element esportiu al parc fluvial
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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.

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
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Territori i Ciutat

Medi Ambient i Espais Verds

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

Accions

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.

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.

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

Elaborar el projecte i la remodelació per fases de la millora de la zona verda compresa entre la 
via del tren, els carrers Zorrilla i Francesc Ribas , al costat del pont del carrer Hospital

Accions
Estudiar proposta de remodelació d'acord amb els usos i necessitats

2018 /gen Debat intern al servei de la situació d'aquesta zona verda. Mancances i condicionants de cara a la 
necessitat de remodelació i millora.

2018 /des S'ha adjudicat els treballs de millorar i protecció de la vegetació dels parterres de la zona

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.

Mobilitat

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.
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Territori i Ciutat

Mobilitat

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

Accions
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.

Consolidar la targeta d’aparcament de Granollers co njuntament amb els pàrquings existents a 
la ciutat, tant privats com de concessió municipal.

Accions
Extensió de la tarjeta "Pârquings de Granollers"

2016 /mai Actualment hi ha 4 aparcaments adherits a la tarjeta "Pàrquings Blaus" : Can Comas, Teatre Auditori, 
Corona i Colom-Atenea.

2017 /des Can Comas ja no és PKG BLAU. En canvi ho és el Pàrquing Escolapi Blau (a la Pça 11 de setembre) 
des del primer trimestre de 2017.

Estudiar  la creació de noves zones de possible imp lantació de les estratègies d'aparcament a 
les noves realitats de mobilitat -zones blaves o ve rdes, vistos els bons resultats que han ofert 
als veïns i comerciants on s'ha implantat.

Accions
Implantació de noves zones d'aparcament regulat.

2016 /jun S'ha efectuat una primera recollida de dades en tres zones de la ciutat. Pendent de l'estudi de 
propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.

2017 /jun Es disposa de dades per a les zones de la Font Verda- Hospital, i Roger de Flor - Primer de Maig.

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.

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.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

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
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.

Foment de l'ús de la bicicleta en l'administració m unicipal.

Accions
Incorporar bicicletes elèctriques

2016 /oct El mes d'octubre s'incorporaran 3 bicicletes elèctriques cedides per la Diputació de Barcelona. Una 
està a Sant Jaume, l'altre a Can Muntanyola i a Informàtica.

2017 /des S'ha rebut una nova subvenció de 2 bicicletes per Can Puntes i Sant Josep.
2018 /feb El mes de febrer de 2018 es reben 2 bicicletes elèctriques que són als edificis de Can Puntes i Sant 

Josep
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

Foment de l'ús de la bicicleta en l'administració m unicipal.

Accions

En el projecte d’ampliació de les voreres i renovac ió del carrer Girona, entre el carrer 
Francesc Ribas i Can Mònic, incorporar un carril bi cicleta.

Accions
Incorporar dos carrils-bici (un per sentit) en l'itinerari per a bicicletes que a tavés del carrer Girona ha de 
connectar el centre de la ciutat amb la Ronda Nord.

2018 /gen S'està realitzant l'obra del C/Girona d'acord amb les previsions fetes pel carril-bici.
2019 /feb Fet el carril de l'itinerari del carrer Girona que connecta el centre de la ciutat amb la Ronda Nord.

Millorar la senyalització de la via pública.

Accions
Renovació de la senyalització direccional de la ciutat

2018 /gen Adjudicada la realització de l'estudi a l'empresa Project Sign. Temini d'actuació abril 2018.

Nova senyalització direccional per vianants

2018 /gen Adjudicada la rehabilitació de l'estudi a l'empresa Project Sign (juntament amb la senyalització 
direccional de vehicles).

Millorar la seguretat viària i el civisme entre els  usuaris dels diferents modes de transport.

Accions
Pla de seguretat viària dels polígons de Congost i Jordi Camp

2017 /jun Lliurat per INTRA.

Fomentar les campanyes de sensibilització, informac ió i formació de la ciutadania respecte a 
la mobilitat sostenible.

Accions
Difusió de les noves mesures que resultin de la revisió del PMU

Ampliar el nombre de semàfors a la ciutat que incor porin mòduls sonors per a la seguretat de 
les persones invidents.

Accions
Incorporar els mòduls sonors en semàfors.

2018 /des S'incorporen mòduls sonors als nous semàfors de la Ronda Sud.

Estudiar la viabilitat de la posada en funcionament  de un servei intern de bus elèctric pel  
carrer Sant Jaume que pugui donar servei a aquelles  persones amb problemes de mobilitat 
per accedir a centres d'interès com pot ser  CAP o Mercat Sant Carles

Accions
Estudi de la possible línia

2018 /gen Es va provar el recorregut amb e-bus. S'ha descartat l'acció per aquesta ruta no era el sistema 
apropiat.

Consolidar el servei de taxis a la conurbació

Accions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

Consolidar el servei de taxis a la conurbació

Accions
Incorporació del municipi de La Roca al Conveni, per millorar les connexions amb la Roca Village

Continuar amb el programa “Viatjo amb tu” per fomen tar l’ús del transport públic com a mitjà 
de transport entre els infants de primària de la ci utat, així com el programa “Amb tu hi vaig 
segur” que promou l’ús del transport públic amb la gent gran

Accions
Oferta a totes les escoles de la ciutat del programa "Viatjo amb tu".

2016 /set Pereanton, Joan Solans i Salvador Llobet són els 3 centres que en el curs 2015-2016 han impartit 
aquest programa.

2018 /gen S'ha anul·lat el programa Viatjo amb tu.

S'ofereix a través de Serveis Socials per a la gent gran el programa "Amb tu hi vaig segur".

Incorporar nous busos híbrids a la flota.

Accions
Adquisició d'autobusos híbrids per a la flota de Trans Gran

2015 /nov Incorporació de 2 autobusos híbrids.
2017 /gen S'incorpora un nou bus híbrid a la flota.
2018 /jul Amb l'adenda del conveni 2018 aprovada al juny de 2018 incorpora el compromís d'hibriditzar tota la 

flota a finals de 2018 o principis de 2019 (total 9 vehicles) excepte el vehicle de reforç marcat.

Licitació d'un nou concurs per al manteniment de le s marquesines dels busos, amb l'objectiu 
d'ampliar el nombre d'aquestes i així donar serveis  a llocs que encara a dia d'avui no en 
disposen.

Accions
Nova licitació

2017 /set Contracte amb ALPHAPUBLICIDAD.

Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-G ranollers-Sabadell

Accions
Ampliar el número de viatges i millorar el servei.

2015 /set La línia s'ha integrat amb el número e-13 en el conjunt de línies Exprés de la Generalitat. Ha millorat la 
qualitat dels vehicles, i s'ha duplicat el número de viatges al llarg del dia. Els dies laborables la 
freqüència és de cada 30 minuts.

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

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

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

2018 /gen S'han afegit els carrers Barcelona, Marià Sans, Montseny.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Mobilitat

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

Accions
2018 /des Continuïtat en l'assessorament de mobilitat a totes les obres. S'han afegit el carrer Corró, Annibal, fem 

un jardí i continuïtat de les ja iniciades (Girona, Plaça Pau Casals...)

Revisió del Pla de Mobilitat Urbana per disposar-ne  fins l'any 2021

Accions
Elaboració de la diagnosi

2016 /set Des del mes de juliol disposem de la diagnosi.

Procés participatiu per a la revisió del PMU

2017 /jun Realitzades sessions de participació amb sessions conjuntes dels consells de ciutat, medi ambient i 
mobilitat. Recollits resultats a la revisió del PMU.

2017 /des Pla de Mobilitat aprovat pel ple municipal desembre 2017.

Elaboració d'un Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica

2017 /jun S'ha aprovat el Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica a Granollers pel període 2017-2020.

Obres i Projectes

Executar les obres de la primera fase d’ampliació d el cementiri

Accions
Construcció de l'ampliació del cementiri (Fase 1) amb 388 nous nínxols i 200 columbaris

2015 /des Obra finalitzada. S'han construit 388 nínxols, 200 columbaris, zones de magatzem i una nova fossa 
comuna.

Continuar amb les intervencions de rehabilitació de  la part antiga del cementiri.

Accions
Assessorament tècnic per la rehabilitació de la part antiga Cementiri

2016 /oct Assesorament tècnic per la millora dels parterres a la zona d' accés, especialment pel que fa a 
l'accessibilitat.

2017 /set Assesorament tècnic per la millora de les rampes i graons carrers dels pavellons, especialment pel 
que fa a l'accessibilitat.

2018 /gen S'han iniciat treballs de millora accessibilitat de les escales i rampes de Quarter IV.

Iniciar les obres de rehabilitació de la piscina de  l’escola Montserrat Montero i d’adequació de 
la instal·lació elèctrica.

Accions
Execució de les obres de remodelació de la piscina a l'escola Montserrat Montero

2017 /feb Obra finalitzada. Les obres han consistit en la rehabilitació de la piscina, que inclou les instal·lacions 
d'aigua i de climatització, així com la fusteria exterior

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.
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

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

Accions
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.

