Seguiment abril
2019

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 Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic per localitzar els reptes identificats al llarg
del cicle de conferències, a través de la reflexió conjunta amb la ciutadania.
2018 /nov Recull de les relatories de les tres conferències a la pàgina web del II Pla Estratègic, que destaquen
aquells reptes que afrontaran les ciutats del segle XXI, vinculats als ODS.

Arxiu Municipal

Potenciar l’Arxiu com a referent pel coneixement de la història i de la ciutat a través dels seus
fons
Accions
Desenvolupar a través de l’Arxiu un espai d’acolliment i presentació d’estudis i treballs de recerca
vinculats a la ciutat.
2016 /jun
2017 /jun

2017 /jun
2017 /des

2017 /des
2017 /des

2017 /des
2018 /gen

24/04/2019

S'ha posat a disposició pública a través de l'Arxiu Digital tota la documentació digitalitzada dels fons
de l'Arxiu Municipal relativa al bombardeig de 31 de maig de 1938.
S'han realitzat diverses trobades amb centres educatius, entitats i persones a títol individual per tal
d'ampliar el contingut dels estudis i treballs de recerca i establir les bases per a noves aportacions a la
plataforma digital.
S'està desenvolupant un apartat dins de l'Arxiu Digital per acollir estudis i treballs de recerca de ciutat.
S'han incorporat en el nou apartat de l'Arxiu Digital: treballs de recerca de diversos centres educatius i
una tesis doctoral, a més d'estudis i publicacions. En total: 13214 pàgines corresponents a 199 articles
i treballs i 61 publicacions completes.
S'ha incorporat i posat a disposició pública a l'Arxiu Digital: 15468 pàgines, corresponents a 4220
documents d'arxiu; i 1553 exemplars de premsa, corresponents a 73942 pàgines.
Al llarg del 2017 s'ha contactat amb els centres educatius de secundaria de Granollers i entitats per la
possiblitat d'incorporar treballs de recerca i publicacions en aquest nou apartat d'Estudis i Publicacions
de l'Arxiu Digital.
S'ha desevolupat un nou apartat del portal de l'Arxiu Digital anomenat d'Estudis i Publicacions.
S'ha presentat una nova versió del Portal web de l'Arxiu Digital i noves incorporacions de documents,
premsa i estudis i pubilcacions: http://arxiumunicipal.granollers.cat/ArxiuDigital/
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Projectes Estratègics i Comunicació
Arxiu Municipal

Potenciar l’Arxiu com a referent pel coneixement de la història i de la ciutat a través dels seus
fons
Accions
Buscar, en la mesura que sigui possible, una nova ubicació física amb espais d'atenció als usuaris, de
treball, de dipòsits de documents i sobretot d’activitats públiques i de treball amb els voluntaris.

Crear una línia de publicacions específica sobre la ciutat, com a eina de promoció de ciutat i
també per estimular la recerca en temes locals
Accions
Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn. També les publicacions dels Museus.
Centre de Cultura de la Pau

Continuar destinant l'1% dels ingressos propis a Cooperació i desenvolupar el Pla director de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat impulsant projectes de cooperació amb
municipis i àmbits estratègics per a Granollers.
Accions
Actualitzar i desplegar un Pla de sensibilització en temes de solidaritat, cooperació i pau, conjuntament
amb les entitats de la ciutat.
2017 /jun

El Pla Director de Cooperació Municipal 2017-2020 ha estat aprovat pel Ple el mes de gener de 2017.

Continuar implementant projectes de cooperació directa municipal, adreçats a enfortiment institucional
dels ajuntaments del sud.
2016 /des S'està desenvolupant el projecte de cooperació directa amb municipis de Marroc, conjuntament amb
IMADEL. S'està estudiant possibilitats amb municipis libanesos.
2017 /jun Finalitzat el projecte de cooperació directa amb IMADEL (al municipi de Sidi Rahal) de suport i
acompanyament per a la posada en marxa del planejament urbà de la ciutat per impulsar el
desenvolupament local.

Suport a la xarxa solidària i foment de mecanismes de treball conjunt amb les entitats per a la millora de la
qualitat dels projectes impulsats des de la ciutat, vetllant per l'eficiència dels recursos públics que es
dediquen a la cooperació
2017 /gen Aprovat el Pla municipal de Cooperació i Solidaritat en el plenari de gener de 2017.
2018 /jun Suport a les iniciatives solidàries de les entitats i vetllem per l'eficiència dels recursos destinats a
cooperació

Impulsar projectes de cooperació que promoguin la transferència de coneixement i l'assistència tècnica,
per tal d'afavorir l'intercanvi i el coneixement mutu.
2016 /jun Projecte de cooperació amb IMADEL i Sidi Rahal de suport institucional i assistència tècnica.
2016 /des S'està desenvolupant el projecte de suport institucional i assistència tècnica a Sidi Rahal (Marroc) i
s'estan estudiant possibles projectes amb municipis libanesos.
2017 /des Participació en el projecte de cooperació liderat per la DIBA "Reforç de les competències de la
Federació de Municipis Al Sahl (Líban) per la promoció de la tranquil·litat pública i de la convivència en
el context de la crisi dels refugiats".

Integració progressiva de la cooperació dins de la planificació estratègica de la ciutat i de la seva
estratègia de relacions internacionals i de projecció externa.
2016 /jun

24/04/2019

Inclusió de la línia estratègica "estimular l'obertura de la ciutat cap a l'exterior" i del projecte del Pla de
Cooperació dins el Pla de Projecció exterior de Granollers.
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Projectes Estratègics i Comunicació
Centre de Cultura de la Pau

Continuar destinant l'1% dels ingressos propis a Cooperació i desenvolupar el Pla director de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat impulsant projectes de cooperació amb
municipis i àmbits estratègics per a Granollers.
Accions
2017 /des Projecte d'enfortiment de vincles amb les comunitats estrangeres amb més presència a la ciutat i
visites a les seves poblacions d'origen: Senegal, Marroc i Perú.

Actualització Pla Director de Cooperació al Desenvolupament
2017 /gen Aprovació el Pla Director Municipal de Cooperació, actualitzat per al 2017-2020, al ple ordinari de
gener.

Consolidar el posicionament exterior i internacional de Granollers com a ciutat constructora
de pau, un element de projecció de la ciutat i de promoció de la seva identitat.
Accions
Consolidar la participació en la Xarxa d’Alcaldes per la Pau (Mayors for Peace), impulsar la Xarxa
Catalana d’Alcaldes per la Pau.
2016 /jun Creació de la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya i pla de treball 2016-2017.
2016 /des La Xarxa Catalana ha celebrat la 1a Assemblea, que ha aprovat el reglament i el pla de treball per als
propers mesos.
2017 /jun S'ha estructurat la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya, amb una persona
responsable de coordinar-la. Desenvolupament d'eines de comunicació (web, xarxes) i seguiment de
projectes.
2017 /des S'està treballant en la creació de la xarxa espanyola, promovent la incorporació de noves ciutats.
Conjuntament amb la Federació espanyola de Municipis i Provincies
2018 /jun Es dona continuïtat al projecte i es posen les bases per constituir la xarxa europea d'Alcaldes per la
Pau. S'han adherit 50 noves ciutats.
2018 /jun La xarxa d'Alcaldes per la Pau ha celebrat la 2a Assemblea, que ha aprovat les línies de treball i el pla
d'acció per els propers anys 2018-2020.
2018 /nov Constituït grup de treball amb AIPAZ y FEMP per elaborar una Agenda de Pau i Convivència als
Municipis amb l'objectiu de construir municipalisme de pau.
2018 /nov La xarxa d'Alcaldes per la Pau ha col·laborat en l’organització de la segona edició del Fòrum Mundial
sobre les Violències Urbanes i Educació per la Convivència i la Pau, com a membres del comitè
organitzador.

Creació d’una plataforma de ciutats per la pau a la Mediterrània, vinculada a Alcaldes per la Pau. Treballar
en projectes amb altres ciutats i entitats d’aquesta àrea geogràfica i traçar sinergies amb altres iniciatives i
xarxes
2016 /des Participació en el comitè organitzador del "Foro contra la Violencia y por la educación para la paz y la
convivencia" que se celebrarà a Madrid el mes d'abril de 2017.
2018 /jun Alcaldes per la Pau, present a les sessions de negociació del Tractat de No Proliferació d'Armes
Nuclears (TNP) el 25 d'abril del 2018.
2018 /jul
Participació en el comitè organitzador de la segona edició del Foro mundial contra las violencias
urbanas y educación para la paz, que se celebrarà a Madrid el novembre de 2018

Avançar en els projectes de recuperació, preservació i difusió de la memòria de la ciutat i els
seus habitants. Fer noves entrevites i posar-les a disposició a través de la secció de fonts
orals de l'Arxiu
Accions
Memòria històrica de la Guerra Civil i el bombardeig de Granollers: tancar el cicle d’entrevistes amb
testimonis i realitzar accions intergeneracionals
2016 /jun

24/04/2019

S'han realitzat la darrera tanda d'entrevistes (vídeo) per incorporar a l'Arxiu de fonts orals.
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Avançar en els projectes de recuperació, preservació i difusió de la memòria de la ciutat i els
seus habitants. Fer noves entrevites i posar-les a disposició a través de la secció de fonts
orals de l'Arxiu
Accions
Memòria de les persones que van ser deportades als camps de concentració
2016 /gen Commemoració del Dia de l'Holocaust (27 de gener) amb l'actuació del Quartet Brossa en record a les
víctimes de l'Holocaust (amb la participació d'Amical Mauthausen).
2017 /gen Programa de commemoració del Dia de l'Holocaust i participació en la Xarxa d'Ajuntaments Mai Més
promoguda per Amical Mauthausen.
2017 /des S'ha signat un conveni amb Amical Mauthausen per consolidar i continuar aprofundint en la
recuperació i la difusió de la memòria històrica, especialment pel que fa a la deportació.
2017 /des Pertinença a la Xarxa Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més, amb altres municipis i Amical
Mauthausen. Sensibilització dels joves en la convivència, la tolerància, el respecte a la diferència i la
defensa dels drets humans.
2018 /gen Commemoració Dia de l'Holocaust amb la col·locació d'una stolpersteine davant del que va ser el
domicili de cadascun dels 7 granollerins deportats. Acte públic amb la participació de les famílies.

Memòria històrica vinculada a la resistència antifranquista i la transició democràtica: realitzar entrevistes
amb testimonis que van viure aquests moments.
Memòria dels barris de la ciutat i un programa d’activitats per a la seva difusió. Participació dels veïns i
projecte de dinamització

Recuperació i senyalització dels espais de memòria de la ciutat, incorporant nous espais,
fomentant-ne el coneixement i la dinamització a través de visites guiades, portes obertes i
altres accions.
Accions
Incorporar nous espais vinculats a la repressió franquista, la lluita antifranquista i a la transició democràtica
2017 /jun

Presentació dels resultats de la recerca per localitzar espais de repressió franquista (Conferència
sobre els camps de concentració).
2018 /gen Col·locació de 7 Stolpersteine a l'espai públic, de granollerins deportats als camps de concentració
nazis.
2018 /oct Realització de 3 murs dins del projecte Murs que parlen, vinculats al record i a la memòria dels 80
anys del bombardeig de la Ciutat: "9.05" de l'Erb Mon, "Educar en la memòria, educar per la Pau" del
Roc BlackBlock i "A Refugi" de la Cinta Vidal
2018 /nov Realitzant la recerca dels espais bombardejats per a la propera col·locació de rajoles
commemoratives dels bombardejos del gener del 39.

Commemoració de l’aniversari del bombardeig i fomentar la participació d’entitats en
l’organització d’activitats. Compartir l’esdeveniment amb altres ciutats.
Accions
Treball en xarxa amb altres ciutats i entitats que treballen en la recuperació de la memòria històrica i el
treball per la pau. Propiciar els projectes compartits, que reforcin la identitat de la ciutat i la projecció
exterior.
2016 /mar Projecte amb altres ciutats i entitats europees sobre memòria de ciutats bombardejades, presentat a
convocatòria de la Comissió Europea.
2017 /des Projecte amb AIPAZ i la FEMP per a l'elaboració d'una agenda de convivència i pau als municipis.
2018 /jul
Trobada de membres de la Xarxa d'espais de Memòria del Memorial Democràtic
2018 /oct IV Trobada de la Xarxa de Memòria i Prevenció del feixisme, Mai Més a Torredembarra
2018 /oct Participació activa en el grup de treball de la Diputació de "No discriminació i Igualtat de tracte"

24/04/2019
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Centre de Cultura de la Pau

Programa de solidaritat per donar resposta a la crisi de persones refugiades i de coordinació
per a les accions d'acollida
Accions
Programa de comunicació específic per mantenir informats els diferents públics sobre la situació de les
persones refugiades i les activitats que es duen a terme
2015 /set

Creació d'una web específica que recull tota la informació sobre la crisi de persones refugiades, així
com les novetats que es produeixen i l'agenda de les activitats relacionades
2016 /jun Difusió de la Campanya l'Asil és un dret universal.
2017 /gen Suport i difusió de la campanya "Casa nostra és Casa vostra".
2017 /des Presentació Centre Primera Acollida i pis per a refugiats. Sessions informatives sobre Acollida a
Refugiats i Voluntariat, juntament amb Creu Roja.
2018 /jun Es continua publicant la informació referent a aquest àmbit en un espai concret de la web de
l'Ajuntament: www.granollers.cat/solidaritat

Elaborar un Pla de sensibilització, conjuntament amb les entitats, per tal de difondre la realitat de la
situació que viuen les persones que han de fugir dels seus països a causa de la guerra i cerquen asil a
Europa
2016 /mai Programació activitats de sensibilització sobre la població refugiada en el marc de la commemoració
de l'aniversari del bombardeig "Granollers vila oberta a la pau"
2016 /oct Programa Ciutats Defensores dels Drets Humans: Exposició Síria, Camí de l'exili i xerrades
divulgatives adreçades a la població general i centres educatius
2017 /jun Exposició "Refugiats, per què", per aprofundir en el coneixement de les causes dels desplaçaments
forçats de població i sensibilitzar sobre les conseqüències humanitàries.

Participar activament en les xarxes de municipis i entitats per a la coordinació de l'atenció a les persones
desplaçades i l'acollida de les persones refugiades
2016 /des Participació contínua en grups de treball (FCCD, GenCat, xarxes d'ONG) per treballar en programes
de sensibilització i acollida de persones refugiades.

Crear la taula municipal per coordinar les accions relacionades amb l'acollida de persones refugiades a la
ciutat
2015 /set Creació de la taula amb representants de tots els serveis implicats i elaboració del pla de treball
2016 /des Elaboració i aprovació del Protocol d'Acollida a les persones refugiades, aprovat pel ple municipal
(setembre 2016).
2017 /jun Treball conjunt amb Creu Roja per trobar un pis per acollir una família en fase integració. Centre per a
10 persones refugiades en fase Acollida. Es preveu l'arribada el mes de juliol de 2017.
2017 /des Centre d'Acollida per a 10 persones i un pis per a una família estan operatius des del mes de juliol de
2017, gestionats per Creu Roja.

Crear una taula per a la coordinació amb les entitats de la ciutat que gestionen serveis per a l'acolliment
de persones refugiades
2016 /set
2017 /jul
2018 /jun

Protocol d'Acollida a les Persones Refugiades aprovat.
Pla d'acollida a la ciutat (conjunbtament amb Creu Roja): 1 pis per a la fase d'integració i un centre de
primera acollida amb capacitat per acollir 20 persones cada any
Actualment és Creu Roja qui gestiona els serveis per l'acolliment de les persones refugiades i és amb
qui treballem coordinadament.

Desenvolupar accions educatives vinculades a l’educació per la pau, el respecte al pluralisme,
els drets humans i la democràcia. Treball en Xarxa amb altres ciutats i entitats
Accions
Programa de Ciutats Defensores dels Drets Humans
2015 /oct

24/04/2019

Programa d'Activitats Ciutats Defensores dels Drets Humans i Exposició Living on the edge.
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Desenvolupar accions educatives vinculades a l’educació per la pau, el respecte al pluralisme,
els drets humans i la democràcia. Treball en Xarxa amb altres ciutats i entitats
Accions
2016 /jun
2016 /oct

Projecte Ciutats Defensores 2016
Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016: Exposició Síria Camí de l'Exili i activitats amb
centres educatius i públic en general
2017 /des Projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017, xerrades d'activistes i exposició "Món-tanca".
2018 /oct Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018. Accions i activitats amb centres educatius i
CIRD; i programació de l'obra de teatre "El pes del plom" com a activitat complementària.

Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació per donar a conèixer a tots els públics la informació
de servei i de la ciutat que pugui ser del seu interès. Promoure una comunicació activa i
personalitzada
Accions
Reforçar les funcions del Servei d'Imatge i Comunicació, per facilitar l'acompanyament integral a cadascun
dels serveis, per cadascuna de les accions
2016 /des Actualització i vinculació transversal de tots els temes noticiables i de totes les àrees de l'Ajuntament.
2018 /jun S'acompanya de forma continuada a tots els serveis municipals.

Redefinir el Rengle perquè pugui incorporar tota la oferta cultural, i crear una agenda de tots els actes i
esdeveniments a la ciutat (esportius, socials, institucionals, culturals...)
2016 /des Tenim una proposta digital de Rengle que després caldrà veure com s'aplica en el format paper, que
s'ha de mantenir. Sempre, tenint present, que es vol fer un canvi d'agenda cultural a agenda de ciutat
que inclogui totes les activitats.

Repensar els continguts i estructura de webs que depenen de l'Ajuntament. Segmentar la informació i
visibilitat dels serveis en base a l'ús i importància per a facilitar-ne el seu ús
2016 /jul

S'ha posat en funcionament una nova imatge de la web municipal i s' han ordenat totes les webs
municipals, amb l'objectiu de visibilitzar, ordenar i projectar els continguts de les webs.
2016 /des Hem avançat en visibilitzar continguts web per prioritzar temes/accions i notícies que han d'estar a la
home.
2018 /jun Estem donant més visibilitat a les campanyes institucionals i posem un accent especial en la promoció
de ciutat.

Definir i implantar un Pla de comunicació interna integral
Accions
Vetllar perquè a totes les entrades de tots els edificis municipals es faci una atenció adequada per part de
les persones que fan l'acollida.
2016 /jul

Hem començat a analitzar i detectar les persones que estan a front office per veure quins canvis
caldria fer o quina formació adequada haurien de rebre les persones que estan a l'entrada dels
equipaments.
2017 /des S'ha format als front office respecte tots els canals de comunicació i informació que poden oferir a la
ciutadania.
2018 /jun S'ha senyalitzat l'edifici de Can Puntas.

Estudiar la implementació de nous canals i formats de comunicació que facilitin la transmissió d'informació
i la comunicació efectiva entre persones i serveis
2016 /jul
S'ha posat en marxa dos canals de Facebook i Twitter, assessorats per Comunicació i Imatge.
2016 /des Hem analitzat les xarxes socials que tenim actualiment per tal de marcar un mapa digital municipal
que posarem en marxa durant el primer semestre de 2017.

24/04/2019

Pàg. 6 de 261

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Comunicació i Relacions Institucionals

Definir i implantar un Pla de comunicació interna integral
Accions
2018 /gen S'han ampliat les xarxes socials municipals seguint l'assessorament marcat des del servei d'Imatge i
Comunicació.
2018 /mai En els últims mesos ha incrementat notablement la interacció entre usuaris de xarxes socials i els
propis serveis municipals en referència a temes que preocupen a la ciutadania i es dona resposta des
del servei d'Imatge i Comunicació.
2018 /des Es reobre l'Instagram de l'Ajuntament, coincidint amb la campanya de Nadal. Es va fer un concurs
d'Istagram i des de llavors tenim una activitat setmanal.
2019 /mar S'arriba als 7.500 seguidors a Twitter, un espai que la ciutdania utiliza per interactuar amb
l'Ajuntament.

Promoure una campanya de ciutat, que integri tots els elements per a la promoció
d'esdeveniments, l'atractivitat i la creació d'una marca com a identitat reconeixible de la ciutat
Accions
Millorar la imatge de les entrades de la ciutat.
Desenvolupar el concepte ‘mercat’, vinculat a la història i a l'activitat econòmica de Granollers, i entès en
un sentit ampli, com un element de promoció de la ciutat.
2016 /jul

Aprofitem les oportunitats i possibilitats que detectem per captar esdeveniments que serveixin per
promoure la ciutat, en tots els seus àmbits.
2016 /des Objectiu: ordenar i visibilitzar en conjunt el concepte "mercat"
2018 /jun S'ha avançat en la promoció de les fires i mercats del municipi, sigui en revistes especialitzades com
en la promoció d'aquests esdeveniments en el Butlletí, la web i les xarxes socials.
2019 /gen Entre els packs turístics que s'oferiran a Granollers, coma mesura de promoció de ciutat, s'oferirà una
opció de mercats.
2019 /mar El vídeo de promoció dels mercats i comerç de la ciutat està fet, i entra en fase d'edició per a
presentar-lo properament.

Creació d'una campanya de ciutat, que integri tots els elements de projecció i reforci l'atractivitat i la
identitat
2016 /des Continuem promocionant la ciutat en aquells esdeveniments clau que ens projecten a l'exterior i
promouen la identitat i atractivitat.
2016 /des Contractació consultoria per a la definició de l'estratègia comunicativa de ciutat.
2018 /gen Promoció de la ciutat a l'entorn de La Mitja. En aquesta edició 2018 s'han exposat a la carretera
escultures amb la imatge de La Mitja pintades per diferents artistes.
2019 /gen No hi ha hagut una campanya d'atractivitat exclusivament. S'ha optat per continuar amb la marca de
ciutat "G" i promocionar tots aquells esdeveniments de ciutat que ens permeten donar visibilitat i són
símbol d'identitat del municipi.

Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als
diferents públics, millorar la informació que oferim, fomentar la participació i reforçar la
projecció i atractivitat de la ciutat
Accions
Definir una estratègia de marques d'Ajuntament coherent i amb criteris comuns, per aconseguir major
notorietat i millor posicionament
2016 /des Es potencia la marca Ajuntament en tots els esdeveniments.
2018 /jun Continuem en la línia de fer notoris els elements diferencials de l'Ajuntament a través de la marca de
ciutat.
2019 /mar El servei de comunicació es posiciona com a servei estratègic per a tot l'Ajuntament. Les accions que
es duen a terme, es transmeten al servei perquè es puguin seguir criteris coherents.
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Desenvolupar un pla de comunicació digital, per tal d'adequar els missatges i canals als
diferents públics, millorar la informació que oferim, fomentar la participació i reforçar la
projecció i atractivitat de la ciutat
Accions
Disposar d’un espai aglutinador de tota la informació de ciutat tant de les activitats organitzades per
l’Ajuntament, com de les empreses municipals, com de terceres parts
2016 /des La web municipal, l'app Granollers, el Butlletí i el Rengle són els principals canals de difusió en els que
s'engloba i es comunica la informació de les activitats que s'organitzen.
2018 /jun A més de les eines existents, es potencien les xarxes socials.

Definir l'estratègia de segmentació de la informació cap als públics i enviar la informació d'acord amb els
resultats i utilitzant els diferents canals i formats
2016 /des Detectem els targets i utilitzem diferents canals en funció de la informació i dels públics que s'adrecen
a nosaltres. Sobretot a través de mailing i missatges directes i públics de les xarxes socials
institucionals.
2019 /gen Major presència a les xarxes socials per difondre activitats segons el segment de població a que van
destinats.

Construir criteris i protocols per facilitar la interacció amb el ciutadà. Creació de procediments de recollida,
anàlisi i explotació de les dades de forma transversal per a oferir un millor servei
2016 /des L'Open Data és l'eina per aprofundir en l'anàlisi i l'avaluació de dades que acompanyen la informació i
la comunicació.
2018 /jun Hi ha un protocol establert d'interacció entre el ciutadà i l'Ajuntament.

Establir un model per a l'avaluació i medició de resultats que permeti prendre decisions i disposar
d'indicadors de resultats i impulsar el retorn a la ciutadania de les iniciatives que es promouen
2016 /des A través de Gloogle Analitics i de programes d'anàlisi s'avaluen eines com la web municipal i les
xarxes socials que ens donen indicadors que s'utilitzen per promocionar contingut.
2018 /jun Continuem disposant d'aquests indicadors, però continuem treballant per trobar models d'avaluació
més eficients.
2019 /gen Al portal de dades obertes es publica el seguiment del Pla d'Actuació Municipal, els ingressos,
despeses i contractes per fer-ne seguiment.

Contractació i Compres

Millora de la contractació pública
Accions
Incorporació de clàusules ambientals en la contractació pública
2016 /set En el protocol de compra pública responsable s'inclouen clàusules socials, ètiques i ambientals.
2016 /des Aprovació pel Plenari de la Corporació de la Guia de compra pública responsable.
2017 /jun Pla de difusió i formació de la Guia de Compra Pública responsable, per donar-la a conèixer als
diferents públics (interns i externs).
2017 /jul
Implantació de la Guia de Compra Pública responsable, que inclou clàusules ambientals.

Incorporació de clàusules socials en la contractació pública per afavorir les empreses que treballen amb
col·lectius en risc
2016 /des El plenari de l'Ajuntament aprova la Guia de Contractació pública responsable
2017 /gen Es publica la guia de contractació pública responsable a la seu electrònica de l'Ajuntament a efectes
de donar-ne difusió.
2017 /jun Difusió i formació interna als serveis municipals i empreses públiques depenents i consorcis adscrits
de l'Ajuntament
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Millora de la contractació pública
Accions
2017 /jul

Incorporació a la Contractació Pública de la Guia de Contractació Pública Responsable, que inclou
clàusules socials i ètiques.

Crear la taula de la contractació per aconseguir més agilitat i eficiència a les compres públiques
2016 /jun

S'ha creat la taula de contractació amb representants de totes les àrees i es fa el seguiment de la
planificació de la contractació per serveis.
2017 /gen Manteniment de les convocatòries bimensuals de la Taula de contractació.
2017 /jul
Treballar pel canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de mitjans electrònics en
la contractació pública.
2017 /jul
Treballar i fer el seguiment del canvi de cultura municipal i empresarial que suposa la inclusió de les
clàusules socials, ètiques i mediambientals en la contractació pública,

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

Coordinació amb el servei de Promoció econòmica, per establir les línees a seguir per elaborar aquest
projecte.
2017 /jul
Jornades formatives amb les associacions de Petites i Mitjanes empreses de la ciutat de Granollers.
2018 /mai Sessió formativa destinada a PIMES, i comerç local
2018 /set Sessió formativa destinada a Gestories locals

Projectes Estratègics i Programació

Constituir el Consell de Ciutat de Granollers, com a màxim òrgan consultiu i de participació
ciutadana, tal i com es va definir en l’acord plenari de gener de 2015.
Accions
Dinamitzar el Consell de Ciutat i dotar-lo de les eines i els recursos necessaris per al seu correcte
funcionament.
2016 /set
2016 /set
2016 /nov
2016 /nov
2016 /nov
2017 /feb
2017 /mai
2017 /jun
2018 /gen
2018 /jun

2018 /ago
2018 /nov

24/04/2019

Aprovació de les 10 persones expertes en ciutat: Fina Jerez, Marta Estrada, Montse Barceló, Anna Pi,
Amadeu Barbany, David Lorente, Santi Puig, Oriol Altimira, Gemma Corbera, Martí Nadal.
Confirmació entitats i associacions de veïns.
Sessió constitutiva del Consell de ciutat el 14 de novembre. Presentació de línies generals i dels
membres del Consell.
Selecció i adjudicació de la dinamització del Consell de Ciutat 2017.
Creació de la web www.granollers.cat/conselldeciutat, per donar a conèixer el treball del Consell i
poder fer-ne el seguiment.
Creació de Comissions de treball de Participació i de Convivència i Civisme.
Entre març i abril es reuneixen 3 vegades les comissions de participació i convivència i civisme amb
l'objectiu de fer recomanacions en matèria de participació i convivència i civisme.
Presentació dels resultats de les comissions de participació i convivència i civisme al Plenari de
Consell de Ciutat.
Presentació dels Pressupostos participatius a la Comissió de Participació del Consell de Ciutat.
Les comissions del Mundial Femení d'Handbol 2021 i la de Promoció de ciutat s'han reunit dues
vegades cadascuna al llarg d'aquest semestre. Hna presentat algunes propostes que hauran
d'estudiar els tècnics i tècniques de l'Ajuntament.
Actualització de la pàgina web del Consell de Ciutat, amb la incorporació del nou logo escollit pels
seus membres.
Celebració de les sessions plenàries del Consell de Ciutat el 19 de febrer, el 2 de juliol i el 20
d'octubre del 2018.

Pàg. 9 de 261

2015-2019
Projectes Estratègics i Comunicació
Projectes Estratègics i Programació

Constituir el Consell de Ciutat de Granollers, com a màxim òrgan consultiu i de participació
ciutadana, tal i com es va definir en l’acord plenari de gener de 2015.
Accions
2019 /feb

Darrera sessió plenària d'aquesta legislatura el 19 de febrer.

Redacció participada en el marc del Consell de Ciutat del Reglament Municipal de Govern Obert i
Participació Ciutadana, eina que ha de garantir el funcionament eficaç de l’acció pública municipal
mitjançant la facilitació de la participació ciutadana
2017 /feb

Es reflexiona sobre el model de participació i la importància del Reglament a partir de la xerrada de
Fernando Pindado, comissionat de Participació de l'Ajuntament de Barcelona (que està fent el
Reglament).
2017 /des Document proposta del Reglament de Participació que incorpora aportacions de la comissió de
participació del Consell de Ciutat. Pendent validació jurídica
2018 /des S'exposa a la Seu electrònica el document de criteris i continguts del Reglament de participació,
finalitza el 11 de gener

Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de ciutats, tant de l'àmbit internacional com
amb els municipis de l'entorn
Accions
Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de ciutats, com ara l'Associació Internacional de Ciutats
Educadores, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Red de Ciudades por el Clima, la Red
Biodiversidad o Mayors for Peace
2016 /set
2016 /oct
2016 /nov

2017 /mar
2017 /des
2017 /des
2018 /jul

Dins la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat s'organitza la jornada "Del Pacte a l’Acció. Un
nou pacte dels municipis contra el canvi climàtic. Jornada I: Municipis i adaptació"
Es fa la jornada “El papel de los Gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible tras la
Cumbre de París” i la X Assemblea General de l'entitat a Granollers.
S'aproven les bases i la convocatòria del procés de selecció 16/2016 per a
la contractació d'un tècnic/a per a la coordinació i dinamització de
la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya ubicat a Granollers.
S'ha celebrat a Granollers l'Assemblea general de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores.
Participació de representants de 60 ciutats de15 països.
Mayors for Peace; S'està treballant en el marc de la FEMP per estendre la Xarxa d'Alcaldes per la Pau
a Espanya i amb la resta de socis europeus per coordinar la xarxa europea.
Participació activa de l'alcalde en les reunions de la xarxa de ciutats CGLU, com a membre del
Consell mundial de l'entitat
Mayors for Peace; II Assamblea General d'Alcaldes per la Pau.

