Seguiment abril
2019

Una ciutat
econòmicament
competitiva

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Àrea de Processos Estratègics i Comunicac

Alineament de les polítiques municipals amb els ODS
Accions
Inici del procés d'alineament de les polítiques municipals amb els ODS
2018 /mai Atorgament del suport de la Diputació de Barcelona per "Alineament de les polítiques municipals amb
els ODS".
2018 /jul
Contractació pel suport del projecte, que inclou un document d'anàlisi de la planificació, una sessió
informativa, un taller per a tècnics municipals i l'elaboració d'un document guia pel treball de les
polítiques locals seguint l'Agenda 2030
2018 /set Sessió informativa dels ODS (què són i com treballar-los localment) per als membres del govern
municipals i caps d'àrea.
2018 /oct Elaboració del document d'anàlisi de les polítiques locals per veure el punt de partida de la planificació
de Granollers en referència als ODS.
2018 /nov Taller de 8 hores (2 jornades) per a tècnics municipals (25) per tal de donar a conèixer els ODS i
treballar de manera conjunta i didàctica com implementar-los i localitzar-los a Granollers. L'objectiu és
establir una metodologia de treball.

En el marc del tancament del II Pla Estratègic, introduir els ODS per definir el proper Pla
2018 /jul

Partint del Fòrum per la governança, es decideix impulsar un cicle de conferències per reflexionar
sobre els reptes que afronten les ciutats del segle XXI.
2018 /oct Celebració del cicle "Ciutats sostenibles per transformar el món" per debatre: dret a la ciutat
(M.Carmena, S.Ezquerra, B.Garcés, S.Picazo),corresponsabilitat (J.Jordana, N.Parlon, R.Gomà) i
nous models de desenvolupament (N.Barbieri, G.Facundo, M.Pareja)
2018 /nov Recull de les relatories de les tres conferències a la pàgina web del II Pla Estratègic, que destaquen
aquells reptes que afrontaran les ciutats del segle XXI, vinculats als ODS.
2018 /nov Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic per localitzar els reptes identificats al llarg
del cicle de conferències, a través de la reflexió conjunta amb la ciutadania.

Projectes Estratègics i Programació

Augmentar l’impacte del Circuit de Barcelona-Catalunya en el desenvolupament i
posicionament de Granollers
Accions
Creació d'un pol internacional del sector del motor, una zona d'activitat econòmica i desenvolupament al
voltant del circuit
2016 /jun

Aprovat el Pla Director del Circuit.

Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicament avançades vinculades al món de la
tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulguin créixer i/o desenvolupar nous productes i
necessitin serveis al costat
Accions
Habilitar nous espais de coworking al CTUG, al Centre Audiovisual i a la Nau E1. Espais atractius i molt
polivalents a baix preu de lloguer, amb serveis d’acompanyament i assessorament destinats a joves
emprenedors i freelances
2017 /des En fase d'admissió de projectes i sol·licituds d'espais per les empreses, a través d'unes bases.
Convocatòria 2018 oberta.
2017 /des Les obres i la instal·lació de l'equipament tècnic i mobiliari estaran completades a l'abril de 2018, data
en què s'hi ubicaran les empreses i professionals. Ara en fase de seguiment dels treballs.
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2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Roca Umbert Fàbrica de les Arts

Pla per acollir a Roca Umbert empreses tecnològicament avançades vinculades al món de la
tecnologia, la creativitat i la cultura, que vulguin créixer i/o desenvolupar nous productes i
necessitin serveis al costat
Accions
2018 /gen Mòduls i coworkings a preus molt competitius, amb una rebaixa promocional sobre el preu públic. 11
euros/m2 + serveis per als mòduls i 105 euros per lloc de treball coworking. Preus interessants per als
sol·licitants, sobretot pels serveis addicionals.
2018 /nov En marxa i en procés d'ìmplementació les residències del Centre Audiovisual, amb més de 40 nous
llocs de treball per a empreses i emprenedors. Estem al 100% d'ocupació de nous mòduls i al 25%
d'ocupació de coworkings.

Govern i Economia
Organització i Logística

Disseny, execució i implantació del nou Pla Integral de la Societat del coneixement
Accions
Creació d'un grup de treball intern per redefinir un nou pla de societat del coneixement
2016 /jun

S'organitzen les jornades Digital Granollers orientades a l'educació i es llença un repte a les escoles
relacionat amb la mobilitat per fomentar les vocacions tecnològiques
2016 /jun Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
2017 /mar Es fan sessions setmanals de treball amb els centres educatius de secundaria per reflexionar al
voltant de l'impacte de l'univers 2.0 als centres.
2017 /nov S'inaugura el taller de fabricació a Roca Umbert que facilita l'accés a tecnologia i coneixement a
centres educatius, professorat, famílies,...
2017 /des Es formalitza el projecte VallèsBot que promou les vocacions tecnològiques entre alumnes de primaria
i secundaria
2018 /jun S'està definint participativament l'estratègia i l'enfoc del futur taller de innovació social (inspirat
originàriament en el model FabLab) que s'ubicarà a les instal.lacions de Roca Umbert

Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent
Accions
Crear una plataforma de gestió de ciutat que integri serveis per la millora de la mobilitat, l'eficiència
energètica en edificis i espais públics.
2016 /jun

S'està treballant amb la Diputació per la sensortizació de 3 equipaments municipals que volcaran les
dades a la plataforma Sentilo.
2017 /mar Es posa en producció la plataforma Sentilo en col·laboració amb la Diputació de Barcelona on es
recullen indicadors de diferents àmbits
2018 /oct S'està elaborant el projecte de l'espai Roca Umbert Lab de innovació social digital, que ha de ser
l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.
2019 /mar Es presenta el projecte RU LAB, un espai d'innovació social que es situarà a l'antiga fàbrica Roca
Umbert.

Millorar el desenvolupament de les infraestructures tecnològiques a nivell de la conurbació i aconseguir
donar un millor servei al teixit empresarial i als ciutadans de Granollers.
2016 /jun Es continua promovent el desplegament de infraestructura de fibra òptica a la ciutat.
2018 /gen Ja tenim fibra a tots els polígons, però es segueix treballant per millorar.
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Govern i Economia
Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent
Accions
Realitzar acords o convenis supramunicipals amb col·laboració amb Localret, l'Administració Oberta de
Catalunya o la Diputació de Barcelona, que ens permetin continuar millorant i accelerant el procés de
desplegament coordinat d'infraestructures
2016 /des S'està traballant amb la Diputació de Barcelona per impulsar una infraestructura de servidors al núvol
(cloud computing), juntament amb altres miunicipis de tamany mitjà de la província.
2017 /abr Es posa en producció la plataforma Sentilo que recull diferents indicadors de gestió de la ciutat en
col·laboració amb la Diputació de Barcelona
2017 /mai Es posa en marxa un projecte pilot per implantar un servei de correu electrònic per tots els
ajuntaments de la província impulsat per la Diputació de Barcelona

Sumar factors a favor d'una estratègia de competitivitat basada en les TIC i el coneixement, a través del
desenvolupament i creació del coneixement i de noves activitats intensives en coneixement, com per
exemple l'audiovisual a Roca Umbert
2016 /jun

Dins l'àmbit Ciutadania Digital s'està discutint el full de ruta per a l'atracció de noves activitats
intensives en TIC.
2017 /jun S'està treballant una proposta per implantar un Fab Lab a Roca Umbert.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació de Roca Umbert.
2018 /jun S'està fent l'anàlisi del nou Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de
Roca Umbert.
2019 /feb Es presenta el RU LAB, un espai d'innovació social.

Promoure la participació de professionals i experts en noves tecnologies en el desenvolupament de les
TIC i la promoció del territori en tots els sectors, a través del treball conjunt i de la participació a la
Comissió de la Societat del Coneixement
2016 /des S'està treballant en la definició dels objectius que hauria de perseguir prioritàriament aquesta comissió
per posteriorment cercar els membres que l'han de composar.
2018 /jun S'ha iniciat un procés participatiu per al disseny del model del futur taller de innovació social que serà
l'evolució de l'actual Taller de Fabricació de Roca Umbert.

Impulsar la formació contínua en noves tecnologies a través de la formació, de la divulgació i de donar
suport a nous serveis mitjançant les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
2016 /des S'estan fent sessions de formació mensuals per explicar el funcionament de l'Oficina virtual d'atenció
ciutadana.
2017 /jun Es llença un repte als centres educatius en el marc del digital granollers perquè aquests busquin
solucions al repte de la mobilitat utilitzant la tecnologia.
2018 /mai A la setmana tecnològica s'han presentat els resultats del reptes llançats als centres educatius de la
ciutat.

Continuar amb la programació de la jornada Granollers Digital i seguir treballant per recuperar la
Catosfera com un producte de la ciutat de Granollers.
2017 /jun

Es celebren les jornades del Granollers Digital dins el MAC per aprofitar la infraestructura i unir
esforços atesa la progressiva fusió entre les qüestions que tracten els dos esdeveniments.

Creació d'una plataforma digital unificada de ciutadans que integri grups de treball per la millora de la
mobilitat, l'eficiència energètica en edificis i espais públics.
Treballar conjuntament amb tots els agents del territori: centres cívics, biblioteques, Centre Vallès de
Granollers, Gra, dinamitzadors comunitaris, associacions, centres educatius, empreses de formació i
col·lectius que ens permetin fer de Granollers
2016 /jun
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Organització i Serveis Tecnològics

Posicionar Granollers com a ciutat innovadora i intel·ligent
Accions
2018 /jul

S'han fet sessions de treball anb diferents serveis i equipaments de la ciutat per al disseny del futur
Taller de Innovació Social que serà l'evolució del Taller de Fabricació de Roca Umbert.

Fomentar un ús moderat, responsable i crític de les tecnologies entre pares, mares, professors i alumnes.
2016 /jun

Dins el pla de la Societat del Coneixement s'està treballant conjuntament amb la línia de treball del
projecte "sobre pantalles" que promou diferents sessions de debat entre el col·lectiu de professors de
secundaria sobre qüestions com l'ús de les TIC.
2016 /des S'han fer unes sessions de treball amb tots els institut de Granollers "Seminari univers 2.0 als centres
escolars" i s'està treballant en les conclusions d'aquest grup.
2017 /jun Dins el projecte "sobre pantalles" s'han organitzat sessions de reflexió amb professors de centres
educatius de secundaria per reflexionar a l'entorn de l'univers 2.0 als centres educatius. Es publiquen
els resultats al Digital Granollers.

Afavorir la inclusió en l'àmbit digital dels col·lectius amb dificultat d'accés, donant formació bàsica i
permetent l'accés a internet en equipaments públics amb gran ample de banda.
2016 /jun

Es manté una àmplia oferta de formació per a tots els col·lectius amb dificultat d'accés i s'està atent a
les noves necessitats que poden sorgir en l'àmbit de les noves tecnologies
2016 /nov Durant aquest any s'han connectat 5 equipaments municipals a servei de banda ampla.
2017 /feb Es millora el servei públic de wifi de diferents equipaments municipals.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per
part de centres educatius, professorat, families, etc.
2018 /jul
S'està treballant en el futur Taller de Innovació Social que tindrà vocació de lluita contra l'escletxa
digital
2019 /gen Es fan diversos cursos i tallers a Roca Umbert sobre l'ús de les tecnologies, per eliminar l'escletxa
digital.

Oferir als infants la possibilitat d'aprendre a programar ordinadors dins i fora de l'escola a fi i efecte
d'estimular la seva creativitat, la seva capacitat de resolució de problemes o el raonament lògic.
2016 /jun
2017 /jun

S'ofereixen diverses actiivtats de robòtica educativa (tallers, casals, etc.).
Durant la celebració del Granollers Digital es llença un repte als centres educatius a treballar durant el
curs 2017/2018.
2017 /des Es posa en funcionament el Taller de Fabricació que permet l'accés a tecnologia i coneixement per
part de centres educatius, professorat, families, etc.
2018 /mai En el marc de la Fira tecnològica es presenten els resultats del repte que s'havia proposat l'any
anterior

Promoció Econòmica

Granollers com a destinació turística esportiva
Accions
Cooperar amb el BM Granollers la vessant turística de l'handbol
2016 /jun

Instal·lació d'un punt d'informació de la ciutat en el Pavelló durant la celebració de la Granollers Cup
de 2016.
2016 /jul
Granollers Mercat ha participat el primer semestre de 2016 en les reunions tècniques organitzades
entre l'Ajuntament i el Club per a una millor promoció turística de la Granollers Cup.
2017 /mar Participació al grup de treball d'imatge i difusió de la Granollers Cup creat a l'Ajuntament.
2017 /jun Organitzar accions d'informació turística a la Granollers Cup 2017 en col·laboració amb el club.
2018 /jun Informació i difusió de la Granollers Cup 2018 i dels diferents recursos i activitats d'oci que es realitzen
a la ciutat, des del Punt d'Informació mòbil de turisme situat al Palau Olímpic.

Acompanyar els clubs de la ciutat que organitzen competicions esportives
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Granollers com a destinació turística esportiva
Accions
2016 /jul

2016 /des
2016 /des
2017 /mai
2017 /mai
2017 /jul

2018 /feb

El 2016 s'ha col·laborat amb els organitzadors dels següents esdeveniments esportius: Mitja Marató,
Granollers Cup i Open Aqua Masters mitjançant el punt d'informació turística i el lliurament
d'informació turística als participants.
Col·laboració en l'organització i difusió de la FUTSAL CUP, de l'1 al 7 de maig de 2017, mitjançant
punt d'informació, packs de benvinguda i instal·lació de banderoles.
Col·laboració amb la IX Copa de les Nacions d'Handbol Femení, fent difusió de l'esdeveniment i
lliurant material de promoció de la ciutat a participants i visitants.
Prepació de pack de benvinguda, amb material de promoció de la ciutat, pels equips participants al
Campionat d'Espanya de Voleibol Femení que va tenir lloc del 17 a l 21 de maig a Granollers.
Col·laboració amb la competició III Open Aqua Masters, realitzat el 6 de maig. Preparació de material
de promoció de la ciutat pels participants a la competició.
Preparació de 30 packs de benvinguda amb material de promoció de la ciutat, per a les delegacions
participants al Campionat d'Espanya Júnior d'Atletisme que va tenir lloc el 8 i 9 de juliol. A la
competició hi van participar prop de 800 atletes.
El 2018 s'ha col·laborat amb els organitzadors de la Mitja Marató mitjançant el punt d'informació
turística i el lliurament d'informació turística als participants.

Cooperar amb l'associació d'atletes la vessant turística de la Mitja Marató
2016 /des Reunió de treball a Can Muntanyola, el 20 de desembre, entre l'associació d'atletes i els hotels per
explorar fórmules de cooperació per a la Mitja 2017.
2017 /feb Donar suport a la realització de la Mitja Marató de Granollers. Informació i difusió de la Mitja Marató i
dels diferents recursos i activitats d'oci que es realitzen a la ciutat, des del Punt d'Informació mòbil de
turisme.
2018 /feb Donar suport a la realització de la Mitja Marató 2018 de Granollers. Informació i difusió de la Mitja
Marató i dels diferents recursos i activitats d'oci que es realitzen a la ciutat, des del Punt d'Informació
mòbil de turisme.
2019 /feb Donar suport a la realització de la Mitja Marató 2018 de Granollers. Informació i difusió de la Mitja
Marató i dels diferents recursos i activitats d'oci que es realitzen a la ciutat, des del Punt d'Informació
mòbil de turisme.

Aprofitar els fluxos de visitants dels grans premis de velocitat
2016 /jun

Amb motiu del Gran Premi de F1 de 2016 s'han distribuït banderes a botigues i restaurants, i s'ha
organitzat una exposisió de fotografies al TAG de Miquel Liso.
2017 /mai Col·laboració en la promoció de les activitats "Granollers també és motor" organitzades per diferents
diferents entitas de la ciutat; amb motiu de la celebració del Gran Premi de Formula 1 de 2017.
2017 /jun Coorganitzar el "Festival del Motor" que es realitza al Parc Firal el dia 10 de juny de 2017 coincidint
amb el Gran Premi de Moto GP.
2017 /jun Suport a Gran Centre en l'organització d'activitats infantils al carrer relacionades amb el motor, i
mostra de vehicles el dia 3 de juny de 2017.
2018 /mai Granollers també és motor: Accions de dinamització comercial, culturals i firals, i de promoció de la
ciutat en col·laboració amb diverses entitats de la ciutat, durant els mesos de maig i juny 2018.

Donar suport al programa de captació d'esdeveniments esportius d'àmbit nacional i internacional
2016 /des Col·laboració amb la IX Copa de les Nacions d'Handbol Femení, fent difusió de l'esdeveniment i
lliurant material de promoció de la ciutat a participants i visitants.
2017 /abr Col·laboració en l'organització i difusió de la FUTSAL CUP , de l'1 al 7 de maig de 2017, mitjançant un
punt d'informació, packs de benvinguda i la instal·lació de banderoles.

Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat
Accions
Organitzar esdeveniments gastronòmics amb la col·laboració del Gremi d'hostaleria i dels productors
locals
05/04/2019
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Govern i Economia
Promoció Econòmica

Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat
Accions
2015 /nov Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la
Plaça de la Porxada.
2016 /mar Realització de la ruta Gastrotapes de Granollers amb col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria, de l'11
al 26 de març. A la ruta van participar 22 restaurants de la ciutat.
2016 /mai La Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Acensió de 2016 s'ha organitzat amb la col·laboració del Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental, amb la participació de 9 restaurants.
2016 /jun Presentació del Gran Premi de Fórmula 1 a la Porxada, amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria.
2016 /jul
Mostra i degustació de vins de la D.O. Alella, organitzada amb el Gremi d'Hostaleria, el col·lectiu
Cuina V.O. i el Consorci per a la Pormoció de la D.O. Alella al Museu de La Tela.
2017 /mar Col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental en l'organització de la Ruta GastroTapes
2017 que va tenir lloc del 10 al 31 de març.
2017 /mai Col·laboració amb el Gremi d'hostaleria en l'organització de l'esmorzar solidari a favor de la Fundació
Isidre Esteve, a la pl. Barangé, dins la campanya Granollers també és motor de 2017.
2017 /mai Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Acensió de 2017, amb la participació de 9 restaurants.
2017 /mai Col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental en la secció "Vallès Gastronòmic" de la
Fira de l'Ascensió.
2018 /jun Mostra Gastronòmica de la Fira de l'Acensió de 2018, amb la participació de 8 restaurants.
2019 /mar Col·laboració amb el Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental en l'organització de la Ruta GastroTapes
2019 que va tenir lloc del 1 al 31 de març.