Iniciar obres d’adequació de la planta baixa del no u edifici de l’escola Ponent en previsió de 
destinar espais a una Unitat Operativa Terapèutica (UTE), al Centre de Recursos Educatius per 
a Deficients Auditius (CREDA) i a la seu del Servei  Educació,

Accions
Execució de les obres adequació de la planta primera de l'edifici municipal de la Avda  del Parc per a seu 
del Serveis Educatius de la Generalitat.

2016 /des Finalitzen les obres d'adequació de la planta primera de l'edifici municipal de l'Avinguda del Parc, amb 
nova distribució i instal·lacions per als Serveis Educatius de la Generalitat

Rehabilitar la façana de l’edifici municipal de Pra t de la Riba, seu del Consorci per a la 
Normalització Lingüística i l’associació de veïns d e Sota el Camí Ral.

Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la façana de l'edifici municipal de Prat de la Riba

2016 /mar Obres finalitzades i recepcionades de rehabilitació de les façanes principal i posterior, que inclouen la 
rehabilitació dels balcons de la façana principal.

Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a es pais de lloguer per a artistes de Roca 
Umbert.

Accions
Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca Umbert.

Remodelar la nau G3 de Roca Umbert

Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la nau G3 de Roca Umbert per espai per lloguer d'artistes

2016 /jul Finalitzades les obres de rehabilitació de la nau G3. Adequació del nou espai en planta baixa i un altell 
amb distribució i noves instal·lacions elèctriques i de climatització, amb una nova escala d'accés, com 
espai per lloguer d'artistes.

Executar el projecte de renovació de les façanes de ls edificis de Roca Umbert de manera 
coordinada amb la nova urbanització dels patis i ca rrers interiors de l’antiga fàbrica.

Accions
Executar la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED als carrers interiors del recinte de Roca 
Umbert

2015 /jun S'ha executat la nova insta.lació d'enllumenat LED als carrers interiors de l'antiga fàbrica de Roca 
Umbert, que incorpora un sistema de gestió integrat punt a punt. 43 ut LEDS a carrers i passatges i 11 
projectors plaça.

Es presenta el FEDER un projecte per adequar la tèrmica i altres naus, així com part de l'entorn a 
urbanitzar

2017 /feb Presentat el projecte d'adequació de la tèrmica i altre naus així com l'entorn a urbanitzar, pendent la 
resposta del FEDER.
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Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Executar el projecte de renovació de les façanes de ls edificis de Roca Umbert de manera 
coordinada amb la nova urbanització dels patis i ca rrers interiors de l’antiga fàbrica.

Accions
2017 /abr No s'ha concedit la subvenció sol·licitada a FEDER per el projecte d'adequació de la tèrmica i entorn.
2018 /des Es presenta un nou projecte al FEDER d'adequació de la tèrmica i altres espais de Roca Umbert, així 

com de les xemeneies de la ciutat, com a recorregut de turisme industrila

Desenvolupar el projecte de remodelació de les faça nes del Palau d’Esports i estudiar el futur 
del Palau d'Esports per als propers 25 anys

Accions
Intervenir en les façanes del Palau d'Esports per a la seva rehabilitació

2015 /ago Obra executada i rebuda ala façana principal. Instal·lació d'elements antiocells i pintura d'elements 
metàl·lics de façana.

2016 /ago Execució de les obres a la façana est (carrer Voluntaris 92) per incorpoar elements de protecció del 
coloms, sanejamnet i pintat. Obra finralitzada.

Definir les necessitats futures del Palau d'Esports per als propers 25 anys.

2018 /nov S'està treballant en la redacció del document Pla Director del Palau d'Esports per definir els criteris 
tècnics, urbanístics i esportius per al futur de la instal·lació.

Accentuar el manteniment de la nova gespa del camp de les pistes d’atletisme i aprofitar la 
xarxa de reg d’aigua no potable per connectar amb a mb el dipòsit procedent del pou Mogent 
de Roca Umbert.

Accions
Plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i millora del sistema de manteniment i conservació.

2015 /nov Es realitza la plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i s'inclou sistema de reg per degoteig i la 
millora del sistema de manteniment i conservació.

Elaborar el projecte executiu de remodelació del ca mp de futbol de Palou com a futura seu de 
l’Esport Club Granollers

Accions
Redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de l'Esport 
Club  Granollers

2015 /nov S'inicia la redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou.
2016 /oct S'inicien treballs de redacció del projecte del camp de futbol de Palou, que inclouen un camp futbol 11, 

un camp futbol 7, vestidors, instal·lacions i espais pels espectadors. Proposta que planteja la màxima 
integració a l'entorn on es troba situada.

2017 /mai S'acaba el projecte executiu de la remodelació del camp de futbol de Palou. El programa inclou un 
espai esportiu amb camp de futbol 11, camp de futbol 7 i un gimnàs. Serveis esportista amb 8 
vestidors de grup, 2 vestidors arbitres. Grades públic.

Executar les obres de remodelació del nou camp de Futbol a Palou

2016 /des S'incorpora al projecte de pressupostos pel 2017, una partida pressupostària per a l'execució de les 
obres del nou camp de futbol a Palou.

2017 /mai Aprovació provisional del projecte executiu de remodelació del camp de futbol de Palou.

D’acord amb el Pla estratègic de Palou, crear un pe tit espai expositiu i d’un punt d’atenció al 
visitant en el centre cívic de Palou amb l’objectiu  de donar informació sobre les activitats, 
itineraris i el patrimoni de Palou.

Accions
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2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

D’acord amb el Pla estratègic de Palou, crear un pe tit espai expositiu i d’un punt d’atenció al 
visitant en el centre cívic de Palou amb l’objectiu  de donar informació sobre les activitats, 
itineraris i el patrimoni de Palou.

Accions
Redacció del projecte per a espai expositiu i punt d'atenció al centre Cívic de Palou

Aprovar el Pla municipal d’equipaments, com a docum ent de referència a l’hora de planificar 
les intervencions de millora de la xarxa d’equipame nts i de projectar-ne de nous.

Accions
Aprovar el Pla municipal d’equipaments, com a document de referència a l’hora de planificar les 
intervencions de millora de la xarxa d’equipaments i de projectar-ne de nous.

2016 /des Es troba en fase de redacció un primer document de treball.

Arranjar l’espai del carrer Cervantes, situat darre ra el Palau d’Esports.

Accions
Arranjar l'espai del carrer Cervantes situat darrera del Palau d'Esports

2018 /mai Inici de la redacció del Projecte per a arranjar l'espai del carrer Cervantes i Voluntaris 92 situat darrera 
del Palau d'Esports

2019 /abr Finalització de les obres del carrer Voluntaris 92.

Elaborar el projecte d’implantació d’un circuit per  a bicicletes BTT en el parc del Ramassar.

Accions
Estudi i redacció del projecte per a la implantació d'un circuit de bicicletes BTT al parc del Ramassar

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.
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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 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.

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
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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
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

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 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 /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 /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.

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

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

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

2018 /des Es continua amb la dinàmica de constituïr comissions de veïns amb els quals es fan reunions 
periodiques per fer seguiment de les obres. En aquestes reunions participen, a més dels veïns, els 
tècnics municipals i l'empresa constructora.
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Continuar amb les comissions veïnals de seguiment d e l’obra pública com un mitjà de 
participació ciutadana en el procés tant de plantej ament com de seguiment.

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

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

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

Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urban ització de l’espai comprès entre el carrer 
Pallars, la perllongació del carrer Esteve Terrades  i el camí de Can Bassa.

Accions
Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer Pallars, la 
perllongació del carrer Esteve Terrades i el camí de Can Bassa.

2016 /des Es realitza la primera reunió amb l'Institut Celestí Bellera per a iniciar el progrma Fem un Jardí, per 
urbanitzar l'espai comprés entre els carrers Pallars, Esteve Terrades i camí de Can Bassa.

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.

2018 /oct Inici de les obres per a la reforma integral de l'espai de Can Bassa, entre els carrers Esteve Terrades, 
Pallars i el camí de Can Bassa.

Remodelar la plaça de Joan Oliver.

Accions
Remodelar la plaça de Joan Oliver.

Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can  Bassa amb l’objectiu de guanyar en 
accessibilitat.

Accions
Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can Bassa amb l’objectiu de guanyar en accessibilitat.

2018 /oct Obres de reforma integral de l'espai de Can Bassa entre C. Esteve Terrades, Pallars i el Camí de Can 
Bassa. Programa Fem un jardí

Arranjament de l’aparcament del carrer Velázquez d’ acord amb Adif, propietària dels terrenys.

Accions
Arranjament de l'aparcament del carrer Velázquez d'acord amb Adif, propietària dels terrenys.
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Arranjament de l’aparcament del carrer Velázquez d’ acord amb Adif, propietària dels terrenys.

