Seguiment
febrer 2018

Redefinició del
model comercial

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Contractació i Compres

Facilitar l'accés a la contractació pública a les pimes i comerços locals
Accions
Elaboració d'un projecte transversal amb la finalitat d'informar i donar suport, per tal que pimes i comerços
petits puguin accedir a la contractació pública
2017 /jun
2017 /jul

Coordinació amb el servei de Promoció econòmica, per establir les línees a seguir per elaborar aquest
projecte.
Jornades formatives amb les associacions de Petites i Mitjanes empreses de la ciutat de Granollers.

Govern i Economia
Promoció Econòmica

Impulsar fires sectorials especialitzades
Accions
Promoure les fires d'antiquaris
2016 /jul

Acompanyem al promotor en l'organització de la Fira d'Antiguitats, ABAC-Gra, que es celebra al Parc
Firal el darrer dissabte de cada mes i, on participen al voltant dels 30 expositors.
2016 /jul
Acompanyament al promotor de la Fira de Brocanters de la Porxada que es celebra el darrer dissabte
de cada mes. Hi ha parades de compra i venda d'antiguitats, brocanteria i col·leccionisme.
2017 /gen La programació de continguts de la Llotja del Disseny incorpora el concepte de decoració i disseny a
partir d'objectes recuperats i antics.
2017 /des Acompanyament al promotor de la Fira d'Antiguitats (Abac-Gra) del Parc Firal en la definició d'aquesta
fira que, a partir d'ara, es celebrarà tots els dissabtes de l'any 2018.

Impulsar fires innovadores de petit format, seguint el model del MAC i Bodamarket
2016 /feb

Organització de Bodamarket a Roca Umbert els dies 13 i 14 de febrer de 2016, amb 36 expositors i
dues desfilades de moda.
2016 /abr Granollers Mercat co-organitza al 2016 amb l'empresa Zinkers la primera edició del festival del Motor
de Granollers en el parc firal.
2016 /oct Celebració de la fira Vallès Kids a Roca Umbret el 8 i 9 d'octubre
2016 /nov Celebració de la fira/exposició de LEGO al novembre a Roca Umbert.
2017 /gen Suport al promotor de la Llotja del Disseny en la promoció i en la logística de les diferents ediicons
programades per a l'any 2017.
2017 /feb Organització de Bodamarket a Roca Umbert els dies 11, i 12 de febrer de 2017, amb 41 expositors i
dues desfilades de moda.
2017 /jun La segona edició del Festival del Motor de Granollers es celebra al Parc Firal el disabte 10 de juny de
2017, co-organitzat per Granollers Mercat i l'empresa Zinkers.

Organitzar una fira anual del joc tradicional ( Jugatú, festival de tardor de jocs)
2016 /mai A la Fira de l'Ascensió 2016 es va organitzar la celebració de la 10a edició de la Fira Jugar x Jugar
amb la partipació d'uns 20 expositors.
2017 /gen Definicó d'objectius, continguts, programa i localitzacions de la nova fira Jugatú, festival de tardor de
jocs de 2017.
2017 /mar Encàrrec realitzat a Oriol Comas de l'exposició de jocs "Cinc mil anys de Jocs", en el marc de la fira
Jugatú 2017.
2017 /mar Acompanyament a Toni Serradesanferm en la preparció del "Joc de Granollers", que es presentarà
amb motiu de la inauguració de la fira Jugatú.
2017 /oct Organització del Festival de Tardor de Jocs - Jugatú en la que es van celebrar: el Mercat de Jocs,
l'exposició Cinc Mil Anys Jugant, la presentació del Joc de Granollers, una tarda de jocs a les
biblioteques i els campionats de jocs de taula.

Incorporar nous sectors i espais a la Fira de l'Ascenció ( indústria, medi ambient, etc.)
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Promoció Econòmica

Impulsar fires sectorials especialitzades
Accions
2016 /mai Creació d'un Mercat de Pagès a la zona agrícola-ramadera de la Fira de l'Ascensió 2016, amb la
participació de 10 parades que ofereixen productes de proximitat.
2016 /mai Incorporació en la Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Ascensió 2016 d'una gran carpa coberta per a
la degustació dels plats.
2016 /mai Participació de noves destinacions turístiques (Ripoll, Castelló i Comarca de Segrià), a la carpa
multisectorial de la Fira de l'Ascensió 2016.
2016 /mai Exposició institucional a la carpa multisectorial sobre els polígons industrials en la fira de l'Ascensió de
2016.
2017 /mai L'oferta als més petits ha tingut un ampli espai a dins la carpa multisectorial en l'edició de 2017.
2017 /mai Exposició institucional a la carpa multisectorial sobre Simbiosi Industrial a la fira de l'Ascensió de 2017.
2017 /mai S'ha ampliat l'oferta d'artesania alimentària en l'edició de 2017, amb la partipació de la Xarxa de
Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.
2017 /mai El sector de la bicicleta i la mobilitat sostenible ha millorat la seva presència a la fira de la mà de
l'entitat Granollers Pedala.
2017 /mai El sector de l'hostaleria ha tingut una presència destacada a la fira de l'Ascensió 2017 amb la secció
Vallès Gastronòmic, dins la carpa multisectorial, en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès
Oriental.
2017 /mai L'oferta turística de la ciutat de Vic ha tingut presència en l'edició de 2017, en el marc de la
col·laboració entre els territoris de la C-17.

