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C-17

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica

Cooperar amb les associacions d'empresaris dels polígons
Accions
Impulsar la cooperació entre les empreses i les fórmules de col·laboració públicoprivada per millorar els
espais urbans d'activitat econòmica
2015 /mai Reunió de la primera Taula de trobada de les associacions dels polígons, per compartir visions i
projectes.
2015 /des Creació de noves fitxes amb les característiques, infraestructures i serveis disponibles a cada un dels
polígons de Granollers. Publicades al web de Can Muntanyola.
2016 /mar Jornada de Networking i coneixement entre les empreses de les associacions dels polígons Coll de la
Manya, Font del Ràdium, Congost i Jordi Camp.
2016 /mai S'ha fet difusió dels polígons d'activitat econòmica de la ciutat i de les associacions que els
representen a la Fira de l'Ascenció, en concret a l'stand institucional.
2016 /jun Coordinació del Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers. Es fa un newsletter semestral
oni hi participen les sis associacions existents. Difusió a totes les empreses dels polígons. Al juny es
va enviar el cinquè número.
2016 /jul
Disseny d'un nou portal immobiliari de naus i solars disponibles que inclou un treball de camp per
recollir oferta addicional. Publicat al web de Can Muntanyola
2016 /jul
Disseny d'un nou cercador d'empreses dels polígons per facilitar el coneixement del teixit i promoure
la creació de negoci entre el conjunt d'empreses de la ciutat. Publicat al web de Can Muntanyola
2016 /nov Signatura del conveni de col·laboració entre l'Associació d'empresaris i propietaris dels polígons
Congost i Jordi Camp i l'Ajuntament de Granollers
2016 /nov Celebració de la segona Taula de les Associacions dels polígons de Granollers, 24 de novembre
2016 /des Reunions periòdiques (almenys dues anuals) amb les diferents associacions dels polígons per fer
seguiment de propostes i temes.
2016 /des Disseny del programa de Simbiosi industrial adreçat a les empress de Granollers (Entra en Simbiosi)
amb l'objectiu d'aprofitar els recursos i actius infrautilitzats en l'entorn proper (en col·laboració amb les
Associacions)
2016 /des Edició de dos números del Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers
2017 /abr Reunio amb Associació de Congost i Jordi Camp per compartir l'Estudi de millora de seguretat vial als
polígons Congost i Jordi Camp
2017 /mai Inici efectiu del Projecte Granollers entra en simbiosi, per aplicar els principis de la simbiosi industrial a
les empreses dels polígons de Granollers.
2017 /mai Actualització del portal immobiliari de naus i solars en col·laboració amb els APIS i treball de camp per
recollir resta d'ofertes
2017 /jun Publicació del setè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
2017 /jun Primera trobada amb CEPE (Coordinadora Española de Polígons) per avaluar si el polígon Congost
reuneix les condicions per tenir certificar de qualitat ISO-AENOR.
2017 /oct Manteniment continu del cens d'empreses dels polígons per afavorir el coneixement mutu i entre les
empreses
2017 /oct Actualitzacions periòdiques del portal immobiliari de naus i solars per promoure l'oferta de sòl i sostre
de Granollers.
2017 /nov Celebració de la Tercera Taula de les Associacions dels polígons de Granollers
2017 /des Publicació del vuitè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
2017 /des Creació de la platadorma GRID (Granollers recursos industrials) per posar en valor els actius
infrautilitzats de les empreses de Granollers i entorn. En període de validació.