Promoure i incrementar el treball conjunt amb els municipis de l’entorn, compartint el desplegament de
projectes estratègics i impulsant nous canals de col·laboració.
2016 /jul

Treball conjunt dels municipis de Montmeló, Parets del Vallès, Granollers i algun altre municipi de
l'entorn per presentar el projecte RIS3 PECT sobre el motor.
2017 /mai Taula intermunicipal per a la qualitat de l’aire del Vallès Oriental. Reunió del segon plenari amb la
concreció de 10 propostes.
2017 /jun Projecte Escena GrAn. Formaran part els equipaments de Granollers i Canovelles: Teatre Auditori de
Granollers, Llevant Teatre; La Roda d’espectacles Infantils; la Sala de concerts Nau B1 – Roca
Umbert i el Teatre Auditori Can Palots de Canovelles.
2017 /jun Projecte Granollers Cup amb la col·laboració dels municipis: les Franqueses del Vallès, Canovelles i la
Roca del Vallès
2017 /jun Oferta formativa de Formació Professional consensuada amb els municipis de l'entorn.
2017 /jul
Casal d'estiu per a persones amb discapacitats entre els ajuntaments de les Franqueses del Vallès i
Granollers a l'escola Lledoner.
2017 /des Pacte territorial per la qualitat de l'aire. S'ha plantejat presentar una proposta de projecte europeu en
aquest àmbit.
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Mantenir un paper actiu en les diverses xarxes de ciutats, tant de l'àmbit internacional com
amb els municipis de l'entorn
Accions
Promoure el treball en xarxa amb els municipis de la Regió Metropolitana
2016 /set

2016 /oct
2017 /des
2018 /gen
2018 /jun

2019 /mar
2019 /mar

Participació en la xarxa el Perfil de la ciutat, indicadors de la qualitat de vida a les ciutats. Treballs de
preparació de la nova web del Perfil i publicació de l'informe 2015. Presentació de l'informe prevista a
Rubí 15/11/2016.
Participació en diverses reunions de les entitats AMTU; C-17 i B-30
Es continua participant en les reunions de les entitats AMTU; C-17 i B-30
Reunió del grup de treball "Estratègia Internacional" coordinat per la Diputació de Barcelona Relacions internacionals.
Participació de 4 persones de l'Ajuntament en la jornada a Mollet del Vallès que tenia per objectiu
donar a conèixer l’estratègia d’alimentació en coordinació amb Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona
Presentació conjunta amb el Perfil de Ciutat d'un informe sobre clonisme comercial a les ciutats
membres.
Assistència a la jornada tècnica dels "Models de governança dels sistemes urbans", organitzada pel
Perfil de Ciutat, amb la participació de membres dels vallesos i del Baix Llobregat.

Treballar en un projecte de promoció de ciutat vinculat als grans esdeveniments que hi tenen
lloc, en el marc del Pla de Projecció Exterior
Accions
Atraure grans esdeveniments que reforcen la capitalitat de Granollers, treballant conjuntament i donant
suport a les entitats ciutadanes, com ara el MAC, la Mitja Marató, la Granollers Cup, entre d'altres
2016 /jun Campanya de promoció de la ciutat vinculada als grans esdeveniments esportius.
2017 /des Actuacions de promoció de ciutat vinculades a la Mitja Marató.
2018 /jun Actuacions de promoció de ciutat vinculades a la Granollers Cup.

Campanya de difusió sobre l'atractivitat de Granollers
2016 /abr Sol·licitud subvenció Diputació de Barcelona per desenvolupar el Pla de Projecció exterior.
2017 /mar Presentació del video "Granollers, projecció i esports". El vídeo està en 4 idiomes: català, castellà,
anglès i francès. Pujat a la web municipal.
2017 /jun Subvenció aprovada per la Diputació de Barcelona: Comunicació del Pla de Projecció Exterior.
2018 /jun Publicitat pel 20è aniversari de la Granollers Cup.
2019 /feb Nou estand de promoció turística de la ciutat per assistir a fires i diversos esdeveniments.

Campanya Granollers ciutat esportiva i d'esdeveniments
2017 /mar Presentació del video "Granollers, projecció i esports" a la Festa de l'Esport. El vídeo està en 4
idiomes: català, castellà, anglès i francès. Pujat a la web municipal.
2017 /jun El vídeo ha tingut les següens visualitzacions:
14.584 (FACEBOOK)
1.207 (TWITTER)
969 (VIMEO)
897 (YOUTUBE, 4 idiomes sumats)
Total: 17.657 visualitzacions
2018 /abr Redacció final del Pla de Promoció "Granollers ciutat esportiva i d'esdeveniments esportius". 54
accions. Empresa aQa consulting.

Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una
informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al
rendiment de comptes de l'acció de govern
Accions
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Crear un espai web de transparència i establir els canals que permetin l'accés a una
informació exhaustiva, oberta i actualitzada de la gestió municipal, com una eina per al
rendiment de comptes de l'acció de govern
Accions
Establir la pàgina web municipal i la seu electrònica com a eines que permeten accedir a través d’internet
a l’actuació de l’administració municipal, a les notícies o a l’agenda d’actes i, alhora, com un canal de
comunicació directa entre el ciutadà
2016 /mai Adaptació disseny i cercadors de Seu electrònica: canvi color, cercador google i inclusió contingut
relatiu a transparència.
2016 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 67.396 usuaris i 118.293 sessions entre
01/01/2016 i 31/12/2016.
2017 /des La seu electrònica, segons Google Analytics, ha tingut 69.206 usuaris i 163.371 sessions entre
01/01/2017 i 31/12/2017.
2018 /jul
Adequació de la web i la Seu electrònica a la nova normativa de GDPR

Promoure la publicitat activa i la comunicació de dades relacionades amb la gestió municipal, facilitant
l’accés del ciutadà i amb un format entenedor.
2016 /mar Disseny del portal granollers.cat/transparencia com a entrada als ítems de transparència que conté la
seu electrònica
2016 /mar Inclusió nous epígrafs de transparència per acompliment de llei 19/2014 i avaluació segell infoparticipa
(entre altres: agenda alcalde, declaracions de béns de regidors)
2016 /abr Obtenció menció Segell Infoparticipa. En el moment de lliurament no es compleix en declaracions de
béns i activitats de regidors, retribucions i béns alts càrrecs, contractació i actes de consells de
participació.
2016 /nov Ampliació de la publicitat de les factures de proveïdors i registre de convenis a Granollers Mercat EPE.
2017 /set Inici de projecte amb Ricoh per automatitzar la publicació de dades a open data. Inicialment es
treballen les dades de pressupost, factures, agenda, meteorologia, GIS.
2017 /des Realització de les proves finals per comprovar el bon funcionament de la plataforma RICOH.
2018 /nov Reformulació del portal de Transparència de l'Ajuntament de Granollers. S'ha estructurat en blocs el
contingut perquè sigui més amigable i intuitiu pel ciutadà: http://wp.granollers.cat/transparencia/

Formular i donar publicitat al portal d'indicadors de gestió, el qual permet fer un seguiment de l'estat dels
serveis que s'ofereixen i de les obres que es fan a la ciutat
2016 /jun

Inici d'ús de l'aplicatiu QlikView “Indicadors socio-demogràfics locals”. Consisteix en una eina web per
a l’explotació anonimitzada de dades agregades del padró d’habitants municipal. Inicialment ús intern.
Recurs cedit per la Diputació de Barcelona.
2016 /oct Traspàs de la informació del portal d'indicadors externs a servidors interns
2017 /gen Creació de la pàgina que recull indicadors i dades bàsiques de Granollers
http://granollers.cat/ajuntament/indicadors
2018 /set Seguiment del portal d'indicadors, vinculat al portal de dades obertes. La pàgina web pretén donar un
fàcil accés a la informació de la ciutat.

Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona informació actualitzada sobre la
ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin
utilitzar-les en els seus projectes o negocs
Accions
Fomentar l’ús de les dades obertes a sectors especialment interessats, com ara estudiants, professionals,
empresaris i directius.
2016 /feb Preparació de dataset de PAM per al seu seguiment mitjançant dades obertes
2016 /mai Participació a la xerrada sobre dades obertes a la jornada "Aplicació pràctica de la Llei de
Transparència per als ens locals", organitzada per Administració Oberta de Catalunya, com a bona
pràctica local
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Fer créixer el Portal de Dades Obertes, que proporciona informació actualitzada sobre la
ciutat i els serveis municipals i donar-lo a conèixer als diferents públics perquè puguin
utilitzar-les en els seus projectes o negocs
Accions
2016 /des Entre 1/1/2016 i 18/12/2016 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut,
segons Google Analytics, 8.094 usuaris i 49.457 pàgines visualitzades.
2017 /des Entre 1/1/2017 i 18/12/2017 el portal open data de Granollers opendata.granollers.cat ha tingut,
segons Google Analytics, 10.756 usuaris i 41.960 pàgines visualitzades.

Posar a l’abast dels òrgans de participació municipal el coneixement de les dades obertes.
2015 /des Adjudicació del portal de dades obertes a l'empresa Desidedatum per 3 anys prorrogables a 2 mes.
2016 /des En la mesura del possible, s'informaran els projectes del Consell de ciutat amb dades obertes. S'està
treballant per traslladar informació dels mercats (plànol i informació de parades) al portal.
2018 /mar Obtenció del 3r lloc de l'OpenDataRanking17 a nivell d'Espanya otorgat per 8wires

Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de
mitjans de participació ciutadana en l’impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques
locals.
Accions
Instaurar les eines per a recollir les necessitats i opinions de la ciutadania respecte a les seves necessitats
d'informació i comunicació
2016 /des Les xarxes socials són un dels canals emergents que la ciutadania utilitza per fer queixes, demanar
informació i copsar les necessitats ciutadanes. Per tant les xarxes esdevenen una eina més per
recollir les opinions...
2018 /gen Implantació d'una plataforma web per gestionar processos participatius. En una primera fase s'ha fet
servir per portar a terme els Pressupostos Perticipatius 2018-2019.
2019 /gen Es percep un augment considerable de les peticions ciutadanes a través de les xarxes socials on es
respon amb immediatesa.

Establir mecanismes d' interrelació amb els ciutadans que permeti recollir les seves opinions respecte a la
gestió i els serveis municipals.
2016 /mai Enquestes fetes per Organització a l'OAC.
2016 /jun Anàlisi i treball conjunt amb Organització dels indicadors proposats per AENOR i FEMP en la Norma
UNE 66182 "Guia per a l’avaluació integral del govern municipal i el desenvolupament com a ciutat
intel·ligent".
2016 /des S'han fet 2.146 instal·lacions de l''App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 415
usuaris registrats a l'App i han fet 758 incidències.
2017 /feb Conveni per la cessió d'ús gratuït de la Llicència de software de la plataforma OpenSeneca,
desenvolupada per spin off de ll'empresa Scytl per promoure la participació.
2017 /oct Contractació de la plataforma de participació ciutadana Civiciti, que ha de permetre fer el procés de
partipació pel pressupost participatiu
2017 /des Posada en marxa de la plataforma Civiciti.
2017 /des S'han fet 4.094 instal·lacions de l''App Granollers amb notificacions push. Actualment, hi ha 509
usuaris registrats a l'App i han fet 896 incidències.
2018 /gen Creació del procés "Pressupostos Participatius 2018-19" dins de la plataforma de Civiciti.
2018 /jun Execució i seguiment del procés participatiu Pressupostos participiatius 2018-19 amb la plataforma
Civiciti

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en producte o
processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.
2019 /gen Impulsat a través dels diferents Consells, de les comissions del Consell de Ciutat i dels pressupostos
participatius.
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Facilitar l’escolta activa de l’Ajuntament de Granollers mitjançant la institucionalització de
mitjans de participació ciutadana en l’impuls, execució i avaluació de les polítiques públiques
locals.
Accions
Implementar el projecte de pressupostos participatius
2018 /gen Aprovada la Guia dels pressupostos participatius pel Ple i posada en marxa de la plataforma per rebre
i gestionar les propostes.
2018 /feb Recollida de les prospostes de la ciutadania del 10 al 18 de febrer. Total de propostes rebudes: 149.

Posar a l’abast de la ciutadania el coneixement del Programa d'Actuació Municipal, així com el
seu seguiment i avaluació
Accions
Publicar al web municipal les fitxes de seguiment dels principals projectes en les quals es contemplen els
objectius, el pressupost, els actors, l'estat d'execució i l'avaluació dels projectes.
2016 /des Es prepara un recull de 10 indicadors per cadascun dels projectes clau.
2018 /nov Inclòs al seguiment del PAM, disponible al portal de dades obertes (accions i actuacions).

Donar a conèixer a través de compareixences públiques i amb una periodicitat anual, l’estat d’execució del
Programa d’Actuació Municipal.
2016 /feb
2017 /feb
2018 /feb
2018 /jun
2018 /des

Presentació del Programa d'Actuació Municipal 2015-2019 el dia 11 febrer del 2016
Seguiment del primer any del Programa d'Actuació Municipal 10 març 2017
Presentació en roda de premsa oberta del seguiment del PAM el dia 28 de febrer del 2018.
Seguiment del PAM amb les aportacions dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament.
Seguiment del PAM.

Fer una revisió del II Pla Estratègic de Granollers amb la finalitat de poder dur a terme una
actualització de quins han de ser el projectes de futur de la nostra ciutat
Accions
Implicar al Consell de Ciutat i treballar conjuntament amb la ciutadania per crear els possibles escenaris
que ens ajudaran a definir el futur
2016 /jul

Reunió del Consell Directiu on es decideix prioritzar 2 projectes (més de 2 en reserva) entre les
entitats que formen part del Consell. Posteriorment es crearan les comissions pertinents per
desenvolupar les projectes.
2016 /nov En la presentació del Consell de Ciutat s'explica que es treballaran els projectes que ha prioritzat el II
Pla Estratègic: 2a Corona urbana i forment activitat empresarial innovadora
2017 /jun Es traslladaran al Consell de Ciutat els resultats de les comissions i encàrrecs aprovats pel Consell
Directiu del Pla estratègic: 2a Corona urbana i forment activitat empresarial innovadora.
2017 /des Inici dels treballs dels encàrrecs: Millora 2a Corona urbana (sector nord) i foment de l'activitat
empresarial innovadora.
2018 /oct El febrer, el juliol a l'octubre tenen lloc les sessions plenàries del Consell de Ciutat, en les que es
presenten aquelles propostes recollides a les comissions de treball on es reflexiona sobre temes
estratègics de la ciutat.
2018 /nov El 17 de novembre es celebra la Conferència Estratègica de Tancament del II Pla Estratègic. A més
de fer balanç del II Pla, es debaten en tres taules els reptes de futur de la ciutat i com afrontar-los.
Gairebé un centenar de persones hi participen

Promoure la celebració de sessions de pensament i reflexió sobre la ciutat
2017 /mar Fòrum per la Nova governança Local: Jornada “El dret a la ciutat. La transformació col·lectiva de les
ciutats” el 23 i 24 de març de 2017, en el marc de l'Assemblea general de l'AICE.
2017 /jul
Preparació d'una campanya estratègica en aquest àmbit - Neteja, Civisme i Convivència.
2017 /des Treballs de preparació de la segona edició del Fòrum per la Nova Governança Local.
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Fer una revisió del II Pla Estratègic de Granollers amb la finalitat de poder dur a terme una
actualització de quins han de ser el projectes de futur de la nostra ciutat
Accions
2018 /jul
Prepararació de tres conferències-debat en el marc de tancament del Pla Estratègic
2018 /oct Document de tancament del II Pla Estratègic de Granollers amb els 47 projectes definits al 2010.
2018 /nov Al llarg dels mesos d'octubre i novembre ha tingut lloc el cicle de conferències "Ciutats sostenibles per
transformar el món", amb la participació de persones expertes per reflexionar sobre els reptes de futur
de les ciutats. Participants totals: 300.

Seguiment dels projectes estratègics que estan en marxa i suport als diversos serveis
responsables de la seva execució
Accions
Dinamitzar el Pla del Voluntariat i fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntari, la
responsabilitat social dels ciutadans i el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre.
2018 /abr

6 abril: Festa del Voluntariat a la Porxada. Participen 15 entitats i s’hi adrecen 80 persones

Donar suport i difusió al Projecte Baula. Continuar desenvolupant un nou model integrat de formació
professional que permet treballar conjuntament al sector educatiu amb el sector empresarial. FP Dual.
2016 /des Per tal de fer un seguiment d'aquest projecte transversal i mantenir informat al Consell directiu del Pla
Estratègic, es mantindrà el contacte amb el Consell de la FP.
2017 /jun Suport al grup de treball Mobilitat Internacional del Consell de la Formació Professional coordinat per
la Cambra de Comerç de Barcelona.
2018 /gen Assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional.
2018 /jun Suport i assistència a la permanent i al plenari del Consell de la Formació Professional i al grup de
treball Mobilitat Internacional

Impulsar el projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut, un projecte pilot de promoció de la salut que
persegueix l'apoderament dels ciutadans, a fi que exerceixin la seva condició de ciutadania de forma activa
2016 /jul

2016 /oct

Seguiment del projecte amb els directors dels dos centres educatius involucrats en el projecte (IES
Bellera i Cumella), per tal de recollir les seves impressions sobre l'experiència. Presentació final de
l'estudi prevista pel setembre.
Entrega del document final del projecte i publicat a la web del II Pla Estratègic.