Promoure la comercialització de paquets turístics
2016 /gen Conveni amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments de la comarca per a
l'elaboració, concertació i finançament de polítiques públiques de turisme. Aquest conveni contempla
la creació i comercialització de paquets turístics.
2016 /des Anàlisi de la futura incorporació de Granollers al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO
Alella, que obrirà noves oprotunitats de comercialització de paquets turístics.
2017 /gen Informació als agents turístics de la ciutat de la possibilitat de comercialització dels seus productes
turístics a traves de la plataforma de reserves www.turismevalles.com
2018 /feb Encàrrec a la consultora Sàpiens Travel la creació de productes turístics.
2018 /nov Disseny de 6 paquets turístics per l'empresa especialitzada SapiensTravel. 4 paquets destinats a
públic familiar, grups i parelles (2 d'aquests amb pernoctació) i 2 paquets destinats a públic
especialitzat (cicloturisme i golf) amb pernoctació.

Promocionar les visites guiades i els itineraris turístics
2015 /des Organització de visita guiada per la ciutat a reponsables comercials i de promoció turística de La Roca
Village per tal que coneguin els recursos turístics de Granollers i puguin fer-ne difusió als seus clients.
2016 /mai Promocionar les visites guiades que es fan a la ciutat a través de la pàgina web
www.visitgranollers.com
2016 /set Col·laboració amb l'editorial Alpina i el servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Granollers per a la
creació d'itineraris circulars de natura.
2016 /set Organització de visita guiada a Granollers per a la Plataforma d'Autocaravanes Autònomes La PACA i
per a la Unió Caravanista de Cataluna com a prescriptors dels recursos turístics de la ciutat entre els
seus associats i a través de les seves pàgines web.
2017 /nov Creació de 10 itineraris circulars de natura conjuntament amb el servei de Medi Ambient.
2017 /nov Realització de Tours Virtuals de 12 equipaments turístics de la ciutat.
2018 /gen Promoció des de l'Oficina de Turisme i a través de la pàgina web de turisme, de les Visites Guiades
de Patrimoni i dels Itineraris de Ciutat que es realitzen a la ciutat.
2018 /jun Validació de la informació descriptiva i de dades de contacte dels diferents tours virtuals realitzats.
2018 /jun Encàrrec de pressupost per a la realització d'audioguies en suport App, de dos itineraris de ciutat. Un
de Patrimoni del Centre Històric i altre de Memòria Històtica.
2018 /nov Finalització de la realització de 14 Tours virtuals (13 equipaments municipals més un recorregut pel
centre històric). Promoció dels tours virtuals a les webs municipals.
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Millorar els serveis d'informació, difusió i atenció turística
Accions
Fer difusió de l'agenda d'activitats de la ciutat des de l'oficina d'informació turística
2015 /des L'Oficina de Turisme disposa sempre d'informació actualitzada sobre l'agenda d'activitats de la ciutat
per informar als visitants, i exposa a l'aparador la informació sobre els esdeveniments més importants.
2016 /feb Donar suport a la Mitja Marató fent difusió de l'activitat, així com gestionar les inscripcions de la Mini
Marató a l'Oficina de Turisme.
2016 /feb Difusió de l'agenda d'activitats d'EscenaGrAn a l'Oficina de Turisme.
2016 /jun Difusió de l'agenda d'activitats de la Granollers Cup, facilitant informació a participants i visitants.
2016 /ago Obertura de l'Oficina de Turisme tots els dies de la Festa Major per tal de facilitar informació del
calendari d'activitats de la festa.
2016 /nov Suport a la difusió de l'activitat EcoGra, organitzada per l'Associació de Comerciants Comerç de Dalt.
Va tenir lloc del 4 al 6 de novembre.
2016 /des Difusó de les diferents activitats envers la campanya de Nadal, tant de les activitats organitzades des
de l'Ajuntament de Granollers com per les entitats de la ciutat.
2016 /des Decoració de l'aparador i col·locació d'enllumenat de Nadal a l'Oficina de Turisme amb motiu de la
campanya de Nadal.
2017 /feb Difusió des de l'Oficina de Turisme de l'activitat Bodamarket que es va realitzar l'11 i 12 de febrer, i
venda d'entrades.
2017 /feb Col·laboració amb les inscripcions de la Mini Marató i difusió de l'agenda d'activitats envers la Mitja
Marató.
2017 /mar Difusió de l'activitat GastroTapes Granollers que va tenir lloc del 10 al 31 de març.
2017 /mar Difusió de l'activitat organitzada per l'Associació de Comerciants Gran Centre, "Open Night". L'Oficina
de Turisme va ampliar l'horari d'obertura fins les 22 h i va donar informació de les diferents activitats
organitzades.
2017 /mai Difusió de l'agenda d'activitats de la Fira i Festes de l'Ascensió 2017. Decoració dels aparadors de
l'Oficina de Turisme amb la imatge de l'Ascensió per tal de promocionar l'esdeveniment.
2017 /mai Difusió de l'agenda d'activitats de la FutsalCup que va tenir lloc del 2 al 7 de maig, i ampliació de
l'horari de l'Oficina de Turisme per atendre als participants i visitants amb motiu de la competició
intercontinental.
2017 /jun Difusió de l'agenda d'activitats de la Granollers Cup des de l'Oficina de Turisme. L'activitat va tenir lloc
del 28 de juny al 2 de juliol.
2017 /jul
Difusió del programa d'activitas del "Taller de planter d'hivern i tast de varietats locals de tomàquet"
que es van realitzar al Mercat del dissabte el 8 de juliol.
2017 /jul
Difusió de l'agenda d'activitats de la Mostra de Cervesa Artesana del Vallès Oriental que va tenir lloc
el 15 de juliol.
2017 /jul
Difusió, des de l'Oficina de Turisme i des de la pàgina web de turisme, de l'activitat "La Llotja del
disseny" que va tenir lloc el 8 de juliol, el 16 de setembre, 7 d'octubre i 11 de novembre.
2017 /jul
Difusió des de l'Oficina de Turisme del Campionat d'Espanya Júnior d'Atletisme, que va tenir lloc el 8 i
9 de juliol.
2017 /ago Difusió de l'agenda d'activitats de la Festa Major de Granollers.
2017 /set Difusió de l'activitat "Diada de la bicicleta" que va tenir lloc el 24 de setembre.
2017 /oct Difusió de l'agenda d'activitats de la fira Jugatú que va tenir lloc del 2 al 14 d'octubre.
2017 /oct Difusió des de l'oficina de turisme i des de la pàgina web de turisme, de la fira EcoGra que va tenir lloc
del 3 al 5 de novembre.
2017 /nov Difusió de la Fira del Vi i Formatge que va tenir lloc l'11 de novembre.
2017 /des Difusió de l'activitat Dfactory que va tenir lloc a la nau Dents de Serra de Roca Umbert del 22 al 24 de
desembre de 2017 i del 2 al 4 de gener de 2018.

Desenvolupar nous continguts a la web www.visitgranollers.com
2017 /mar Actualització de la informació de les zones noves d'aparcament de la ciutat a la pàgina web
www.visitgranollers.com
2017 /mai Millora de l'estructura i continguts de la "Home" de la pàgina web www.visitgranollers.com
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Millorar els serveis d'informació, difusió i atenció turística
Accions
2017 /nov Encàrrec de creació de la nova pàgina web de turisme per millorar la promoció de la ciutat, la captació
de visitants i la informació que aquests reben. Elaborat l'estudi SEO. En procés de disseny de
l'arquitectura i continguts de la web.
2018 /feb Validació de l'estructura i continguts de la nova web de turisme.

Promoure la senyalització de l'accessibilitat interior i exterior dels locals d'ús públic
2016 /set
2016 /nov
2017 /mai
2017 /des
2018 /jun
2018 /nov
2018 /des
2018 /des
2018 /des

Informació als comerciants de la subvenció per a la supressió de barreres arquitectòniques del Pla
d'Habitatge de 2016.
S'ha iniciat l'anàlisi d'accessibilitat dels itineraris des dels hotels cap a la zona centre, cap a l'estació
d'autobusos i cap a l'estació de tren Granollers-Centre.
Producció d'11 plafons amb el plànol turístic de la ciutat que es situaran als 5 pàrquings soterrats del
grup Pàrquing Blaus.
Difusió del nou segell de qualitat turística Biosphere que fixa criteris d'accessibilitat per als
equipaments turístics. Adhesió de l'Oficina de Turisme al Compromís per la Sostenibilitat Biosphere.
Procés de renovació de la certificació per al compromís per la sostenibilitat Biosphere de l'Oficina de
Turisme.
Renovació de la certificació de sostenibilitat Biosphere de l'oficina de Turisme.
Encàrrec de proposta de renovació d'imatge de l'aparador i mobiliari permanent de l'Oficina de
Turisme que permeti millorar la visibilitat i promoció del material de marxandatge.
Renovació de l'acreditació com a PIT de l'Oficina de Turisme, que garanteix la professionalització de
l'atenció al visitant.
Millora de la imatge de l'aparador de l'Oficina de Turisme mitjançant la decoració del mateix per a la
Campanya de Nadal amb la imatge de campanya institucional.

Millorar la senyalització turística a la via pública
2016 /jun

2017 /mai
2017 /jun
2018 /mai
2018 /des
2018 /des

La renovació, ampliació i unificació del disseny de la senyalètica turística per a vianants és una de les
mesures proposades en el nou pla de mobilitat. S'ha realitzat el recull d'imatges dels diferents tipus de
senyals turístiques i patrimonials.
Producció d'11 plafons amb el plànol turístic de la ciutat per a 5 pàrquing soterrats del grup Pàrquing
Blaus.
S'han instal·lat baderoles per als esdeveniments següents: Ascensió, Gastrotapes, Open Night,
FutsalCup, Bodamarket, etc.
El Servei de Via Pública ha revisat durant 1r trimestre 2018 tota la senyalització per a vianants i
vehicles de la ciutat, amb la col·laboració de totes les arees i incorporant també el punt de vista turístic.
Renovació dels punts mòbils d'informació turística. Adquisició de carpa, banderola, photocall i
mostrador de promoció turística, amb nova imatge que resalta els principals eixos turístics de la ciutat.
Encàrrec de renovació de plafons informació turístics a la via pública (Can Trullàs, TAG, pl.
Berenguer, àrea Autocaravanes).

Redactar un Pla director de turisme en col·laboració amb la Diputació
2016 /mar Adjudicat a l'empresa de serveis Chias Marketing, SL el contracte de serveis per redactar un Pla
operatiu d'accions de promoció turística de Granollers.
2016 /des L'empresa Chias Marketing ha fet el lliurament definitiu de tots els documents el dia 19 de desembre,
després de fer una presentació prèvia. En el procés d'elaboració fa fer diversos tallers amb agents
públics i privats.
2018 /gen Implementació de diferents actuacions proposades al Pla Operatiu de Turisme. S'han realitzat
actuacions relacionades amb el Programa d'Identitat turística, de Suport a l'activitat Promocional,
Programa d'informació Turística i Millora de l'oferta.
2018 /oct La Junta de Govern aprova a l'octubre 2018 el Pla d'accions de promoció turística de Granollers.

Impulsar fires sectorials especialitzades
Accions
05/04/2019
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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.
2018 /jun La Fira de Brocanters de la Porxada ha millorat la seva oferta i es preveu una major ferqüència a curt
termini.
2018 /des En tanca la proposta d'edició del 2019 de la fira Abac Gra que es farà tots els dissabtes de mes al
parc firal, amb la inclusió d'una sessió especial els últims dissabtes de mes, amb activitats,
esdeveniments lligats en l'àmnbit, etc

Impulsar fires innovadores de petit format, seguint el model del MAC i Bodamarket
2016 /feb
2016 /abr
2016 /oct
2016 /nov
2017 /gen
2017 /feb
2017 /jun
2018 /gen
2018 /gen
2018 /feb
2018 /mai
2018 /jun
2018 /jun
2019 /feb

Organització de Bodamarket a Roca Umbert els dies 13 i 14 de febrer de 2016, amb 36 expositors i
dues desfilades de moda.
Granollers Mercat co-organitza al 2016 amb l'empresa Zinkers la primera edició del festival del Motor
de Granollers en el parc firal.
Celebració de la fira Vallès Kids a Roca Umbret el 8 i 9 d'octubre
Celebració de la fira/exposició de LEGO al novembre a Roca Umbert.
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.
Organització de Bodamarket a Roca Umbert els dies 11, i 12 de febrer de 2017, amb 41 expositors i
dues desfilades de moda.
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.
Suport logísitc i promocional a D-Factory en Roca Umbert, durant la campanya de Nadal.
Ampliació i millora de la imatge de la Llotja del Disseny a la Porxada. S'han incorporat activitats que
han donat qualitat a la fira. L'ajuntament ha col·laborat amb el suport logísitc de l'esdeveniment.
Organització de Bodamarket a Roca Umbert els dies 12, i 13 de febrer de 2017, amb 46 expositors i
dues desfilades de moda
Suport logístic i promocional a la colla de gegants en l'organiztació de la fira gegantera a la Porxada al
2018 i la presentació dels nous vestits dels gegants de la ciutat.
La tercera edició del Festival del Motor de Granollers es celebra al Parc Firal el disabte 16 de juny de
2018, co-organitzat per Granollers Mercat i l'empresa Zinkers.
Suport logístic i promocional a la Fira de Playmòbil realitzada a Roca Umbert al mes de maig 2018.
Fira Bodamarket a Roca Umbert.

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.
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Impulsar fires sectorials especialitzades
Accions
2018 /jun
2018 /oct

Col·laboració amb l'Escola Pia del programa Creació de jocs de taula amb alumnes de 6è de bàsica.
Segona edició del festival JUGATU a Granollers. El die 6 es va fer la jornada de jocs al carrer que va
comptar amb més de 40 expositors i el dia 7 a RU es va fer el campionat de jocs on hi va haver també
la presència del CPNL amb el campionat d'Scrabble

Incorporar nous sectors i espais a la Fira de l'Ascenció (indústria, medi ambient, etc.)
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 Exposició institucional a la carpa multisectorial sobre Simbiosi Industrial a la fira de l'Ascensió de 2017.
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 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 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 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.
2017 /mai L'oferta als més petits ha tingut un ampli espai a dins la carpa multisectorial en l'edició de 2017.
2017 /jun Està en preparació la licitació de la Fira de l'Ascensió per als propers 3 anys (2108,2019 i 2020), en 4
contractes per procediment de concurs obert i diversos lots, per un valor estimat de 550.000 €
2018 /mai Important presència del sertor comercial de la ciutat amb un estand de disseny i vista virtual i 15
establiments associats a les associacions de comerciants de la ciutat.

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.
2017 /nov Mercat del vi i formatge celebrat a la plaça Maluquer el dia 11 de novembre de 2017
2018 /feb Col·laboració en la realització del Mercat del pa i l'oli del 10 de febrer.
2018 /abr El dia 14 d'abril es va celebrar el Mercat del vi i formatge a la plaça Perpinyà amb la col·laboració i
suport de l'ajuntament.
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Impulsar les fires d'alimentació
Accions
2018 /oct

27 d'octubre. Tercera edició de la fira de la Cervesa artesana a la plaça Perpinyà amb 6 artesans
cervesers i el gremi d'hosteleria amb tastets de productes locals.
2018 /nov 10 novembre. Mercat del vi i formatge a la plaça Maluquer amb la col·laboració i suport de
l'ajuntament.
2019 /feb Organització de la Fira de l'Oli i el Pa a la Plaça Perpinyà

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.
2018 /gen Mercat setmanal del dissabte amb productes de porximitat i ecològics. Tots els dissabtes de l'any 2018

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.
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.
Organització del Tast de vi de la DO Alella per a clients especialitzats, el 4 de juliol de 2016 al pati del
2016 /jul
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 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.
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".

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
2017 /jun El 12 de juliol es programa una sessió sobre APEU amb les associacions de comerciants i una
Catedràtica de Dret Tributari de la Universitat de Girona.

Posar en valor les bones pràctiques del comerç tradicional
2015 /oct
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Promoure una reflexió compartida i repensar el model comercial de la ciutat
Accions
2016 /abr

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
2016 /jul
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.
2017 /abr 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.
2017 /abr 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.
2017 /jun 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.
2017 /set 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.
2018 /mar L'Ajuntament ha donat suport a la campanya "la Gent de Dalt" organitzada per l'associació Comerç de
Dalt per posar en valor el comerç de proximitat. Acció anual que vol donar a conèixer les històries
personals que hi ha a darrere de cada comerç.
2018 /jul
Col·laboració en la campanya "Posa't en joc" organitzada per l'associació de comerciants del Rec al
Roc i el Servei de Català de Granollers. Concurs que pretén fomentar l'ús del català als comerços i
difondre algunes paraules específiques de cada botiga.
2018 /oct Primera edició dels Premis Porxada que reconeixen les botigues històriques, les que celebren anys
(25,50 i 75), les botigues que han realitzat reformes de gran format i les que han apostat per la
innovació com a motor de creixement.