Accions
2017 /mar Trobada amb tècnics d'Adif per estudiar i plantejar de manera conjunta possibles solucions.
2018 /des La reforma de l'estació del nord per part d'ADIF inclou la millora de l'aparcament del carrer velázquez, 

així com la construcció d'un pas peatonal soterrat entre aquest i el carrer de Joan Maragall,

Estudiar la viabilitat, d’acord amb Adif, de connec tar mitjançant un camí per a vianants el 
carrer Velàzquez amb el pont sota la via del carrer  Joanot Martorell.

Accions
Estudiar la viabilitat, d'acord amb Adif, de connectar mitjançant un camí per a vianants el carrer Velàzquez 
amb el pont sota la via del carrer Joanot Martorell.

2016 /des Trobada amb tècnics d'ADIF per analitzar les possibles solucions i plantejar propostes constructives.
2018 /des El projecte de reforma de l'estació del nord planteja la construcció d'un pas soterrat entre l'aparcament 

del carrer Velazquez i el carrer de Jaon Maragall

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.

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

D’acord amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vall ès, propietària dels terrenys, adequar i 
ampliar l’àrea d’aparcament situada entre el carrer  Francesc Gimeno i la ronda Nord.

Accions
Iniciades converses amb l'Ajuntament de les Franqueses per adequar i ampliar l'àrea d'aparcament 
situada entre el carrer Francesc Gimeno i la ronda Nord

2017 /feb Trobada entre els tècnics municipals per avaluar les possibles actuacions.

Urbanitzar el carrer Marià Sans com a carrer de pla taforma única.

Accions
Convertir el carrer Marià Sans a carrer de plataforma única

2017 /mai Finlaització del procés de licitació per a l'Adeauació del carrer Marià Sans.
2017 /jun Inici de les obres d'urbanització per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /des Finalització de les obres per a l'Adequació del carrer Marià Sans amb la plantació del nou arbrat.

Elaborar el projecte i executar l’obra de calçada ú nica del carrer Anníbal, entre els carrers 
Sant Jaume i Ricomà.

Accions
Elaborar i aprovar projecte executiu calçada única carrer Anníbal, entre carrer Sant Jaume i Ricomà

2015 /set Aprovació del projecte executiu calçada única carrer Anníbal, entre els carrers Sant jaume i Ricomà.
2016 /mar Obra finalitzada de conversió a calçada única del carrer Annibal, entre els carrers Sant Jaume i 

Ricomà.
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Elaborar el projecte per convertir en plataforma ún ica el carrer Miquel Ricomà, entre el carrer 
Museu i el carrer Isabel de Villena i posteriorment  treballar en una segona fase pel següent 
tram fins al carrer Navarra.

Accions
Execució de les obres de plataforma única al carrer Ricomà, entre el carrer Museu i Isabel de Villena

2016 /des S'inicia el procés de licitació de les obres del carrer Ricomà fins al carrer Navarra, inclòs Isabel de 
Villena fins a Sant Jaume.

2017 /mai Inici de les obres d'urbanització per a la creació en plataforma única al carrer Ricomà, entre el carrer 
Museu i Isabel de Villena.

2017 /des Finalització de les obres de plataforma única del carrer Ricomà, entre el carrer Museu i Isabel de 
Villena.

Convertir en carrer de calçada única el carrer Barc elona, entre els carrers Nou i Princep de 
Viana

Accions
Convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, entre els carrers Nou i Príncep de Viana

2017 /mai Finalització de la redacció del Projecte executiu per a convertir el carrer Barcelona en carrer de 
calçada única, entre els carrers Nou i Príncep de Viana.

2017 /mai Aprovació Projecte executiu.
2018 /gen Inici de les obres per  a convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, entre els carrers Nou 

i Príncep de Viana.
2018 /jun Finalització i recepció de les obres per  a convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, 

entre els carrers Nou i Príncep de Viana.

Convertir en carrer de plataforma única el carrer M uralla.

Accions
Convertir en carrer de plataforma única el carrer Muralla.

Elaborar el projecte de calçada única del carrer Jo sep Maria Ruera.

Accions
Elaborar el projecte de calçada única del carrer Josep Maria Ruera.

Impulsar mesures que facin de la carretera un espai  més amable i acollidor, facilitant, entre 
altres, espais per seure amb l’acord amb els comerc iants o adoptant mesures d’embelliment.

Accions
Impulsar mesures que facin de la carretera un espai més amable i acollidor, facilitant, entre altres, espais 
per seure amb l’acord amb els comerciants o adoptant mesures d’embelliment.

Ampliar la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata,  entre el carrer Girona i la plaça de la Font 
Verda.

Accions
Execució de les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata entre el carrer Girona i la 
plaça de la Font Verda

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

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.
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Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.

Accions
Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol

2017 /gen Projecte en fase de redacció.
2018 /jun Finalització de la redacció del projecte per a l'Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol. 

Aprovació del projecte i inici del procés de licitació.
2018 /oct Finalització de les obres d'ampliació de voreres del carrer Josep Pinyol

Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.

Accions
Execució de les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre

2016 /des S'inicien les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre.
2017 /abr Finalització de les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre. Les obres han generat noves 

circulacions i espais d'estada.L'intervenció combina paviment i parterres amb elemnts vegetals amb la 
voluntat de generar espais agradables.

Remodelar els parterres del carrer de l’Enginyer, e ntre els carrers Tarafa i Girona, seguint els 
criteris emprats al carrer Tarafa.

Accions
Executar les obres de remodelació dels parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrer Tarafa i Girona

2017 /gen Inici de les obres per a la remodelació dels parterres del carrer Enginyer, entre els carrers Tarafa i 
Girona.

2017 /abr Finalització de les obres de remodelació dels parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrers 
Tarafa i Girona.

Executar el projecte de calçada única del carrer Co rró, segons el projecte redactat, entre els 
carrers de Torras i Bages i València.

Accions
Execució de les obres de calçada única al carrer Corró, entre els carrer de Torres i Bages i València

2016 /mar S'inicien les obres per a la conversió en calçada única del carrer Corró entre els carrers de Torres i 
Bages i València.

2016 /jul Finalització de les obres convertint en calçada única el carrer Corró, entre els carrers de Torres i 
Bages i València, amb paviments de diferents colors generant un espai més pacificat i adequat per als 
vianants.

Ampliar les voreres del carrer Ponent, entre el car rer del Rec i el de Torras i Bages.

Accions
Execució de les obres d'ampliació de les voreres del carrer Ponent, entre el carrer del Rec i el de Torres i 
Bages

2017 /abr Finalització del procés de licitació.
2017 /abr Inici de les obres d'execució per a l'ampliació de les voreres del carrer Ponent, entre el carrer Rec i el 

carrer Torras i Bages.
2017 /des Finalització deles obres d'ampliació de les voreres del carrer Ponent, entre el carrer Rec i el de Torras 

i Bages.

Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, e ntre els carrers de Sant Josep i Rec, per 
donar prioritat als vianants.

Accions
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Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, e ntre els carrers de Sant Josep i Rec, per 
donar prioritat als vianants.

Accions
Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, entre els carrers de Sant Josep i Rec, per donar prioritat 
als vianants.

2016 /nov Estudi de mobilitat per a donar prioritat als vianants al carrer Sant Jaume entre els carrers de Sant 
Josep i Rec fet.

Un cop desenvolupat el sector urbanístic de darrera  del pavelló de Congost, remodelar l’espai 
destinat a aparcament en superfície i pavimentar-lo .

Accions
En funció del desenvolupament del planejament urbanístic s'iniciaran els primers estudis per destinar com 
aparcament l'espai de darrera del pavelló del Congost

2017 /jun S'inicia l'estudi per millorar l'espai darrera del pavelló del Congost com aparcament.
2018 /jul Aprovació de projecte executiu i inici de licitació del projecte d'deqüació de l'aparcament públic del 

barri Congost.
2018 /nov Inici dels treballs d'adequació de l'aparcament públic al barri Congost. Es construiran 3 plataformes a 

diferent nivell adapatades a la topografia del solar amb una superficie total de 5.312 M2. Capacitat 
total prevista 157 places.

Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

Accions
Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer 
Argentina.

Accions
Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina.

2017 /gen Inici de redacció Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça 
de la Font Verda i el carrer Argentina

2017 /mai Finalització de la redacció del Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, 
entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina

2017 /mai Aprovació del  Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de 
la Font Verda i el carrer Argentina

2017 /nov Inici de les obres per a Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el 
carrer Argentina

2018 /feb Finalització i recepció de les obres d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça 
de la Font Verda i el carrer Argentina

Fer l'avantprojecte d’una escala o rampa mecànica a l carrer Carles Riba que faciliti accedir als 
equipaments situats a la zona del Puig de les Forqu es i als carrers Colòmbia, Brasil i 
Veneçuela (escola d'adults, camp de futbol, tanator i, cementiri).

Accions
Instal·lació d'una escala mecànica al carrer Carles Riba que permeti accedir als equipaments situats a la 
zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i Veneçuela.