Desenvolupament dels nous projectes prioritzats
2016 /set

Aprovació del Consell Directiu de la creació de dues comissions pels projectes:
- Foment de l'activitat empresarial innovadora
- Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana
2017 /feb Celebració de les dues reunions per cada una de les comissions al llarg dels mesos de gener i febrer.
2017 /abr Transmès les idees proposades de les comissions a la reunió del Consell Directiu del II Pla Estratègic
de Granollers celebrat el 24 d'abril de 2017.
2017 /oct Aprovació del Consell Directiu de tirar endavant en el marc de Foment de l'activitat empresarial
innovadora de 5 contractacions d'agents innovadors de Granollers per 9 mesos
2017 /nov Aprovació del Consell Directiu de l'encàrrec de la Millora integral dels espais públics de la segona
corona urbana perquè s'analitzi l'espai de la zona nord de Granollers delimitat via del tren, carrer
Francesc Riba i c/ Corró.
2018 /abr Document final de la Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana. Incorpora fitxes
específiques per cada actuació de micro-urbanisme.
2018 /jun Redacció i presentació de la convocatòria de les Beques d'Agents Innovadors
2018 /jul
Valoració dels 5 projectes presentats en les Beques d'Agents Innovadors de Granollers
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Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i
iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea
Accions
Estructurar el servei de suport per a projectes europeus i definir la cartera de serveis
2016 /mar Proposta d'una carta de serveis sobre projectes europeus, que caldrà adaptar en funció del programa
específic on s'emmarca el projecte a presentar o en el que es participa com a soci.
2017 /jun Recerca de possibles propostes vinculades amb els projectes prioritzats en el Pla de Projecció
Exterior. S'ha realitzat un extracte d'aquells programes on es pot presentar un projecte.
2019 /feb Hi ha persones tècniques que donen suport als serveis que presenten projectes europeus, però no
s'ha definit la cartera de serveis.

Cerca de finançament per desenvolupar projectes de ciutat
2016 /gen Presentació proposta Thermos a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris per
portar a terme el projecte Ecocongost. Finançament 142.756 EUR.
2016 /gen Presentació proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, per fer diferents estudis necessaris i un
pilot a nivell local per portar a terme el projecte Ecocongost
2016 /gen Presentació a través de la Diputació de la proposta EDUSI i en col·laboració amb ajuntaments de
Vilafranca del Penedès, Manresa, Igualada, Mataró i Vilanova i la Geltrú. Objectiu eficiència
energètica amb reinversió social. Finançament 2,9 M EUR.
2016 /mai Obtenció projecte Thermos a convocatòria Horizon 2020. 142.756,25 euros de finançament per a
personal dedicat al projecte i estudis implantació al territori
2016 /jul
Preparació projecte “EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES ” dins el programa
DEAR liderat pel Ayuntamiento de Madrid.
2016 /set Presentació projecte LIFE ALNUS, de recuperació de l'entorn fluvial, conjuntament amb el Centre
Tecnològic Forestal Catalunya (CTFC)
2016 /nov Preparació de la proposta eMantics a convocatòria Horizon 2020, liderada pel soci turc Ekodenge. La
proposta fou denegada en convocatòria 2016 i es preveu millorar-la per 2017 a partir de la valoració
feta.
2017 /abr Presentació del projecte LIFE Alnus, de recuperació de l'entorn fluvial del Congost. Projecte atorgat.
312.000 EUR.
2017 /mai Presentació projecte Erasmus+ Sport SW-UP! de promoció de l'esport femení amb el suport de BM
Granollers i Club Atletisme l'Aire. Projecte atorgat.
2018 /abr Atorgació d'ajudes de la DIBA per un projecte per promoure l'handbol.
2018 /nov Sol·licitud d'un fons FEDER per finançar la segona fase de museïtzació de la Tèrmica i desenvolupar
un projecte de promoció de turisme industrial a la ciutat.

Gestió i coordinació dels projectes aprovats
2015 /oct Gestió del projecte Alera sobre reutilització d'aigua liderat per l'Ajuntament de Granollers.
2016 /des Justificació projecte Alera.
2017 /abr Preparació primera reunió a Granollers i presentació de la primera justificació parcial del projecte
Thermos.
2017 /jun Atorgament projecte europeu LIFE Alnus.
2018 /jun Presentació de dues bones pràctiques de promoció de la participació fenenina en activitats esportivers
a Bassano del Grappa (Itàlia) en el marc del projecte SW-UP Sport Women in the Urban Places

Presentació de projectes a les diferents convocatòries
2016 /feb

Presentació projecte Educating Memories. Raise awareness through the experience of bombed cities
(EDUME) dins el programa Europe for Citizens. European remembrance on l'Ajuntament de
Granollers actuava com a líder.
2016 /mar Presentació projecte CongostNet en el programa Urban Innovative Actions on l'Ajuntament de
Granollers hi anava com a líder.
2016 /jun Presentació projecte EDUCATION FOR PEACE AGAINST VIOLENCE IN CITIES en el marc del
programa Development Education and Awareness Raising (DEAR).
2016 /oct Aprovat el projecte Compose al Interreg Mediteranean. Subvenció 199.770,40 euros
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Programes europeus: Impulsar la nostra projecció europea participant en programes i
iniciatives juntament amb altres municipis i institucions de la Unió Europea
Accions
2017 /mar Presentació del projecte ORANGE LABS en la convocatòria Interreg Mediterranean. Primera fase
superada: Projecte elegible.
2017 /abr Presentació del projecte BIO-LOOPs en el marc del programa Urban Innovative Action. Projecte sobre
els fluxos biodegradables locals tancant el bucle i guanyant en la participació social en la recuperació
de recursos renovables (economia circular)
2017 /abr Presentació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+
SPORT: associacions de col·laboració.
2017 /mai Recolzament i aprovació del projecte Perfil de la Ciutat com a bona pràctica en el marc del programa
Urbact.
2017 /jun Aprovació del projecte ALNUS (Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests
in the Mediterranean Region) dins la convocatòria LIFE +
coordinat pel Centre Tecnològic Foreal de Catalunya.
2017 /jul
Presentació del projecte "CEMAWAS2" en el marc del programa SUDOE. Implementació d'estratègies
locals d'economia circular reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Ha passat la 1a fase.
2017 /jul
Presentació projecte "RIVER SUDOE" en el marc del programa SUDOE. Foment de la biodiversitat i
visibilitat dels serveis ecosistèmics des de la Gestió local sostenible i participativa dels rius. Ha passat
la 1a fase.
2018 /gen Aprovat el projecte "CEMAWAS2". Sobre la implementació d'estratègies locals d'economia circular
reutilitzant la matèria orgànica i les aigües. Atorgada subvenció de 165.600,75€.
2018 /gen Aprovació del projecte SW-UP - Esport per a la Dona en llocs urbans dins el programa ERASMUS+
SPORT: associacions de col·laboració. (Gener 2018 - Juny 2019). Pressupost Ajuntament: 28.625,00
euros. Subvenció Comissió Europea 22.900,00 euros.
2018 /jul
Atorgament d'una subvenció per fer curs europeu de plans de mobilitat urbana sostenibles amb altres
municipis d'Europa finançat per SUMP Learning Programme 3: Tools and services for SUMP
elaboration and measure selection (September 2018 - February 2019)

Buscar aliances europees per projectes vinculats a la creativitat i altres projectes estratègics de la ciutat
2016 /jun

Contactes amb altres propostes similars com una d'Alguer (Itàlia) i d'altres socis provinents de les
reunions de Dundee (UK) i Fabra Coats - Barcelona del programa Culture for cities and regions.
2017 /mar Contactes amb el municipi de Klaipeda (Lituània) que van visitar Roca Umbert en el marc d'un
projecte de col·laboració d'indústries culturals i labs New Media i recolzament perquè ells siguin
capital de la cultura a Lituània.
2017 /mai Participació en la jornada GCDN CONVENING - Barcelona (Global Cultural District Network)
organitzada per la Diputació de Barcelona - Relacions Internacionals sobre ciutats i indústries
culturals els dies 10-13 de Maig.
2017 /jun Contacte amb la proposta "Living Labs" en el marc de programa Europe Creative. Proposta liderada
pel Département de Seine-et-Marne té com objetiu desenvolupar una tecnologia de mediació
innovadora en un edifici patrimonial (la Tèrmica de Roca Umbert).
2017 /des Incorporació de Roca Umbert a la Xarxa Internacional Trans Europe Halles de Fàbriques de Creació.

Projecte en el marc del programa EDUSI per destinar 3M€ a la millora de l'eficiència en l'enllumenat públic
i reducció i de la despesa energètica
2016 /nov Proposta EDUSI ha estat denegada.
2017 /mai El servei de Sistemes d'Informació i Medi Ambient han treballat per sensoritzar i col·locar a la
plataforma Sentilo diversos equipaments i instal·lacions inclosos en la proposta EDUSI.

Millorar la informació de l'Ajuntament i la ciutat, la seva difusió i atractivitat, per fer-ne una
eina de coneixement i de planificació de polítiques públiques de ciutat
Accions
Facilitar l'accés i la consulta dels indicadors de la ciutat
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Millorar la informació de l'Ajuntament i la ciutat, la seva difusió i atractivitat, per fer-ne una
eina de coneixement i de planificació de polítiques públiques de ciutat
Accions
2016 /mai Sol·licitud del programa Qlickview per la visualització i informe de dades demogràfiques. S'analitzarà
incloure informes específics dins indicadors.granollers.cat
2016 /jun Es traspassa el portal d'indicadors antic a servidors de l'Ajuntament. Projecte per aprofitar bases de
dades existents i incloure-les al portal open data per, després, intentar millorar la visualització de
dades a granollers.cat/indicadors.
2016 /jul
Preparació de la publicació del Perfil de la ciutat. Apartat de Sostenibilitat. Prevista presentació a Rubí
a setembre.
2018 /jun Activada la pàgina web d'indicadors http://www.granollers.cat/ajuntament/indicadors, amb vinculació
amb el portal de dades obertes. S'actualitzaran les dades i el format de manera periòdica.

Fer estudis, informes i enquestes que serveixen per planificar i avaluar polítiques públiques i l'estat de la
ciutat
2018 /mai Es fan enquestes periòdiques des dels serveis. Per altra banda, en el procés d'elaboració del III Pla
d'Igualtat de Gènere es va fer una enquesta per analitzar els hàbits de la ciutadania.
2018 /nov En el marc del tancament del II Pla Estratègic, es fa una crida a la participació de la ciutadania per
definir els reptes de futur de la ciutat i com afrontar-los.

Desenvolupar el Pla de Projecció Exterior per reforçar la projecció exterior a través d’una
planificació estratègica, millorant la nostra participació en espais internacionals que tinguin
impacte en els projectes locals
Accions
Promoure els aspectes més destacats a la ciutat en fires, comerç i turisme, en projectes de medi ambient,
del sector del motor, esdeveniments vinculats a la cultura de pau.
2017 /des S'han fet actuacions puntuals relacionades amb esdeveniments diversos (esportius, fires). Amb la
implementació del Pla de Turisme es preveu avançar en aquest àmbit
2018 /abr Celebració del dia Sàpiens, una jornada cultural organitzada conjuntament amb la revista amb tallers,
visites guiades, i altres activitats de descoberta de la ciutat.
2018 /mai A la Fira de l'Ascensió s'ha instal·lat el punt d'informació de la ciutat per distribuir informació de
Granollers (turística, comercial, esdeveniments,etc.)
2018 /jul
Publicitar la Granollers CUP a diversos mitjans estatals i catalans (ràdio i premsa).
2018 /jul
Al Village de la CUP s'ha instal·lat aquest mateix punt d'informació de la ciutat, a més del torneig.

Aconseguir que el teixit local es nodreixi de les experiències, oportunitats i recursos que provinguin de fora
2017 /des Projectes de cooperació i col·laboració amb altres territoris reverteixen també en el teixit local: els
projectes finançats per la UE que es desenvolupen a la ciutat serien un dels eixos principals d'aquest
projecte

Posar en funcionament els 8 projectes emblemàtics del pla de projecció exterior: salut, esport, medi
ambient, motor, Roca Umbert, FP i empresa, Pau, Ciutats educadores
2016 /des Reunions periòdiques dels responsables dels projectes per fer el seguiment i plantejar l'avaluació dels
projectes i del Pla en el seu conjunt.
2017 /abr Elaboració del document "Idees Força per recolzar l'avaluació del Pla de Projecció Exterior de
Granollers" per part de la Universitat Pompeu Fabra i la Diputació de Barcelona.

Implicar agents locals, societat civil i ciutadania en els projectes del Pla de projecció exterior
2017 /jun
2017 /oct
2018 /jun
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Inici de treballs per desenvolupar accions del Pla de Turisme a partir dels clubs de producte.
El Consell de Ciutat constitueix una comissió de treball de Promoció de ciutat per aportar idees i
propostes a estudiar des de l'Ajuntament.
Des de principis d'any, la comissió de Promoció de ciutat del Consell de Ciutat s'ha reunit dues
vegades i ha aportat un total de 9 propostes per promoure la ciutat de forma interna i externa.
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Desenvolupar el Pla de Projecció Exterior per reforçar la projecció exterior a través d’una
planificació estratègica, millorant la nostra participació en espais internacionals que tinguin
impacte en els projectes locals
Accions
2018 /jun

Treball conjunt de promoció exterior amb Granollers Mercat per promoure esdeveniments que es
celebren a la ciutat.

Comunicar i difondre el Pla de projecció exterior a la ciutadania i agents locals
2017 /jun Aprovació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona: Comunicació del Pla de Projecció Exterior.
2018 /gen Formació de la Comissió de Projecció Exterior del Consell de Ciutat per formular propostes pel Pla.

Desenvolupar un projecte per fer de Granollers un referent de la recerca aplicada a la salut i
l'esport, tal i com es defineix en el Pla de Projecció Exterior
Accions
Posar les bases per esdevenir un centre de referència internacional en l'àmbit de la salut, l'esport i la
geriatria

Elaborar un projecte per posar en valor i promoure a nivell internacional el caràcter esportiu
de la ciutat i l’excel·lència en determinats esports, en el marc del Pla de Projecció Exterior
Accions
Acollir competicions esportives i activitats formatives internacionals i reforçar la vessant internacional de
les competicions esportives existents.
2017 /gen Granollers serà seu del Mundial de Handball femení del 2021.
2017 /jun Elaboració del Pla per la creació i promoció de granollers ciutat esportiva i d'esdeveniments esportius.
2017 /des Es treballa amb el calendari d'esdeveniments anuals perquè esdevinguin elements d'atractivitat de
ciutat. S'està tancant el Pla per a la creació i promoció de Granollers com a ciutat esportiva.
2018 /jul
Celebració de la vintena edició de la Granollers CUP.

Donar suport a la projecció exterior dels esports d'excel·lència de Granollers, vinculant-ho a la imatge de
la ciutat.
2016 /jun Projecte de comunicació Granollers Cup, amb accions de comunicació a espais de la ciutat.
2016 /des Projectes de promoció de ciutat amb la Mitja Marató.
2017 /des Projectes de promoció de la ciutat amb la Mitja Marató, la Granollers CUP i altres esdeveniments
esportius.
2018 /jun Es manté la comunicació de la Granollers Cup a diferents mitjans i dins la ciutat.

Desenvolupar i consolidar projectes vinculats a Medi Ambient amb potencialitat per esdevenir
de referència internacional, com un element de projecció i atractivitat de ciutat
Accions
Desenvolupar projectes de gestió intel·ligent de l'aigua i productes alternatius, relacionats amb el parc
fluvial i l'espai Natural de Can Cabanyes
2017 /des Diversos projectes de cooperació europea amb finançament de la UE relacionats amb la gestió
intel·ligent de l'aigua, economia circular, estalvi energètic.
2018 /mai Foment del coneixement dels punts d'interès entorn a l'aigua dins de la plataforma internacional
"Geocaching"

Projectes innovadors d'eficiència energètica, com per exemple la recerca de la simbiosi industrial en el
camp de l’energia (intercanvi de calor).
2016 /jun
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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.