Col·laborar en el desenvolupament del projecte EcoCongost
2015 /set

Signatura per part de l'alcalde de la carta d'adhesió al projecte CELSIUS que preten promoure la
implementació de xarxes de calor a Europa. Això permet tenir accés a informació i contactes
especialistes.
2015 /des Signatura per part de l'alcalde de la carta d'adhesió al projecte CityFied que preten promoure
estratègies per adaptar les ciutats europees a les smartcities del futur.
2016 /gen Inici de la campanya de monitorització de consums tèrmics a les empreses dels polígons industrials
Congost i Jordi Camp. 6 empreses i 11 sistemes de generació de calor monitoritzats.
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Cooperar amb les associacions d'empresaris dels polígons
Accions
2016 /gen Presentació propostes de projectes europeu Thermos i eMantics en les convocatories
2016 /mar Validació dels informes jurídics preliminars pel projecte EcoCongost i la proposta CongostNet
encarregat al despatx d'advocats
2016 /mar Presentació de la proposta CongostNet a la nova convocatoria del projectes Urban Inovative Actions.
Partners: Aj. Granollers, Granollers mercat, Consorci de residus i de defensa del riu Besos, ICAEN,
Proalan, APC-Europe, Bandalux
2016 /jun Organització jornada sobre xarxes de calor en polígons industrials amb la participació de ponents
d'entitats públiques i privades. Organitzen: Ajuntament de Granollers, Granollers Mercat i el Consorci
de residus. Patrocinen: Gas Natural, Engie i Aiguasol
2016 /jul
Presentació del projecte EcoCongost en el marc de la jornada organitzada pel Pacte Industrial de la
regió metropolitana de Barcelona per presentar el quadern sobre Transició energètica en polígons
industrials
2016 /oct Presentació d'un Poster resumint el projecte EcoCongost en el marc del congrés internacional
Recuwat organitzat per la UAB i els consorcis de residus del vallès Oriental, occidental i maresm i
l'ARC. celebrat a Mataró
2016 /oct Participació a la reunió inicial del projecte Thermos a Londres. Reunió d'inici del projecte amb la
definició detallada dels continguts i calendaris dels diferents paquets de treball.
2017 /gen Presentació del projecte EcoCongost a Mataró en el marc de la jornada organitzada per la Cambra de
Comerç per a presentar la guia d'iniciatives locals cap a la transició energètica als polígons industrials
2017 /abr Participació a la reunió del projecte THERMOS celebrada a Granollers, realitzant una visita guiada als
polígons industrials de Granollers implicats en el projecte EcoCongost.
2017 /mai Presentació del projecte EcoCongost a la jornada organitzada pel projecte europeu PITAGORAS
sobre recuperació de calor industrial.
2017 /nov Presentació del projecte EcoCongost al congres internacional Smart City congress a Barcelona.
2017 /des Col·laboració i participació en la primera jornada del Liason Group del projecte Thermos.
2017 /des Participació en el meeting del projecte THERMOS realitzat a Warsae per a tractar aspectes vinculats a
la demanda d'energia de les empreses dels polígons industrials de Granollers així com a detalls de la
proposta de disseny seleccioanda.
2018 /gen Participació taula Rodona de la 3era sessió del Taller d'Economia circular de la Diputació de
Barcelona. Presentació de la potencialitat de replicació del projecte en altres municipis.

Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la C-17
Accions
Impulsar la creació de l'associació de municipis i d'empreses de la C-17
2015 /nov La jornada tècnica celebrada a Vic el dia 20 de novembre reuneix els 4 grups de treball i aborda per
primer cop el transport de mercaderies.
2015 /nov El dia 20 de novembre de 2015 es reuneix a Vic l'assemblea contituent de l'associació xarxa C-17,
que escull com President a l'alcalde de Granollers, com a sots-presidenta a l'alcadessa de Vic, i com a
Secretari a l'alcalde de Ripoll.
2016 /mar La comissió executiva identifica els 9 projectes estratègics que constiteueixen el full de ruta de la
Xarxa C-17.
2016 /mar Al març de 2016 es reuneix a Granollers la Comissió Executiva i es proposa la incorporació de les
persones que representaran a Pimec, a la Cambra de Comerç, a la Uvic i a l'empresa La Farga.
2016 /set La web de la Xarxa C-17 www.xarxac17.cat optimitza els seus continguts i recull la tasca dels grups de
treball, els projectes estratègics de l'associació i el mapa de les infraestructures de l'eix.
2016 /set El 30 de setembre de 2016 es celebra a Ripoll una assemblea de l'associació i una jornada tècnica on
s'analitza el transport de viatgers per carretera, ma millora de la C-17 i de la R3.
2017 /feb Al febrer de 2017 es reuneix a Granollers la Comissió Executiva de l'Associació i es dóna a conèixer el
mapa d'infraestructures de la C-17 habitat a la web.
2017 /mai El 9 de maig de 2017 es celebra a Granollers una assemblea de l'associació i una jornada tècnica on
participa el Secretari i d'Infraestructures i Mobilitat, i la Directora de l'ICAEN explica el Pla d'Impuls del
Vehicle Eléctric.
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Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la C-17
Accions
2018 /gen La Xarxa C17 compta amb 37 membres a gener de 2018.