2017 /des Estudi tècnic per a la realitació de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba. Anàlisi tècnica.
2018 /mar Finalització i lliurament del projecte d'implantació d'un itinerari accessible mitjançant rampes 

mecàniques al carrer Carles Riba entre la plaça Font Verda i carrer Veneçuela
2018 /set S'inicia la redacció del projecte bàsic i executiu de rampes macànqiues al carrer Carles Riba
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Fer l'avantprojecte d’una escala o rampa mecànica a l carrer Carles Riba que faciliti accedir als 
equipaments situats a la zona del Puig de les Forqu es i als carrers Colòmbia, Brasil i 
Veneçuela (escola d'adults, camp de futbol, tanator i, cementiri).

Accions

Millorar els passatges per a vianants entre els car rers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de 
Sagarra i Lluís Vives.

Accions
Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i 
Lluís Vives.

2017 /des Redacció i aprovació del projecte per a Millorar els passatges per a vianants entre els carrers 
Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives.

2018 /feb Inici de les obres per a Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre 
Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives.

2018 /abr Finalització i recepció de les obres per a Millorar els passatges per a vianants entre els carrers 
Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives.

Ampliar el tram de vorera del carrer Josep Umbert, situada entre el carrer Equador i els 
Jutjats, un cop assolit l’acord amb la propietat de ls terrenys.

Accions
Execució de l'obra d'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i els Jutjats

2016 /mar S'inicien les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i els 
Jutjats.

2016 /abr Finalitzades les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i 
els Jutjats.

Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, en tre el carrer Girona i la rotonda del 
passeig de la Muntanya.

Accions
Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, entre el carrer Girona i la rotonda del passeig de la 
Muntanya.

2018 /jun Inici de la redacció del projecte per a renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, entre el carrer 
Girona i la rotonda del passeig de la Muntanya.

Aconseguir acords amb la propietat dels terrenys, p er obtenir cessions del seu ús i poder 
incrementar l'oferta d'aparcament a l'entorn de l'H ospital General de Granollers.

Accions
Executar l'obra per adequar nous terrenys cedits en ús, com aparcaments provisionals de reforç a l'entorn 
de l'Hospital.

2015 /jun Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar 
l'aparcament provisional situat entre el Pg. de la Muntanya, la via de tren i el carrer Francesc Ribas.

2017 /feb Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar 
l'aparcament provisional situat a l'accés a l'Hospital. Arranjament duna superficie aproximada 2.500 
M2 que suposa 80 places aparcament.
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Adequar la zona posterior del carrer Josep Umbert, 130-132 per ressituar l’àrea de jocs 
infantils i crear un nou espai públic, un cop resol ta la propietat del solar. Estudiar la ubicació 
d’una àrea per a gossos.

Accions
Adequar la zona posterior del carrer Josep Umbert, 130-132 per ressituar l’àrea de jocs infantils i crear un 
nou espai públic, un cop resolta la propietat del solar. Estudiar la ubicació d’una àrea per a gossos.

Dur a terme el projecte d’ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, 
entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic.

Accions
Projecte d'ampliació de voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas 
i Can Mònic

2017 /feb Aprovació del Projecte executiu per a l'ampliació de voreres del carrer Girona, entre el carrer Francesc 
Ribas i el carrer Juli Garreta.

2017 /set Inici de les obres d'ampliació de voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer 
Francesc Ribas i Can Mònic

2019 /mar Finalització de les obres.

Ampliar les voreres del carrer Bertran de Seva, ent re la rotonda del carrer Francesc Ribas i el 
carrer Zorrilla.

Accions
Ampliar les voreres del carrer Bertran de Seva, entre la rotonda del carrer Francesc Ribas i el carrer 
Zorrilla.

Eixamplar les voreres a les cruïlles del carrer Jua n de la Cierva amb els carrers Hospital, 
Figueres i Apel·les Mestres.

Accions
Eixamplar les voreres a les cruïlles del carrer Juan de la Cierva amb els carrers Hospital, Figueres i 
Apel·les Mestres.

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

Accions
Redactar un pla d’intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el 
Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.

2017 /des S'inicien els treballs tècnics d'anàlisi de la zona nord de la ciutat per millorar-ne l'accessibilitat i 
connectivitat.

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

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

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

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

Accions
2016 /gen Inici de la redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça de 

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

de la Caserna i la plaça de la Constitució.

Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de  Flor, entre la plaça de la Constitució i el 
solar de l’antiga estació elèctrica del carrer Balm es.

Accions
Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de Flor, entre la plaça de la Constitució i el solar de 
l’antiga estació elèctrica del carrer Balmes.

Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, ent re el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint 
Verdaguer.

Accions
Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.

2017 /des Inici estudi per a la redacció del Projecte per a Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el 
carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.

2018 /jun Inici procés de licitació del projecte  per a  renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer 
Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.

2018 /oct Inici de les obres d'Ampliació de voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la Plaça Jacint 
Verdaguer

2018 /des Finalització de les obres que suposa l'ampliació i millora de les voreres, nova distribució de 
l'aparcament i incorporació d'arbrat.

Elaborar el projecte i estudiar la viabilitat de pr ocedir a l’ampliació de les voreres del carrer 
Rosselló amb l’objectiu de millorar l’accessibilita t del vianant entre el carrer Ramon Llull i el 
carrer Lledoner.

Accions
Elaborar el projecte i estudiar la viabilitat de procedir a l’ampliació de les voreres del carrer Rosselló amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat del vianant entre el carrer Ramon Llull i el carrer Lledoner.

Elaborar el projecte de millora de la plaça Jaume I  fins a les façanes entre els carrers de Pere 
el Gran i Montcada, un cop analitzat l’afectació so bre l’aparcament.

Accions
Elaborar el projecte de millora de la plaça Jaume I fins a les façanes entre els carrers de Pere el Gran i 
Montcada, un cop analitzat l’afectació sobre l’aparcament.

Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.

Accions
Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.

Completar i arranjar les voreres del carrer del doc tor Fàbregas.

Accions

05/04/2019 Pàg. 25 de 55



2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Completar i arranjar les voreres del carrer del doc tor Fàbregas.

Accions
Completar i arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas.

2017 /des Redacció  i aprovació del projecte per a arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas  i l'entorn 
de l'Església de Palou.

2018 /feb Inici de les obres per a la millora de voreres del carrer doctor Fàbregas a l'entorn l'Església de Palou.
2018 /oct Finalització de les obres del Projecte de voreres en el Passeig Francesc Fàbregas

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.

Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins  arribar a la carretera Interpolar.

Accions
Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins arribar a la carretera Interpolar.

Construir un nou pont per a vianants en substitució  de l’actual gual d’Arquímedes, per 
millorar la connexió a peu a través del passeig flu vial, donar més seguretat en cas 
d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou camp de  futbol de Palou.

Accions
Construir un nou pont per a vianants en substitució de l’actual gual d’Arquímedes, per millorar la connexió 
a peu a través del passeig fluvial, donar més seguretat en cas d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou 
camp de futbol de Palou.

2016 /nov S'inicien les feines prèvies a la redacció del projecte executiu d'una pasarel.la per a vianants.
2017 /feb Es troba en fase de redacció el projecte executiu d'un pasarel.la de vianants que permeti millorar la 

connexió a peu i l'accés al camp de futbol de Palou.

Projectar l’execució d’una passera per sobre el lla c de Ponent amb l’objectiu de guanyar una 
façana del parc al riu que connecti el passeig fluv ial amb la plaça de la Constitució.

Accions
Projectar l'execució d'una passera per sobre el llac de Ponent amb l'objectiu de guanyar una façana del 
parc al riu que connecti el passeig fluvial amb la plaça de la Constitució.

2018 /abr Inici de la redacció del projecte per a l’execució d’una passera per sobre el llac de Ponent amb 
l’objectiu de guanyar una façana del parc al riu que connecti el passeig fluvial amb la plaça de la 
Constitució.

2018 /des Iniciat el tràmit de licitació del projecte de la passera per sobre del llac del parc de Ponent.

Crear una zona d’estada a l’espai comprès entre el carrer Ramon Llull, l’aparcament, el riu 
Congost i la central elèctrica d’Estabanell Energia .

Accions

05/04/2019 Pàg. 26 de 55



2015-2019

Territori i Ciutat

Obres i Projectes

Crear una zona d’estada a l’espai comprès entre el carrer Ramon Llull, l’aparcament, el riu 
Congost i la central elèctrica d’Estabanell Energia .

Accions
Crear una zona d'estada a l'espai comprès entre el carrer Ramon Llull, l'aparcament, el riu Congost i la 
central elèctrica d'Estabanell Energia.

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

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

Projectar una rotonda a la cruïlla dels carrers Raf ael de Casanova i Ramon Llull amb l’objectiu 
d’ordenar la circulació entre el centre de la ciuta t i el nou sector del Lledoner.