Impulsar les fires d'alimentació
Accions
Programar fires-mercat monoproducte de qualitat
2016 /feb

Organització de la primera Fira de l'Oli i del Pa, celebrada el 20 de febrer de 2016 a la Plaça Perpinyà,
que va comptar amb 15 parades del sector de l'oli, 3 del sector del pa, tallers i exposicions.
2016 /mar Organització del Mercat del Vi i Formatge, celebrat el 5 de març de 2016 a la Plaça Perpinyà, on van
participar 20 parades i va comptar amb un espai per tallers de cates i maridatges.
2016 /jul
Organització de la primera Mostra de Cervesa Artesana del Vallès Oriental, celebrada el 2 de juliol de
2016 a la Plaça de la Corona, amb una dotzena de fabricants, actuacions musicals i sorteigs.
2016 /nov Organització del Mercat del Vi i Formatge, celebrat el 12 de novembre de 2016 a la Plaça Perpinyà, on
van participar 17 parades i va comptar amb un espai per tallers de cates i maridatges.
2017 /feb Organització de la Fira de l'Oli i del Pa, celebrada el 11 de febrer de 2017 a la Plaça Maluquer, que va
comptar amb 12 parades del sector de l'oli, 3 del sector del pa, a més de tallers i exposicions.
2017 /abr Organització del Mercat del Vi i Formatge, celebrat el dia 1 d'abril de 2017 a la Plaça Perpinyà, on hi
van participar 18 parades i es va comptar amb un espai per tallers de cates i maridatges.
2017 /jul
Segona edició de la Mostra de cervesa artesana, el 15 de juliol de 2017 a la plaça de la Corona.

Concentrar en la plaça Corona les fires-mercat de productors alimentaris multiproducte
2016 /des Finalitzat el concurs per adjudicar a productors i elaboradors les parades a la pl. Corona. Treballs
previs per definir imatge i campanya de comunicació.
2017 /gen Primera edició del Mercat del Dissabte de la plaça de la Corona, el dia 28 de gener, amb 19 parades i
25 productors, que és de periodicitat setmanal.
2017 /mar Organització del Tast de Vi de la DO Alella, a la plaça de la Corona el dissabte 18 de març, en
col·laboració amb el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella i els cellers convidats.
2017 /oct Redacció de les bases del concurs per adjudicar les llicències definitives del Mercat del dissabte a la
plaça de la Corona.

Organitzar tastets de productes i esdeveniments de caràcter gastronòmic
2015 /nov Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la
Plaça de la Porxada.
2016 /mai Coordinació del tast de mongeta del ganxet que proporciona ASAJA, el 6 de maig dins l'espai agrícolaramader en la Fira de l'Ascensió.
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Impulsar les fires d'alimentació
Accions
2016 /mai Coordinació del Tast de varietats locals, organitzat pel Banc de Llavors del Vallès Oriental amb la
col·laboració de Cuina V.Oriental programat pel 7 de maig a l'espai agrícola-ramader de la Fira de
l'Ascensió.
2016 /jul
Organització del Tast de vi de la DO Alella per a clients especialitzats, el 4 de juliol de 2016 al pati del
Museu de Ciències Naturals, amb la col·laboració del Consorci de la DO d'Alella i el Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental.
2017 /mar Organització del Tast de Vi de la DO Alella, a la plaça de la Corona el dissabte 18 de març, en
col·laboració amb el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella i els cellers convidats.
2017 /mai Suport al Gremi d'Hostaleria del V.Oriental en l'organització de l'esmorzar solidari a favor de la
Fundació Isidre Esteve, a la plaça Josep Barangé el dia 13 de maig, en el marc del programa
d'activitats "Granollers també és Motor".
2017 /mai Organització de tastos a la fira de l'Ascensió 2017 en col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del
V.Oriental i el sindicat ASAJA.

Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat
Accions
Cooperar amb les associacions de comerciants per impulsar fórmules de gestió de l'espai urbà
2017 /feb

El fòrum de Comerç de 27 de febrer de 2017 aprova les Actuacions Estratègiques per al comerç 2020,
on s'inclou l'objectiu de desenvolupar una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) o àrea
d'execel·lència per a l'activitat comercial.
2017 /mai El 15 de maig té lloc un taller amb associacions de comerciants sobre nous models de dinamització i
sobre la possible creació d'una Federació de Comerciants

Posar en valor les bones pràctiques del comerç tradicional
2015 /oct
2016 /abr

2016 /jul
2017 /abr

2017 /abr

2017 /jun
2017 /set

Rellançament de la campanya de les cadires de vímet "Seu, guaita i fes-la petar" promoguda per
l'Associació Cultural i Gran Centre Granollers.
Els aparadors dels comerços es van omplir de l'obra i la vida de Ramon Llull. Actuació organitzada pel
Servei Català, l'Associació Gran Centre i el Servei de Cultura, amb la col·laboració dels alumnes del
CFGM en Activitats Comercials de IES C. Vallbona
Col·laboració en la col·locació de nou tendals protectors i decoratius entre el carrer Sant Roc i Santa
Anna, iniciativa de l'associació de comerciants del Rec al Roc.
En commemoració dels 100 anys de la 1a representació de l'obra de Santiago Rusiñol: "L'auca del
Senyor Esteve", els aparadors dels comerços es van omplir de la seva vida i obra. Amb la
col·laboració del Servei de Català i el Servei de Cultura Ajuntament.
L'associació comerciants Gran Centre, en col·laboració amb l'Ajuntament, el Tennis Belulla i el Banc
Sabadell, va organitzar el I Open Tennis Granollers. Es van sortejar entrades al 65è Trofeu Conde de
Godó. A l'acte hi va assistir la tennista Laura Pous.
Es confecciona la relació provisional de botigues històriques de Granollers i s'envia carta de la
regidora informant de la iniciativa i demanant col·laboració de les botigues històriques.
Participació dels comerços en la proposta pedagògica "Una història granollerina" impulsada
conjuntament per l'Ajutament i l'entitat Semproniana amb l'objectiu de difondre la història i el patrimoni
de Granollers entre les famílies i escoles de la ciutat.

Dinamitzar els locals comercials buits
2016 /mai Actualitzat el cens de locals comercials disponibles en planta baixa a partir del treball de camp
realitzat al mes de maig de 2016. Informació disponible a la web de dades obertes, en mapa i llistat.
2017 /feb El fòrum de Comerç de 27 de febrer de 2017 aprova les Actuacions Estratègiques per al comerç 2020,
on s'inclou l'objectiu de reduir l'impacte dels locals buits amb accions pactades amb APIS, propietaris i
associacions de comerciants.
2017 /mar Actualització del cens de locals comercials buits disponibles en planta baixa a partir del treball de
camp realitzat la segona quinzena de març de 2017. Informació disponible a la web de dades obertes,
en mapa i llistat.
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Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat
Accions
2017 /jun

Visites als Agents de la Propietat Immobiliària que més locals comercials gestionen a Granollers per
explorar fórmules per reduir l'impacte negatiu dels locals buits en alguns carrers.

Fomentar la innovació de les empreses comercials
2016 /mar S'ha portat a terme un "Programa d'acompanyament en la Millora del Màrqueting Digital dels
comerços", amb realització d'auditories i coaching individualitzat a les pròpies instal·lacions dels
establiments. Van participar 11 comerços.
2016 /mai Curs de "Fotografia d'objectes per catàleg i venda online" de 12 h, realitzat al maig. Amb 12 comerços
participants.
2016 /jul
Curs "Exprimeix Facebook i WhatsApp al teu negoci", de 12 h, 6 de juliol
2016 /set Organització al setembre 2016 d'un "Retail Tour Barcelona" impartit per la Cambra de Comerç de
Barcelona.
2016 /oct Curs sobre promoció del negoci a les xarxes socials, 26 d'octubre
2016 /oct Curs sobre creació de botigues virtuals amb el programa Prestashop, 3 d'octubre
2016 /des Curs sobre taller d'impressió 3D, de 4 h, 12 de desembre
2017 /mai Curs de "Fotografia d'objectes per catàleg i venda online" de 12 h i realitzat els dies 3, 8,10,15,17 i 22
de maig. Amb 9 assistents.
2017 /jun Granollers Mercat signa un conveni amb PIMEC Comerç per fomentar la formació i la innovació en el
comerç, entre d'altres objectius.
2017 /nov Taller pràctic "d'Iniciació al Lettering". Tendència de comunicació basada en el dibuix de lletres a mà.
Formació de 2 h realitzada el 7 de novembre.

