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Palou: Afavorir l’accés a la terra, amb la voluntarietat dels propietaris, mitjançant processos
de mediació entre els diferents actors implicats en l'activitat agrària, garantint els drets de la
propietat.
Accions

Palou: Augmentar la superfície de regadiu i la disponibilitat d'aigua, mitjançant l'arranjament
dels trams prioritaris de la infraestructura de reg i de les basses.
Accions

Palou: Promoure la diversificació de la producció agrària mitjançant el cultiu de llavors locals,
la instal·lació d'hivernacles i la transformació de productes.
Accions

Palou: Fer promoció del producte local i reforçar la marca Productes de Palou, mitjançant
mercats de productors i jornades de degustació.
Accions

Palou: Estimular la implantació d’activitats econòmiques compatibles amb l’espai agrari:
comerç de proximitat, restauració, activitats culturals i de lleure, esportives, etc.
Accions

Palou: Promoure la identitat de Palou i reforçar el teixit associatiu.
Accions

Palou: Vetllar per la qualitat de les xarxes de serveis: abastament i sanejament d'aigua,
camins, energia, telecomunicacions, gestió de residus, etc.
Accions

Renovar els jocs infantils de la placeta de Felip II
Accions

Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, portant a l’estudi aquells
projectes ambientals més significatius
Accions
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Continuar amb la millora de l’àrea de jocs del parc de Lledoner
Accions

Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat
promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers,
concursos, observacions d’astronomia, etc.
Accions

Potenciar el parc de Lledoner
Accions
Estudiar la viabilitat d’instal·lar un joc d’aigua
Especialitzar el parc en el discurs de la cultura de l'aigua.
Desenvolupar activitats que donin a conèixer l'arbrat i la natura

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

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

Al parc Torras Villà: adequar la caseta dels jardiners.
Accions

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciutat
Accions

Millorar l’oferta lúdica al Parc de Ponent
Accions

Renovar part de l’arbrat al Parc de Ponent
Accions

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

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

Millorar el paviment i recollida de pluvials d'alguns trams al Parc Fluvial
Accions

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

Promoure una biodiversitat urbana en els espais verds mitjançant un disseny, gestió i
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la ciutat
Accions

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

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

Planificar les campanyes de plantació i de les plantacions d'obra nova o de reparació i millora
de voreres.
Accions

Orientar les campanyes de poda a una poda de formació i manteniment, minimitzant
actuacions dràstiques de control a partir de substitucions de l'arbrat no adaptat.
Accions

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

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

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

Minimitzar l'ús de pesticides i orientar els tractaments fitosanitaris cap a un Control Integral
de Plagues a base de mesures biològiques i culturals.
Accions

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

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

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

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

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

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació
estratègica de Granollers.
Accions

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

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

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

Formar part de projectes europeus com a espai d’intercanvi d’experiències i de
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental
Accions

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

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

Obtenir la concessió d’aigua d’aquelles captacions d’aigües subterrànies estratègiques per a
la ciutat.
Accions
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Obtenir la concessió d’aigua d’aquelles captacions d’aigües subterrànies estratègiques per a
la ciutat.
Accions

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

Impulsar campanyes d’estalvi d’aigua en cas d’un episodi de sequera.
Accions

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

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

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

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

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

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

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

Elaborar i aprovar l’Estratègia d'estalvi i eficiència energètica en els equipaments municipals
2015-2020, vinculat al PAES, per tal d'estendre i donar continuïtat als programes d'estalvi
desenvolupats en equipaments esportius, docents i culturals i
Accions

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

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

Cercar finançament pel projecte Ecocongost que proposa l’aprofitament de la matèria i
l’energia en els polígons Jordi Camp i Congost
Accions

Aprovar l’actualització dels mapes de soroll i capacitat acústica del municipi.
Accions

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

Canviar pràctiques d'activitats recreatives i lleure, com petites fires, per disminuir l'exposició
al soroll dels usuaris i veïns.
Accions
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Canviar pràctiques d'activitats recreatives i lleure, com petites fires, per disminuir l'exposició
al soroll dels usuaris i veïns.
Accions