Estimular l'obertura de la ciutadania cap a l'exterior i cap als temes internacionals
Accions
Granollerins al món. Crear un espai de treball virtual amb els granollerins i granollerines que viuen a altres
països perquè puguin aportar idees i noves mirades i alhora projectar Granollers al món.

Crear una xarxa internacional d’ambaixadors de la ciutat per tal de vincular les persones nascudes a
Granollers que viuen a l’estranger als projectes de ciutat.
2017 /nov Assistència a la jornada organitzada per la Diputació en aquest àmbit per copsar models i veure
diferents possibilitats que es puguin adaptar per la ciutat de Granollers.

Dissenyar el web municipal com una finestra a l'exterior a l'abast dels granollerins i granollerines que viuen
a fora del municipi.

Treballar amb els col·lectius i associacions de persones nouvingudes en iniciatives que
vinculin Granollers amb les seves ciutats d’origen, per tal d’aprofundir en el coneixement
mutu i reforçar els lligams socials, culturals i econòmics
Accions
Analitzar els principals llocs d'origen de les persones nouvingudes i quines són les possibles línies de
col·laboració, d'acord amb les entitats i persones
2016 /jul

Establiment de relacions amb diverses entitats de la comunitat senegalesa i planificació de la visita a
les seves comunitats d'origen a Senegal.
2017 /des Establiment de relacions amb diverses entitats de la comunitat marroquina i planificació de la visita al
Nord del Marroc.
2018 /jul
Visita a Larache, Tanger i Tetouan. Entrevistes amb autoritats locals, regionals i societat civil.
Propostes de cooperació en estudi
2018 /des Projecte de cooperació en l'àmbit de l'handbol amb la localitat de Kédougou. Participació d'un equip
femení del MB Granollers al Torneig de l'Amistat de Kédougou (des´18)

Dissenyar i programar accions de reflexió sobre temes estratègics de ciutat, amb la
participació de la ciutadania i la societat civil
Accions
Fòrum per la nova governança municipal
2017 /mar Creació de l'espai web http://www.forumgovernlocal.cat/
2017 /mar Primera jornada del Forum de Governança Local. 23 i 24 de març de 2017 coincidint amb l'assamblea
de ciutats educadores. Temàtica: El Dret a la ciutat. Participants Emilia Saiz (CGLU), Jordi Collet
(UVic), Manuela Carmena (Aj. Madrid) a través de vídeo.
2017 /abr Redacció del document "Relatoria del Fòrum per la Nova Governança Local"
2017 /jun Planificació d'una nova edició. Previsió 1r semestre 2018.
Planificació acte a celebrar durant el mes d'octubre de 2018 en el marc del Pla Estratègic de Granoller.
2018 /jul
2018 /nov Celebració del cicle de conferències "Ciutats sostenibles per transformar el món", per debatre sobre el
dret a la ciutat, la corresponsabilitat i els nous models de desenvolupament sostenible. Hi participen
gairebé un total de 300 persones.
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VOTV com a mitjà de comunicació públic i de proximitat ha de continuar contribuint a la
cohesió del territori i de la identitat.
Accions
Impulsar una nova línia de programació i de continguts de VOTV des de Roca Umbert que tingui en
compte les productores de la ciutat i la comarca i alhora també l’entorn cultural en què es troba
2018 /nov No hi ha dotació econòmica prevista al 2019: no podem fer previsions.

Continuar sent un dels socis estratègics de la Xarxa Audiovisual Local per impulsar diferents projectes
2017 /des Continuem col·laborant amb la XAL. Hem concretat el conveni del MAC 2018, per valor de 30.000
euros + IVA.
2018 /gen Es treballa en els continguts del MAC 2018. En data d'avui, la XAL ha aportat (i pagat) 30.000 euros
per l'edició d'aquest any. Preparem una proposta per a disposar d'una cessió de material per a
directes.
2018 /gen Al 2015 es van contractar, a través de coproducció amb la XAL (Diputació), més de 40.000€ en ràdio.
També 30.000€ pel MAC. Al 2017 la Xal no va aportar res. Al 2018 s'hi està treballant per aconseguirho.
2018 /nov Seguim sent socis estratègics de la XAL en el Mac: estem treballant l'ampliació de dotació econòmica
pel 2019: de 30.000 euros a 40.000 euros.

Arribar a acords amb l’altre Consorci públic de la comarca i també amb d’altres televisions per produir,
comprar i emetre continguts.
2018 /gen En procés d’anàlisi. Determinar si es fa a través dels representants del Consorci Teledigital Granollers
o de l’empresa Roca Umbert.
2018 /jul
No és competència de l'Àrea Audiovisual de Roca Umbert.
2018 /nov Continua sense ser competència de l'Àrea Audiovisual de Roca Umbert. És un tema exclusiu de
VOTV i del seu consorci públic.

Creació d'un canal de televisió propi de Granollers, amb continguts locals, a través d'internet
Accions
Crear un nou portal amb contingut audiovisual local, d’informació i altres produccions de qualitat. Una
plataforma que permeti integrar diferents canals amb línies i direcció pròpies
2018 /gen La proposta queda a punt, però es deixa en standby.
2018 /nov Segueix en stand-by, a l'espera de finançament. Però també s'ha conclòs que es busquen noves
solucions tecnològiques, més avançades que la prevista en el projecte.

Elaborar un projecte participatiu i treballar els continguts conjuntament amb entitats, escoles, creadors i
artistes

Ràdio Granollers, referència per a tots els ciutadans i espai per la participació i la formació.
Accions
Consolidar la Ràdio per internet. Millorar el portal i les seves prestacions i impulsar línies d'implementació
de les seves xarxes socials
2017 /des Posada en marxa. Emissions en directe i sota demanda aconseguides, tot i que s'han detectat
algunes dificultats.
2018 /nov Executat.

Continuar les línies de participació a la Ràdio com un espai obert a la participació de la ciutadania, les
entitats i les persones i com a espai de formació obert als centres educatius de la ciutat.
2017 /des Les graelles 2015, 2016, 2017 i 2018 ofereixen programes amb centres educatius i d’educació
especial.
2018 /gen Continuïtat de programes participatius, en especial amb les escoles i de caràcter educatiu.
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Ràdio Granollers, referència per a tots els ciutadans i espai per la participació i la formació.
Accions
2018 /nov Segeuixen els programes de participació escolars i de centres especials, dos dels quals amb centres
de salut mental.

Iniciar una línia de producció de nous continguts, conjuntament amb el teixit associatiu i empresarial i amb
d’altres emissores de la comarca.
2017 /des Continuen els contactes amb emissores. El 'dia mundial de la ràdio' 2017, participació de Ràdio
Granollers en un programa de Ràdio Mollet. Possible inici d'un intercanvi futur. Prospeccións per al
2018 repetir-ho.

Renovar la programació amb continguts locals, fomentant el debat i el diàleg i obrint noves línies més
participatives a través dels equips de directe mòbils al carrer.
2017 /set Continuïtat d'aquest sistema en la graella 2017-2018.
2018 /nov Treballant pel al 2019 una proposta d'ampliació del Granollers Avui, possiblement per a la nova
temporada 2019-2020, per bé que hi pot haver una prova després de Setmana Santa de 2019.

Establir línies de col·laboració, com a espai de promoció musical, amb les bucs musicals de Roca Umbert,
Teatre Auditori, Escoles de Música de Granollers, etc. i com a espai de promoció d’artistes de la ciutat.
2018 /gen En preparació.

Consolidar la línia de coproducció de programes amb la XAL i amb d’altres ràdios d’àmbit local i també
nacional, i obrir noves línies que permetin l’aparició de nous programes i nous continguts en antena.
2016 /des Al 2014-2015 i 2015-2016, producció dels programes ‘C-17’ (84 edicions) i ‘Handroscat’ (43 edicions).
2017 /des Al 2016-2017, en negociacions. I al 2017-2018, sense contractació per part de la XAL a la ràdio.
Aturada de la línia de coproducció de la XAL amb la ràdio. Estudiant noves propostes, de cara la
temporada 2018-2019.
2018 /nov Estudiant propostes per al 2019.

Establir en la graella de programació espais i franges d'emissió des del carrer, generant programes en
directe des d'espais singulars, de manera regular.
2017 /des En execució, en una altra, en referència a la sortida (4 cops per setmana) de l'equip de directes (enllaç
analògic AEQ) durant el magazín en directe.

Posar en marxa una aplicació de Ràdio Granollers per a mòbils, des d'on escoltar-la en directe i a la carta
2017 /des En funcionament. Superat el període de proves.
2018 /oct En marxa.

Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit
nacional
Accions
Diversificar l'oferta de continguts i fer una aposta per les anomenades noves finestres: continguts directes
per a web, videojocs, aplicacions pel mòbil
2017 /des MAC 2017 executat, amb bona valoració dels socis.
2017 /des Continuem mirant possibilitats d'atendre nous continguts, actualitzats. Explorem col·laboracions amb
el Clúster Audiovisual de Catalunya: per al MAC 2018 i per d'altres programes de treball.
2018 /nov Estudi de propostes de streaming per Facebook, twitter i Google, gratuïtes. Les altres possibilitats són
amb cost i estudiem com fer-ho.

Captar nous segments de públic i ampliar els perfils i activitats professionals als quals s'adreça
2017 /des Evolució cap a nous segments: emprenedoria, xarxes socials, videojocs, formació. Ampliat a 2 dies en
l'edició 2017 i, també, en la de 2018.
2017 /des Continuïtat de la línia de treball: ara ho fixem en les xarxes socials, videojocs i RV.
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Fer créixer el Mercat de l'Audiovisual perquè esdevingui una fira de referència en l'àmbit
nacional
Accions
2018 /gen Ampliació a l'àmbit de les xarxes i la tecnologia. També obertura a plataformes digitals de
col·laboració. Exploració de nous associats privats.
2018 /nov Estudiant nous públics pel 2018 i 2019.

Arrelar el MAC a la ciutat i al territori, tot consolidant la marca en tots els àmbits d'influència
2017 /gen Continuïtat dels treballs d'arrelament de marques pròpies del MAC: OPEN MAC i PREMIS MAC.
Exploració treball col·laboratiu amb altres entitats i festivals, siguin locals, comarcals o nacionals.
2018 /gen L'Open MAC 2018 explorarà possibilitats amb Fantàstik i amb Panoramic.
2018 /nov Treballant la consoilidació de la marca. Ara amb un premi del jurat al festival Fantàstik i amb
participació recíproca al festival Panoràmic.

Mantenir l'activitat del MAC durant tot l'any, a través d'esdeveniments i activitats relacionades.
2018 /jul

Continuem apostant per mantenir la marca MAC durant tot l'any. Buscar sinergies amb Panoramic i
amb Fantàstik, entre d'altres més.
2018 /nov Continuem ampliant l'acció durant l'any amb certamens i participació en el Clúster Audiovisual.

Potenciar les aliances amb el Clúster de l'Audiovisual de Catalunya i amb altres clústers que tinguin
coincidències amb el MAC i el projecte audiovisual de RU
2017 /gen Continuem col·laborant amb el Clúster Audiovisual de Catalunya.
2018 /jul
Col·laboració amb Clúster, CAC i Generalitat.
2018 /nov Col·laboarem amb el Clúster. Formem part de grups d'estudi i de treball, per exemple per al Pacte
Audiovisual de Catalunya, de suport i impuls dels centres de producció offBarcelona.

Afavorir sinergies i projectes de desenvolupament comuns entre el MAC i l'hotel d'empreses del Centre
Audiovisual de RU
2017 /gen Acabada l'ampliació del Centre Audiovisual, s'inicia el procés de captació d'empreses i projectes.
2018 /jul
Finalitzat el projecte de residències al Centre Audiovisual.
2018 /nov Les residències d'empress del Centre Audiovisual van a ple rendiment: 6 empreses noves i 12 nous
coworkers, amb prop de 40 nous treballadors a l'espai.

Establir línies de coproducció de produccions audiovisuals i culturals
Accions
Obrir convocatòria pública per ajuts econòmics directes i/o suport amb infraestructures, espais i
acompanyament tècnic per dur a terme produccions audiovisuals
2018 /gen Al 2016 i 2017 no es va aconseguir dotació pròpia ni ajuts públics d’institucions. Pendent de dotació
pressupostària al 2018.
2018 /nov Seguim fent recerca de línies d'ajut i coproducció externes a nivell audiovisual. Molt complexes.

Donar suport a les empreses, emprenedors i professionals autònoms del sector a la comarca.
2018 /gen Els treballs de producció externs es realitzen, a traves de licitació/concurs públic, amb professionals
autònoms i empreses del sector al Vallès Oriental.
2018 /nov Continuem treballant per donar suport directe i indirecte.

Impulsar acords de col·laboració entre Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL i el MAC amb universitats i/o
parcs tecnològics, centres d'innovació vinculats amb tecnologia digital i amb empreses creatives i culturals
2018 /gen Estudiant els possibles acords i partners més favorables a la col·laboració.
2018 /oct Treball amb el Clúster, contactes amb el CAC i incorporació a la XAEC (Xarxa d'Allotjaments
Empresarials de Catalunya), de la qual en som soci fundador. Tots aquests treballs pretenen donar
suport directe o indirecte a les empreses creatives i culturals
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Promoure el coneixement del passat de la fàbrica Roca Umbert i el patrimoni industrial entre
els diferents públics
Accions
Recuperació de la memòria històrica de la fàbrica Roca Umbert
2016 /jun
2017 /jun
2018 /jun

Inici de la recuperació material audiovisual on line, d'acord amb les indicacions de l'Arxiu Muncipal.
Incorporació de recerca documental en els encàrrecs de les exposicions de la Tèrmica.
Encàrrec per a l'execució de videos temàtics a partir de les entrevistes realitzades entre el 2005 i el
2008 i la seva difusió on line

Desenvolupar un projecte pedagògic perquè tots els escolars de la ciutat passin en algun moment per
Roca Umbert i coneguin l'equipament. Consolidar el programa educatiu ofert per cada equipament i
creació d'itineraris escolars
2017 /jun

Proposta d'activitats educatives de màxima prioritat vinculades al currículum escolar i als continguts
de la fàbrica.
2018 /gen Ordenació de les activitats ofertades i actualització de continguts

Finalitzar l'apartat de la web vinculat al passat, orígens i evolució de la fàbrica tèxtil, memòria dels
treballadors, procés de transformació a equipament cultural.
2017 /jun Inici desenvolupament dels continguts.
2018 /gen Treball conjunt amb l'arxiu per als continguts

Realitzar una exposició anual de fotografies (on line i a la Tèrmica)
2016 /des Encàrrec de l'exposició sobre les vagues i tancament per al 2017.
2017 /jun Encàrrec de l'exposició sobre la indústria tèxtil durant la guerra civil (1936-39).
2017 /jun Inauguració de l'exposició sobre el Tancament de la fàbrica i realització de l'encàrrec sobre la propera
recerca i exposició 2018.
2017 /des Encàrrec de l'exposicó sobre la família Roca Umbert i els empresaris de la ciutat durant la guerra civil
(1936-39)
2018 /des Encàrrec de l'exposició sobre l'acció social de la fàbrica durant el franquisme

Planificar la segona fase de museografia de la Tèrmica
2017 /jun
2018 /jun

Procés de redefinició dels continguts audiovisuals de l'equipament.
Redacció de la proposta per a la convocatòria FEDER, amb coordinació amb Obres i Projectes.

Desenvolupar un itinerari a la Tèrmica que expliqui el passat, el present i el futur de la fàbrica
2016 /des La museografia actual, amb els 3 audiovisuals, explica el passat, el present i el futur de la fàbrica.
2017 /jun Traducció al castellà de contingut dels audiovisuals que expliquen el passat, el present i el futur de la
fàbrica.

Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
Potenciar la marca Fet a Roca Umbert per a totes aquelles produccions i artistes que hagin residit a la
fàbrica com element d'identitat i projecció exterior.
2016 /jun Descripció de l'ús del "fet a Roca Umbert" en les bases de les convocatòries de residències.
2017 /gen Incorporació de l'ús del "fet a Roca Umbert", si és pertinent, en els convenis que es van
desenvolupant.
2017 /jun Impulsar la realització de presentacions dels projectes "fet a Roca Umbert" entre els residents per tal
de donar visibilitat al projecte.