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.
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.
2018 /mai Actualització del cens de locals comercials buits disponibles en planta baixa a partir del treball de
camp realitzat al maig/ juny de 2018. Informació disponible a la web de dades obertes, en mapa i llistat.
2018 /des Mostra d'art a locals comercials buits del centre de la ciutat. Plaça de la Porxada, Can Torres i Casa
Clapés. Durant les festes de Nadal 2018

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
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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.
2018 /feb Curs: Com crear contingut visual atractiu per a les xarxes des del mòbil.
2018 /mar Curs: Negocis locals: Com atraure clients de proximitat per Internet
2018 /abr Curs: Fotografia d'objecte, Knolling i Stylife
2018 /set Paquet tecnològic de 4 cursos setembre-octubre: Exprimeix Facebook al teu comerç; Com atraure
clients i promocionar el meu negoci amb Instagram; Exprimeix WhatsApp al teu comerç; Youtube com
a plataforma de videomàrqueting
2018 /nov Paquet imatgeria de 3 cursos per Nadal: Fes brillar el teu comerç per Nadal; Furoshiki. Introducció a
l'embolcall japonès en tela; Lettering. Dibuixa lletres a l'aparador del teu comerç

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 S'ha donat suport a l'associació de comerciants La TraCa en les activitats organitzades al carrer amb
motiu de Sant Jordi.
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 /mai Col·laboració en la organització de les "Botigues al Carrer" de l'associació de comerciants La TraCa.
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 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 "RedBaixes" de l'associació de comerciants Gran Centre.
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 /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.
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.
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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 /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 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 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 /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 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 /nov Col·laboració amb l'associació Comerç de Dalt en la organtizació de la 8a edició de la "Fira EcoGra".
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".
2018 /mar Col·laboració amb l'associació de comerciants Gran Centre en l'organització de "La Gran Fira al
Carrer" del mes de març i la del mes de setembre.
2018 /mar L'Ajuntament dona suport a l'associacio de comerciants de Gran Centre, el Gremi d'Hoteleria del
Vallès Oriental i l'associació d'Hotels del Vallès Oriental en l'organització de la setena edició de l'Open
Night.
2018 /abr S'ha col·laborar amb les associacions de Gran Centre i del Rec al Roc en la organització de diferents
activitats infantils amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
2018 /abr Suport a la campanya "Guanya 2 llibres electrònics" organitzada per l'associació de comerciants
Congost amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.
2018 /abr Acompanyament en l'organització de la segona edició de la Fira "Embruixa't" organitzada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
2018 /abr Col·laboració amb l'associació de comerciants de Gran Centre en la realització de diferents activitats
relacionades amb el foment i promoció de l'esport amb motiu del Torneig Barcelona Open Banc
Sabadell 66è Trofeu Conde de Godó.
2018 /abr Suport logístic en l'organització de les "Botigues al Carrer" de les associacions Més que Comerç i del
Rec al Roc als mesos d'abril, juny i desembre.
2018 /mai Suport a les associacions de Gran Centre i Comerç de Dalt en la organització de diferents activitats
dins el programa "Granollers també és motor" amb motiu del Gran Premi d'Espanya Fòrmula 1 i el
Gran Premi Monster Energy de Catalunya de Motos GP.
2018 /mai Col·laboración en la segona edició de la "Fira Fet a mà " de l'associació de comerciants del Rec al
Roc.
2018 /mai Col·laboració amb l'associació de comerciants del Rec al Roc en l'organització de diferents activitats
infantils realitzades als mesos de maig, juny, setembre i octubre.
2018 /jun Suport logístic en la organització de la primera edició de la Fira "RedCup", amb motiu de la Granollers
CUP, organitzada per l'associació de comerciants Gran Centre i amb la participació de les
associacions de comerciants Comerç de Dalt i del Rec al Roc.
2018 /jun S'ha col·laborat en la campanya "Sorteig de 10 packs de coca i cava" organitzat per l'associació de
comerciants Congost amb motiu de la festivitat de Sant Joan.
2018 /oct Suport logístic en la realització de l'activitat "GRN18" organitada per l'associació de comerciants Gran
Centre.
2018 /oct Col·laboració amb l'associació Comerç de Dalt en la organtizació de la 9a edició de la "Fira EcoGra".
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2018 /oct

Suport a l'associació del Congost i el CPNL per al projecte Endevina-la a les botigues del barri
Congost.
2018 /des Col·laboració en el desenvolupament de les activitats de la campanya de Nadal 2018/19 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".
2018 /des Col·locació a la pl de la Corona d'un arbre de llums de 12 metres d'alçada i 4 de diàmetre, transitable
en el seu interior per donar suport a l'enllumenat de Nadal de les associacions de comerciants

Promoure Can Muntanyola com a servei de creació d'empresa
Accions
Acompanyar a les persones emprenedores en el procés de creació de la seva empresa
2015 /des Indicadors del servei de creació d'empreses de l'any 2015: Hem assesorat 293 persone, 87 plans
d'empresa iniciats, 53 plans d'empresa finalitzats i 52 empreses creades. El 96% son autònoms.
Hem relaitzat 70 accions formatives, 338 hores i 935 assistents
2016 /des Indicadors definitius 2016: 303 persones assessorades, 75 plans d'empresa iniciats i 59 finalitzats, 66
empreses creades (22 per dones), el 83% com autònoms-es i 91 llocs de treball creats. Hem realitzat
69 accions formatives i 376 h. i 890 assistents.
2017 /des Al 2017 s'ha atès 325 persones. S'han iniciat 74 plans d'empresa i 64 s'han finalitzat. S'ha creat 55
noves empreses (35 per dones), el 85% com autònoms, 93 llocs de treball. 60 accions formatives ;
938 assistents (562 H i 359 D), 385h-valoració: 9
2018 /jun Indicadors del servei 1er sem. 2018: 171 persones ateses (55 dones i 116 homes) 35 plans
d'empresa iniciats. S'han creat 21 noves empreses (10 per homes i 11 per dones). Hem programat 34
accions formatives, 241h i 446 participants i valoració 9 sobre 10.

Xerrades per fomentar l'emprenedoria a l'alumnat de batxillerat i FP
2015 /des Al 2015 el servei d'emprenedoria ha realitat un total de 9 seminaris de sensibilitzacio i 175 joves
participants
2016 /mai Fins el mes de maig de 2015 el servei d'emprenedoria ha reallitzat 5 seminaris de sensibilització i 283
alumnes participants de secundària i cicles formatius amb una valoració de 8,5 sobre 10.
2016 /des Al 2016 els servei d'emprenedoria ha realitzat un total de 11 seminaris de sensibilització, i 395
alumnes participants de secundària, batxillers i cicles formatius
2017 /des Al 2017 el servei d'emprenedoria ha realitza¡t un total de 10 seminaris de sensibilització i 416 alumnes
participants, amb una valoraicó mitja de 8 sobre 10.
2018 /jun A juny de 2018 s'ha realitzat 1 seminari al IES Carles Vallbona amb la participació de 70 joves de
CFGM.
2018 /des Al 2018 s'han realitzat un total de 5 seminaris de sensibilització. Han participat 173 joves de
secundària i cicles formatius, amb una valoració de 8 sobre 10.

Acompanyar el procés de venda de les empreses (reempresa)
2015 /des any 2015: 36 persones reemprenedores ateses, 27 projectes cedents atesos (empreses en procés de
venda) i 4 projectes amb acord de venda tancat amb una inversió induïda de 730.000€.
2016 /des any 2016: 38 persones reemprenedores ateses, 25 projectes cedents atesos (empreses en procés de
venda) i 9 projectes amb acord de venda tancat amb una inversió induïda de 1,5 milions d'euros i 21
llocs de treball no destruits.
2017 /abr any 2017 (fins 30/04/17): 23 persones reemprenedores ateses, 9 projectes cedents atesos (empreses
en procés de venda) i 20 processos iniciats en negociació de venda.
2017 /des any 2017: 58 persones reemprenedores ateses, 33 projectes cedents atesos (empreses en procés de
venda) i 5 empreses amb acord de venda tancat amb una inversió induïda de 115.000€ i 9 llocs de
treball no destruïts.
2018 /jun A juny de 2018 , s'ha atès 10 projectes cedents, 12 persones reemprenedores i 6 projectes han tancat
acord de venda amb una inversió induïda de 179.000€ i 7 llocs de treball salvaguardats.
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2018 /des Resultats 2018: 32 persones reemprenedores ateses,21 projectes cedents atesos (empreses en
procés de venda) i 7 projectes amb acord de venda tancats, amb una inversió induïda de 165,000€.

Subvencionar projectes empresarials de persones emprenedores
2015 /des La convocatòria de 2015 d'ajuts per a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per a
iniciatives empresarials va subvencionar 4 projectes per un import total de 14.421€
2016 /mar La convocatòria de 2016 d'ajuts a l' autoocupació per la creació d'una activitat empresarial està dotada
amb 30.000 € i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre 2016.
2016 /mar La convocatòria de 2016 d'ajuts per a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per a
iniciatives empresarials està dotada amb 15.000 € i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre
2016.
2016 /des La convocatòria de 2016 d'ajuts per al finançament de projectes empresarials va subvencionar a 7
persones/empreses per un import total de 15,000 €.
2016 /des La convocatòria de 2016 d'ajuts a l'autoocupació per la creació d'una activitat empresarial, ha
subvencionat a 10 persones empredores (7 dones i 12 homes). La seva dotació pressupostària, de
30.000 euros, ha quedat totalment atorgada i esgotada
2016 /des A la convocatòria 2016 d'ajuts per a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per a
iniciatives empresarials ha subvencionat a 7 projectes empresarials per un import total de 15.000€
2017 /mai La convocatòria de 2017 d'ajuts a l' autoocupació per la creació d'una activitat empresarial està dotada
amb 40.000 € i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre 2017.
2017 /mai Nova convocatòria al 2017 d'ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa
Reempresa, dotada amb 15.000 €. El termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre 2017.
2017 /mai La convocatòria de 2017 d'ajuts per a a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per
a iniciatives empresarials està dotada amb 15.000 € i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre
2017.
2017 /des La convocatòria de 2017 d'ajuts a l'autoocupació per la creació d'una activitat empresarial, s'ha atorgat
a 25 persones emprenedores (16 dones i 9 homes), per un import total atorgat de 58.545,69 euros.
2017 /des La convocatòria de 2017 d'ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa
Reempresa, s'ha atorgat a 5 persones (2 dones i 2 homes), per un import total atorgat de 10.000
euros.
2018 /jun La convocatòria de 2018 d'ajuts per Subvenció a l’autoocupació de persones desocupades, està
dotada en 36.850 €, i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre 2018.
2018 /jun La convocatòria de 2018 d'ajuts per a a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per
a iniciatives empresarials està dotada amb 13,800 € i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre
2018.
2018 /jun La convocatòria de 2018 d'ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa
Reempresa, està dotat en 13,800€ i el termini de sol·licitud finalitza el 31 d'octubre 2018.
2018 /des La convocatòria de 2018 d'ajuts per a a finançar la despesa dels interessos generats de préstecs per
a iniciatives empresarials, s'ha atorgat a 7 projectes empresarials (5 liderats per dones i 2 per homes),
per un import total atorgat de 15.230 euros.
2018 /des La convocatòria de 2018 d'ajuts a la compra d’activitats en funcionament dins el programa
Reempresa, s'ha atorgat a 2 persones (2 homes), per un import total atorgat de 5.000 euros.
2018 /des La convocatòria de 2018 d'ajuts a l'autoocupació per la creació d'una activitat empresarial, s'ha atorgat
a 19 persones emprenedores (10 dones i 9 homes), per un import total atorgat de 47.050,00 euros.

Incubar projectes empresarials a Can Muntanyola
2015 /jun

L'associació de dones emprenedores "Empenta Granollers" està domiciliada a Can Muntanyola, on
desenvolupa la seva activitat administrativa i on organitzen 1 jornada a l'any.
2015 /des L’espai d’allotjament empresarial de Can Muntanyola està al 100% de la seva capacitat. Hi tenim 11
espais en1 total, dels que 3 són a despatx tancat i 8 a despatx obert (sala compartida).
2016 /des L’espai d’allotjament empresarial de Can Muntanyola està ocupat al 87% de la seva capacitat.
2017 /des A desembre de 2017 l'espai d'allotjament empresarial esà al 100% de la seva capacitat. Al llarg de
l'any s'han allotjat 10 projectes empresarials.
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2018 /des A desembre de 2018 l'espai d'allotjament empresarial està al 91% de la seva capacitat. Al llarg de
l'any s'han allotjat 10 projectes empresarials.

Participar en el projecte CUEME.Foment de l'esperit emprenedor a alumnes de primària. (5é i 6é)..
2015 /jun
2016 /jun
2016 /des

2017 /mai

2017 /des

2018 /des

Curs escolar 2014-2015.(4a edició): 4 centres escolars, 4 xerrades sobre la creació de cooperatives,
200 alumnes participants i 8 cooperatives escolars constituïdes.
Curs escolar 2015-2016.(5na edició): 4 centres escolars, 5 xerrades sobre la creació d'una
cooperativa, 213 alumnes participants i 9 cooperatives escolars constituïdes.
Curs escolar 2016-2017.(6na edició): 4 centres escolars, 4 xerrades sobre la creació de cooperatives,
145 alumnes participants . El projecte es tanca el mes de maig de 2017 ara estan en procès de crear
la seva coperativa.
Curs escolar 2016-2017(6na edició). Els 4 centres escolars participants han creat 8 cooperatives. El
25/05 han venut els seus productes al mercat setmanal. Enguany han participat un total de 145
alumnes.
Curs escolar 2017-2018 (7na edició): 4 centres escolars participants. S'ha realitzat 4 xerrades sobre
creació de cooperatives amb un total de 199 alumnes. Les 8 classes estan en procès de crear les
seves cooperatives i elaborar els productes.
Curs escolar 2018-2019 (8na edició): 5 centres escolars participants. S'ha realitzat 5 xerrades sobre
creació de cooperatives amb un total de 449 alumnes. Les 10 classes estan en procès de crear les
seves cooperatives i elaborar els productes.

Fer formació per millorar la gestió empresarial per les empreses
Accions
Programar cursos de formació adreçats a comerciants
2015 /set

Curs "Eines TIC per al comerç i xarxes socials" de 4 h i realitzat els dies 15 i 17 de setembre.
Formació dins de la 3a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 10 persones assistents.
2015 /set Curs "Què cal saber perquè el meu negoci sigui sostenible econòmicament" de 4 h i realitzat els dies
22 i 24 de setembre. Formació dins de la 3a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Começ. Amb 9
persones assistents.
2015 /set Curs "Estratègia de marca, de mercat i model de negoci" de 4 h i realitzat els dies 28 i 30 de
setembre. Formació dins de la 3a edició de l'Itineriari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 4 persones
assistents.
2015 /oct Curs "Crea i gestiona continguts digitals que interessin als teus clients" de 3 h i realitzat el dia 13
d'octubre. Formació dins el Programa Aprèn a millorar el màrqueting digital del teu comerç. Amb 12
persones assistents.
2015 /oct Taller pràctic de "Paqueteria Creativa: la màgia de l'embolcall" de 6 h i realitzat els dies 1,8 i 15
d'octubre. Amb 15 persones assistents.
2015 /oct Curs "Aprèn a utilitzar Facebook i Twitter per millorar els resultats del teu negoci" de 3 h i realitzat el
dia 20 d'octubre. Formació dins el Programa Aprèn a millorar el màrqueting digital del teu comerç.
Amb 16 persones assistents.
2015 /oct Curs "Aparadorisme i Visual Merchandising Comercial - Edició Nadal" de 4 h i realitzat els dies 5 i 7
d'octubre. Formació dins de la 3a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 13 persones
assistents.
2015 /oct Curs "Aprèn a utilitzar Youtube i Instagram per millorar els resultats del teu comerç" de 3 h i realitzat el
dia 27 d'octubre. Formació dins el Programa Aprèn a millorar el màrqueting digital del teu comerç.
Amb 16 persones assistents.
2015 /nov Curs "Aparadorisme i Visual Merchandising Comercial - Edició Nadal" de 4 h i realitzat els dies 2 i 4 de
novembre. Formació dins la 4a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 12 persones
assistents
2015 /nov Curs "Eines TIC per al comerç i xarxes socials" de 4 h i realitzat els dies 10 i 12 de novembre.
Formació dins de la 4a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 13 persones assistents.
2015 /nov Curs "Estratègia de marca, mercat i model de negoci" de 4 h i realitzat els dies 23 i 25 de novembre.
Formació dins de la 4a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 5 persones assistents.
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Accions
2015 /des Curs "Què cal saber perquè el meu negoci sigui sostenible econòmicament" de 4 h i realitzat els dies 1
i 2 de desembre. Formació dins de la 4a edició de l'Itinerari Formatiu Bàsic de Comerç. Amb 10
persones assistents.
2016 /mar Programa formatiu d' "Acompanyament per la millora del Màrqueting Digital del Começ". Dues
sessions de formació a l'aula de 5 h + auditories indiviualitzades i sessió de coahing al propi
establiment. Han participat un total d'onze comerços.
2016 /mar Curs "El teu comerç a Instagram" de 9 h i realitzat els dies 1,8 i 15 de març. Amb 10 persones
assistents.
2016 /abr Curs "Vesteix de Primavera i Estiu el teu Comerç" . Formació teòrica i pràctica, de 4 h, de creació d'un
aparador entre els assistents + 2 h d'assessorament personalitzat de la imatge visual al propi comerç.
Amb 13 persones assistents.
2016 /abr Curs "Transforma el teu comerç en un negoci competitiu" de 8 h, i repartir : - Avantatges dels
comerços petits en front dels grans, els dies 19 i 21 d'abril, i - Fidelització en el comerç detallista, els
dies 25 i 27 d'abril. Amb 9 persones assistents.
2016 /mai Curs "Fotografia d'objectes per catàleg i venda online" de 12 h i realitzat els dies 10,12,17,19,24 i 26
de maig. Amb 12 persones assitents.
2016 /oct Curs " Com crear botiga virtual amb Prestashop", de 20 h, realitzat els dies 3, 5,10,17,19,24 i 26
d'octubre i 2 de novembre. Amb 12 persones assistents.
2016 /nov Curs "Aparadors d'il·lusió i emoció", de 2 h, 7 de novembre. Amb 12 persones assistents.
2016 /nov Curs "Paqueteria creativa", de 4 h, 14 i 16 de novembre. Amb 12 persones assistents.
2016 /nov Curs "Pop Up i decoracions efímeres", de 2 h, 9 de novembre.Amb 11 persones assistents.
2017 /abr Taller "Acoloreix la teva botiga a la primavera /estiu" de 4 h i realitzat els dies 25 i 26 d'abril. Amb 14
persones assistents.
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 persones assistents.
2017 /jun Càpsula formativa de màrqueting/ vendes "Com fer promocions de venda que facin rendible el teu
comerç", de 2 h i realitzat el 7 de juny.
2017 /jun Càpsula formativa de finances "Quant de més has de vendre per contractar un dependent/a o ampliar
el negoci?, de 2,5 h i realitzat el 12 de juny.
2017 /jun Càpsula formativa de finances "Estàs pensant en adquirir o traspassar un comerç en marxa', de 2 h i
realitzat el 21 de juny.
2017 /jul
Càpsula formativa de logística "Aprèn a gestionar bé l'estoc del teu comerç per no perdre diners", de 2
h i realitzat el 3 i 5 de juliol.
2017 /set Curs "Com crear una botiga virtual amb Prestashop2 de 20 h, realitzat els dies 18,20,25,27 de
setembre i 2,4,9 i 11 d'octubre.
2017 /oct Taller "Fes brillar el teu comerç per Nadal", de 4 h, realitzat els dies 16 i 18 d'octubre.
2017 /oct Taller "Crea una paqueteria especial i atractiva", de 6 h, realitzat els dies 23, 25 i 30 d'octubre.
2017 /nov Taller "d'Iniciació al Lettering" per potenciar la imatge de l'establiment comercial. Formació de 2 h,
realitzat el dia 7 de novembre.
2018 /feb Taller "Com crear contingut visual atractiu per a les xarxes des del mòbil". Formació de 4 h, realitzada
els dies 19 i 20 de febrer.
2018 /mar Taller "Negocis locals: com atraure clients de proximitat per internet. Formació de 4 h, realitzada els
dies 19 i 21 de març.
2018 /mar Taller "El comerç unipersonal o familiar. Oportunitats per créixer" Formació de 2 h, realitzada el 6 de
març.
2018 /abr Curs "Aparadors que captiven mirades". Formació de 6 h, realitzada els dies 11, 18 i 25 d'abril.
2018 /mai Curs "Fotografia d'objectes, Knolling i Stylife". Formació de 16 h, realitzada els dies 7,9,15,17,21,23,29
i 30 de maig.
2018 /mai Curs de "Primers auxilis i suport vital bàsic adreçat al comerç". Formació de 5 h, realitzada els dies 22
i 24 de maig a les instal·lacions de Creu Roja Granollers.
2018 /jun Taller "Interpreta la factura energètica del teu negoci". Formació organitzada en el marc de la Setmana
Europea de l'Energia Sostenible 2018.
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Accions
2018 /jun