Accions
Projecte d'una rotonda a la cruïlla dels carrers Rafael de Casanova i Ramon Llull, amb l'objectiu d'ordenar 
la circulació entre el centre de la ciutat i el nou sector del Lledoner

2017 /mai Revisió de l'Avant Projecte amb tècnics municipals d'altres serveis.

Estudiar l’ampliació de les voreres del carrer Almo gàvers, entre el carrer Ponent i la plaça 
Espanya.

Accions
Estudiar l’ampliació de les voreres del carrer Almogàvers, entre el carrer Ponent i la plaça Espanya.

Ampliar les voreres a les cruïlles dels carrers Goy a, Comerç i Mallorca amb Mare de Déu de 
Montserrat, Aragó i Vallès, d’acord amb el projecte  d’intervenció integral en el barri de Sant 
Miquel.

Accions
Ampliar les voreres a les cruïlles dels carrers Goya, Comerç i Mallorca amb Mare de Déu de Montserrat, 
Aragó i Vallès, d’acord amb el projecte d’intervenció integral en el barri de Sant Miquel.

Convertir el carrer Pep Ventura en un carrer de cal çada única, entre l’avinguda Sant Esteve i el 
carrer Sant Josep de Calassanç, en una primera fase .

Accions
Convertir el carrer Pep Ventura en un carrer de calçada única, entre l’avinguda Sant Esteve i el carrer 
Sant Josep de Calassanç, en una primera fase.

Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable , que connecti el carrer Colom i l’estació de 
Granollers Centre amb el centre de la ciutat.

Accions
Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable, que connecti el carrer Colom i l’estació de Granollers 
Centre amb el centre de la ciutat.

2017 /ago Elaboració de una proposta d'eix ciclable per part del Servei de Mobilitat que incorpora C. Palaudàries. 
Amb la col·laboració de Granollers Pedala.

2019 /mar Elaborat l'eix ciclable.
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Executar la primera fase de remodelació de la plaça  de Sant Miquel.

Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel

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

2018 /nov Finalització de la redacció del Projecte executiu de la fase 1 de la plaça Sant Miquel. Reforma de 
l'àmbit sud de l'espai central de la plaça amb una superfície de 2.535M2.

Prosseguir amb la renovació de trams de voreres del  carrer Roger de Flor.

Accions
Prosseguir amb la renovació de trams de voreres del carrer Roger de Flor.

2018 /gen Execució de les obres per a millora de passos de vianants al carrer Roger de Flor.
2018 /jul Renovació de vorera del carrer Roger de Flor entre els carrers Menéndez Pelayo i Fontanella

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

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

Instal·lar il·luminació a la zona del parc de Congo st situada entre la plaça de les Hortes i el 
camp de futbol.

Accions
Instal·lar il·luminació a la zona del parc de Congost situada entre la plaça de les Hortes i el camp de futbol.

Elaborar el projecte de remodelació de la plaça de les Arts i, en funció de les possibilitats 
pressupostàries, dur a terme l’actuació.

Accions
Elaborar el projecte de remodelació de la plaça de les Arts i, en funció de les possibilitats pressupostàries, 
dur a terme l’actuació.

Continuar amb la renovació de les voreres del carre r Camp de les Moreres, entre els carrers 
Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

Accions
Continuar amb la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers Lluís Millet i 
Mare de Déu de Montserrat.

2017 /nov Redacció i aprovació del projecte per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, 
entre els carrers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

2018 /gen Inici de les obres per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers 
Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

2018 /feb Finalització irecepció de les obres per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, 
entre els carrers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar  destinat a aparcament de Camp de les 
Moreres i el passeig Fluvial, per fer compatible l’ aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai 
dels serveis necessaris per a aquest ús.

Accions
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Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar  destinat a aparcament de Camp de les 
Moreres i el passeig Fluvial, per fer compatible l’ aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai 
dels serveis necessaris per a aquest ús.

Accions
Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar destinat a aparcament de Camp de les Moreres i el 
passeig Fluvial, per fer compatible l’aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai dels serveis necessaris 
per a aquest ús.

Estudiar la remodelació de la plaça de Can Corts.

Accions
Estudi per a la remodelació de la plaça de Can Corts

2015 /mai Inici d'actuació per a la remodelació de la plaça de Can Corts, realitzant un estudi previ exhaustiu de 
l'estat actual de la plaça, dels seus serveis existents i de l'ús actual de l'espai.

Prosseguir amb la instal·lació de fibra òptica en e l conjunt dels polígons industrials de la 
ciutat.

Accions

Continuar i potenciar el programa municipal de reno vació i ampliació de voreres que permeti 
millorar-ne l'estat actual i eliminar els problemes  d'accessibilitat, particularment, en eixos 
transversals, com Josep Umbert, Agustí Vinyamata, B isbe Grivé.

Accions
Renovació i ampliació de voreres que permeti millorar l'estat actual i eliminar els problemes 
d'accessibilitat, en aquests eixos transversals principals.

2016 /feb Execució de l'adaptació d'un gual de pas de vianants existent al carrer Ramon Dagà, per a millorar la 
seva accessibilitat.

2016 /feb Inici d'execució d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat de voreres.

Millorar l'estat actual i eliminar els problemes d' accessibilitat en eixos longitudinals de la 
ciutat, com el Carrer Espanya, Barcelona, Bertran d e Seva, Balmes o Ponent.

Accions
Millora de l'estat actual i eliminació de problemes d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat

2015 /des Projecte executiu redactat, especificant les actuacions a realitzar per a la millora i eliminació del 
problemes d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat.

2017 /des Projecte de continuitat, buscant millores i estudiant possibilitats.
2018 /jun Finalitzen les obres de conversió en plataforma única del carrer Barcelona, entre carrer Nou i carrer 

Castella

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 /mar Obra acabada.

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

2017 /des Obra acabada.

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

2016 /des Substitució feta.

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

2016 /des Substitució feta.

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

2017 /des Obra acabada.

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

2017 /des Obra acabada.
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Continuar amb el programa de renovació i millora de  diferents sectors de canonades per 
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actu acions a la via pública, tant en el cas 
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de r eduir avaries

Accions

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

2017 /des Obra acabada.

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

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

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

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

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

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

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

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

2017 /des Substitució executada.

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

2017 /des Substitució acabada.

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

2017 /des Substitució acabada.

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

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

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

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

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

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

2018 /des Nova canonada instal·lada i en servei.
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Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s' està redactant i que ha de ser l'eina de 
referència per la renovació de la xarxa municipal i  per solucionar els problemes d'envelliment 
o d'insuficiència.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant 
d'aquest projecte executiu que queda finalment per 199.745,10 € (incloent la redacció del projecte, 
direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).

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

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

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

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

2017 /ago Obra finalitzada.

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

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

2019 /feb Finalitzades les obres.
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Serveis Municipals

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

Accions

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

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

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

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

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

2016 /des Instal·lació finalitzada.

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

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

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

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

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

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

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

2017 /jun S'ha instal·lat un primer dispositiu de telegestió en el CM-132 "Plaça del Peix" dels 8  dispositius en 
total que s'instal·laran en fase de prova.

2017 /des Els 8 centres de comandament de l'enllumenat públic de l'àmbit del centre històric ja estan 
telegestionats i vinculats amb la plataforma Sentilo. A principis de 2018 també s'afegirà el CM-080 del 
Parc Torras Villà i el CM-067 del c.Roger de Flor.

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

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

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

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

instal·lació sistema de telegestió calefacció en edifici nou EMT

2017 /nov Instal·lació d'un sistema de telecontrol per a la gestió de la calefacció en l'edifici nou de l'Escola del 
Treball.
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Instal·lar comptadors de telelectura per centralitz ar i gestionar les instal·lacions municipals, 
dependències municipals i enllumenat públic.

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 /set Obra finalitzada.

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

2016 /jun Substitució realitzada i projectors LED en servei.

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

2017 /des Treballs iniciats amb l'execució de pràcticament tota l'obra civil i la instal·lació de la majoria de 
columnes i noves llumeneres LED.  Manca la instal·lació del mòdul de telegestió, el nou quadre 
elèctric per a festius i la legalització final de tot.

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

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

2018 /gen Acció executada i finalitzada.

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

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

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

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

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

Elaboració de projectes executius d'il·luminació artística d'edificis i elements patrimonials de Granollers 
amb tecnologia LED de màxima eficiència.
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Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que o fereixin una millora substancial en relació 
al consum respecte a l'existent. P.ex:  Avinguda Sa nt Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim 
i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.

Accions
2019 /gen Il·luminació artística de la Porxada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 /jun Cessió del contracte de l'empresa ATRIAN a l'empresa ISS FACILITY SERVICES SA
2018 /oct Modificació del contracte per incloure noves instal·lacions i augmentar consignació pressupostària de 

manteniment correctiu

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

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

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

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

2015 /jul Adjudicació i inici de contracte en data 01/07/2015 per part de l'empresa PLANA FABREGA 
SEGURETAT per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
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Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s edificis municipals.