Buscar finançament extern per a Roca Umbert: públic i privat i buscar complicitats externes per poder
desenvolupar cadascun dels projectes.
2016 /mar Coordinació amb el TAG pel conveni d'arts musicals amb la Generalitat.
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Impulsar i enfortir projectes artístics a Roca Umbert
Accions
2016 /abr

Presentació de petició de subvencions a diverses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona). Convocatòria 2016.
2017 /jun Presentació de petició de subvencions a divereses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Programes Europeus). Convocatòria 2017.
2018 /gen Treball de visibilització de l'activitat de Roca Umbert a altres institucions (Institut Ramon Llull,
Diputació de Barcelona)
2018 /jun Presentació de petició de subvencions a divereses institucions públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Programes Europeus). Convocatòria 2018.

Consolidar les diverses programacions regulars fetes per companyies i empreses residents a Roca
Umbert, amb la implicació de tots els agents. Estar receptius a les noves propostes que puguin sorgir
2016 /mar Establir els canals de recepció de propostes i el grau d'implicació de Roca Umbert en l'execució.
2016 /abr Cooperació amb companyies, associacions i empreses (Minibeat, Ca la Isaura i fira Taral·la).
2017 /gen Obertura de convocatòries de residència en els espais que poden acollir projectes d'aquest tipus
(Espai d'arts, CAM, etc) i obertura de convocatòries obertes per a la participació als projectes /
programes (SPAM d'arts, MAU, etc).
2017 /jun Convocatòria per a la programació de l'Espai d'Arts (2018-2019).

Crear un manual corporatiu d'explicació de la marca "fet a Roca Umbert" per poder explicar el concepte
del fet a Roca Umbert
2017 /jun

Conceptualització de la idea del "fet a Roca Umbert".

Crear una identitat gràfica nova per poder potenciar la marca i poder identificar Roca Umbert com a
conjunt
2018 /gen Inici de l'elaboració d'un manual d'identitat gràfica de la marca Roca Umbert

Redefinir i buscar una nova gestió per la sala de concerts de Roca Umbert
Accions
Elaborar un projecte perquè la sala de concerts es converteixi en un espai de difusió i formació per a
diversos públics, i un espai de referència dels músics de la ciutat i comarca.
2017 /jul

Programació estable de concerts (2 temporades anuals). En la programació s'inclou l'actuació de
grups locals i comarcals.
2017 /des Coordinació de la programació amb Granollers Escena.

Creació d'organs d'assessorament i participació per tal de contribuir a la dinamització i impuls
de la creació artística la Roca Umbert
Accions
Crear un comitè assessor format professionals i persones de reconeguda trajectòria, que posin les bases
pel disseny de la programació anual
2016 /des Creació de diverses formes d'assessorament (ambaixadors, comité assessor, etc)

Crear un Consell de Centre en el qual participin els artistes, professionals, entitats i empreses residents
que conviuen a la fàbrica
2017 /jun Inici de la proposta d'organització del Consell.
2018 /gen Es treballa amb consells específics segons la línia de treball (cultura popular, música, etc.)

Crear una taula de programació que ajudi a la interrelació entre les programacions i les diverses
disciplines de la fàbrica.
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Creació d'organs d'assessorament i participació per tal de contribuir a la dinamització i impuls
de la creació artística la Roca Umbert
Accions
2016 /des Es constitueixen taules de treball o equivalents, repartides segons les disciplines (arts en moviment,
música i arts visuals), en la que s'integren professionals de manera temporal per assessora en temes
o bé per proposar continguts.
2017 /jun Es realitzen reunions setmanals de tècnics i programadors de la fàbrica per tal de interrelacionar
programacions i coordinar el projecte.

Reforçar el centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb l’objectiu de consolidar-lo com un
centre d’atracció del talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la
innovació i la creativitat.
Accions
Ampliar les residències a Roca Umbert com un element estratègic. Sempre vinculades a les indústries
creatives i culturals, adequant els espais i establint nous preus de lloguer, necessitats i condicions segons
el mercat.
2017 /jun Desenvolupament del projecte d'Indústries Culturals Creatives a la Fàbrica.
2018 /gen Publicació de les bases de la convocatòria d'Indústries Culturals Creatives

Elaborar projectes que ens permetin teixir complicitats amb altres ciutats europees, a través de la
participació en xarxes i en projectes europeus
2016 /jun
2017 /jun
2018 /gen
2018 /feb
2018 /des

Inici del treball en xarxa amb els contactes a diversos centres europeus de similars caracterísitques.
Presentació com a líders a la convocatòria Interreg Med 2017.
Presentació com a socis a la convocatòria Europa Creativa.
Adhesió a la Xarxa Transeuropean Halles
Publicació de les convocatòries de projectes artístics en clau internacional

Establir acords amb professionals reconeguts (bé estiguin allotjats a RU o no) que facin creació, propiciïn
mestratge i difonguin les seves obres i activitats
2016 /des Conveni de residènica amb l'artista Joan Fontcuberta.
2017 /jun Conveni de residència amb Arsènic.

Impulsar la residència i el treball amb artistes de la comarca i la ciutat referents en el seu camp fent que
aportin valor afegit a Roca Umbert i el seu treball amb els artistes residents i amb la ciutat.
2016 /mai
2016 /jun
2016 /des
2017 /jun

Publicació de les bases de la Mostra d'Art Urbà (anual)
Publicació de les bases de les residències vinculades a projectes d'arts visuals (anual)
Publicació de les bases del Centre d'Arts en Moviment 2016-2017.
Publicació de les bases de l'Espai d'Arts per a la programació de continguts (2018-2019).

Buscar aliances amb el sector privat per tal de poder tenir patrocinis
Crear un programa de dinamització de les residències per tal de captar finançament, gestionar projectes
comuns i comunicar el programa.
2017 /des Conceptualització de la Mostra de Residents d'Arts Visuals
2018 /gen Programació dins de la temporada de moviment de la mostra de residents

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
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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.
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.

Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
Acabar l'espai de dansa
2016 /abr Trobada amb el sector professional de la comarca per tal de donar a conèixer l'espai.
2016 /mai Finalització de la instal·lació de l'ascensor.
2016 /des Portes obertes durant el novembre per tal de donar a conèixer l'equipament a tota la ciutat i al sector
professional.
2018 /jun Revisió de la proposta arquitectònica amb obres i projectes per tal d'obrir el concurs per l'execució de
la segona fase
2018 /nov Inici d'obres de la segona fase que finalitzaran el maig 2019.

Millorar l'acústica de les sales d'assaig de la Troca perquè es puguin utilitzar per assajos de manera
simultània.
Estudiar convertir la planta baixa de casa del porter de Roca Umbert en un espai literari i de creació
connectat amb la biblioteca.
Destinar la nau annex al Centre Audiovisual a l’ampliació d’aquest per acollir noves empreses
audiovisuals i també tecnològiques, de disseny o vinculades al sector audiovisual.
2017 /jun S'estan executant les obres previstes. S'està treballant en el projecte.
2018 /gen Publicació de la convocatòria per a la residència de les Indústries Culturals Creatives.
2018 /jun Equipament i servei en funcionament

Destinar la nau davant de la biblioteca als tallers de producció de la Festa Major i espais de magatzem, i al
lloguer de residències de diferents empreses culturals, com l'actual escola de teatre i d'altres iniciatives.
2017 /jun

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

Urbanització definitiva dels carrers i patis interiors de Roca Umbert i aproximació a la plaça exterior que
s’ha d’obrir al carrer Lluís Companys.
2017 /jun Inici de recollida de necessitats i opinions de residents (artistes, empreses i entiats).
2018 /nov Inici de les obres
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Definir el desplegament urbanístic i d'equipaments de Roca Umbert que queda pendent
buscant finançament i complicitats externes per cadascuna de les naus, així com per la
urbanització definitiva de l'exterior.
Accions
Rehabilitació de nous espais per al lloguer a empreses culturals i artistes residents a Roca Umbert.
2017 /jun

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

Buscar l'espai adequat a Roca Umbert per situar-hi una petita sala polivalent, de teatre, de cinema, per
presentacions d'unes 150 butaques.
Estudiar la possibilitat d'ampliar la biblioteca amb un espai que aculli un fons especialitzat amb
l'audiovisual i la imatge.

Redacció d'un codi ètic per a càrrecs electes i per a tot el personal de l'Ajuntament, que
contribueixi a reforçar el marc de transparència i rendició de comptes
Accions
Redacció participada del document i pla per a la seva difusió
2016 /mai Participació a la ponència de treball de la Federació de Municipis de Catalunya per a la realització d'un
codi ètic comú.
2016 /nov Tancament del document de Codi Ètic de la Federació de Municipis de Catalunya en col·laboració
amb l'expert Rafael Jimenez Asensio. D'aplicació a directius i polítics.
2017 /set Es publica el codi ètic de servei públic de Catalunya.
2018 /jul
Codi de conducta per a regidors i alts càrrecs aprovat.
2018 /oct Formació a l'equip de l'Ajuntament.

Establir mecanismes de seguiment i avaluació
2016 /des Es valora en diversos fòrums la necessitat que hi hagi un Òrgan/Síndic que treballi per tots els
Ajuntaments.
2018 /jul
El codi ètic estableix els mecanismes de seguiment i avaluació.

Secretaria

Reformar el Reglament Orgànic Municipal (ROM) per adequar-lo als nous requeriments, com a
complement a totes les accions de foment de la transparència i rendiment de comptes
Accions
Treballar amb els grups municipals en la nova redacció del ROM
2018 /nov S'està treballant en la seva redacció amb els diferents grups municipals perquè sigui aprovat.

Govern i Economia
Gestió Tributària

Enfortir les actuacions inspectores.
Accions
Seguir treballant des dels serveis d'inspecció per minimitzar les posibles bosses de frau fiscal.
2016 /gen Procés de Regularització Cadastral. Actualització del cens de béns immobles del municipi. Tramitació
de 556 expedients de regularització.
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Desenvolupar polítiques de bonificació destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la
creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi
ambient.
Accions
Establir bonificacions a les ordenances fiscals destinades als col·lectius amb majors dificultats, a la
creació de nous llocs de treball, a la protecció del patrimoni històric i a la cura del medi ambient.
2016 /gen Bonificació del 20 per cent de la taxa per recollida, tractament i eliminació d'escombraries
domiciliàries, a les famílies monoparentals amb uns ingressos bruts anuals inferiors a 18.000 euros.
2016 /gen Increment d'un 5 per cent la bonificació de l'impost d'activitats econòmiques, per als subjectes
passius que hagin incrementat en més d'un 5 % el promig de la seva plantilla.
2016 /feb Bonificació del 20 per cent de la taxa de clavegueram, a les famílies monoparentals amb uns
ingressos bruts inferiors a 18.000 euros.
2016 /des Reducció del 50 per cent del preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials, per
les activitats professionals.
2016 /des Bonificació del 15 per cent, de la matrícula i escolaritat de les escoles bressol, per a famílies
nombroses i monoparentals
2016 /des Bonificació de fins el 30 per cent sobre la quota municipal de l'Impost sobre les actiivitats
econòmiques per increment de plantilla amb contracte indefinit. El percentatge s'incrementarà en un 3
per cent, per cada treballador aturat de llarga durada.
2016 /des Bonificació del 95 per cent de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres, sobre el pressupost
de les obres de instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, en edificis de nova construcció.
2016 /des Bonificació del 50 per cent sobre la quota de l'Impost de béns immobles urbans, als imobles propietat
de persones físiques que s'adscriguin al Programa Borsa de mediació per al Lloguer Social de
Granollers.
2018 /gen Es regula la bonificació aplicable als vehicles, segons l'etiqueta ECO. Augment de la bonificació, que
passa del 25% al 50 %, en els darrers 3 anys d'aplicació.

Hisenda i Serveis Generals

Reclamar que tant el govern de l'Estat com el de la Generalitat de Catalunya estableixin un
finançament més just i adequat als ajuntaments.
Accions

Millorar el tractament fiscal i reduir la càrrega impositiva de les persones i famílies en situació
de pobresa.
Accions

Establir programes i convenis de col·laboració amb empreses i entitats que permetin
incrementar la seva aportació a programes susceptibles de ser patrocinats o esponsoritzats.
Accions

No incrementar el percentatge d’endeutament en relació al pressupost.
Accions
Mantenir o reduir el percentatge de deute viu sobre els ingressos corrents, situant-lo sempre per sota del
75%.
2015 /des S'assoleix a 31/12/2015 un percentatge d'endeutament del 50%.
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No incrementar el percentatge d’endeutament en relació al pressupost.
Accions
2016 /des S'assoleix a 31/12/2016 un percentatge d'endeutament del 42%.
La reducció de la ràtio és fruit de la cancel·lació anticipada de dos préstecs (2,8 milions) i de la
substitució per fons propis de 0,9M€ de deute pressupostat en el 2016.
2017 /des Es preveu assolir a 31/12/2017 un percentatge d'endeutament del 43% (calculat sobre ingressos
2016) .
Altre cop s'ha substituït part del deute pressupostat per finançament propi (1,4M€).

Determinar el nivell d’inversió dels propers quatre anys, ajustant-lo al marc econòmic i
financer. Continuar centrant l'acció municipal en el manteniment i l’adopció de mesures que
comportin una major eficiència i estalvi als equipaments
Accions
Mantenir un nivell d’inversió de 35 milions d’euros per al període 2015-2019, amb recursos propis i externs.
2017 /des L'Ajuntament pressuposta una inversió durant l'any 2017 de 21,9 milions d'euros.
2018 /gen L'Ajuntament pressuposta, en termes consolidats, una inversió per al 2018 de 9,3 milions d'euros.

Ajustar la despesa corrent en la mesura del possible, suprimint despeses innecessàries, implantant
sistemes d’eficiència en els edificis de titularitat municipal i en la gestió de l’espai públic, cercant el màxim
profit dels recursos
2017 /feb

En les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero s'incorporen mesures per a
l'eficiència energètica i d'aigua.
2017 /mar Reforma planta segona edifici Can Puntas amb incorporació de mesures per a l'eficiència energética
2017 /set Adjudicació contracte obert a lorigen. Fins al 2019 s’implementaran programes d’estalvi energètic i
campanyes a un total de 65 equipaments muncipals d’ús esportiu, docent, administratiu, cultural,
social i altres.
2018 /gen Execució de les mesures incloses en el pla per a l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en els
equipaments municipals (2015-2020) de manera continuada.

Analitzar mitjançant auditories de gestió, econòmica i d’eficiència, un servei cada any.
Accions

Oficina d'Atenció al Ciutadà

Reduir el temps d'espera a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Accions
Promoure l'ús entre la ciutadania i empreses dels diferents sistemes de identificació electrònica per
facilitar la tramitació a través de internet
2016 /jun

Amb l'entrada en vigor de la llei 39/2015 que obliga a les empreses a tramitar electrònicament davant
l'ajuntament, s'han organitzat diverses accions de formació a l'OAC i Can Muntanyola.
2016 /jul
En confecció el loc web de tramitació electrònica per informar i promoure l'ús de les diferents formes
de identificació i signatura electrònica.
2016 /oct Es publica el lloc web de suport a la tramitació electrònica.
2017 /gen S'han fet sessions de formació al col·lectiu de centres educatius (directors/es de centres educatius i
similars).
2017 /mai S'han fet sessions de formació a aspirants a presentar-se a processos selectius de l'Ajuntament.
2017 /jun S'ha replantejat el sistema de tramitació de subvencions a entitats simplificant-lo i possibilitant la
realització de les diferents fases a través de internet.
2017 /jun S'ha fet formació a les entitats per formar-los en l'ús de l'administració electrònica.
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Reduir el temps d'espera a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
Accions
2018 /jul

Es fan sessions de formació obertes cada vegada que hi ha processos selectius per facilitar que les
persones candidates facin el tràmit a través de internet.
2018 /nov En licitació un nou sistema de gestió de cues que informarà el ciutadà dels temps d'espera en temps
real i permetrà l'expedició de volnats d'empadronament de manera automàtica.