Col·laboració en la presentació de la "Jornada sobre la nova Llei de Comerç, Serveis i Fires"
organitzada per l'Associació Catalana de Municipis i la Direcció General de Comerç de la Generalitat
de Catalunya. Activitat realitzada el 20 de juny.
2018 /jun Taller de "Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor". Formació de 5 h, realitat els dies 18 i 19
de maig.
2018 /jun Formació "In Company" en TIC, anglès i coach, a 24 botigues associades a Gran Centre, amb 28 h
per comerç, amb un total de 224 h de formació.
2018 /nov Jornades de formació a les associacions de comerciants Del Rec al Roc i Comerç de Dalt coma
provar pilot de la formació a la botiga. Tècniques d'aparadorisme i enbolcallat de Nadal i Lettering.
Foment de l'associacionisme i coneixença entre els associats

Programar cursos de formació adreçats al treball autònom
2015 /nov Curs sobre Com ha de ser una factura? Com complimento els models d'Hisenda?, al novembre de
2015, mb 15 persones assistents
2015 /nov Curs sobre "Com omplir els fomularis d'inici d'activitat? Quines són les modalitats de fiscalitat?", al
novembre de 2015, amb 11 persones assistents
2016 /feb Curs sobre Com ha de ser una factura? Com complimento els models d'Hisenda?, al febrer de 2016,
amb 13 persones assistents.
2016 /feb Curs sobre Nova normativa fiscal de les SCP (Societat Civil Privada), al febrer de 2016, amb 16
persones assistents.
2016 /mar Curs sobre Drets i obligacions del treball autònom, al març de 2016, amb 10 persones assistents.
2016 /oct Curs sobre Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci. 15
persones assistents.
2016 /oct Curs sobre "10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica". 10 persones assistents.
2016 /nov Curs sobre "Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions
d'hisenda". 15 persones assistents.
2017 /abr Curs sobre Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu
negoci. 16 persones assistents.
2017 /abr Curs sobre "10 coses que les persones autònomes han de saber i ningú els hi explica". 20 persones
assistents.
2017 /set Curs sobre Aspectes fiscals i comptables que les persones autònomes han de conèixer sobre el seu
negoci. 11 persones assistents.
2017 /oct Curs sobre "10 coses que les persones autònomes han de saber i ningú els hi explica". 12 persones
assistents.
2018 /jun A 30/06 s'ha fet una edicions del Curs 10 coses ++ que els autònoms han de saber i ningú els hi
explica i 20 persones assistents
2018 /jun A 30/06 s'ha fet dos edicions del curs "Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de
conèixer sobre el seu negoc" i. 27 persones assistents amb una valoració mitjana de 9,7 sobre 10.
2018 /jun A 30/06 s'ha fet dues edicions del Curs "10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi
explica". 36 persones assistents.
2018 /jun A 30/06 s'ha fet dues edicions del Cus "Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a
no tenir sancions d'Hisenda" 37 persones assistents
2018 /oct Curs "Aspectes fiscals i comptables que els autònoms han de conèixer sobre el seu negoci", 11
assistents i una valoració global mitjana de 9,72
2018 /nov Curs "Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d’Hisenda", 20
assistents i una valoració global mitjana de 9,38
2018 /nov Curs "10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica", 19 assistents i una valoració
global mitjana de 9,08
2018 /nov Curs "10 coses ++ que els autònoms han de saber i ningú el hi explica", 15 assistents i una valoració
global mitjana de 9,30

Programar cursos de formació adreçats al treball cooperatiu
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Accions
2015 /set

Acció formativa "La cooperativa, un model per emprendre", al setembre de 2015, amb 7 persones
assistents.
2015 /nov Acció formativa "Novetats de la nova llei de cooperatives", al mes de novembre de 2015, amb 11
persones assistents.
2016 /des Al novembre de 2016 es va programar l'acció "La cooperativa, un model per emprendre", acció que es
va reprogramar al desembre de 2016 i finalment es va cancelar per manca de suficients participants.
2017 /abr Acció formativa "Emprenedoria social: idees de negoci que aporten solucions a necessitats socials",
amb 9 persones assistents.
2017 /nov Granollers Mercat col·labora amb l'Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental per tal d'impulsar actuacions
l'economia social i cooperativa des de Can Muntanyola.
2018 /jun L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental obre al juny 2018 una oficina d'assessorament en Can
Muntanyola i programa diverses accions de formació i acompanyament fins a 30 octubre 2018

Programar cursos de formació adreçats a les PIMEs
2015 /set
2015 /set
2015 /oct
2015 /oct
2015 /oct
2015 /oct
2015 /oct
2015 /oct
2015 /nov
2015 /nov
2015 /nov
2015 /nov
2015 /nov
2015 /des
2016 /gen
2016 /gen
2016 /gen
2016 /mar
2016 /mar
2016 /abr
2016 /abr
2016 /abr
2016 /abr
2016 /abr
2016 /mai
2016 /mai
2016 /mai
2016 /mai
2016 /jun
2016 /jun
2016 /jun
2016 /jun

05/04/2019

Evoluciona les idees pensant en clau de negoci. Amb 8 persones assistents
Com posar el preu al meu producte o servei. Amb 10 persones assistents
Com tramitar una llicència d'activitats. Amb 12 persones assistents
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci. Amb 7 persones assistents.
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees. Amb 10 persones assistents.
Pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. 40 hores formatives. Amb 17 dones assistents.
Com protegeixo els meus coneixements. Amb 7 persones assistents
Com captar els primers clients. Amb 21 persones assistents
Com adaptar la meva empresa a la LOPD? Fes-ho tú mateix/a. Amb 18 persones assistents
Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch (ven la teva idea, producte o servei en 1 minut). Amb 17
persones assistents.
Fidelitzar clients - La clau de l'èxit. Amb 7 persones assistents.
Cloenda 4a edició del pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. Amb 18 dones assistents.
Opcions de Finançament Internacional. Amb assessorament d'ACCIÓ a 4 persones assistesnts.
Com planificar una web d'empresa de forma efectiva. Amb 18 persones assistents
Com tramitar una llicència d'activitats. Amb 13 persones assistents.
Entrena HABILITATS per fer CRÈIXER un projecte (20h). Adreçat a DONES. Amb 21 dones
assistents.
Forma't i treballa en el teu pla de negoci (20h). Amb 12 persones assistents.
Avalua les idees de negoci amb el mètode "Business Canvas Model". Amb 7 persones assistents.
Treballa el teu elevator pitch amb tècniques de visual thinking i l'ajuda de videos. De primera
impressió, només n´hi ha una. Amb 11 persones assistents.
Desenvolupa el teu talent emprenedor amb Lego Serious Play. Amb 11 persones assistents.
Negociar amb la valentia del NO. Amb 10 persones assistents.
Neuromarketing: comprem emocionalment i ho justifiquem racionalment. Amb 22 persones assistents.
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci. Amb 9 persones assistents.
Com posar el preu als meus productes o serveis. Amb 9 persones assistents.
La gestió eficaç del temps és molt rendible. Amb 15 persones assistents.
Ratis de gestió i trucs útils per interpretar correctament la marxa del negoci i poder prendre decisions.
Amb 9 persones assistents.
Itinerari per persones emprenedores (28 hores). Amb 13 persones assistents.
EMPRENEDORES: miralls de futur. Amb 31 dones assistents.
Mentre estàs a l'atur treballa amb les idees. Amb 8 persones assistents.
La creativitat a l'empresa. Entrena't i entrena el teu equip. Amb 10 persones assistents.
Treballa el teu networking professional (BEN FET) i aconsegueix contactes efectius. Amb 16 persones
assistents.
Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor. Amb 16 persones assistents.
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2016 /jun
2016 /set
2016 /set
2016 /oct
2016 /oct
2016 /oct
2016 /nov
2016 /nov
2016 /nov
2017 /gen
2017 /feb
2017 /feb
2017 /feb
2017 /feb
2017 /mar
2017 /mar
2017 /abr
2017 /abr
2017 /mai
2017 /mai
2017 /mai
2017 /jun
2017 /jun
2017 /jul
2017 /jul
2017 /set
2017 /oct
2017 /oct
2017 /nov
2017 /nov
2017 /nov
2017 /des
2018 /feb
2018 /feb
2018 /feb
2018 /mar
2018 /mar
2018 /abr
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Curs "A la caça de l'inversor". Amb 7 persones assistents.
Curs "Les Claus per convertir una idea en negoci." 12 persones assistents
Curs sobre "Desenvolupa el teu talent emprenedor amb Lego Serious Play." 10 persones assistents
Curs sobre "Treballa el teu Elevator Pitch amb tècniques de visual thinking i l'ajuda de vídeos." 14
persones assistents
Curs sobre "Emprendre en femení." 7 dones assistents.
Curs sobre "Solucions de comunicació per a persones emprenedores". 10 persones assistents.
Curs sobre "Imatge personal 360º". 8 persones assistents.
Curs de "Gestió financera i negociació bancària, avui. Fonts de finançament alternatives." 7 persones
assistents.
Curs sobre "Forma't i treballa en el teu pla de negoci" (20h). 2a Edició 2016. Amb 10 persones
assistents.
Com obrir una franquícia. Amb 10 persones assistents.
Com posar el preu al meu producte o servei. Amb 13 persones assistents
Curs "Les Claus per convertir una idea en negoci." 13 persones assistents
Pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. 40 hores formatives. Amb 23 dones assistents.
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci. Amb 14 persones assistents.
Treballa el teu networking professional (BEN FET) i aconsegueix contactes efectius. Amb 15 persones
assistents.
Xerrada "Finances i emprenedores" amb 21 dones assistents.
Curs "Vendes per a no comercials" amb 10 persones assistents
Cloenda 5a edició del pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. Amb 14 dones assistents.
Curs "Requisits legals i fiscals de la venda on-line" amb 8 perones assistents
Com obrir una franquícia 2a Edició. Amb 10 persones assistents.
Curs "Coneix el que pots i no pots deduir dels teus impostos per a no tenir sancions d'hisenda" amb
19 persones assistents
Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor. Amb 11 persones assistents (9 dones i 6 homes)
Negociar amb la valentia del NO. Amb 9 persones assistents (4 dones i 5 homes)
La gestió eficaç del temps és molt rendible. Amb 15 persones assistents (8 dones i 7 homes)
Desenvolupa el teu talent amb LEGO Serious Play. Amb 7 persones assistents (4 dones i 3 homes)
Requisits fiscals i legals de la venda on-line. Amb 10 persones assistents (6 dones i 4 homes)
Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a no tenir sancions d'hisenda. Amb 19
persones assistents (9 dones i 10 homes)
Com captar la primera clientela. Amb 8 persones assistents (4 dones i 4 homes)
Eines gratuïtes al núvol d'internet per gestionar la teva empresa. Amb 11 persones assistents (10
dones i 1 home).
Gestiona i controla l'economia del teu negoci - adreçat a emprenedores. Amb 11 dones assistents.
Treballa el teu elevator pitch amb tècniques de visual thinking i l'ajuda de vídeos. De primera
impressió, només n'hi ha una. Amb 8 persones assistents (2 dones i 6 homes)
Millorar la gestió per reduir despeses. Amb 13 persones assistents (7 dones i 6 homes).
Curs "Les claus per convertir una idea en negoci" de 6h i 8 persones assistents i una valoració de
9,39 sobre 10
Curs "Com fer l'estudi de mercat de l ameva idea de negoci."4,5h , 14 persones assistents i una
valoració de 9,39 sobre 10
Curs "Com posar preu als meus prodcutes o serveis. 4,50h , 14 persones assistents i una valoració
de 9,31 sobre 10
El 12/03/2018 es cel·lebra la Jornada “Contes amb gust de xocolata”. Acció de networking dirigit a les
dones emprenedores,empresàries o amb projecte de negoci. 18 dones participants.
Pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. 40 hores formatives. Amb 24 dones assistents i
una valoració de 9,36 sobre 10
Curs "Treballo a casa, com em planifico" de 4h, 14 persones assistents i una valoració de 8 sobre 10
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2018 /abr

Curs "Coneix els requisits legals i fiscals de la venda on-line" de 6h de durada i una participació de 16
persones i una valoració de 9,29 sobre 10.
2018 /abr Curs "Coneix els requisits legals i fiscals de la venda on-line" de 6h de durada i una participació de 7
persones i una valoració de 9,29
2018 /mai Curs "Com captar la primera clientela" de 6h, 8 persones assistents i una valoració de 8,92 sobre 10
2018 /mai Curs "Visual Thinking al servei de l'emprenedoria" de 8h de durada, i 7 persones assistents, i una
valoració de 9,80 sobre 10.
2018 /mai Curs "Treballa el teu networking professional BENFET" de 5h, 15 persones assistents i una valoració
de 9,49 sobre 10
2018 /jun Taller per al foment de la gestió energètica a nivell industrial. En el marc del 3er cicle tècnic d'energia
a la indústria
2018 /jun Al primer semestre s'ha fer 3 Trobades de networking i cooperació entre dones "NETEXPERIENCE" .
Sessions organitzades per l'Associació de dones Empenta Granollers, amb la participació total de 32
dones i 6 hores deidcades a networking
2018 /jun Curs "Eines de finançament per projectes d'emprenedoria, de la inversió privada familiar, soci
capitalista, al Crowdfunding i el Crowdlending", de 5h de durada , 7 persones assistents i una
valoració de 8,94 sobre 10
2018 /jun Curs "Millorar la gestió per reduïr les despeses" de 8h de durada, amb 9 persones participants
2018 /jun Com aprofitar les dades obertes per a la meva empresa? De 4h de durada , 8 persones assistents i
una valoració de 8,84.