Accions
2017 /jul S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 2 anys (1/07/17-30/06/19) i modificació per 

incloure noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals

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

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

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

període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga

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

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

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

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

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

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

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

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals

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

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

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

Nou contracte per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les 
instal·lacions municipals de Granollers

2016 /mar Adjudicació i inici del contracte en data 21/03/2016 a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL SL per un 
període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.

2018 /mar S'aprova la pròrroga del contracte pel període comprès entre el 22/03/18 - 31/12/2019 i la modificació 
per incloure noves instal·lacions

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

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

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

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

2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/2017 a l'empresa MON VERTICAL per un període de 2 
anys amb 1 any de pròrroga.
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Continuar amb el pla de manteniment o renovació del s edificis municipals.

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

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

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

Nou aparell elevador al Centre Cívic Can Bassa

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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.

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadani a en el manteniment de la ciutat.

Accions
App que permeti avisos dels ciutadans en cas d'estat defectuós d'elements a la via pública.

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

Renovar la xarxa de clavegueram de Primer de Maig

Accions
Diagnosi de situació de les escomeses de clavegueram

2017 /jun S'ha encarregat a DRENATGES URBANS l'elaboració d'un estudi/diagnòsis detallat de l'estat general 
de la xarxa de clavegueram i de les escomeses per tal de disposar d'informació fiable i suficient.

2017 /nov DRENATGES URBANS ha entregat un estudi de la xarxa de clavegueram amb la diagnosis i 
propostes d'actuació.  En total, es destaca la necessitat de renovar prioritàriament 5 escomeses per 
11.843,65 € + IVA i 6 trams de col·lector per 78.200 € + IVA..

Treballs de reparació/substitució d'escomeses i trams del clavegueram de Primer de Maig

2017 /des Aprovació de l'AD per als treballs de renovació de 5 escomeses (14.330,81€; IVA inclòs).
2018 /gen Executada la renovació de 5 de les escomeses de connexió al clavegueram amb més dèficit de 

capacitat.
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Renovar la xarxa de clavegueram de Primer de Maig

Accions
2018 /jul S'està revisant l'estudi general sobre l'estat del clavegueram a Primer de Maig i definint les actuacions 

concretes que seran veritablement necessàries d'executar entre els mesos d'octubre de 2018 i març 
de 2019.

2018 /nov El Consorci Besòs-Tordera està redactant el Projecte Executiu per a la renovació i millora del 
clavegueram de Primer de Maig d'aquells trams de col·lector que presenten un grau de deteriorament 
elevat (Pressupost estimat:  218.942,10 €).

2018 /des S'executarà la renovació de diversos claveguerons al c/ Pius XII, entre els carrers d'Isabel de Villena i 
Navarra (30.989,38 €; IVA inclòs).

2019 /gen S'executarà la reordenació i millora de la xarxa de clavegueram del c/ Gabriel Ferrater (52.559,21 €; 
IVA inclòs).

Serveis Municipals Via Pública i Mobilitat

Remodelació de la planta soterrani del Mercat de Sa nt Carles

Accions
redacció i aprovació del projecte executiu de les obres de reforma del Mercat de Sant Carles

Obres de reforma del Mercat de Sant Carles

Remodelació de les façanes exteriors del Mercat

2019 /gen S'està redactant el projecte executiu d'aquesta remodelació de les 4 façanes del mercat

Millora de les condicions d'impermeabilització de les parades de peix

2019 /gen S'estan duent a terme els diferents treballs de reforma de la impermebalització de les 7 parades de 
peix del mercat per part dels titulars de les mateixes.

Unitat Operativa de Serveis

Continuar amb l’execució dels programes de mantenim ent de voreres, accessibilitat i de 
renovació de mobiliari urbà.

Accions
Continuació accions manteniment, accessibilitat i renovació mobiliari urbà.

2016 /des Anyalment amb la partida d'inversions de mobiliari urbà es realitzen compres per a la renovació del 
mobiliari malmés. Paletes contractats amb plans d'ocupació es realitzen Ordres de Treball que arriben 
a la USO relatives al manteniment i l'accessibilitat.

2017 /des El 2017 s'han reposat 4 bancs i col·locat 7 de nous. Hem rebut de la DIBA 25 i n'hem comprat 16.
2017 /des El 2017 s'han reparat 1.053 m2 de voreres i/o paviments peatonals.

Urbanisme i Habitatge

Instar a Renfe la instal·lació d’ascensors a l’esta ció de tren de Granollers-Centre.

Accions
Reunions amb els responsables d'ADIF per abordar les obres de millora previstes en les estacions de la 
ciutat

2016 /jul Reunió Sr Felix Martin ADIF- Lictació en curs per instal·lar 3 ascensors (un a cada andana). Es preveu 
inici d'obres al 4T de 2016, amb un període d'execució de 8 mesos.

2017 /oct Obra finalitzada
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Instar a Renfe la instal·lació d’ascensors a l’esta ció de tren de Granollers-Centre.

Accions
S'inicien les obres d'instal·lació de tres ascensors, recreixement d'andanes per tal de millorar les 
condicions d'accés i ús de l'estació, i adequació interior de l'edifici.

2016 /des Inici de les obres i comunicació als veïns.
2017 /nov Obres finalitzades.

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

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

2015 /des En funcionament.

Facilitar que els establiments comercials de la ciu tat millorin les seves condicions 
d'accessibilitat

Accions
Aprovació d'Ordenança Fiscal que fixi una bonificació del 90% de la quota de l'impost sobre construccions 
per a les obres de millora d'accessibilitat.

2016 /set Es proposa per a les OF del 2017 el manteniment d'aquesta bonificació del 90% sobre l'impost per les 
obres de millora d'accessibilitat.

S'obre línia d'ajudes per a la realització d'obres de millora de l'accessibilitat en els edificis residencials i 
comercials, per tal d'afavorir la qualitat urbana de la ciutat existent.

2016 /jul S'acorda destinar 171.000 euros a la concessió d'ajuts per a la millora de les condicions 
d'accessibilitat dels edificis, inclosos locals comercials.

2016 /nov S'obre la convocatòria d'ajuts per a l'adequació d'accessos en locals i es fa una campanya de difusió 
dels ajuts entre el Fòrum de Comerç, les associacions de comerciants, etc.

2017 /mai S'aprova la concessió d'ajuts a l'accessibilitat per un import total de 121.653,11 euros.
2017 /des S'aproven bases reguladores oer a la concessió de subvencions per a la millora accessibilitat i 

rehabilitació de façanes. (Línia 1.1: millora accessibilitat, en cas del locals: ajut de 1.200 euros).
2018 /oct S'obre convocatòria amb ajuts a la rehabilitació accessibilitat en els edificis, amb un pressupost de 

276.236 euros

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

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

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

presentat 19 sol.licituds de manera que s'esgota la dotació econòmica prevista.
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 Conveni que possibiliti el trasllat del camp de càsting situat en sistema d'espais lliures al c/ G. Marconi 
a una altra finca compatible en sòl no urbanitzable. D'aquesta manera es recupera per a l'ús públic els 
terrenys municipals de 16.550 m2

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

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

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

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
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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
2016 /des S'atorguen les llicències d'edificació dels edificis residencials a l'entorn de Can Relats, que permetran 

la urbanització dels espais públics adjacents: voreres i entorn de l'equipament.
2017 /abr Es convenia amb els promotors dels edificis colindants, l'estintolament per a la conservació de la 

façana de Can Relats i l'enderroc de l'edifici actual que esdevindrà equipament públic.
2017 /des Concurs obert per a la redacció de projecte d'adequació de Can Relats.
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.

05/04/2019 Pàg. 42 de 55



2015-2019

Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

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 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 /jun Reunions amb la resta de propietaris de l'àmbit (PAU 41) per tal d'avançar en l'obertura del vial.
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

05/04/2019 Pàg. 43 de 55



2015-2019

Territori i Ciutat

Urbanisme i Habitatge

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 /jul S'aprova inicialment nova modificació dels articles relatius a usos i aparcaments
2018 /nov En Ple de novembre s'aprova provionalment la modificació de les NNUU del POUM.

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

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

Ordenança dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers

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

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

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

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

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

l'article 143.
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Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modific ació de normes de planejament que permeti 
una millor regulació de nous usos del sòl i en la i ntervenció en l'edificació existent

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

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

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

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

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

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

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

Treballar per l'eliminació de l’estació de mercader ies del centre de la ciutat

Accions
Estudi de les figures de planejament implicades

2016 /nov Anàlisi del PMU-110A en què preveu la cobertura del ferrocarril.
2018 /mai Estudi d'alternatives a l'ordenació del PMU-110B per tal d'avançar en la seva viabilitat

Contactes amb ADIF

2016 /oct Reunions amb responsables de RENFE i ADIF en què, en el si dels treballs de consens per al projecte 
de millora de l'estació Granollers-Centre, es reitera la necessitat de deslocalitzar l'estació de 
mercaderies.