Desenvolupament en xarxa dels projectes estratègics de la xarxa C-17
2015 /nov L'assemblea constituent de la Xarxa C-17 celebrada a Vic al novembre de 2015 identifica els 9
projectes estratègics que defineixen el full de ruta de l'associació.
2016 /mai El Ministeri de Foment, a través d'ADIF, ha licitat el contracte de serveis per a la redacció del projecte
bàsic i constructiu per a la duplicació de via del tram Parets-La Garriga de la línia BarcelonaPuigcerdà, un trajecte de 17,4km de longitud.
2016 /set Newsletter setmanal amb les novetats relacionades amb l'activitat de l'Associació La Xarxa C-17 ha
creat un newsletter setmanal amb les notícies relatives al desenvolupament dfraestructures i activitats
relacionades amb el àmbits d'actuació prioritaris
2016 /set L'AMTU presenta el mapa de les línies de passatgers del territori, que s'incorpora al mapa Google de
la C-17.
2016 /nov La web de la Xarxa C-17 incorpora un mapa Google amb informació sobre les infraestructures del
territori.
2016 /nov La Generalitat fa intervencions de millora a la C-17, al paviment entre La Garriga i Centelles i fa
revisió de 19 talusos del sector Congost i instal·lar nous mallats.
2016 /des La web de la Xarxa C-17 incorpora un nou apartat dedicat a la descripció i seguiment dels projectes
estratègics
2016 /des La Generalitat compromet 3 millons d'euros al pressupost del 2017 per millorar el ferm de la C-17
entre Parets i La Garriga. També es preveu per 2017 l'ampliació a dos carrils de la connexió entre les
autopistes C-33 i AP-7 i la C-17 a Parets
2017 /mai La Xarxa C-17, en la jornada del mes de maig a Granollers, es posa a disposició de la Generalitat per
col·laborar en el desenvolupament del Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logistics.
2017 /mai A la jornada tècnica del mes de maig celebrada a Granollers es posa en comú la necessitat d'impulsar
una xarxa de punts de recàrrega de vehicles eléctrics de la C-17.
2017 /mai L'assemblea del mes de maig de 2017 ratifica el compromís i suport a la candidatura de Barcelona per
als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030.
2017 /jun 15 de juny de 2917: taller a Can Muntanyola sobre transport de mercaderies per carretera per debatre
i valorar el resultat de l'enquesta enviada a les empreses de transport i logística de la C-17.
2017 /nov Taller a Manlleu al novembre 2017 sobre transport ferroviari de mercaderies amb empreses, Adif i
Renfe.
2018 /gen El 19 de gener es celebra a Vic el Consell General i la jornada tècnica de la Xarxa C17, on es
presenta la Fundació Institut Cerdà, i es dona suport a la plataforma "Perquè no ens fotin el tren".

Territori i Ciutat
Territori

Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà d’Amunt, d’acord amb el projecte que s’està
desenvolupant de millora de la connexió de la carretera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa
permetrà la creació d’itineraris per a vianants i ciclistes
Accions
En procés d'elaboració un projecte d'adequació i millora de la carretera BV1432 per part de la Diputació
de Barcelona, per resoldre l'accessibilitat i seguretat de vianants, ciclistes i afavorir els itineraris
transversals a través del Vallès
2017 /des Projecte en redacció per part de la Diputació. Esquema i secció de vial acordada. Finançament de
l'actuació en fase de negociació de l'acord.
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Territori i Ciutat
Territori

Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà d’Amunt, d’acord amb el projecte que s’està
desenvolupant de millora de la connexió de la carretera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa
permetrà la creació d’itineraris per a vianants i ciclistes
Accions
En el marc del projecte d'ampliació amb tercer carril a la C-17, s'ha sol·licitat la inclusió de punts de pas
per itineraris tranquils i segurs de vianants i bicicletes ja sigui en passos inferiors o passeres elevades que
atravessin la infraestructura.
2017 /des Nou pas vial per sota la C17, projectat al nord del P I de la Font del Radium, per connectar amb la
rotonda del Polígon Moncau de Lliçà d'Amunt. La Generalitat ha contractat la redacció dels projectes
constructius.

Urbanisme i Habitatge

Impulsar la urbanització de dos nous sectors industrials, 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 activitats
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.

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.
2017 /nov Aprovació inicial del Pla parcial 112.
2018 /gen Aprovació definitiva del Pla parcial 112.

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.

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. Congost: Conveni amb COTY SPAIN, SL per a l'adequació de terrenys municipals per a espais
lliures i aparcament per al sector.
2017 /abr P.I. Coll de la Many: optimització dels vials al polígon per tal d'incrementar l'espai públic d'aparcament.
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
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Impulsar la urbanització de dos nous sectors industrials, 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 activitats
Accions
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.

Plantejar el desdoblament/variant de la C-17 a la Generalitat
Accions
Continuant treballant per la variant del PTMB, es participa en grup tècnic per l'ampliació d'un tercer carril
de la C17 entre Granollers i Mollet del Vallès amb les seves noves connexions
2017 /des Com a fase prèvia a la variant, la Generalitat amb acord dels ajuntaments, ha contractat la redacció
del projecte d'ampliació amb tercer carril entre Granollers i Mollet, amb previsió d'iniciar les obres al
llarg del 2019.

Estudiar conjuntament amb l’ajuntament de Canovelles, previ acord d’aquest municipi amb la
Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla
i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.
Accions
Participació en la revisió del planejament de Canovelles
2016 /set
2017 /jun

En el marc de la revisió del POUM de Canovelles, estudi de les oportunitats de millora per als dos
municipis.
Es planteja protocol per a les figures de planejament que compartim amb el municipi veí al passeig de
la Ribera.

En paral·lel a l'estudi de millora i reconversió en via urbana de la BV1432, s'ha demanat a la Diputació,
ens titular d'aquestes carreteres l'estudi de millores en la connectivitat entre Can Gili i Bellulla, També en
el projecte de millores de la C-17.
2017 /oct

19/02/2018

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