Programar cursos de formació sobre l'ús de les TIC
2015 /gen
2015 /gen
2015 /feb
2015 /abr
2015 /mai
2015 /mai
2015 /jun
2015 /jul
2015 /set
2015 /set
2015 /set
2015 /oct
2015 /oct
2015 /oct
2015 /nov
2015 /nov
2015 /des
2016 /gen
2016 /gen
2016 /gen
2016 /gen
2016 /feb
2016 /feb
2016 /mar
2016 /mar
2016 /abr
2016 /mai

05/04/2019

Medició de campanyes publicitaries i webs amb google analytics - 12 persones assistents
SEO: publica i posiciona la teva web d'empresa als cercadors - 14 persones assistents
Google Adwords - 9 persones assistents
Eines 2,0: Monitoritza les xarxes socials (I) - 5 persones assistents
Twitter per empresa - nivell iniciació - 3 persones assistents
Mailchimp per emprenedors amb recursos - 14 persones assistents
Exprimeix Facebook: concursos i promocions - 18 persones assistents
Factura electrònica
Mailchimp 2: Optimitza l'enviament dels teus butlletins - 10 persones assistents
Ets digital? Integra la teva estratègia digital a la teva idea de negoci - 15 persones assistents
La meva imatge corporativa, per on començo: Introducció a Illustrator - 11 persones assistents
Com planificar la compra de publicitat a Internet - 9 persones assistents
Mailchimp. Nivell 1 - 11 persones assistents
La meva imatge corporativa, per on començo: Introducció aIndesign - 11 persones assistents
Mailchimp 2: optimitza els teus butlletins - 8 persones assistents
Protecció i Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils - 13 persones assistents
Concursos, cupons i sorteigs a les xarxes socials com a estratègia de Marketing - 11 persones
assistents
Eines TIC: eines clau per a la gestió empresarial utlitzant programari lliure - 12 persones assistents
Whats App per al teu negoci - 11 persones assistents
Twitter per a l'empresa - 10 persones assistents
Facebook per a l'empresa - 11 persones assistents
Gestiona i Monitoritza les xarxes socials - 10 persones assistents
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 12 persones assistents
Crea el teu butlletí electrònic - 11 persones assistents
Utilització simple i eficient del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica a
l'empresa - 18 persones assistents
Introducció a la protecció de dades (LOPD 15/1999) - 15 persones assistents
Jornada Dia Internet: el meu negoci a Internet - 21 persones assistents
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2016 /des
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2017 /mar
2017 /mar
2017 /mar
2017 /mar
2017 /mar
2017 /mar
2017 /mar
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2017 /abr
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2017 /mai
2017 /mai
2017 /mai
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2017 /mai
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LSSICE – Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic -12 persones assistents
Protecció de Dades en Xarxes socials - 12 persones assistents
Gamificació: introducció d'elements dels jocs per entorns no lúdics - 13 persones assistents
Com planificar una web d'empresa de forma efectiva - 17 persones
Vine a fer d’Storyteller: crea el vídeo de la teva història empresarial - 15 persones assistents
Expriimeix facebook i whatsapp al teu negoci - 11 persones assitents
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes (22 h) - Sessió 1: Twitter per a la comunicació
d'empresa i professional - 10 persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes (22 h) - Sessió 3 i 4:Facebook i whatsapp - 12
persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes (22 h) - Sessió 2: Instagram i pinterest, el teu
aparador a internet - 8 persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes(22 h) - Sessió 6 Gestiona i monitoritza les xarxes
socials, fes el teu propi calendari - 8 persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes (22 h) - Sessió 5: promociona els teus videos a
les xarxes - 10 persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes 22 h Sessió 7: En directe amb els formadors
Online - 8 persones
Taller d'impressió 3D professional - 8 persones
PIME factura: la solució de factures digitals gratuïta - 12 persones
Workshops- Crea el teu butlletí electrònic des de zero - 8 hores -12 persones
Sessió informativa Com comunicar el teu projecte emprenedor - 3 hores -7 persones
Worldcafè: impulsant la col·laboració i les oportunitats del setor digital a Granollers - 3 hores - 28
persones
Digital Storytelling - 22 persones
Utilització simple i eficient del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica a
l'empresa - 18 persones assistents
Curs Digital Storytelling - 8 hores - 20 persones
Worldcafè: impulsant la col·laboració i les oportunitats del setor digital a Granollers - 55 persones
Com comunicar el teu projecte emprenedors - 8 persones
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 13 persones
EmprenTIC: Taller de Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 8 hores - 12 persones
EmprenTIC: Facebook per a emprenedors i negocis - 8 hores - 11 persones
EmprenTIC:Introducció al comerç electrònic amb Woocoomerce - 4 hores - 9 persones
EmprenTIC: Instagram, el meu aparador a internet - 3 hores - 19 persones
Programa #emprenTIC - Facebook - 15 persones
Introducció al comerç electrònic amb Woocoomerce - 12 persones
Taller introductori de Wordpress.org - 14 persones
Programa #emprenTIC- Instagram, el meu aparador a internet - 23 persones
EmprenTIC: Taller introductori de Wordpress.org - 4 hores - 12 persones
Cicle de posicionament: taller 1 SEO- Posicionament natural - 3 hores - 20 persones
Cicle de posicionament: taller 2 -SEM- Google Adwords - 3 hores - 16 persones
Cicle de posicionament: taller 2 - Analítica web - 3 hores - 17 persones
Receptes d'Exit en models de negoci que funcionen - 4 hores -7 persones
Introducció a la protecció de dades (LOPD 15/1999) - 3 hores - 11 persones
Crea el teu butlletí electronic des de zero - 4 hores - 8 assistents
Sessió informativa Kit de comunicació per emprenedors - 3 hores - 8 assistents
Storytelling immersiu amb fotografia 360 - 6 hores - 14 assistents
Meetup WordPress - 3 hores - 24 persones
Planifica la teva web amb Canvas - 4 hores - 7 persones
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Fer formació per millorar la gestió empresarial per les empreses
Accions
2018 /gen
2018 /gen
2018 /feb
2018 /feb
2018 /feb
2018 /feb
2018 /mar
2018 /mar
2018 /abr
2018 /abr
2018 /abr
2018 /mai
2018 /mai
2018 /mai
2018 /jun
2018 /jun
2018 /jun
2018 /set
2018 /oct
2018 /oct
2018 /oct
2018 /nov
2018 /nov
2018 /nov
2018 /nov
2018 /nov
2018 /nov

Kit de comunicació per emprenedors - 3 hores - 5 assistents
Billage: Factura, projectes i comercialitza la teva empresa - 4 hores - 5 persones
Workshops- Crea el teu butlletí electrònic des de zero - 8 hores - 15 persones
Introducció a WordPress.com - 4 hores - 9 persones
Facebook per empreses emprendors i comerços - 8 hores - 12 persones
Introducció a WordPress.org - 4 hores - 11 persones
Twitter per a empresa i emprenedors - 3 hores - 7 persones
Eines Geoposicionament i fotografia 360 per al teu negoci - 3 hores - 9 persones
Kit bàsic de comunicació per a l'emprenedoria -3 hores - 4 persones
Com vendre productes per Internet - 4 hores
Introducció a WordPress.org - 4 hores - 6 persones
Introducció a WordPress.com - 4 hores - 8 persones
Introducció a Woocommerce - 4 hores - 8 persones
Digital Storytelling: Com vendre el teu projecte a través de la teva història - 7 hores - 11 persones
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 8 hores - 11 persones
LinkedIn, com fer el networking ben fet - 5 hores - 17 persones
Monitoritza les xarxes socials - 3 hores - 5 persones
Kit bàsic de comunicació - 5 persones
Com vendre productes per Internet - 11 persones
SEM- Google Adwords - 11 persones
Instagram, el meu aparador a Internet - 18 persones
CMS : Introducció a WordPress.com - 6 persones
Analítica web - 9 persones
Protecció de dades de caràcter personal: Com ens afecta el ou RGPD? - 11 persones
Publicitat a Facebook i Instagram - 12 persones
Crea el teu butlletí amb mailchimp - 5 persones
Networking tardor - 14 persones

Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
Acompanyar i assessorar empreses
2015 /oct
2015 /des
2015 /des
2015 /des

2016 /jun

2016 /des
2016 /des
2016 /des

2017 /jun

05/04/2019

2a edició del programa formatiu i d'acompanyament a la implantació "Creació d’un pla de millora per
les operacions d’una empresa del sector industrial" amb la participàció de 6 empreses i 10 assistents.
Atenció a consultes i assessorament preliminar a un total de 68 demandants durant el 2015.
Contacte i recollida de dades de totes les noves activitats als polígons industrials i visita a les que
mostren interès. En 2015 es van visitar un total de 15 noves empreses.
En la tercera edició del projecte de PIMES EXEMPLARS es van fer 35 visites a 27 empreses
diferents. D'aquestes, 9 empreses van rebre acompanyaments individualitzats i totes van rebre serveis
d'informació o orientació.
Programa d'aixecament de projectes de innovació i millora tecnològica d'empreses industrials, s'han
realitzat 12 visites a empreses i s'ha acompanyat a 8 empreses en la identificació de projectes, l'
assessoraments d'ajudes i elaboracions de prememòries.
Contacte i recollida de dades de totes les noves activitats als polígons industrials i visita a les que
mostren interès. En 2016 s'han visitat un total de 15 noves empreses i 20 activitats ja presents.
Atenció a consultes i assessorament preliminar a 49 demandants durant el 2016.
Dins del projecte d'Aixecament de Projectes d'Innovació i Millora Tecnològica es vàren fer 25 visites a
empreses diferents i es acompanyar i assessorar a 8 empreses a través de la realització de 16 tallers
a mida i "in Company".
Dins del projecte "Granollers entra en simbiosi" s'han visitat 4 empreses (inici:maig 2017)
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Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
2017 /nov Visites a 5 noves activitats instal·lades als polígons de Granollers, en el marc del pojectes de
dinamització dels polígons industrials
2017 /des Dins del segon any del projecte d'aixecament de projectes d'innovació i millora tecnològica hem
realitzat 23 visites a empreses i s'han acompanyat a 7 empreses amb 8 tallers (23 sessions) a mida i
"in Company"
2017 /des Durant el 2017, dins del projecte "Granollers entra en Simbiosi" s'han visitat 15 empreses industrial i
s'ha fet una trobada de gestors de residus amb un total de 7 empreses partiicpants
2017 /des Atenció a consultes i assessorament preliminar durant el 2017 a un total de 50 demandants.
2017 /des Elaboració del document "Anàlisi de l'ecosistema indsutrial de Granollers"
2018 /jun 19 empreses visitades en el programa "Impuls a la productivitat: Industria 4.0 i innovació. I s'han
començat l'acompanyament en diagnosi i elaboració d'un pla digital a 6 empreses.
2018 /jun Visita a 3 noves activitats instal·lades als polígons de Granollers
2018 /jun Visita a 8 empreses durant el primer trimestre de 2018 en el marc de" projecte "Granollers entra en
Simbiosi"
2018 /jun Atenció a 33 consultes d'empreses durant el primer semestre de 2018
2018 /des Visita a un total d'11 empreses durant el 2018 dins del projecte "Granollers entra en Simbiosy"
2018 /des 47 consultes d'empreses ateses duran tel 2018
2018 /des Assessorament a 5 empreses en el programa de promoció de sistemes de generació d'energia solar
2018 /des 23 empreses visitades (un total de 38 visites) en el programa "Impuls a la productivitat: Industria 4.0 i
innovació.S'han realitzat 16 sessions de treball in company (un total de 64 hores) en diagnosi i
elaboració de plans digital a 6 empreses.

Organitzar jornades i tallers per fomentar la innovació, la internacionalització i la cooperació entre
empreses
2015 /oct
2015 /des
2015 /des
2016 /gen
2016 /feb

2016 /mai

2016 /jun
2016 /jul
2016 /oct
2016 /nov
2016 /nov
2017 /mar

2017 /abr

05/04/2019

Jornada sobre les Telecomunicacions als polígons industrials, amb 38 empreses participants.
Organitzada en col·laboració amb la Cambra de Comerç de Barcelona i la UPIC.
Jornada Pro2 de col·laboració entre les empreses industrials dels polígons. Estava organitzada en
conjunt amb l'Associació del P.I. Palou Nord.
Jornada LA FORMULA STUDENT I LA SEVA RELACIÓ AMB LA INDÚSTRIA: Assiteixen13 persones
i 6 empreses, les quals totes acaben col·laboran amb equips de fòrmula student.
Jornada de presentació del programa de Continuïtat generacional de les pimes familiars-Projecte
protocol familiar PIMEC, amb 10 persones assistents.
Presentació de l'E-Tech racing, el projecte de la formula student de l'EUETIB -UPC amb empreses del
Vallès Oriental, varen assitir-hi 9 assitents amb 4 empreses , de les quals 3 també van participar amb
l'equip de formula student.
Jornada sobre Nous instruments imprescindibles per impulsar el creixement empresarial
(Subvencions, Mercats de valors, Finances corporatives...) en col·laboració amb PIMEC. Amb 24
persones assistents.
Jornada "Oportunitats de negoci a Alemanya". Amb 20 persones assistents i 7 assessoraments
individualitzats a 7 empreses.
Jornada sobre projectes per reforçar la col·laboració universitat empresa, dins de la col·laboració amb
l'Smart Moto Challange event 2016: 95 assitents i 8 empreses de la ciutat.
Es va realitzar la 2a trobada anual de PIMES exemplars titualda "Com innovar al ritme que necessito?
Innovació basada en les persones" en la que vàren assitir 11 persones de 8 empreses de Granollers.
Jornada "Oportunitats de negoci a la República Txeca". Amb 20 persones assistents i 3
assessoraments individualitzats a 3 empreses.
Jornada "Open Getting Contacts!" de networking empresarial. Amb 20 persones assistents i 110
entrevistes creuades.
Jornada "La Matinal de la Reempresa" trobada per presentar projectes cedents a persones
reemprenedores. Assistència de 122 persones i uns 45 procesos de negociació iniciats en aquesta
jornada
Jornada de Visita al Sincrotró Alba i a la central de distribució de Fred i Calor del PTV amb l'assitència
de 23 persones de 11 empreses diferents de Granollers.

Pàg. 25 de 46

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica

Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
2017 /mai Jornada "Oportunitats de negoci a Itàlia". Amb 20 persones assistents i 3 assessoraments
individualitzats a 3 empreses.
2017 /mai Jornada de networking qualitatiu, organitzada per PIMEC a Can Muntanyola. Amb 26 persones
assistents i unes 80 entrevistes creuades.
2017 /jun Innovació en màrqueting i vendes: noves formes d'arribar al mercat. Amb 7 persones participants (5
dones i 2 homes)
2017 /jun Workshop d'impuls de projectes en indústria 4.0 amb la col·laboració d'I2CAT (centre tecnològic de
l'internet avançada de Catalunya) amb 8 assistents de 6 empreses.
2017 /jul
Claus per internacionalitzar una petita empresa. Amb 7 persones participants (3 dones i 4 homes)
2017 /oct Jornada "Fer negoci al Regne Unit després del Brexit". Amb 16 empreses assistents.
2017 /oct Jornadad de Visita empresarial al Marenostrum i Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) amb
7 assitents de 4 empreses diferents.
2017 /nov Jornada sobre Solucions CAE per la indústria 4.0, amb 8 persones assitents de 5 empreses
2017 /nov Gamificació i innovació: el procés d'innovació amb 5 jocs seriosos. Amb 11 persones assistents.
2018 /abr Jornada sobre indústria 4.0:Oportunitats tan per grans empreses com per les pimes. 15 assitebnts de
10 empreses.
2018 /jun Sessió de treball amb empreses industrials de Granollers per tractar la problemàtica del plàstic com a
residu/recurs en els seus processos
2018 /jun Jornada sobre indústria 4.0: La millora de la productivitat a través de l'explotació de dades (big data
industrial). 12assitents de 8 empreses.
2018 /set Jornada sobre indústria 4.0:Control de la productivitat a l'empresa a través de les dades. 9 assitents
de 8 empreses.
2018 /nov Taller de foment de la innovació: Apropa't al teu Client amb Design Thinking i Lego serious Plays,
coorganitzat amb ACCIÓ. 23 assitents de 19 empreses diferents.
2018 /nov Jornada sobre Projectes Col·laboratius a l'entorn dels polígons de Granollers

Organitzar espais de trobada i canals de relació entre els inversors i els projectes empresarials
2015 /des Al 2015 a Can Muntanyola s'han posat en contacte amb inversors privats a 6 nous projectes
empresarials que cerquen inversió privada.
2016 /des 2016: 38 persones emprenedores ateses que cerquen empreses en venda. 25 empreses ateses en
procés de venda. 9 projectes amb acord de venda tancat. 61 reunions de procés venda. Inversió
induïda 1,5 milions d'€ i 21 llocs de treball no destruits
2017 /des 2017: 58 persones emprenedores ateses que cerquen empreses en venda. 33 empreses ateses en
procés de venda. 5 projectes amb acord de venda tancat. 55 reunions de procés venda. Inversió
induïda 115.000 € i 9 llocs de treball no destruits
2018 /des 2018: 32 persones reemprenedores ateses que cerquen empreses en venda.,21 empreses atess
(empreses en procés de venda) i 7 projectes amb acord de venda tancats, am una inversió induïda de
165,000€

Promoure l'eficiència energètica i les energies renovables a les empreses
2015 /des El Servei d'Ocupació de Catalunya atorga a Granollers Mercat la subvenció per contractar l'AODL
sobre "Eficiència Energètica a la indústria".
2016 /mar Primer comunicat d'eficiència energètica a les empreses de Granollers referent a la publicació del nou
RD56/2016 amb una descripció obejctiva de la legislació i comentaris tècnics subjectius de la seva
aplicació.
2016 /abr Disseny i programació del 1erCicle Tècnic d'energia a la indústria. El cicle s'organitza conjuntament
amb l'Institut Català d'Energia (ICAEN) i el Clúster d'eficiència energètica de Catalunya i comptarà
amb 3 jornades sobre energia i 1 sobre residus.
2016 /abr Jornada de Monitorització de consums d'energia tèrmica a nivell industrial. Beneficis de la
monitorització de consums. Jornada desenvolupada en el marc de la Campanya de mesures de
consums tèrmics del projecte EcoCongost.