Impulsar accions de promoció comercial de la ciutat
2015 /des Acompanyament a l'organitzcació de la 2a edició del concurs de fotografies a Instagram
#nadalGranollers, per part de les associacions de comerciants.
2015 /des Col·laboració en el desenvolupament de les activitats de la campanya de Nadal 2015/16 que
organitzen les diferents associacions de comerciants de la ciutat.
2016 /feb S'ha donat suport a les associacions de comerciants de Gran Centre i La TraCa per organitzar les
seves respectives "Fira Estocs" i "Botigues al Carrer" del mes de febrer.
2016 /mar Suport a la campanya "Sortegem 10 mones de Pasqua" de l'associació de comerciants del barri
Congost.
2016 /abr Suport a l'associació de comerciants del barri Congost en la campanya "Sorteig de 5 experiències
gastronòmiques" amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.
2016 /abr S'ha donat suport a l'associació de comerciants La TraCa en les activitats organitzades al carrer amb
motiu de Sant Jordi.
2016 /mai Col·laboració en la organització de les "Botigues al Carrer" de l'associació de comerciants La TraCa.
2016 /jun Suport a les associacions de comerciants La TraCa i A un Pas en la realització de l'activitat infantil "La
Ruta del Tresor", i organitzada amb motiu de final de curs de les escoles.
2016 /jun Suport a la campanya "Rasca i Guanya 10 lots de coca i cava" organitzada per l'associació de
comerciants del Congost, amb motiu de Sant Joan.
2016 /jun S'ha donat suport en la organització de les respectives "Botigues al Carrer" de l'associació del Rec al
Roc i comerciants del Carrer Josep Umbert.
2016 /jun Suport a la campanya "RedBaixes" de l'associació de comerciants Gran Centre.
2016 /set Suport a l'associació de comerciants Gran Centre per organitzar la Fira Estocs del mes de setembre
2016.
2016 /des Impuls a l'organització de la 3a edició del concurs de fotografies a Instagram #nadalGranollers, en
col·laboració amb totes les associacions de comerciants
2016 /des Suport logístic, econòmic i promocional a les actuacions de dinamització comercial de les
associacions en la campanya de Nadal 2016-17.
2017 /feb El fòrum de Comerç de 27 de febrer de 2017 aprova les 10 Actuacions Estratègiques per al comerç
2020.
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Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat
Accions
2017 /mar Per 6è any consecutiu l'Ajuntament ha donat suport a l'associació de comerciants Gran Centre, el
Gremi d'Hoteleria del Vallès Oriental i l'associació d'Hotels del Vallès Oriental en l'organització de
l'Open Night 2017.
2017 /mar Col·laboració amb les associacions de comerciants de Gran Centre i Més que Comerç per organitzar
les seves respectives "Fira Estocs" i "Botigues al Carrer" del mes de març.
2017 /abr Suport a la campanya "Sorteig de 3 experiències gastronòmiques" de l'associació de comerciants
Congost amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.
2017 /abr Acompanyament en la organització de la primera edició de la Fira "Embruixa't" organitzada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
2017 /mai Suport a la realització de l'activitat "desfilada de moda primavera/estiu" organitzada per l'associació de
comerciants del Rec al Roc els mesos de maig i octubre.
2017 /mai S'ha donat suport per la realització de la primera edició de la "Fira Fet a Mà" organitzada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
2017 /mai Suport a les associacions de comerciants de Gran Centre i Comerç de Dalt en la realització d'accions
de promoció relacionades amb el motor, amb motiu del Gran Premi d'Espanya de Fòrmula 1, i el Gran
Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP a Montmeló.
2017 /mai S'ha donat suport a l'associació de comerciants Gran Centre en la realització de diferents activitats
relacionades amb la promoció i foment de l'esport amb motiu del Torneig Intercontinental Futsal Cup
celebrat del 2 al 7 de maig.
2017 /jun S'ha col·laborat en la campanya "Sorteig de 10 packs de coca i cava" organitzada per l'associació de
comerciants Congost amb motiu de Sant Joan.
2017 /set Col·laboració amb l'associació de comerciants de Gran Centre per organitzar la "Fira Estocs" de tardor.
2017 /oct Suport logístic en la realització de l'activitat "Botigues al Carrer" organitada per l'associació de
comerciants Més que Comerç.
2017 /nov Col·laboració amb l'associació Comerç de Dalt en la organtizació de la 8a edició de la "Fira EcoGra".
2017 /nov Suport logísitc en la realització de l'activitat "Botigues al Carrer-Fira de Nadal" organitada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
2017 /des Col·laboració en el desenvolupament de les activitats de la campanya de Nadal 2017/18 que
organitzen les diferents associacions de comerciants de la ciutat a títol individual i conjuntament amb
el "Taller de Llufes" i el "Concurs de fotografia Instagram".