2017 /des En el marc de l'elaboració del PEMV Pla de mobilitat dels Vallesos, s'aposta per crear un gran centre 
logístic a La Llagosta. ADIF ha licitat els treballs pel projecte de construcció en ample UIC de la 
connexió del corredor del Mediterrani a La Llagosta.

2018 /jul S'han reprès les reunions de la comissió tècnica entre l'Ajuntament de Granollers i ADIF per l'impuls 
del projecte de cobertura de la R2 així com el trasllat de l'estació de mercaderies en el marc dels 
estudis urbanístics dels terrenys a l'entorn.

Seguiment continuat dels programes i plans de transport de mercaderies per ferrocarril del Ministerio de 
Fomento i del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a la ubicació de noves terminals a 
Catalunya

2017 /jun Granollers forma part de la taula pel corredor del Mediterrani i ha participat en l'elaboració de la seva 
agenda, on s'estableixen les bases dels recorrreguts i de les estacions de mercaderies. Granollers 
s'ha de traslladar i acostar a l'ample europea.

2017 /des Publicació en BOE de 28-10-2017 licitació de redacció del projecte de construcció per la connexió en 
UIC al corredor Mediterrani de la plataforma multimodal de La Llagosta.

2018 /jul Represa la comissió de treball pel projecte de cobertura del ferrocarril, entre Adif i l'Ajuntament , on 
també s'inclou la previsió del trasllat de l'estació de mercaderies.

Presentada Proposició no de Llei al Congreso de los Diputados.

2016 /jul Presentada Proposició no de Llei a la mesa del Congreso de los Diputados en relació al trasllat de 
l'estació de mercaderies de Granollers en data 28 de juliol de 2016.
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Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i 
l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé c om una de les portes principals a la zona 
de vianants del centre de la ciutat

Accions
Redacció del document de reordenació d'aquest àmbit

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

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

2018 /ago Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament

Desplegar l’estratègia urbanística necessària per r emodelar els edificis de la plaça Barangé

Accions
Conveni amb el Consell Comarcal per a la reutilització de l'antic edifici judicial

2018 /ago Signatura del Conveni amb el Consell Comarcal per a la cessió de l'edifici dels Jutjats que permeti 
ubicar-hi la Seu del CCVO

Introduir modificacions i reformular els sectors ur banístics dels entorns del ferrocarril, és a 
dir al Sector de la Bòbila i de l’estació de mercad eries ferroviàries i també dels sectors del 
carrer Girona i del camp de futbol

Accions
Desenvolupament de l'entorn del camp de futbol del carrer Girona, amb tots els sectors de planejament 
implicats (PAU25C, PMU135, PAU 141, PAU 25B, PAU131).

2016 /abr Adjudicació a equip tècnic extern del contracte per als treballs tècnics sobre l'ordenament urbanístic 
dels entorns del camp de futbol del carrer Girona.

2016 /oct Es planteja l'anàlisi i estratègies per al desenvolupament dels sectors implicats (PAU25C, PMU135, 
PAU 141, PAU 25b, PAU131).

2017 /mai Reunions amb els propietaris del PAU 131 i PAU 25C per tal d'arribar a consensos que permetin 
desenvolupar els sectors.

2018 /gen Aprovació esborrany del conveni urbanístic enre l'Ajuntament, i els propietaris del PAU 25C i del PAU 
131 que facilitarà el desnvolupament d'aquests entorns.

2018 /gen Aprovació esborrany conveni urbanístic entre propietaris del PAU 25C i l'Ajuntament per avançar en la 
concreció de la modificació puntual del POUM que ajudi al desenvolupament d'aquest entorn.

2018 /nov Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector 25C i entorn del carrer 
Girona

Es proposa com a exercici docent a la càtedra d'urbanisme de la Escola Arquitectura Internacional de 
Catalunya, l'estudi d'aquest entorn.

2017 /feb Presentació de les propostes dels alumnes d'arquitectura.

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
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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.

Impulsar la urbanització de dos nous sectors indust rials, al voltant del Circuit de Catalunya i 
de la C-17, i vetllar per la millora contínua dels actuals polígons industrials, amb l’objectiu de 
potenciar l’activitat econòmica i atraure activitat s

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

2016 /jun Es reprenen els treballs per consensuar el Pla parcial d'ordenació del sector industrial.
2018 /jun Presenten per a la seva tramitació el Pla parcial del Sector industrial 125

Sector industrial 112

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

2018 /abr Aprovació definitiva del Pla parcial 112
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Impulsar la urbanització de dos nous sectors indust rials, al voltant del Circuit de Catalunya i 
de la C-17, i vetllar per la millora contínua dels actuals polígons industrials, amb l’objectiu de 
potenciar l’activitat econòmica i atraure activitat s

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

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

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

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

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

2018 /jul Aprovació Text refós de la modificació puntual de l'art. 213 del POUM que incorpora les prescripcions 
de la CTUB

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

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

Millorar la mobilitat i dotació d'aparcament dels polígons industrials

2017 /abr P.I. Coll de la Many: optimització dels vials al polígon per tal d'incrementar l'espai públic d'aparcament.
2017 /abr P.I. Congost: Conveni amb COTY SPAIN, SL per a l'adequació de terrenys municipals per a espais 

lliures i aparcament per al sector.
2017 /des Es treballa en la millora de l'aparcament del PI Coll de la Manya.
2017 /des Finalitzen les obres de nou aparcament al PI Congost. S'han creat més de 330 noves places 

d'aparcament al carrer Marconi.

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

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

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
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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

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.

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

Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos 
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicio nal), i més atractiu pel que fa a la seva 
configuració urbanística i el paisatge urbà.

Accions
Projecte "refugis d'ombra" amb l'Associació de Comerciants del Rec al Roc

2016 /ago S'ha materialitzat amb èxit la primera fase de la instal.lació d'ombracles en els mesos més calorosos, 
en els carrers Santa Anna i Sant Roc, per part de l'Associació de comerciants i amb el suport de 
l'Ajuntament, que aportarà els tendals a les places.

2017 /mai Es treballa per reeditar i si és possible, ampliar, la proposta d'instal·lació de tendals per al 2017.
2017 /jun Es reedita l'experiència i l'Ajuntament ampliarà els tendals per singularitzar places.
2018 /jun Es reedita l'experiència i l'Ajuntament adquireix dos nous tendals per completar l'itinerari, davant del 

Mercat de Sant Carles

Revitalització del teixit urbà: Modificació articles de les normes urbanístiques per tal de regular de nou 
l'exigència de places d'aparcament en els edificis

2015 /nov S'aproven inicialment la modificació puntual de les NNUU del POUM, de manera que es flexibilitza, 
respecte les condicions actuals, l'exigència de reserva de places d'aparcament, d'acord amb les 
característiques de la finca i de l'entorn on es situa.

Treball transversal entre diferents àrees i serveis de l'Ajuntament, per impulsar projecte "Murs que parlen".

2016 /feb L'artista Sixe transforma una paret que dona al pati de l'Escola Ferrer i Guàrdia, amb una àmplia 
participació escolar, veïnal i de serveis municipals.

2016 /mai Roc Blackblock ha pintat de manera col·lectiva a Roca Umbert un mur en homenatge als valors propis 
de l'escola moderna.

2016 /des Presentació del documental "Imagina una paret", sobre la intervenció de l'artista Sixe.
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Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos 
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicio nal), i més atractiu pel que fa a la seva 
configuració urbanística i el paisatge urbà.

Accions
2017 /nov Zoer&Velvet intervenen un mur a Can Bassa, compost per dos murs amb un element central (pati de 

llums exterior).

Instal·lació escultura de Manel Batlle a la plaça de Can Trullàs

2017 /abr Dins el projecte d'Art Públic, en que hi participen diferents àrees de l'Ajuntament, s'instal·la l'escultura 
"El transformador del temps", d'en Manel Batlle, de manera permanent, a la plaça de Can Trullàs.

Eliminar restricció normativa a la implantació de certes activitats (oficines) en les plantes baixes

2018 /gen Aprovació inicial modificació puntual de les normes urbanístiques consistent en l'elimnació de l'article 
143 que restringia la implantació d'oficines bancàries en diversos àmbits de la ciutat.

2018 /abr Aprovació provisional de la modificació puntual, després que no es presentés cap al·legació
2018 /set Aprovació definitiva per part de la CTUB de la modif NNUU consistent en la supressió de l'art. 143

Fomentar la cultura del manteniment i de la rehabil itació d’habitatges.

Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge

2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix d'actuació per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existent a la ciutat, en 

què s'analitzi la situació i es dissenyin programes d'actuació concrets.

Ajudes per a la millora de l'accessibilitat en els edificis en el marc del Programa Global Habitatge

2016 /nov S'aprova línia d'ajuts específics per a la realització d'obres de millora d'accessibilitat en els edificis i de 
supressió de barreres.