05/04/2019

Pàg. 26 de 46

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica
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Accions
2016 /mai 1erCicle Tècnic d'energia a la indústria. Jornada Auditories i sistemes de gestió energètica per
presentar el nou RD56/2016. Ponències a càrrec de: ICAEN, CEEC, Holtrop S.L.P, COEIC, APCEurope, LUXIONA, OPYCE, LEITAT i AUDENS FOOD
2016 /jun Inici del servei d'assessorament a les empreses en temes vinculats a l'eficiència energètica i les
energies renovables. Durant aqust primer semestre s'han assessorat a 4 empreses: Eratrans, Reckitt
Benkisser, Espai Wellness, Fraikin.
2016 /oct 1er cicle tècnic d'energia a la industria Jornada Energies renovables aplicades a la indústria.
Ponències a càrrec de: ICAEN, HOLTROP, Aiguasol, Aeinnova, Sud Renovables, Baxi Roca, Lsole i
ALB Sistemas.
2016 /nov 1er cicle tècnic d'energia a la industria Jornada Estalvi i eficiència energe`tica a la indústria. Ponències
a càrrec de: ICAEN, Estabanell energia, Associacions de polígons de Granollers, Ecoserveis, Gas
Natural Fenosa, Lamigraf, Dexma, CITCEA-UPC
2016 /nov 1er cicle tècnic d'energia a la industria Jornada Introducció a la simbiosi industrial. Ponències a càrrec
de: Departament de territori de la Generalitat de Catalunya, UPIC, Agència de residus de Catalunya,
Consorci zona Franca, Simbiosy, Cambra Comerç
2016 /nov Visita estudiants Master EIT Innoenergy. Reunió per definir proposta de serveis per al foment de
l'eficiència energètica en polígons des de Can Muntanyola. Inclou visita a polígons i al consorci per a
la gestió de residus del Vallès Oriental.
2016 /des Segon comunicat eficiència energètica a les empreses: Guió d'actuacions per a les empreses, en cas
d' incidències de microtalls en el subministrament elèctric.
2017 /gen Contracte de serveis amb l'Institut Cartogràgic i Geològic de Catalunya per fer fotografies aeries per
estudiar el potencial solar en les teulades de naus industrials dels polígons de Granollers.
2017 /feb Reunions amb l'empresa DRUIDS de Granollers per a implementar projecte pilot de farola
autosuficient (alimentada per energia solar i eòlica) a l'entorn de Can Muntanyola.
2017 /feb Publicació comunicat d'eficiència amb les ajudes a la implementació del vehicle elèctric. Publicació
dirigida als industrials dels polígons de Granollers.
2017 /mai Presentació proposta de projecte europeu a la convocatoria EE-17 dels H2020 referent a la promoció
d'eficiència energètica en polígons industrials. Proposta amb la participació de: EURECAT, INCASOL i
Granollers Mercat. Amb la col·laboració de l'ICAEN.
2017 /mai Publicació comunicat d'eficiència: Bases de subvencions de l'IDAE pel foment de projectes d'eficiència
energètica a nivell industrial. Publicació dirigida als industrials dels polígons de Granollers.
2017 /jun 2on cicle d'energia a la industria. Jornada eficiència energètica en motors industrials. Ponències a
carrec de: ICAEN, UPC, EIC, ABB, WEG, Test Motors, Factor potencia, CORBION, DAMM. 2 ponents
de Madrid. Assisten 30 persones de la industria local
2017 /set 2on cicle d'energia a la industria. Jornada aïllamen. Ponències a carrec de: ICAEN, Rockwool, EIIF,
Theris. 1 ponent austriac en representació de EIIF. Assisten 15 persones de la industria local
2017 /set Tercer comunicat d'eficiència energètica a les empreses de Granollers referent a la publicació dels
ajuts per a la instal·lació de sistemes d'acumulació en instal·lacions d'energia solar fotvoltaica.
2017 /nov 2on cicle d'energia a la industria. Jornada Energia solar aplicada a la industria. Ponències a carrec
de: ICAEN, ASIT, Entropycs, Nousol, SUD, HolaLuz, Estabanell, Som Energia, Holtrop i ICGC. 1
ponent de València i 1 d'Holanda. Assistència 61 persones
2018 /mar Curs d'energies renovables en l'edificació per a enginyers, arquitectes i aparelladors. Organitzat
conjuntament amb l'Intercolegial del Vallès.
2018 /jun 3er cicle d'energia a la industria. Primera jornada Taller de gestió energètica a l'empresa.
2018 /oct Jornada Projectes col·laboratius a l’entorn industrial de Granollers en el marc del 3er Ccile tècnic
d'energia a la industria. Presentació dels projectes de Gestió energètica compartida i Generació solar
en polígons industrials
2018 /nov Jornada Sistemes d'aire comprimit industrial en el marc del 3er Ccile tècnic d'energia a la industria.
2018 /nov Visites a 2 industrials amb projectes de referència en làmbit de l'energia. Organitzades en el marc del
3er Cicle tècnic d'energia a la industria
2018 /des Assesorament a 5 empreses en la definició del potencial de generació d'energia solar en les seves
instal·lacions
2018 /des Implementació del servei pilot de gestió energètica compartida. Actualment participen en el pilot 7
empreses dels polígons de Granollers
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Accions

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 Celebració de la segona Taula de les Associacions dels polígons de Granollers, 24 de novembre
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 /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
2016 /des Reunions periòdiques (almenys dues anuals) amb les diferents associacions dels polígons per fer
seguiment de propostes i temes.
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 Actualització del portal immobiliari de naus i solars en col·laboració amb els APIS i treball de camp per
recollir resta d'ofertes
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 /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 Actualitzacions periòdiques del portal immobiliari de naus i solars per promoure l'oferta de sòl i sostre
de Granollers.
2017 /oct Manteniment continu del cens d'empreses dels polígons per afavorir el coneixement mutu i entre les
empreses
2017 /nov Celebració de la Tercera Taula de les Associacions dels polígons de Granollers
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.
2017 /des Publicació del vuitè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
2018 /jun Publicació del novè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
2018 /jun Actualització del portal immobiliari de naus i solars en col·laboració amb els APIS i realització de
treball de camp per recollir resta d'ofertes
2018 /jun Realització de reunions de seguiment amb totes les associacions dels polígons durant el primer
semestre de 2018
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Accions
2018 /jun
2018 /jun
2018 /jun
2018 /jul
2018 /oct
2018 /oct
2018 /nov
2018 /nov
2018 /des
2018 /des
2018 /des
2018 /des

Obtenció d'un ajut de Diputació de Barcelona de 700,000 euros per a la reforma del polígon Font del
Radium
Inici del projecte de transport col·lectiu privat BUSUP als polígons Congost, Coll de la Manya i Font del
Radium, en col·laboració amb les empreses i les associacions dels polígons
Signatura de nou conveni amb l'Associació d'Empreses del polígon Coll de la Manya
Signatura del nou conveni de col·laboració amb l'Associació de Coll de la Manya
Nova actualització del Portal Immobilitari de naus i solars disponibles als polígons de Granollers (tres
actualitzacions anuals)
Presentació de la plataforma GRID Granollers a la Jornada del 4 d'Octubre
Presentació del projecte "Granollers entra en Simbiosi" a la 16ª Jornada de l'Agencia de Residus de
Catalunya
Celebració de la 4ª Taula d'Associacions dels polígons de Granollers
Publicació del desè número del butlletí: "Les Associacions dels polígons de Granollers informen"
Realització de diverses reunions amb l'Associació del polígon de la Font del Radium per coordinar
l'actuació de reforma del polígon Font del Radium
Col·laboració amb les associacions per posar en marxa la certificació d'alguns polígons de Granollers
com a Polígons de Qualitat
Coordinació d'un total de 70 instàncies relacionades amb els 7 polígons de Granollers i presentades
per les associacions o empreses ubicades als polígons

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

2015 /des
2016 /gen
2016 /gen
2016 /mar

2016 /mar
2016 /jun

2016 /jul

2016 /oct
2016 /oct

2017 /gen
2017 /abr
2017 /mai
2017 /nov
2017 /des
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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.
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.
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.
Presentació propostes de projectes europeu Thermos i eMantics en les convocatories
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
Validació dels informes jurídics preliminars pel projecte EcoCongost i la proposta CongostNet
encarregat al despatx d'advocats
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
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
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.
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
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
Participació a la reunió del projecte THERMOS celebrada a Granollers, realitzant una visita guiada als
polígons industrials de Granollers implicats en el projecte EcoCongost.
Presentació del projecte EcoCongost a la jornada organitzada pel projecte europeu PITAGORAS
sobre recuperació de calor industrial.
Presentació del projecte EcoCongost al congres internacional Smart City congress a Barcelona.
Col·laboració i participació en la primera jornada del Liason Group del projecte Thermos.
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Cooperar amb les associacions d'empresaris dels polígons
Accions
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.
2018 /feb Presentació dimensionat del projecte EcoCongost a les empreses participants en la monitorització de
consums.
2018 /jun Participació en el meeting a Eslovenia del proejcte Thermos aportant informació respecte a les
necessitats dels industrials en el marc del projecte EcoCongost
2018 /jun Visites a empreses (3) dels polígons Congost i Jordi Camp per a actualitzar les necessitats de consum.
2018 /nov Participació en el Twining meeting a Granollers amb Cascais, per tal de valroar la replicabilitat del cas
de Granollers a Cascais o llocs similars a Portugal.
2018 /nov Participació en el Brookerage Event del Smart city congress per a definir alternatives al concepte
actual del projecte
2018 /des Participació en el meeting a Romania del projecte Thermos comprovant la validesa de l'eina pel cas
del projecte EcoCongost
2018 /des Suport a les àrees de l'ajuntament en la preparació de reunions vinculades al proejcte així com en la
valoració d'informes i estudis realitzats: Estudi d'implicacions legals.

Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalimentari de Palou
Accions
Incrementar el nombre d'activitats econòmiques compatibles amb l'espai agrari
2016 /gen Coordinació i seguiment dels projectes d'horts comunitaris del Lledoner (acció contínua): reunions
periòdiques de seguiment, recolzament als gestors de l'hort, i intercanvi de coneixements amb gestors
d'altres horts comunitaris.
2016 /abr Acompanyament a la tramitació del projecte de formatgeria de Palou (setembre 2015 a juliol 2016):
mediació entre el propietari, els promotor i el servei d'urbanisme de l'Ajuntament per tal d'ajudar a
resoldre requeriments sorgits durant la tramitació.
2016 /oct Nova activitat d'elaboració de vi de Palou com a resultat de la posada en contacte d'un elaborador de
vins amb el propietari d'una vinya.
2017 /gen Participació en el projecte europeu COMPOSE, de promoció d'energies renovables a Palou, com a
tècnic i coordinador de la gestió administrativa i econòmica del projecte
2017 /gen Coordinació del Grup de treball de custòdia municipal dins la Xarxa de Custòdia del Territori (acció
contínua): co-organització de reunions de treball i jornades tècniques, i exploració de línies de treball
en l'àmbit de la custòdia municipal.
2017 /mai Presentació pública del vi de Palou, un nou producte resultat de la col·laboració entre un elaborador
de vi i el propietari d'una vinya.
2017 /mai Recolzament continuat als dos projectes d'horts comunitaris al Lleoner: l'hort social de Càritas i l'hortMuseu del Lledoner.
2017 /jun Recolzament a la posada en marxa de l'hort de la Noguera, un espai cedit a l'Ajuntament perquè
l'Escola Pia hi desenvolupi el seu projecte pedagògic entorn l'hort.
2017 /set Execució del projecte de senyalització de barris, camins, cases i elements patrimonials de Palou
elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona (en col·laboració amb obres i projectes).
2017 /nov Acompanyament a la implementació d'una formatgeria a Palou: la seu, magatzem, i obrador, que des
d'octubre de 2017 estan instal·lats a Can Ventosa
2018 /mai Treballs d'acompanyament per a la implementació de noves activitats de producció hortícola. Mediació
amb propietaris
2018 /set Captació d'un nou projecte agrari a Palou: Cal Tabaquet. Es tracta d'una empresa productora d'horta.
Aquest 2018 ja han plantat en una parcel·la de Palou i estan amb tractes amb dos propietaris més.

Millorar la infraestructura de regadiu
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Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalimentari de Palou
Accions
2016 /mar Acompanyament a un productor d'horta de Palou per a la recuperació d'una parcel·la de regadiu
mitjançant la col·laboració entre propietaris i la millora d'infraestructures de regadiu.
2016 /nov Creació d'un grup de treball per a la catalogació dels elements del reg de Palou.
2017 /mar Col·laboració amb serveis i via pública per a netejar un tram de les infraestructures de reg de Palou
per a usos agraris.
2017 /mai Contactes amb l'ACA per tal d'abordar la gestió dels elements vinculats amb el reg: inventari i
catalogació d'elements, titularitats i drets d'ús, gestió i protecció...
2017 /des Millora de trams puntuals d'infraestructures de regadiu, en concret: tram del camí de Can Bou i tram a
la zona de Can Cristòfol (en col·laboració amb via pública i serveis)
2018 /gen Prospecció i diagnosi d'un tram de la mina de Can Mayolet per tal de conèixer-ne millor el recorregut i
l'estat de manteniment (en col·laboració amb via pública i serveis)
2018 /jun Prospecció de la mina de Can Mayolet per a la seva eventual catalogació al catàleg de béns (en curs)

Diversificar la producció i augmentar el valor afegit de l'activitat agrària
2015 /nov Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la
Plaça de la Porxada.
2016 /gen Col·laboració amb el postgrau de Dinamització Local Agroecològica (UAB) que, per segon any, ha
visitat el paratge de Palou i ha analitzat l'estratègia de dinamització agrària que s'està impulsant des
de l'Ajuntament.
2016 /gen Col·laboració amb el Màster d'arquitectura del paisatge (UPC) que aquest any incorporat el paratge de
Palou com a objecte d'estudi i ha permès disposar de vuit propostes d'intervenció paisatgística.
2016 /gen Recolzament al projecte de Banc de llavors del Vallès Oriental (acció contínua): reunions periòdiques
de seguiment, comunicació web (agenda, notícies, atenció a sol·licituds, manteniment bases de
dades), coorganització d'activitats divulgatives, etc.
2016 /mai Treballs de base per a la implementació d'unou mercat de productors de Granollers: enquesta a
possibles productors, disseny del mercat, proposta de bases.
2016 /mai Convocatòria de 2016 de subvencions a la producció i comercialització Productes de Palou, amb una
dotació de 13.000 €. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d'octubre (aprovació de les bases per la
Junta de Govern i formularis).
2016 /jun Resolució i tancament dels expedients relatius a la convocatòria de subvencions a la producció i
comercialització de Productes de Palou 2014, que ha beneficiat a cinc projectes.
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'Hosteleria del Vallès Oriental.
2016 /des Atorgament de les subvencions a la producció i comercialització de Productes de Palou 2016 a quatre
projectes (elaboració de formatge, producció de llet, elaboració de vi i engreix de pollastre) per un
valor total de 13,000 €.
2016 /des Difusió als possibles interessats de la convocatòria del nou mercat de proximitat de Granollers,
dissabtes al matí a la Plaça de la Corona. Suport en l'avaluació de les sol·licituds i atorgament de
llicències.
2016 /des Cercar l’acord amb els propietaris agraris de Palou per fomentar la visita d’escoles a les explotacions
agràries.
2017 /gen Posada en marxa del Mercat del Dissabte, el nou mercat de productors de la Plaça de la Corona.
2017 /gen Col·laboració continuada amb el projecte de Banc de Llavors del Vallès Oriental: reunions periòdiques,
tasques de comunicació, alimentació de la web, etc.
2017 /jul
Activitats al voltant del mercat del dissabte: Taller de planter d'hivern i tast de varietats locals de
tomàquet, xerrada i tast de: "la cultura del vi i la DO Alella", jornada: "Els mercats de pagès com a
eina de comercialització"
2017 /nov Concurs per a la renovació de llicències al Mercat del Dissabte. Principals canvis: els productors de
producte fresc han de ser ecològics i/o de la comarca.
2017 /des Incorporació de la ruta dels "Productes de Palou" a la "Guia d'Activitats i Recursos per als Centres
Educatius"
2018 /feb Activitat de dinamització al Mercat del Dissabte: celebració del primer aniversari
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Dinamitzar l'activitat agrària del sector agroalimentari de Palou
Accions
2018 /mai Passejada: "Productes de Palou, el gust de la proximitat" en el marc del projecte "de l'hort a la
biblioteca" (en col·laboració amb Can Pedrals)
2018 /jul
Activitat de dinamització al Mercat del Dissabte: "show cooking" i tast de varietats locals de tomàquet
(co-organitzat amb el Consell Comarcal)
2018 /jul
Anunci del Mercat del dissabte a "Productes de la Terra", suplement especial del diari Ara sobre
producte local.
2018 /oct Activitat al Mercat del Dissabte: presentació i tast de l'anyada 2017 de vi Beier, el vi de Palou.
2018 /des Atorgament de les subvencions a la producció i comercialització de Productes de Palou 2018 a 5
productors de Palou per un valor total de 13,000 €.