Territori i Ciutat
Mobilitat

Estudiar la creació de noves zones de possible implantació de les estratègies d'aparcament a
les noves realitats de mobilitat -zones blaves o verdes, 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
2017 /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.
Es disposa de dades per a les zones de la Font Verda- Hospital, i Roger de Flor - Primer de Maig.

Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-Granollers-Sabadell
Accions
Ampliar el número de viatges i millorar el servei.
2015 /set
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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.
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Mobilitat

Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-Granollers-Sabadell
Accions

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

Adequar la planta soterrani del mercat municipal de Sant Carles, d’acord amb el projecte
redactat.
Accions
Adequar la planta soterrani del mercat municipal de Sant Carles, d’acord amb el projecte redactat.
2017 /mai Adjudicació de les obres del projecte executiu d'adequació de la planta soterrani del mercat municipal
de Sant Carles.
2017 /jul
Inici de les obres d'adeqüació de la planta soterrani del mercat municipal de Sant Carles.
2017 /des En execució el tram final dels treballs de l'adeqüació de la planta soterrani del mercat municipal de
Sant Carles. Previsió finalitzar les obres al mes de Febrer 2018.

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.
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.
Urbanisme i Habitatge

Facilitar que els establiments comercials de la ciutat millorin les seves condicions
d'accessibilitat
Accions
Aprovació d'Ordenança Fiscal que fixi 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 Campanya de difusió dels ajuts (Fòrum de Comerç, Associacions de comerciants, etc.).
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Urbanisme i Habitatge

Facilitar que els establiments comercials de la ciutat millorin les seves condicions
d'accessibilitat
Accions
2016 /nov S'obre la convocatòria d'ajuts per a l'adequació d'accessos en locals.
2017 /mai S'aprova la concessió d'ajuts a accessibilitat per un import total de 121.653,11 euros.

Nova línia d'ajudes per a la millora de condicions d'accessibilitat per al 2017
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).

Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicional), 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.

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.
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.

Via Pública i Mercats

Continuar amb el projecte iniciat d'aconseguir un mercat del dijous singular i de qualitat.
Incorporant productes que suposin novetat i un valor afegit. Així com mesures relacionades
amb la neteja que el facin més sostenible.
Accions
Creació d'un nou mercat setmanal a la Pça de la Corona els dissabtes al matí
19/02/2018
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Territori i Ciutat
Via Pública i Mercats

Continuar amb el projecte iniciat d'aconseguir un mercat del dijous singular i de qualitat.
Incorporant productes que suposin novetat i un valor afegit. Així com mesures relacionades
amb la neteja que el facin més sostenible.
Accions
2016 /set

Conjuntament amb Granollers Mercat s'estan establint les bases per a la implantació d'un nou mercat
setmanal els dissabtes al matí a la Pça de la Corona.
2017 /jun D'ençà gener de 2017 el Mercat està en funcionament a la Plaça de la Corona, amb una bona
resposta per part del públic.
2018 /gen Al ple de gener 2018 es porta l'adjudicació per 4 anys a 18 parades. El mercat resta consolidat.

Consolidar el sistema d'inspecció i control del mercat del dijous, amb l'objectiu de detectar
les deficiències i corregir els usos incorrectes amb l’aplicació de noves tecnologies.
Accions
Implantació del programa Geoplus Market per al seguiment i control de les parades dels mercats
setmanals.
2016 /jul

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

S'ha tramitat expedient de contractació per al manteniment i millora del programari Geoplus Market per als
propers 4 anys.
2016 /jul

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

Promoure accions per fer del mercat del dijous un mercat sostenible, cercant la col·laboració
dels paradistes perquè aquests generin els mínims residus possible i que siguin recollits, al
màxim, de manera selectiva un cop finalitza la jornada
Accions
Acció de concienciació al mercat del dijous sobre el malbaratament alimentari.
2016 /des El mes de novembre es dur a terme una acció coordinada amb l'associació "Espigoladors" muntant
una parada on es conciencia del problema del malbaratament alimentari. Aquesta acció es repetirà
més vegades.
2017 /nov Es repeteix l'acció d' Espigoladors quant a conscienciació envers el malbaratament alimentari al
mercat del dijous 23/11/17.
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