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

Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipal dels indicadors de la qualitat de l’aire:
inventari de focus emissors de les activitats industrials potencialment contaminadores de
l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilitat
Accions

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

Continuar participant en xarxes com ara la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE),
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, Red de Ciudades por el Clima, Red
Biodiversidad o Mayors Adapt.
Accions

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

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

Continuar amb el programa de conservació i millora dels espais fluvials i les zones boscoses
del municipi.
Accions
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Continuar implicant-nos en l’entitat Xarxa de Custòdia del Territori per fomentar les accions
de custòdia dels espais naturals del municipi implicant els propietaris, entitats i l’ajuntament,
i participar en projectes que s’impulsin des de la xarxa.
Accions

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

Fer projectes de naturalització de l’espai fluvial en l’entorn, d’acord amb l’Agència Catalana
de l’Aigua i el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs
Accions

Executar projectes de naturalització i integració paisatgística del riu Congost al seu pas per
Granollers.
Accions

Cercar l’acord amb els propietaris agraris de Palou per fomentar la visita d’escoles a les
explotacions agràries.
Accions

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

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

Minimitzar i corregir l’acció de les aigües pluvials dels sobreeixidors efluents a la llera del riu
Congost mitjançant actuacions als col·lectors, i en l’adopció de mesures que evitin danys
sobre el llit fluvial en cas de crescudes de riu
Accions
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Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espais naturals de Granollers i del pla especial
de protecció i gestió del patrimoni natural.
Accions

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

Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nord del de Can Cabanyes que es nodreixi de
l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Granollers que tingui la funció de bassa de
retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit
Accions

Incloure criteris ambientals en el planejament i vetllar per la qualitat dels informes
ambientals, els estudis de mobilitat i d’integració paisatgística i connectivitat del no
urbanitzable o d’interès natural
Accions

Garantir una bona certificació energètica i eficiència dels nous edificis municipals.
Accions

Promoure l’adquisició de vehicles eficients a la flota municipal.
Accions

Preparar la ciutat per les noves realitats de mobilitat sostenible, que es faran evidents en els
propers anys, i que estaran protagonitzats pels vehicles híbrids i elèctrics.
Accions

Fomentar la compra verda de productes més respectuosos amb el medi ambient.
Accions

Ampliar el sistema de telegestió de l’aigua no potable i sistematitzar les analítiques a fer a
l’aigua no potable per control de qualitat i viabilitat d’usos.
Accions
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Incrementar l’ambientalització de les ordenances fiscals.
Accions

Ampliar el sistema de gestió ambiental en altres àmbits de l’administració municipal, com ara
en els centres cívics.
Accions

Coordinar el sistema de gestió ambiental que actualment està implantat en 6 dependències
municipals i que afecta a més de 300 treballadors municipals en l’adopció de procediments
en matèries com la compra verda, l’aigua, energia, residus i emissions
Accions

Facilitar la instal·lació, per part d’aquelles empreses privades que hi estiguin interessades, de
plaques solars fotovoltaiques en les cobertes dels equipaments municipals que el Pla d’acció
per l’energia sostenible fixa com a idònies.
Accions

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

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

Implantar el projecte de senyalització dels camins, dels barris i de les cases aïllades, i els
elements patrimonials de Palou, que actualment està en fase de redacció per part de la
Diputació de Barcelona.
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

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

Adequació, senyalització i difusió de cinc itineraris bàsics circulars sobre àmbits temàtics a
Granollers: Vota al paisatge, Arbres i espais d'interès local, Ruta de l'aigua, Serra de Llevant i
Anellaverda de Can Cabanyes
Accions

Elaborar estudis i instal·lació d'equips temporals de mesura per al seguiment, diagnosi i
desenvolupament de mesures correctores per millorar la qualitat de l'aire al municipi
Accions

Impulsar actuacions als polígons per incrementar la simbiosi industrial i reduir l'impacte
ambiental de les activitats econòmiques a la ciutat
Accions
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