Gestionar el servei local d'ocupació
Accions
Gestionar el servei a les empreses de selecció de persones (borsa de treball)
2015 /des Durant l'any 2015 des del servei de borsa de treball es van gestionar 299 ofertes, amb 592 llocs de
treball ofertats. D'aquests, es van cobrir 305 llocs, 252 dels quals amb usuaris del servei i la resta amb
usuaris d'altres serveis de Xarxa Xaloc
2016 /jul
Durant el primer semestre del 2016 des del servei de borsa de treball s'han gestionat 142 ofertes amb
222 llocs de treball ofertats. D'aquests, s'han cobert 114, 96 dels quals amb usuaris del servei i la
resta amb usuaris d'altres serveis de lXarxa Xaloc
2016 /des Durant l'any 2016 des del servei de borsa de treball s'han gestionat 293 ofertes, amb 540 llocs de
treball ofertats. D'aquestes, s'han cobert 258, 224 dels quals amb persones usuàries del nostr servei i
la resta amb usuaris d'altres serveis de Xarxa Xaloc
2017 /jun Fins a 31/05/2017 des del servei de borsa de treball s'han gestionat 90 ofertes, amb 167 llocs de
treball ofertats. D'aquests, s'han cobert 68, 66 de les quals amb persones usuàries del nostre servei i
la resta amb usuaris da'ltres serveis de Xarxa Xaloc
2017 /set A 30/09/2017 les ofertes gestionades es situen en 224, amb 430 llocs de treball ofertats. D'aquests
s'han cobert 196, dels quals 160 amb usuaris del servei i la resta amb usuaris d'altres serveis de la
Xarxa Xaloc
2017 /des Durant l'any 2017 les ofertes gestionades es situen en 333, amb 597 llocs de treball ofertats.
D'aquests s'han cobert 253, dels quals 202 amb usuaris de Granollers i la resta amb usuaris d'altres
serveis de la Xarxa Xaloc
2018 /jun El primer semestre de 2018 es tanca amb 234 ofertes gestionades i 435 llocs de treball ofertats.
D'aquests s'han cobert 252, un 58%, dels quals 205 amb usuaris del servei i la resta amb usuaris
d'altres serveis de Xarxa Xaloc.
2018 /des Durant l'any 2018 s'han gestionat ofertes 429 ofertes de treball que suposen 759 llocs de treball
ofertats. D'aquests s'han cobert 394, dels quals 313 amb usuaris de Granollers i la resta amb usuaris
d'altres serveis de la Xarxa Xaloc.

Accions de formació, orientació i inserció adreçades a persones aturades amb especials dificultats
d'inserció i/o exclusió social
2015 /jun

Durant el 2015 s'executa 1a ed. del Projecte POIL de la Diputació, on Granollers participa amb
Consell comarcal i 20 municipis més. El projecte s'ha adreçat a 100 persones aturades, ha ofert
formació i bonificacions contractació per empreses del metall.
2015 /des Al desembre de 2015 es posa en marxa el projecte Joves per l'Ocupació de la Generalitat, adreçat a
15 joves i que inclou 300 h de formació en l'especialitat "Tècniques culinàries i manipulació d'aliments"
i la possibilitat de fer pràctiques en empreses.
2016 /mai En el marc del Programa Treball i Formació PANP 2015 de la Generalitat s'ha contractat 21 persones
aturades de més de 45 anys, 6 mesos a jornada complerta, de nov 2015 a maig 2016. Durant el
contracte han realitzat 120 h de formació professionalitzadora.
2016 /set Al set de 2016 s'inicia la 2a ed. del Projecte POIL de la Diputació, amb Consell Comarcal i 21
municipis més. Adreçat a 100 persones aturades, ofereix formació i bonificacions contractació
empreses metall, automoció i ind. Auxiliars.
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Gestionar el servei local d'ocupació
Accions
2016 /des El projecte Ponts a la Feina (3a edició) ha atès a 102 participants que han rebut orientació laboral i
formació auxiliar cuina, activitats auxiliars de magatzem, control d’accessos,neteja industrial i
cambrera de pisos, amb pràctiques en empreses.
2016 /des Al desembre de 2016 es posa en marxa el projecte Joves per l'Ocupació de la Generalitat, adreçat a
20 joves i que inclou 300 h de formació en l'especialitat "Iniciació a la mecànica de vehicles" i la
possibilitat de fer pràctiques en empreses.
2016 /des Al desembre de 2016 es posa en marxa el projecte 30 plus de la Generalitat, adreçat a 40 persones
majors de 30 anys aturades de Granollers i a les empreses del territori. El projecte inclou formació
pels participants i bonificacions a la contractació.
2017 /gen Al gener de 2017 s'ha posat en marxa la 4a edició del projecte Ponts a la feina, adreçat a 60 persones
del barri del Congost i que inclou itineraris personalitzats d'inserció i formació professionalitzadora
amb 4 itineraris diferents
2017 /gen En el marc del Programa Treball i Formació 2016 de la Generalitat s'ha contractat 20 persones
aturades majors de 45 anys i 11 persones perceptores de RMI. Els contractes tenen durada de 6
mesos a jornada complerta i inclouen formació professionalitzadora
2017 /jun Fins a 30 de maig de 2017 en el Projecte Ponts a la feina s'han atès a 62 persones, de les quals 52
han participant en alguna actuació del projecte i s'han realitzat 5 accions formatives, tutoritzacions,
orientació laboral i pràctiques en empreses.
2017 /jun A 30 de maig de 2017, participen en el Programa Joves per l'Ocupació 19 persones joves, que han
realitzat el curs d'iniciació a la mecànica de vehicles (300h) i actualment 12 d'ells estan realitzant
pràctiques en empreses.
2017 /jun A 30 de maig de 2017 totes les persones participants del Programa Treball i Formació continuen els
seus contractes i ja han realitzat les accions formatives corresponents, tant en la línia PANP com RMI.
2017 /jun A 30 de maig de 2017 en el marc del programa 30 plus, 13 empreses estan en tràmit de contractació
de candidats del programa o ja han formalitzat els seus contractes.
2017 /jun a 30 de maig de 2017 23 persones aturades de Granollers participen en el Projecte POIL, d'àmbit
comarcal. En el marc del programa s'han realitzat ja 8 accions formatives i continuen els contactes
amb empreses per la gestió d'ofertes laborals.
2017 /ago El 30 d'agost va finalitzar la 2a edició del programa POIL 16, executat amb el Consell Comarcal. Hi
han participat 27 persones de Granollers, s'han realitzat 10 accions formatives i al finalitzar el
programa 10 persones havien trobat feina.
2017 /oct l'1 d'octubre ha finalitzat el període per que empreses puguin acollir-se a subvencions per contractació
en el marc del programa 30 plus. S'han formalitzat 27 contractes, 12 dones i 15 homes, repartits entre
16 empreses de Granollers i comarca.
2017 /oct S'han presentat al Servei d'Ocupació de Catalunya les sol·licituds de subvenció del 2017 per
desenvolupar noves edicions dels Programes 30 plus, Treball als Barris, Treball i formació i formació
ocupacional.
2017 /des Des de novembre de 2017 està en funcionament la 2a edició del programa 30 plus, que ofereix
bonificacions a les empreses per la contractació de persones aturades de més de 30 anys. El període
per acollir-se a les mateixes finalitzarà el 31 d'agost de 2018
2018 /gen A Desembre de 2017 s'ha posat en funcionament el nou programa UBICAT, del SOC, que permetrà
oferir més de 600 hores d'orientació sociolaboral, individual i grupal, a més de 80 persones de
Granollers, aturades o que vulguin fer millora de feina.
2018 /gen Entre desembre 2017 i gener 2018 s'inicia nova edició Programa Treball i formació SOC, que
permetrà contractar 35 persones, 23 durant 6 mesos i 12 durant 12 mesos, a jornada complerta. Els
participants realitzaran també formació professionalitzadora.
2018 /gen Al desembre 2017 finalitza la 4a edició del Projecte Ponts a la feina, amb 68 participants atesos i un
80% d'inserció i s'inicia una 5a edició que podrà atendre a 60 persones, oferir formació
professionalitzadora, pràctiques en empreses i orientació.
2018 /jun Durant el primer semestre de 2018, en el marc del programa Ponts a la feina, 53 persones han
participat en les accions d'orientació, formació i inserció previstes en el programa i s'han desenvolupat
4 itineraris formatius professionalitzadors.
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Accions
2018 /jun

2018 /jun

2018 /jun

2018 /set

2018 /nov

2018 /nov

2018 /des

2018 /des
2018 /des

2019 /gen

2019 /gen

2019 /gen

Fins a 30 de juny de 2018 han participat en el programa 30 plus 37 persones aturades, que han
realitzat formació a mida, i s'han acollit a la subvenció de contractació 22 empreses. El període per
acollir-se als ajuts finalitza l'1 d'agost.
Durant el primer semestre de 2018 s'han pogut beneficiar de les accions d'orientació del programa
UBICAT 51 participants, que han realitzat quasi 350 hores d'orientació per l'ocupació individual i
grupal.
Durant el 1er trimestre de 2018 s'han desenvolupat accions formatives professionalitzadores i
transversals ofertes a les 33 persones contractades pel Programa Treball i formació. Al mes de juliol
finalitzen els primers contractes de 6 mesos de durada.
A 1 d'agost de 2018 finalitza la fase per subscriure contractes subvencionats per empreses a través
del programa 30 plus convocatòria 2017, subvencionat pel SOC amb 40 contractes formalitzats i totes
les places atorgades cobertes.
S'inicia la nova edició del programa 30 PLUS, convocatòria 2018, del SOC, que ofereix 35 places per
que les empreses del territori contractin a persones aturades majors de 30 anys, que han rebut
orientació i formació.
El SOC aprova subvenció per realització nou programa CONNECTA JOVE VO, convocatòria 2018,
adreçat a 120 joves entre 16 i 29 anys de la comarca; es desenvoluparà en col·laboració amb PIMEC,
CCVOr i Aj Les Franqueses. Ofereix orientació, formació i inserció
El SOC aprova subvenció per realització nou programa ENFEINA'T convocatòria 2018, que permetrà
contractar durant 2019, 7 persones aturades llarga durada durant 12 mesos i 3 durant 6 mesos per
treballar en diferents serveis municipals i rebre orientació.
Finalitza el programa UBICAT convocatòria 2017; s'han pogut beneficiar de les accions d'orientació 78
participants, que han realitzat 1965 hores d'orientació per l'ocupació individual i grupal.
Finalitza el programa Ponts a la feina convocatòria 2017, del SOC on s'han atès 143 persones, de les
quals 64 han participat realitzant itineraris de formació i orientació sociolaboral. S'han ofert 6 accions
formatives transversals oprofessionalitzadores.
S'inicia la nova edició del Programa Ponts a la feina convocatòria 2018, subvencionat pel SOC, on
està previst que hi participin 60 persones i es realitzin 6 accions formatives transversals o
professionalitzadores
Entre desembre 2018 i gener 2019 s'inicia nova edició Programa Treball i formació SOC, que
permetrà contractar 31 persones, 19 durant 6 mesos i 12 durant 12 mesos, a jornada complerta. Els
participants realitzaran també formació
S'inicia la nova edició del programa UBICAT convocatòria 2018, subvencionat pel SOC, que permetrà
seguir oferint accions d'orientació i acompanyament, individuals i grupals a un mínim de 59 persones.

Programació de cursos de formació ocupacional
2015 /des A finals de l'any 2015 es van iniciar els 2 cursos subvencionats de formació ocupacional per a
persones aturades (convocatòria 2015): Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials (15 places) i en domicilis (15 places).
2016 /des A finals de l'any 2016 s'han iniciat els 2 cursos subvencionats de formació ocupacional per a persones
aturades (convocatòria 2016): CP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
socials (15 places) i en domicilis (15 places).
2017 /jun A 30 de maig de 2017 el CP d'atenció sociosanitària en institucions socials està en la fase de les
pràctiques formatives i s'han formalitzat 12 convenis amb empreses per acollir a 15 alumnes; el CP de
domicilis està a punt de finalitzar la fase teòrica.
2018 /gen Al desembre de 2017 s'ha iniciat el CP d'atenció sociosanitària en domicilis amb 15 participants i al
febrer 2018 s'iniciarà el d'atenció sociosantària en institucions, en fase de selecció actualment. Tots
dos CP estan finançats pel SOC.
2018 /jun Durant el primer semestre de 2018 s'han dut a termes els mòduls teòrics dels 2 Certificats de
professionalitat de l'àmbit sociosanitari, amb 15 i 14 alumnes respectiva ment i s'han iniciat les
pràctiques en empreses dels mateixos.
2018 /des A desembre 2018 Finalitzen els dos CP d'Atenció sociosanitària a persones dependents en
institucions socials i en domicilis; 26 persones de les 37 que han participat han obtingut certificat de
professionalitat i 16 han trobat feina en el sector.

05/04/2019

Pàg. 34 de 46

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica

Gestionar el servei local d'ocupació
Accions
Contractació temporal de persones aturades
2015 /des En el marc del Pla de Xoc 2015 s'han contractat 103 persones aturades, en tres torns de contractació,
durant 6 mesos a jornada complerta, per la realització de diferents projectes en diverses àrees
municipals.
2016 /jun En el marc del Pla de Xoc 2016, està previst contractar 90 persones aturades, durant 6 mesos a
jornada complerta, per la realització de diferents projectes en diverses àrees municipals. Durant el
mes de juny s'ha incorporat un primer torn amb 41 persones.
2016 /jul
En el marc del pograma treball i formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, l'Ajuntament ha
contractat 16 persones aturades perceptores de Renda Mínima, durant 6 mesos a jornada complerta
(de desembre 2015 a juny 2016)
2016 /des Durant el mes de desembre de 2016 s'ha incorporat el segon torn de persones contractades per plans
d'ocupació en el marc del Pla de Xoc 2016. Han estat 40 persones contractades durant 6 mesos a
jornada complerta
2016 /des En el marc del Pla de Xoc 2016 s'ha ofert a totes les persones contractades per plans d'ocupació la
possibilitat de realitzar formació. S'han realitzat 3 edicions d'un curs de carretons elevadors (45h), 2
edicions d'un curs d'excel (45h)
2017 /mai En el marc del Pla de Xoc 2017 està previst contractar 64 persones aturades, en tres fases de
contractació (juny, juliol i setembre). Els contractes seran de 9 mesos a jornada complerta. Ja s'ha
realizat la selecció del primer torn a incorporar.
2017 /mai En el marc del Pla de Xoc 2017 totes les persones contractades tindran accés a realitzar formació
professionalitzadora per la millora de la seva ocupabilitat. S'han organitzat les accions formatives pel
primer torn, vinculades a PRL de la construcció.
2018 /gen Durant gener i febrer 2018 s'estan realitzant les formacions de les persones contractades en 2on i 3er
torn dels plans d'ocupació de pla de xoc 2018, amb una durada total de 80 hores.
2018 /gen Durant el 2018 està previst fer un màxim de 64 nous contractes de plans d'ocupació municipals, amb
durada de 9 mesos i a jornada complerta repartits en tres torns d'incorporació. Totes les persones
contractades rebran formació dins el contracte.
2018 /jun Al març de 2018 es va fer un primer torn de contractació de 29 persones del pla de xoc municipal
2018 i al juny un segon torn amb 14 persones més. Tots els contractes tenen una durada de 9 mesos
a jornada complerta i reben formació dins l'horari laboral.
2018 /set A setembre de 2018 es va incorporar el darrer torn de plans d'ocupació municipals amb 13 persones
contractades. En total s'han contractat al 2018, 56 persones durant 9 mesos a jornada complerta.
Durant el contracte totes han rebut formació.
2018 /des Durant el 2018, mitjançant programes subvencionats pel SOC, convocatòries 2017, s'han contractat a
44 persones aturades: 33 al Treball i formació, 6 a Treball als barris i 5 joves en pràctiques. 12
contractes de12 mesos i 21 contractes de 6 mesos.

Subvencionar la contractació de persones a Granollers
2016 /feb
2016 /mar

2016 /des
2017 /nov
2018 /des

Convocada al 2016 la subvenció a les empreses per a la contractació de majors de 45 anys, en el mar
del Pla de Xoc 2016, amb una dotació de 30.000 €, el termini de sol·licitud finalitza 30 d'octubre 2016.
Convocada al 2016 la subvenció a les empreses per a la contractació de joves menors de 30 anys, en
el mar del Pla de Xoc 2016, amb una dotació de 45.000 €, el termini de sol·licitud finalitza 30 d'octubre
2016.
Subvencionats 13 contractes de menors de 30 anys, i 13 contractes de majors de 45 anys, en la
convocatòria de 2016
Subvencionats 4 contractes de menors de 30 anys, i 10 contractes a majors de 45 anys, en la
convocatòria de subvencions de 2017.
Subvencionats 10 contractes de persones menors de 30 anys, i 6 contractes de majors de 45 anys, en
la convocatòria de subvencions de 2018.

Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la C-17
Accions
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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 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 /mar La comissió executiva identifica els 9 projectes estratègics que constiteueixen el full de ruta de la
Xarxa C-17.
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.
2018 /gen La Xarxa C17 compta amb 37 membres a gener de 2018.
2018 /jun El Consell General de l'Associació Xarxa C-17 de 9 de juliol a Torelló aprova la incorporació de 4
noves empreses. La Xarxa C-17 suma 41 membres.
2018 /oct El 10 d'octubre la Xarxa C-17 organitza a Vic una jornada tècnica sobre el reptes del corredor elèctric
de la carretera C-17.

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 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
2016 /des La web de la Xarxa C-17 incorpora un nou apartat dedicat a la descripció i seguiment dels projectes
estratègics
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.
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Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la C-17
Accions
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".
2018 /jun El Consell General de l'Associació Xarxa C-17 celebrat el 9 de juliol a Torelló repassa l'estat de
situacvió dels 11 projectes estratègics.
2018 /set El 10 d'octubre la Xarxa C-17 organitza a Vic una jornada tècnica sobre el reptes del corredor elèctric
de la carretera C-17.
2018 /nov Adif ha elaborat el projecte per suprimir els passos a nivell de la línia ferroviària R3, per import de
990.000 € , i ha realitzat l’estudi d’impacte ambiental per a la duplicació de via entre Parets del Vallès i
la Garriga.
2018 /des La Generalitat ha planificat i aprovat la construcció d'un tercer carril el la ctra. C-17, entre Mollet i
Granollers, amb un cots de 30 milions d'euros.
2018 /des Conveni de col·laboració entre Ajuntament, Hospital Clínic i Fundació Hospital de Granollers per
construir a Granollers un edifici de 2.812 m2 destinat a servei de radioteràpia, que doni servei a la
població del corredor de la C-17.