2017 /des Nova línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en edificis i mobilitat interior en 
habitatges de persones grans o amb discapacitat.

2018 /oct Nova línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en edificis i mobilitat interior en 
habitatges de persones grans o amb discapacitat.

Ajudes per a l'assoliment de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica

2016 /des Amb el Programa Global Habitatge es dona suport per l'assoliment de cèdules d'habitabilitat i 
certificats d'eficiència energètica.

Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d ’energies renovables en l'edificació

Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge

2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix de treball per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existents, en què es 

treballi per concretar mesures per al foment de la rehabilitació en clau energètica.

Bonificacions per instal·lacions de captació solar tèrmica

2016 /gen Bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions (ICIO) per a la instal.lació de captació 
solar tèrmica.

Intervenció en el tràmit d'atorgament de la bonificació del IBI.

2016 /gen Intervenció en el tràmit d'atorgament de la bonificació del IBI del 50% durant un període de 5 anys, 
aplicable als habitatges en què s'hagi instal.lat sistemes d'energia solar, en casos en què no ho 
exigeixi la normativa.
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Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d ’energies renovables en l'edificació

Accions
Noves bonificacions fiscals

2016 /oct Es proposa per a les OF 2017, ampliar a les instal.lacions fotovoltaiques la bonificació del 95% de la 
quiota de l'impost d'obra, que es liquida per a les instal·lacions de captació solar tèrmica.

Elaborar un mapa d’eficiència energètica dels edifi cis, a partir de la realització d’auditories 
energètiques.

Accions
Estudi per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics

2016 /nov La Diputació aprova l'ajut tècnic per a realitzar estudi de millora energètica de dos edificis residencials 
d'habitatge protegit del c/ Marie Curie.

2017 /ago Estudi conclòs.

Impuls de noves auditories

2018 /des Projecte de diagnosi i acompanyament energètic a les Comunitats d'habitatges de Marie Curie, 10-12, 
18-20-22

En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials 
impulsades directament des de l’ajuntament.

Accions
Mesa d'emergència

2018 /gen Última fase d'aprovació de les instruccions i característiques del funcionament de la MESA, ja han 
estat redactades i treballades pels diferents serveis i restem a l'espera d'aprovació i publicació.

2018 /jul Durant el mes de febrer es van aprovar les Bases de la Mesa per l'adjudicació d'habitatges de gestió 
mnipial respecte situacions d'emergències econòmiques, socials i altres casos de necessitats 
especials.

2018 /des Al juny la mesa va adjudicar 3 nous lloguers i a l'octubre i novembre s'ha reunit per unificar un protocol 
d'actuació per abordar possibles incidències que clarifiquen la intervenció dels diferents serveis.

Cens d'habitatges buits a la ciutat (Programa Global Habitatge): programa d'inspeccions per a la detecció i 
seguiment d'aquells habitatges que no compleixen la seva funció social

2018 /jun Es disposa de dades del nombre d'habitatges buits a la ciutat. El gener del 2018 n'hi ha un total de 
3244

Mobilització habitatge buit propietat d'entitats bancàries per ordenar ocupació: pas de multes coercitives a 
expedients sancionadors.(Programa Global d'Habitatge)

2017 /jun En tràmit 61 expedients per ús anòmal dels habitatges propietat de grans tenidors.

Incrementar parc habitatge públic: exercir dret tanteig-retracte (Programa Global d'Habitatge)

2016 /mai S'adquireix un habitatge al Passeig de la Muntanya 94, exercint dret tanteig
2016 /des S'adquireix un habitatge al carrer Céllecs, 22, exercint dret tanteig
2017 /jun Adquisió d'un habitatge al Carrer Céllecs, 18
2017 /jun Adquisició d'un habitatge a l'Av. Sant Esteve, 77
2017 /des S'adquireix un habitatge al carer Isabel de Villena 59, exercint el dret de tanteig.
2018 /jun S'exerceix el dret de tanteig sobre un habitatge del carrer Garrotxa 3

Incrementar habitatge públic: plec per a l'adquisició d'habitatges .(Programa Global d'Habitatge)

2017 /jun S'han adquirit 2 nous habitatges i en curs s'està gestionant la compra de 6 més, pel que el parc 
municipal passarà de 13 a 21 habitatges públics per destinar-los al lloguer.
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En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials 
impulsades directament des de l’ajuntament.

Accions
2017 /des Al llarg de 2017 s'han adquirit 8 habitatges per ampliar el parc públic municipal destinat al lloguer, 

passant de 13 a 21 habitatges, gestionats per GPSA.
2018 /jul l'Ajuntament segueix exercint el dret de tanteig i retacta per l'adquisició de nous habitatges pel parc 

públic de lloguer. També s'ha incorporat un habitatge en cessió via acord amb l'entitat Habitat 3 del 
tercer sector.

Establir mecanismes de mediació en els casos de pro blemes hipotecaris.

Accions
Servei intermediació de deutes sobre l'habitatge (SIDH)

2016 /jun Servei que es presta a través del conveni de col.laboració amb la Diputació, per a la intermediació 
pels deutes de l'habitatge i del servei d'atenció ciutadana.

2017 /abr En JGL de 25/04/2017 s'aprova addenda a aportació econòmica de la Diputació per mantebir el servei 
intermediació pels deutes hipotecaris (SIDH) i Servei Atenció Ciutadana (SAC).

2018 /jul Servei consolidat i en prestació en la nova Oficina d'Habitatge de Granollers amb suport de la 
Diputació de Barcelona.

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

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

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

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

2017 /jun S'han realitzat 23 nous contractes.

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

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

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

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

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

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

2017 /jun Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer per al 2017.
2017 /des Es presenten un total de 199 sol·licituds.

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

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

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

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

2017 /mar S'incorpora la passera al projecte d'urbanització del PE-27.
2017 /oct S'aprova inicialment projecte urbanització passera sobre via ferrocarril dins l'àmbit del PE-27
2018 /jul Inici de les obres d'instal·lació de la passera sobre la via, en el marc de les obres d'urbanització del 

PE-27

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

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

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

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

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

Accions
Establir contactes amb la propietat per consensuar solucions

Pla Director del Palau d'Esports

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

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

Accions

Via Pública i Mercats

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

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

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

Acords amb Juntes de Polígons Industrials per la millora en l'estat de neteja i manteniment dels mateixos

2016 /des Es mantenen reunions periòdiques conjuntament amb Granollers Mercats amb les associacions 
d'empresaris dels diferents polígons de la ciutat per tal de tractar temes de neteja i manteniment que 
els preocupen i trobar solucions consensuades.

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

Serveis a la Persona

Cultura

Centre cultural

Accions
Adequar definitivament el soterrani del Centre Cultural amb sales d'assaig, vestuaris i camerinos i espais 
de magatzem pels grups de teatre de la ciutat

Promoure un cicle o festival de teatre amateur amb la complicitat dels grups de la ciutat.

Convertir el Centre Cultural en un espai obert on la ciutat s’expliqui a través dels seus artistes, de les 
seves escoles, de les seves entitats, de les seves empreses, etc.

2018 /jun A la tardor i previ concurs, el Centre Cultural es convertirà en un CINEMA i un espai cultural que tindrà 
el cinema, la imatge, en el centre de les seves activitats.

2018 /des El dia 19 es va inaugurar el nou cinema EDISON.

Esports

Esport i salut

Accions
Consolidar el programa AFIS pediàtric a les escoles de primària de Granollers

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.

2016 /jul Ha finalitzat ja la segona edició d'aquest programa, molt ben acceptat per totes les parts.
2017 /des Totalment consolidat.

Joventut
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Joventut

Esports per a joves

Accions
Crear un espai de treball compartit amb joves que practiquen esports urbans per tal d'adaptar nous espais 
que es requereixin i impulsar esdeveniments esportius d'aquest àmbit.

Impulsar lligues esportives entre instituts i entre joves i entitats de la ciutat a través del projecte PICDES

Acció Comunitària i Benestar

Seguretat Ciutadana

Millorar la sensació de tranquil·litat i seguretat de la ciutadania i facilitar el civisme en l'espai 
públic, mitjançant accions de policia de proximitat  i de foment del civisme

Accions
Ampliació progressiva d'efectius de policia de proximitat

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

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

2018 /jun Increment en dos efectius de la Relació de llocs de treball de la policia local per incrementar els 
efectius de la policia de barri

2018 /des Ampliació a 4 agents durant novembre 2018 i previsió de incorporar 2 més a finals de gener de 2019
2019 /gen Incorporació a policia de barri de la unitat canina el gener de 2019

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

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

2018 /nov Desplegament de policies de barri.

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

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

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

2017 /jun Es realitza una campanya informativa i de control de gossos censats amb microxip.
2018 /jun Inici campanya de neteja i gestió de residus, per evitar comportaments incívics.

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

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

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

2018 /nov Ampliació dels 2 agents de la policia de barri a 4 i previsió de que siguin 6 a finals de gener de 2019
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