Permetre la consulta per Internet de l'estat de tramitació de les sol·licituds
2016 /jun

S'estan impantant els primers prcediments que permeten conèixer ll'estat de tramitació electrònica
d'una sol·licitud (certificats de l'àrea territorial i declaració responsable d'inici d'activitat.
2016 /oct Es crea l'espaii de suport a la tramitació electrònica a l'OAC per explicar personalment els usuaris el
funcionament de l'Oficina Virtual.
2017 /des S'està analitzant families de procediments per poder mostrar l'estat dels expedients tenint en compte
la nova Llei de Protecció de dades que entra en vigor a maig de 2018.
2018 /jul
S'han reconfigurat diferents famílies de procediments per poder mostrar a la seu l'estat de tramitació
de diferents tràmits.

Incrementar el nombre de tràmits que es poden fer a través de internet
2016 /jun Durant el mes de juliol es posen en funcionament 35 nous tràmits que es podran fer per internet.
2016 /oct S'han publicat 12 nous tràmits que es poden fer per internet.
2017 /gen Tots els treballadors de l'Ajuntament estan obligats a presentar les seves sol·licituds a través de la
intranet corporativa i les notificacions de resolució es faran electrònicament.
2017 /jun Els diferents passos per obtenir una subvenció per entitats es digitalitzen i ja es poden fer per internet.

Facilitar la tramitació electrònica a través del personal dels Centres Cívics.
Incrementar l'ús de les notificacions i avisos per Internet i SMS, establint accions que en fomentin l’ús.
2016 /nov Es comencen a fer les primeres notificacions electròniques per determinats procediments
2016 /des S'han fet sessions de formació al personal de l'Ajuntament per conèixer el funcionament de la
notificació electrònica.
2017 /des Es poden notificar electrònicament tots els procediments que es fan amb l'eina de tramitació
d'expedients.

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
2016 /jun

Es defineixen dues línies de treball específiques: Smart city i Ciutadania digital
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
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
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Implantar l’administració electrònica i caminar decididament cap a una administració "paper
zero", buscant que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar els seus tràmits amb
l’Ajuntament de forma electrònica i accessible.
Accions
Impulsar una política de simplificació de tràmits i reducció de càrregues administratives amb l’objectiu de
facilitar les relacions ciutadania/ajuntament de Granollers, així com fomentar el creixement econòmic
mitjançant activitats de servei i creació
2016 /jun Simplificació d'alguns tràmits mijançant la reducció de documentació a aportar
2016 /nov Es fan sessions mensuals de formació dirigides a empreses per faciitar la tramitació amb l'Ajuntament
a través de internet
2017 /jun S'han simplificat molt els tràmits de beques i subvencions a entitats
2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir
sense que l'hagi d'aportar.

Aconseguir que els ciutadans a l'hora de fer tràmits amb l'Ajuntament no hagin d'aportar dades que
l'administració ja té.
2016 /jun

S'estan redactant les bases per simplificar l'aportació de documentació en els procediments d'ajuds i
subvencions de tal manera que és l'administració qui obtindrà la documentació disponible a altres
adminstracions.
2017 /mai S'ha redissenyat el sistema de recollida de peticions de beques substituïnt l'aportació de docuemnts
per part del ciutadà per autoritzacions de comsuulta a internet.
2017 /des S'està treballant en l'automatització del procés de dades que la ciutadania ens autoritza a obtenir
sense que l'hagi d'aportar.
2018 /jul
A la campanya de beques 2018 s'ha gairebé duplicat el número de documents que la ciutadania no ha
d'aportaramb prop de 6.000 documents no aportats.

Simplificar i agilitzar la tramitació administrativa. Permetre fer tràmits amb l’Ajuntament sense identificació,
amb DNI digital o certificats similars, promovent alternatives com la signatura biomètrica, l’accés amb PIN
o paraules de pas d’un sol ús
2016 /jun
2016 /jun
2018 /jun

Ja s'ha adquirit el software i una tablet per poder presentar sol·licituds a l'oac a través de signatura
biomètrica.
Per a determinats col·lectius obligats a relacionar-se electrònicament amb l'ajuntament (a partir de 1
d'octubre 2016) s'estan implantant sol·licituds que es podran presentar a través d'usuari password
Durant el 4rt trimestre es preveu l'entrada en funcionament del sistema de identificació cl@ave.

Implantar la signatura biomètrica a l'OAC i a determinats serveis
2016 /set
2018 /jul

Es posa en marxa la signatura biomètrica a l'OAC.
S'ha realitzat la primera acta d'inspecció on s'ha recollit la signatura biomètrica del ciutadà

Dotar de capacitat els sistemes d'informació per compartir dades i reutilitzar la informació que
disposen, tant en els seus sistemes com accedint a sistemes d’altres administracions.
Accions

Actualitzar el pla de qualitat amb l’objectiu de buscar la satisfacció dels ciutadans i
ciutadanes amb els serveis municipals i amb la seva participació.
Accions
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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.

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

Des del Grup de Treball del Pla per la Societat del Coneixement s'està treballant en la coordinació
dels agents del territori.
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
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Mantenir la pressió fiscal en relació a la renda per càpita.
Accions
Mantenir els tipus impositius i tarifes dels tributs municipals.
2015 /gen
2016 /gen
2017 /nov
2018 /gen

En l'exercici 2015 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.
En l'exercici 2016 no s'han incrementat els tipus de gravamen i tarifes dels tributs municipals
En ll'exercici 2017 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals
En l'exercici 2018 no s'han incrementat els tipus de gravàmen i tarifes dels tributs municipals.

Continuar auditant els comptes municipals, els dels organismes autònoms i els de les
empreses municipals.
Accions
Auditoria anual de les empreses municipals
2016 /ago Auditats els comptes anuals de les empreses municipals de 2015.
2018 /des Auditats els comptes de les societats mercantils i de l'entitat pública empresarial dels anys 2016 i 2017.

Creació de grups de treball interns i amb participació de ciutadans que permetin innovar en
producte o processos per a millorar la qualitat dels serveis rebuts per la ciutadania.
Accions

Promocionar la destinació Granollers i atraure esdeveniments que reforcen la capitalitat
Accions
Promocionar la marca @meetingranollers en sector del turisme de reunions.
2016 /jul

El contracte de promoció del turisme MICE en Granollers signat al juliol de 2014 finalitza al juliol de
2016. La marca @meetingranollers està registrada i la web està activa. S'han realitzat accions de
promoció entre els profesisonal del sector MICE.
2016 /set Al llarg del curs 2015-2016 l'empresa contractada per a la Promoció del turisme MICE ha contactat
amb 175 empreses organitzadores d'esdeveniments i agencies de comunicació.
2016 /nov Presència de l'estand de @meetingranollers al Congrés d’assistents i ajudants de direcció, 17 de
Novembre de 2016
2017 /jun Actualització i creació de nou contingut de la pàgina web www.meetingranollers.com
2017 /jun Granollers està present amb un estand a Madrid el dia 6 de juny per presentar les novetats de la Gran
Barcelona a les agències MICE, en una acció organitzada per Barcelona Convention Bureau i la
Diputació de BCN.

Donar suport a les entitats ciutadanes que organitzen esdeveniments a la ciutat
2016 /mai S'ha donat suport a la competició de dansa urbana iDance celebrada a Granollers, facilitant informació
i fent la promoció de l'esdeveniment des de l'Oficina de Turisme i la pàgina web de turisme
www.visitgranollers.com.
2016 /jul
Col·laboració amb Comerç de Dalt en l'organització logística i la difusió de la Fira Eco-Gra de 2016.
2016 /jul
Col·laboració amb Gran Centre en l'organització de l'Open Night de 2016, i en la difusió a través de la
web www.visitgranollers i de l'Oficina de Turisme.
2016 /set Difusió del Festival de Jazz del Casino des de l'Oficina de Turisme i la pàgina web de turisme
www.visitgranollers.com
2017 /feb Preparació de material de promoció turística per a l'IES A. Cumella, amb motiu d'una activitat
d'intercanvi de professors i alumnes. Preparació de 40 packs de benvinguda.
2017 /mar Col·laboració amb Gran Centre en l'organització logística i la difusió de l'Open Night de 2017, amb la
participació de l'Oficina de Turisme.
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Promocionar la destinació Granollers i atraure esdeveniments que reforcen la capitalitat
Accions
2017 /mar Preparació de 200 pack de benvinguda amb material de promoció turística pels assistents a
l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, organitzat pel Servei
d'Educació.
2017 /abr Col·laboració en la difusió de l'activitat "Fira de les Bruixes" organitzada per l'associació de
comerciants Del Rec al Roc, des de l'Oficina de Turisme de Granollers i a través de la pàgina web
www.visitgranollers.com
2017 /mai Col·laboració en la difusió i lliurament de material de promoció turística de Granollers en la competició
III Open Aqua Masters, organitzada pel CN Granollers. També es va fer difusió a la web
www.visitgranollers.com
2017 /mai Col·laboració en la difusió de l'activitat "Granollers també és motor" organitzada pel Gremi d'Hostaleria
del VO, Gran Centre, Comerç de Dalt, Pam de Sis i Centre Cultural.
2017 /oct Difusió de la fira Jugatú i de la seva agenda d'activitats a l'Oficina de Turisme de Granollers.
2017 /nov Difusió de l'activitat EcoGra que organitza l'associació de comerciants Comerç de Dalt.
2018 /feb Difusió de la Mitja mataró a l'oficina de turisme de Granollers, a la pàgina web www.visitgranollers.com
2018 /mar Difusió del Grastrotapes a l'Oficina de Turisme i al web www.visitgranollers.com
2018 /abr Col·laboració en la difusió i lliurament de material de promoció turística de Granollers en la competició
III Open Aqua Masters, organitzada pel CN Granollers. També es va fer difusió a la web
www.visitgranollers.com
2018 /mai Difusió de l'activitat Costa Barcelona Week organitzada per la Diputació de Barcelona, a la pàgina web
www.visitgranollers.com
2018 /mai Difusió de l'agenda d'activitats de la Fira de l'Ascensió des de l'Oficina de Turisme, a través de la web
de turisme i les xarxes socials. Oficina de turisme mòbil a la fira de l'Ascensió amb informació de
promoció turística de la ciutat.
2018 /jun Difusíó de la Llotja del disseny a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme
2018 /jun Donar suport i difusió al Festival del Motor de Granollers a la web de turisme, xarxes socials i Oficina
de Turisme.
2018 /jun Difusió de la Granollers Cup a l'Oficina de Turisme i al web ww.visitgranollers.com
2018 /jul
Promoció de la Mostra de Cervesa Artesana del Vallès Oriental a la web de turisme, xarxes socials i
Oficina de Turisme.
2018 /ago Suport i promoció de la Festa Major a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme.
2018 /set Promoció de la Gran Fira al Carrer organitzada per Gran Centre, a la web de turisme, xarxes socials i
Oficina de Turisme.
2018 /set Promoció de la Diada de la Bicicleta a l'Oficina de Turisme de Granollers i a la web de turisme
2018 /oct Promoció de la Fira EcoGra organitzada per Comerç de Dalt, a la web de turisme, xarxes socials i
Oficina de Turisme.
2018 /oct Promoció de la fira Jugatú a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme.
2018 /oct Promoció de l'activitat GRN organitzada per Gran Centre, des de la web de turisme, xarxes socials i
Oficina de Turisme.
2018 /nov Promoció de La Llotja del Disseny a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme.
2018 /nov Difusió de la Fira del Vi i del Formatge a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme.
2018 /des Promoció de la fira Dfactory a la web de turisme, xarxes socials i Oficina de Turisme.

Participar en les fires del sector turisme MICE
2016 /jul

Una vegada finalitzat el contracte de promoció MICE al juliol 2016, cal valorar la millor fórmula de
continuïtat de la promoció del turisme MICE en el marc del pla d'accions de promoció turística de
Granollers 2017-2019.
2016 /nov Assistència a la fira internacional IBTM a Barcelona 29-30 de Novembre i 1 de Desembre de 2016 per
realitzar contactes amb organitzadors de convencions.
2016 /nov Participació de Granollers al Workshop Barcelona Province Convention Bureau, 27 d’Octubre de 2016.
2017 /feb Participar a l'esdeveniment IBERIAN MICE FÒRUM que va tenir lloc a Sevilla del 5 al 7 de febrer per
promocionar la ciutat al sector del turisme de negocis i esdeveniments.
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Promocionar la destinació Granollers i atraure esdeveniments que reforcen la capitalitat
Accions
2017 /mar Assistència al MIS Catalunya, Meeting & Incentive Summit, que va tenir lloc a Madrid per donar a
conèixer la ciutat com a seu d'esdeveniments corporatius.
2017 /jun Publicació de l'anunci de promoció de Granollers com a destí del sector de negocis a la revista
"Destinos MICE España" (7.000 exemplars). A més de la publicació de l'anunci es farà difusió al seu
portal que serà difós mitjançant les seves xarxes socials.
2017 /jun Assistència al BARCELONA CONVENTION BUREAU, organitzat per la Diputació de Barcelona el 6
de juny a Madrid. Contacte amb agències intermediàries organitzadores d'esdeveniments.
2018 /abr Assistència a la reunió de coordinació del Barcelona Convention Bureau organitzada per la diputació
de Barcelona amb objectiu de presentar el calendari d'activitats relacionades amb el turisme MICE.

Impulsar accions de promoció turística de Granollers
2017 /abr
2017 /abr
2017 /abr
2017 /nov
2017 /nov

2017 /nov
2018 /mai

2018 /jun
2018 /oct
2018 /oct
2018 /oct
2018 /nov
2018 /nov

Publicació de reportatge sobre Granollers i el Vallès Oriental a la revista francesa Cap Catalogne del
mes d'abril de 2017.
Granollers ha participat amb un estand al Mercat del Ram de Vic els dies 7, 8 i 9 d'abril de 2017.
Granollers ha participat amb un estand a la Fira de les 40 hores de Ripoll els dies 31 de març, 1 i 2
d'abril de 2017.
Realització de Tours Virtuals de 12 equipaments turístics de la ciutat per tal de promocionar-los i
atraure visitants.
Conjuntament amb el servei d'Imatge i Comunicació, encàrrec d'imatges i vídeos de promoció de
diferents esdeveniments i àmbits (comerç, fires i mercats; Llotja del Disseny; Diada dels Xics; Cross
Internacional Ciutat de Granollers).
Encàrrec del disseny de la nova pàgina web per millorar la promoció de la ciutat i la captació de
visitants.
Encàrrec de gestió del pack publicitari "Dia Sàpiens" al grup de comunicació Sàpiens. Promoció de la
ciutat a la revista Sàpiens, Descobrir, a les pàgines web, xarxes socials, realització de visites guiades
de patrimoni històric i de memòria històrica.
En procés el disseny d'imatge de Granollers en elements de marxandatge (bossa, tassa, llapis, llibreta
i imant) per fer pack de benvinguda i de promoció de la ciutat.
Celebració dels primers "Premis Porxada" per reconèixer els comerços de la ciutat.
Disseny i muntatge d'aparadors temàtics per l'oficina de turisme.
Desenvolupament d'una activitat lúdica (joc interactiu en entorn web) amb motiu de la "Setmana del
turisme industrial del 2018".
S'ha contractat el disseny i la creació de dues rutes autoguiades en quatre idiomes per la ciutat.
Gestió de l'encàrrec del nou site de turime, que es programa fer públic el febrer de 2019.

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
2016 /jul

24/04/2019

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.
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Granollers com a destinació turística esportiva
Accions
2016 /des 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.
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 /mai 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.
2017 /mai 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.
2017 /jul
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.
2018 /feb 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 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.
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.
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
2015 /nov Organització del Tast Gastronòmic i mercat amb varietats locals, el 21 de novembre de 2015 a la
Plaça de la Porxada.
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Augmentar l'atracció de visitants a la ciutat
Accions
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 del Vallès Oriental en la secció "Vallès Gastronòmic" de la
Fira de l'Ascensió.
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 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.
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 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.
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.
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 Decoració de l'aparador i col·locació d'enllumenat de Nadal a l'Oficina de Turisme amb motiu de la
campanya de Nadal.
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.
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 des de l'Oficina de Turisme del Campionat d'Espanya Júnior d'Atletisme, que va tenir lloc el 8 i
9 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 /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 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 /oct Difusió de l'agenda d'activitats de la fira Jugatú que va tenir lloc del 2 al 14 d'octubre.
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.
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.
Renovació de l'acreditació com a PIT de l'Oficina de Turisme, que garanteix la professionalització de
l'atenció al visitant.