Mantenir el Pla de xoc de mesures socials per pal·liar els efectes de la crisi econòmica,
prioritzant la creació d’ocupació
Accions
Aprovació del Plans de Xoc de 2016 i 2017 de mesures per combatre els efectes de la crisi econòmica
2016 /mar El Ple de març 2016 dota amb 1.500.000 € el Pla de Xoc de 2016: Habitatge ( 84.000€), Foment de
l'Ocupació (1.137.500 €), Beques ( 166.500 €). Subvencions econòmiques (70.000 €), Subvencions
entitats (39.000 €), Formació (53.000 €)
2016 /mar En les sessions de febrer i març de 2016 del Consell Econòmic i Social es debaten i s'aproven les
mesures del Pla de Xoc de 2016.
2016 /des Atorgats el 100% dels fons per subvencionar la contractació (menors de 30 i majors de 45 anys),
l'autoocupació, les iniciatives econòmiques i la producció de Palou.
2016 /des 90 persones en situació d'atur han estat contractades en els plans d'ocupació del Pla de Xoc 2016.
2017 /abr En les sessions de gener, març i abril del Consell Econòmic i Social es debaten i s'aproven les
mesures del Pla de Xoc de 2017.
2017 /mai El Ple d'abril de 2017 dota amb 1.540.000 € el Pla de Xoc de 2017: Habitatge (104.000€), Foment de
l'Ocupació (1.095.000 €), Beques ( 151.000 €). Subvencions econòmiques (58.000 €), Subvencions
entitats (44.000 €), Formació (38.000 €).
2018 /gen El fons del Pla de Xoc, per import de 1,5 milions d'euros, s'integra en el Pressupost de l'Ajuntament de
2018 des de la seva aprovació inicial, per tal de donar continuïtat a les mateixes mesures aplicades al
2017.

Avaluar anualment la necessitat de mantenir el pla de xoc.
2016 /nov El Pressupost aprovat per a 2017 preveu 1.500.000 € per al Pla de Xoc de 2017.
2017 /gen Sessió del Consell Econòmic i Social al gener 2017 per avaluar el resultat del Pla de Xoc de 2016.
2017 /mar En les sessions de març i abril del Consell Econòmic i Social es debaten i s'aproven les mesures del
Pla de Xoc de 2017.
2018 /gen El Consell Econòmic i Social del 15 de gener de 2018 valida la continuïtat de les mesures contra la
crisi en el marc del Pressupost Ordinari de 2018, per import de 1,5 milions d'euros.

Desenvolupament del Pla Director de Circuit i del sector del motor
Accions
Desenvolupar el Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial del Motor i la Mobilitat (PECT)

05/04/2019

Pàg. 37 de 46

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica

Desenvolupament del Pla Director de Circuit i del sector del motor
Accions
2016 /jun

Entre el setembre de 2015 i el juny del 2016 hem identificat els projectes que han d'integrar-se al
PECT. S'han contactat amb un total de 22 entitats entre Clústers, ajuntaments, universitats, CT,
associacions, fundacions i entitats del món del motor
2016 /jul
La Junta de Govern del 26 de juliol aprova la sol·licitud de subvenció per desenvolupar el PECT de la
Mobilitat del Vallès Oriental.
2016 /des Granollers Mercat ha rebut la subvenció del SOC per contractar un tècnic/a AODL per acompanyar a
les empreses del sector del motor en els processos de selecció i formació de personal. Projecte Vallès
Oriental Motor.
2017 /jun A 31/05/17 indicadors del projecte Vallès O Motor són: Empreses visitades 32, persones inscrites a
Borsamotor: 59, entrevistades 17, sessions informatives 1 (9 assistents), accions formatives 1 (13
assistents), jornades d'atansament 1, 23 participants.
2017 /des A 31/12/17 indicadors del projecte Vallès O Motor són: Empreses visitades 63, persones inscrites a
Borsamotor: 115, entrevistades 77, sessions informatives 1 (9 assistents), accions formatives 3 (42
assistents), jornades d'atansament 3, 55

Construir l'equipament Espai Motor Catalunya
2016 /jul

El servei d'Obres i Projectes estima el cost de construcció i proposa el pla d'usos de la primera fase de
l'equipament Espai Motor Catalunya.
2016 /nov El Pressupost d'inversions de 2017 preveu una dotació per a la construcció de l'equipament "Espai
Motor Catalunya".
2017 /set El projecte d'inversions per a la construcció de l'Espai Motor Catalunya s'inclou en la sol·licitud del
PECT de la Mobilitat del Vallès Oriental.

Territori i Ciutat
Medi Ambient i Espais Verds

Promoure el projecte Ecocongost que proposa l’aprofitament de la matèria i l’energia en els
polígons Jordi Camp i Congost
Accions
Coordinar, mantenir i potenciar el grup de treball del projecte EcoCongost
2017 /gen Reunió de seguiment i proposta de projecte europeu Sym Heat amb socis turcs.
2017 /nov Adjudicació de servei per a l'elaboració d'un informe jurídic sobre les alternatives d'implantació d'una
xarxa baixa en carboni de subministrament de calor industrial al polígon Congost.
2018 /jun Presentació per part de Joan Herrera de l'empresa Sinergia de l'informe jurídic sobre les alternatives
d'implantació d'una xarxa baixa en carboni de subministrament de calor industrial al polígon Congost.

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

Adjudicació contracte menor per a la realització del dimensionament tècnic d’alternatives per a la
generació de calor en una xarxa industrial a Granollers.
2017 /des Lliurament dels treballs.
2018 /des Calculadora del potencial solar als polígons i zones no urbanitzables realitzada per l'Institut Cartogràfic
i Geològic de Catalunya.

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
Organització de campanyes de mesures adicionals a la ciutat
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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
2016 /jun

Instal.lació de una unitat de control de la contaminació atmosfèrica durant dos anys en la coberta de
l'arxiu comarcal. Pendent lliurament informe per part de la Diputació.
2017 /gen Organització de la campanya addicional de mesuraments a l'hivern amb dosímetres passius a la
ciutat. Suport de la UOS en la instal.lació i desinstal·lació.
2018 /gen Sol·licitud a la Xarxa de Municipis de la Diputació. Adquisició i instal·lació de dispositius de control de
la contaminació atmosfèrica integrables a la plataforma Sentilo i Integració de les dades contaminació
atmosfèrica i acústica.
2018 /oct Instal.lació de la unitat mòbil de la Generalitat al carrer Pla de Baix amb Ronda Sud durant el mes de
novembre. Retirada el 11 de desembre de 2018
2018 /des Nova campanya amb dosímetres passius per mesurar Nox a la ciutat. Resultats al gener de 2019

Caracterització del material particulat a la ciutat
2015 /oct

Lliurament de l'informe i revisió dels resultats.

Impulsar actuacions als polígons per incrementar la simbiosi industrial i reduir l'impacte
ambiental de les activitats econòmiques a la ciutat
Accions
Foment de bossa de subproductes al polígon
2016 /jun

Organització de sessió de treball amb empreses per part de Granollers Mercat i cessió de dades per
part de l'Agència de Residus de Catalunya.

Calcular el potencial solar de les cobertes de naus industrials del municipi de Granollers, a partir de la
utilització de dades capturades amb el sensor LIDAR.
2017 /mai Adjudicació a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catlunya de l'estudi del potencial solar.
2017 /des Lliurament dels treballs per part de l'Institut Cartogràfic.

Avaluació del comportament tèrmic de les naus i zona industrial de Granollers, per tal de determinar-ne
les condicions tèrmiques d’aïllament i les polítiques, per tant, de control i seguiment de l’estalvi energètic.
2016 /jun

Pressupost i valoració dels treballs per part de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

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.
2018 /jul
Acabades les obres de millora de funcionament i organització de la planta soterrani del mercat
municipal. Magatzem,obradors i cambres frigorífiques.
2018 /nov Treballs de repassos,comprovacions funcionament i posta en marxa instal.lacions.

Urbanitzar el carrer Sabadell al polígon de Jordi Camp.
Accions
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Urbanitzar el carrer Sabadell al polígon de Jordi Camp.
Accions
Urbanitzar el carrer Sabadell al polígon de Jordi Camp.

D’acord amb els industrials del polígon, dur a terme la reurbanització del polígon de la Font
del Radium.
Accions
D'acord amb els industrials del polígon, dur a terme la reurbanització del polígon de la Font del Radium
2018 /gen Redacció de projecte executiu de millora de les infraestructures i serveis del C. Dr Trueta i C.Alfred
Nobel.
2018 /gen Es presenta el projecte de millora de les infraestructures i serveis del C Dr Trueta i C Alfred Nobel a
una línia de subvencions de la Diputació de Barcelona
2018 /des Aprovació del Projecte de reurbanització dels C.Duran i Reynals, Alfred Nobel, Josep Trueta,Avda
Autovia de l'Ametlla del polígon Font del Radium
2018 /des Aprovació del Projecte de reurbanització C.Severo Ochoa, part del camí de Can Ros dels ocells del
polígons Font del Radium.

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

Desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa l'aprofitament de la matèria i l'energia en
els polígons Jordi Camp i Congost per minimitzar impacte ambiental i fer front a la crisi
econòmica i energètica des de l'empresa augmentant la resiliència
Accions
Desenvolupar el projecte Ecocongost que proposa l'aprofitament de la matèria i l'energia en els polígons
Jordi Camp i Congost per minimitzar impacte ambiental i fer front a la crisi econòmica i energètica des de
l'empresa augmentant la resiliència
2017 /feb

Es segueix treballant en l'anàlisi i la viabilitat de la xarxa d'aprofitament plantejada al projecte
Ecocongost.
2018 /gen Seguiment en l'anàlisi d'estudi de consums i demandes d'energia.
2018 /jul
Estudi de viablilitat econòmica i jurídica del projecte Ecocongost
2018 /oct Estudi i aplicació d'eines per al desenvolupament del projecte (anàlisi de consum, energia
disponible,...)

Urbanisme i Habitatge

Una vegada construït l'heliport al costat del Circuit 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 ciutat millorin les seves condicions
d'accessibilitat
Accions
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Facilitar que els establiments comercials de la ciutat 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

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
2018 /jun

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

Sector industrial 112
2017 /jun
2018 /abr

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.
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.
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
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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
2017 /abr

P.I. Coll de la Many: optimització dels vials al polígon per tal d'incrementar l'espai públic d'aparcament.
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 Finalitzen les obres de nou aparcament al PI Congost. S'han creat més de 330 noves places
d'aparcament al carrer Marconi.
2017 /des Es treballa en la millora de l'aparcament del PI Coll de la Manya.

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.

Un cop aprovat el Pla director del Circuit, treballar de forma conjunta amb la resta de ciutats
del seu àmbit i amb el Govern de la Generalitat, per concretar inversions i noves activitats de
desenvolupament econòmic
Accions
Participació en la Comissió Tècnica de Seguiment del PDU del Circuit
2016 /des Participació en la Comissió, que la conformen els tres Ajuntaments afectats, Incasòl, Generalitat, i
Circuits de Catalunya i RACC.

Conveni marc entre els ajuntaments implicats, Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al
desenvolupament de les determinacions del PDUCircuit S'introdueixen millores per intervenir en
l'ordenació dels sectors.
2016 /oct

S'aprova en el Ple d'octubre 2016 l'esborrany del Conveni marc entre els ajuntaments implicats,
Generalitat, Incasòl, Circuits de Catalunya i RACC, per al desenvolupament de les determinacions del
PDUCircuit.

Accions per a impulsar la modernització i integració ambiental del circuit i el seu entorn.

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.
2018 /jul
Elaborats els projectes de millora amb 3r carril de la C-17 entre Granollers i Mollet. Prevista licitació de
les obres per fases cap a finals del 2018, per poder iniciar obres durant el 2019.

Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l’AP 7 per millorar la mobilitat interna
dels vehicles a Granollers
Accions
Continuar l'acció des del territori, per mantenir planificada aquesta actuació i l'elaboració dels estudis
tècnics informatius i d'impacte quan les condicions pressupostàries permetin la seva programació i
inversió en els pressupostos de la Generalitat
2016 /gen L'Ajuntament de Granollers ha demanat a la Generalitat que estudiï la manera d'executar les calçades
laterals de l'AP-7, una actuació que considera que solucionaria els problemes que comporta el trànsit
per la ronda sud.
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Aconseguir la construcció de les calçades laterals de l’AP 7 per millorar la mobilitat interna
dels vehicles a Granollers
Accions
2018 /jul

El nou Govern de l'estat ha confirmat la supressió de peatges a l'AP7 coincidint amb l'acabament de la
concessió el proper 2021. Sent així l'Ajuntament demanarà repensar i reformular aquests projectes
per evitar duplicacions i ocupació innecessària de sòl

Potenciar l’ús del transport públic a partir de l’extensió i la millora de la xarxa ferroviària i del
transport col·lectiu per carretera. Desdoblament de la línia Barcelona-Vic i acord amb el
Ministeri de Foment per la primera fase de desdoblament R3
Accions
Treballar en l'avaluació i anàlisi de la proposta de desdoblament de la línia de rodalies R3
2016 /abr

Es compareix al tràmit de consulta i exposició pública de l'Estudi d'Impacte ambiental del projecte de
desdoblament de la línia R3 de rodalies.
2016 /mai Reunió de treball amb tècnics d'ADIF per tal de consensuar aspectes del projecte de desdoblament de
la línia estratègics per a la ciutat.
2018 /jun Consensos previs a l'obra de supressió dels passos a nivell de la R3 per part d'ADIF

Sol·licitar a RENFE que els trens regionals Girona-BCN s'aturin a l’estació de GranollersCentre, per millorar la comunicació ferroviària amb aquestes ciutats, i alhora la comunicació
d'aquestes amb Bellaterra.
Accions
En el marc de les relacions amb els responsables RENFE-ADIF de Catalunya, per a la millora de les
estacions i els serveis ferroviaris, s'ha defensat l'aturada a Granollers dels trens regionals, atès que
faciliten la mobilitat entres les línies R2 i R8
2017 /des Trobades: a Madrid entre l'Alcalde i el president d'ADIF i a Barcelona entre tècnics de l'Ajuntament i
de Renfe i ADIF per preparar les actuacions de millora de la línia R3, les actuacions a l'estació de
Granollers Centre (ascensors).
2018 /gen Represa del grup de treball per la cobertura de la R2 al seu pas pel centre de la ciutat.
2018 /gen De manera continuada es fa en totes les ocasions que es tenen trobades amb ADIF.
2018 /jul
L'Ajuntament defensa de manera continuada la conversió de l'estació de Granollers centre en el punt
d'intercanvi entre els serveis regionals i la xarxa de rodalies, en lìnies R2 i R8 , demanant la connexió
entre la R8 i la R4 a Barberà millorant el TP

Continuar treballant amb l’objectiu d'aconseguir el cobriment del ferrocarril, d’acord amb el
conveni signat amb el Ministeri de Foment, sense perjudici 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.
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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 perjudici que es despleguin noves
estratègies per millorar la connexió transversal en la ciutat
Accions
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
Actualitzats els estudis econòmics del sector 110B i presentats en el marc de la comissió bilateral AdifAjuntament per impulsar el projecte de cobertura de la línia ferroviària R2 al seu pas per Granollers.
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.

Estudiar fórmules que permetin recuperar l’activitat 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

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
Mesures d'incentivació
2017 /set

Es proposa per a les OF 2017, una nova bonificació, del 95% de la quota de l'impost d'obres, per a la
instal·lació de sistemes de captació fotovoltaica.

Via Pública i Mercats

Regular com ha de ser la utilització de l'espai públic, 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.

Dotar de majors serveis l’emplaçament per a les fires d'atraccions, plenament condicionat
tant pels visitants com pels firaires, amb facilitat d'aparcament i accessible amb transport
públic.
Accions
Regular la utilització dels lavabos del recinte firal per a esdeveniments especials
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Dotar de majors serveis l’emplaçament per a les fires d'atraccions, plenament condicionat
tant pels visitants com pels firaires, amb facilitat d'aparcament i accessible amb transport
públic.
Accions
2016 /set

Conjuntament amb Espais Verds i Granollers Mercat s'ha de fixar una regulació que permeti la
utilització dels lavabos existents al recinte firal en cas d'esdeveniments escepcionals. S'elaborarà
protocol.
2017 /jun Es realitzen gestions per veure el que suposaria l'adquisició de lavabos per part de l'Ajuntament que
puguessin destinar-se a cobrir diferents actes sense la necessitat de llogar-los.
2018 /gen Es descarta la compra i es lloguen per la Fira de l'Ascensió a les atraccions del recinte firal.

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
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.

Serveis a la Persona
Cultura

Generació d'espais de treball conjunt i acompanyament amb les empreses dels sector de la
cultura
Accions
Identificar les indústries i comerços culturals de la ciutat, així com els agents privats i crear un espai de
treball comú per compartir necessitats i estratègies de futur.
2017 /gen S'ha redactat el document "Mapa d'accions culturals de Granollers" el qual identifica els diversos
agents culturals tant públics com privats que actuen a la ciutat.

Estudiar les estratègies d'acompanyament i ajuts a l'establiment d'empreses creatives, culturals i
tecnològiques a la ciutat.
Avançar en la promoció i difusió de l'artesania
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Generació d'espais de treball conjunt i acompanyament amb les empreses dels sector de la
cultura
Accions
2017 /gen S'identifica el projecte "Fabricant respostes" de promoció i difusió de l'artesania, que s'impulsa des de
la xarxa municipal de Centres Cívics, com a projecte cultural que dona resposta a aquesta acció.
2018 /des Seguim amb la mateixa línia. I per altra banda i en l'àmbit del comerç d'artesans s'han creat nous
espais de venda, mercat de disseny mensual, DFACTORY i altres
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