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
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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.
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.
Suport logísitc i promocional a D-Factory en Roca Umbert, durant la campanya de Nadal.
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 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 Exposició institucional a la carpa multisectorial sobre Simbiosi Industrial a la fira de l'Ascensió de 2017.
2017 /mai L'oferta als més petits ha tingut un ampli espai a dins la carpa multisectorial en l'edició de 2017.
2017 /mai S'ha ampliat l'oferta d'artesania alimentària en l'edició de 2017, amb la partipació de la Xarxa de
Productes de la Terra de la Diputació de Barcelona.
2017 /mai El sector de 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 /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.

24/04/2019

Pàg. 43 de 261

2015-2019
Govern i Economia
Promoció Econòmica

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 varietats locals, organitzat pel Banc de Llavors del Vallès Oriental amb la
col·laboració de Cuina V.Oriental programat pel 7 de maig a l'espai agrícola-ramader de la Fira de
l'Ascensió.
2016 /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 /jul
Organització del Tast de vi de la DO Alella per a clients especialitzats, el 4 de juliol de 2016 al pati del
Museu de Ciències Naturals, amb la col·laboració del Consorci de la DO d'Alella i el Gremi
d'Hostaleria del Vallès Oriental.
2017 /mar Organització del Tast de Vi de la DO Alella, a la plaça de la Corona el dissabte 18 de març, en
col·laboració amb el Consorci de Promoció Enoturística de la DO Alella i els cellers convidats.
2017 /mai 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 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.
2015 /des Acompanyament a l'organitzcació de la 2a edició del concurs de fotografies a Instagram
#nadalGranollers, per part de les associacions de comerciants.
2016 /feb S'ha donat suport a les associacions de comerciants de Gran Centre i La TraCa per organitzar les
seves respectives "Fira Estocs" i "Botigues al Carrer" del mes de febrer.
2016 /mar Suport a la campanya "Sortegem 10 mones de Pasqua" de l'associació de comerciants del barri
Congost.
2016 /abr Suport a l'associació de comerciants del barri Congost en la campanya "Sorteig de 5 experiències
gastronòmiques" amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.
2016 /abr S'ha donat suport a l'associació de comerciants La TraCa en les activitats organitzades al carrer amb
motiu de Sant Jordi.
2016 /mai Col·laboració en la organització de les "Botigues al Carrer" de l'associació de comerciants La TraCa.
2016 /jun Suport a la campanya "RedBaixes" de l'associació de comerciants Gran Centre.
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 S'ha donat suport en la organització de les respectives "Botigues al Carrer" de l'associació del Rec al
Roc i comerciants del Carrer Josep Umbert.
2016 /jun Suport a la campanya "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 Acompanyament en la organització de la primera edició de la Fira "Embruixa't" organitzada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
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.
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2017 /mai Suport a la realització de l'activitat "desfilada de moda primavera/estiu" organitzada per l'associació de
comerciants del Rec al Roc els mesos de maig i octubre.
2017 /mai S'ha donat suport 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 S'ha donat suport per la realització de la primera edició de la "Fira Fet a Mà" organitzada per
l'associació de comerciants del Rec al Roc.
2017 /mai Suport a les associacions de comerciants de Gran Centre i Comerç de Dalt en la realització d'accions
de promoció relacionades amb el motor, amb motiu del Gran Premi d'Espanya de Fòrmula 1, i el Gran
Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP a Montmeló.
2017 /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 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 /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 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 /mai Col·laboración en la segona edició de la "Fira Fet a mà " de l'associació de comerciants del Rec al
Roc.
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·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 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 /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 /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€
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 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 €.
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 /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 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 /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 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 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 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 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.
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.

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 "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 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 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 /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 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 /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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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 Curs "El teu comerç a Instagram" de 9 h i realitzat els dies 1,8 i 15 de març. 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 /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 /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 /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.
Càpsula formativa de logística "Aprèn a gestionar bé l'estoc del teu comerç per no perdre diners", de 2
2017 /jul
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 "El comerç unipersonal o familiar. Oportunitats per créixer" Formació de 2 h, realitzada el 6 de
març.
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 /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 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.
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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 Taller "Interpreta la factura energètica del teu negoci". Formació organitzada en el marc de la Setmana
Europea de l'Energia Sostenible 2018.
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 omplir els fomularis d'inici d'activitat? Quines són les modalitats de fiscalitat?", al
novembre de 2015, amb 11 persones assistents
2015 /nov Curs sobre Com ha de ser una factura? Com complimento els models d'Hisenda?, al novembre de
2015, mb 15 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 "10 coses que els autònoms han de saber i ningú els hi explica". 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 /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 Cus "Coneix el que pots i no pots deduir en els teus impostos per a
no tenir sancions d'Hisenda" 37 persones assistents
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 /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 "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
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

Programar cursos de formació adreçats al treball cooperatiu
2015 /set
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Acció formativa "La cooperativa, un model per emprendre", al setembre de 2015, amb 7 persones
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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
2016 /jun
2016 /set

24/04/2019

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.
Pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. 40 hores formatives. Amb 17 dones assistents.
Com captar els primers clients. Amb 21 persones assistents
Com protegeixo els meus coneixements. Amb 7 persones assistents
Mentre estàs a l'atur, treballa amb les idees. Amb 10 persones assistents.
Cloenda 4a edició del pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. Amb 18 dones assistents.
Fidelitzar clients - La clau de l'èxit. Amb 7 persones assistents.
Com fer un exitós guió d'Elevator Pitch (ven la teva idea, producte o servei en 1 minut). Amb 17
persones assistents.
Opcions de Finançament Internacional. Amb assessorament d'ACCIÓ a 4 persones assistesnts.
Com adaptar la meva empresa a la LOPD? Fes-ho tú mateix/a. Amb 18 persones assistents
Com planificar una web d'empresa de forma efectiva. Amb 18 persones assistents
Entrena HABILITATS per fer CRÈIXER un projecte (20h). Adreçat a DONES. Amb 21 dones
assistents.
Com tramitar una llicència d'activitats. Amb 13 persones 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.
Negociar amb la valentia del NO. Amb 10 persones assistents.
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci. Amb 9 persones assistents.
Neuromarketing: comprem emocionalment i ho justifiquem racionalment. Amb 22 persones assistents.
Com posar el preu als meus productes o serveis. Amb 9 persones assistents.
Desenvolupa el teu talent emprenedor amb Lego Serious Play. Amb 11 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.
Curs "A la caça de l'inversor". Amb 7 persones assistents.
Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor. Amb 16 persones assistents.
Treballa el teu networking professional (BEN FET) i aconsegueix contactes efectius. Amb 16 persones
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.
Curs "Les Claus per convertir una idea en negoci." 12 persones assistents
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2017 /mar
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2017 /abr
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2017 /mai
2017 /mai
2017 /jun
2017 /jun
2017 /jul
2017 /jul
2017 /set
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2017 /oct
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2017 /nov
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2018 /feb
2018 /feb
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2018 /abr
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Curs sobre "Desenvolupa el teu talent emprenedor amb Lego Serious Play." 10 persones assistents
Curs sobre "Emprendre en femení." 7 dones assistents.
Curs sobre "Solucions de comunicació per a persones emprenedores". 10 persones assistents.
Curs sobre "Treballa el teu Elevator Pitch amb tècniques de visual thinking i l'ajuda de vídeos." 14
persones assistents
Curs de "Gestió financera i negociació bancària, avui. Fonts de finançament alternatives." 7 persones
assistents.
Curs sobre "Imatge personal 360º". 8 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.
Pla d'entrenament de l'emprenedoria de les DONES. 40 hores formatives. Amb 23 dones assistents.
Curs "Les Claus per convertir una idea en negoci." 13 persones assistents
Com fer l'estudi de mercat de la teva idea de negoci. Amb 14 persones assistents.
Com posar el preu al meu producte o servei. Amb 13 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
Negociar amb la valentia del NO. Amb 9 persones assistents (4 dones i 5 homes)
Tècniques teatrals per comunicar i vendre millor. Amb 11 persones assistents (9 dones i 6 homes)
Desenvolupa el teu talent amb LEGO Serious Play. Amb 7 persones assistents (4 dones i 3 homes)
La gestió eficaç del temps és molt rendible. Amb 15 persones assistents (8 dones i 7 homes)
Requisits fiscals i legals de la venda on-line. Amb 10 persones assistents (6 dones i 4 homes)
Com captar la primera clientela. Amb 8 persones assistents (4 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)
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)
Eines gratuïtes al núvol d'internet per gestionar la teva empresa. Amb 11 persones assistents (10
dones i 1 home).
Millorar la gestió per reduir despeses. Amb 13 persones assistents (7 dones i 6 homes).
Curs "Com posar preu als meus prodcutes o serveis. 4,50h , 14 persones assistents i una valoració
de 9,31 sobre 10
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
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
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
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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 /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 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 Com aprofitar les dades obertes per a la meva empresa? De 4h de durada , 8 persones assistents i
una valoració de 8,84.
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 Curs "Millorar la gestió per reduïr les despeses" de 8h de durada, amb 9 persones participants

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
2016 /mai
2016 /mai
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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
Mailchimp per emprenedors amb recursos - 14 persones assistents
Twitter per empresa - nivell iniciació - 3 persones assistents
Exprimeix Facebook: concursos i promocions - 18 persones assistents
Factura electrònica
Ets digital? Integra la teva estratègia digital a la teva idea de negoci - 15 persones assistents
Mailchimp 2: Optimitza l'enviament dels teus butlletins - 10 persones assistents
La meva imatge corporativa, per on començo: Introducció a Illustrator - 11 persones assistents
La meva imatge corporativa, per on començo: Introducció aIndesign - 11 persones assistents
Com planificar la compra de publicitat a Internet - 9 persones assistents
Mailchimp. Nivell 1 - 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
Twitter per a l'empresa - 10 persones assistents
Whats App per al teu negoci - 11 persones assistents
Facebook per a l'empresa - 11 persones assistents
Eines TIC: eines clau per a la gestió empresarial utlitzant programari lliure - 12 persones assistents
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 12 persones assistents
Gestiona i Monitoritza les xarxes socials - 10 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
Protecció de Dades en Xarxes socials - 12 persones assistents
LSSICE – Serveis de la societat de la informació i comerç electrònic -12 persones assistents
Jornada Dia Internet: el meu negoci a Internet - 21 persones assistents
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Vine a fer d’Storyteller: crea el vídeo de la teva història empresarial - 15 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
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 2: Instagram i pinterest, el teu
aparador a internet - 8 persones
Programa #emprenTIC: El meu negoci a les xarxes (22 h) - Sessió 3 i 4:Facebook i whatsapp - 12
persones
Taller d'impressió 3D professional - 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
PIME factura: la solució de factures digitals gratuïta - 12 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
Workshops- Crea el teu butlletí electrònic des de zero - 8 hores -12 persones
Digital Storytelling - 22 persones
Curs Digital Storytelling - 8 hores - 20 persones
Worldcafè: impulsant la col·laboració i les oportunitats del setor digital a Granollers - 3 hores - 28
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 - 55 persones
Com comunicar el teu projecte emprenedors - 8 persones
Utilització simple i eficient del certificat digital, signatura electrònica i facturació electrònica a
l'empresa - 18 persones assistents
EmprenTIC: Taller de Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 8 hores - 12 persones
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 13 persones
EmprenTIC: Taller introductori de Wordpress.org - 4 hores - 12 persones
EmprenTIC: Instagram, el meu aparador a internet - 3 hores - 19 persones
Programa #emprenTIC- Instagram, el meu aparador a internet - 23 persones
EmprenTIC:Introducció al comerç electrònic amb Woocoomerce - 4 hores - 9 persones
EmprenTIC: Facebook per a emprenedors i negocis - 8 hores - 11 persones
Taller introductori de Wordpress.org - 14 persones
Programa #emprenTIC - Facebook - 15 persones
Introducció al comerç electrònic amb Woocoomerce - 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
Kit de comunicació per emprenedors - 3 hores - 5 assistents
Billage: Factura, projectes i comercialitza la teva empresa - 4 hores - 5 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 /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

Introducció a WordPress.com - 4 hores - 9 persones
Workshops- Crea el teu butlletí electrònic des de zero - 8 hores - 15 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
Digital Storytelling: Com vendre el teu projecte a través de la teva història - 7 hores - 11 persones
Introducció a Woocommerce - 4 hores - 8 persones
LinkedIn, com fer el networking ben fet - 5 hores - 17 persones
Monitoritza les xarxes socials - 3 hores - 5 persones
Youtube, el potencial de vídeo per al teu negoci - 8 hores - 11 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
Networking tardor - 14 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

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
2017 /nov
2017 /des

24/04/2019

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.
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.
Atenció a consultes i assessorament preliminar a un total de 68 demandants durant el 2015.
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.
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".
Atenció a consultes i assessorament preliminar a 49 demandants durant el 2016.
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.
Dins del projecte "Granollers entra en simbiosi" s'han visitat 4 empreses (inici:maig 2017)
Visites a 5 noves activitats instal·lades als polígons de Granollers, en el marc del pojectes de
dinamització dels polígons industrials
Elaboració del document "Anàlisi de l'ecosistema indsutrial de Granollers"
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Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
2017 /des Atenció a consultes i assessorament preliminar durant el 2017 a un total de 50 demandants.
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 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"
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 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.
2018 /des 47 consultes d'empreses ateses duran tel 2018

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
2017 /mai

24/04/2019

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 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 Pro2 de col·laboració entre les empreses industrials dels polígons. Estava organitzada en
conjunt amb l'Associació del P.I. Palou Nord.
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 "Open Getting Contacts!" de networking empresarial. Amb 20 persones assistents i 110
entrevistes creuades.
Jornada "Oportunitats de negoci a la República Txeca". Amb 20 persones assistents i 3
assessoraments individualitzats a 3 empreses.
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.
Jornada "Oportunitats de negoci a Itàlia". Amb 20 persones assistents i 3 assessoraments
individualitzats a 3 empreses.
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Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
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.
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

24/04/2019
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Acompanyar el creixement i la consolidació empresarial
Accions
2016 /jun

2016 /oct

2016 /nov

2016 /nov

2016 /nov

2016 /des
2017 /gen
2017 /feb
2017 /feb
2017 /mai

2017 /mai
2017 /jun

2017 /set
2017 /set
2017 /nov

2018 /mar
2018 /jun
2018 /oct

2018 /nov
2018 /nov
2018 /des
2018 /des

24/04/2019

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.
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.
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
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
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.
Segon comunicat eficiència energètica a les empreses: Guió d'actuacions per a les empreses, en cas
d' incidències de microtalls en el subministrament elèctric.
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.
Publicació comunicat d'eficiència amb les ajudes a la implementació del vehicle elèctric. Publicació
dirigida als industrials dels polígons de Granollers.
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.
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.
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.
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
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.
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
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
Curs d'energies renovables en l'edificació per a enginyers, arquitectes i aparelladors. Organitzat
conjuntament amb l'Intercolegial del Vallès.
3er cicle d'energia a la industria. Primera jornada Taller de gestió energètica a l'empresa.
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
Jornada Sistemes d'aire comprimit industrial en el marc del 3er Ccile tècnic d'energia a la industria.
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
Implementació del servei pilot de gestió energètica compartida. Actualment participen en el pilot 7
empreses dels polígons de Granollers
Assesorament a 5 empreses en la definició del potencial de generació d'energia solar en les seves
instal·lacions
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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 Reunions periòdiques (almenys dues anuals) amb les diferents associacions dels polígons per fer
seguiment de propostes i temes.
2016 /des Edició de dos números del Butlletí de les Associacions dels polígons de Granollers
2017 /abr Reunio amb Associació de Congost i Jordi Camp per compartir l'Estudi de millora de seguretat vial als
polígons Congost i Jordi Camp
2017 /mai 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 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 /jun Publicació del setè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
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 Publicació del vuitè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
2017 /des Creació de la platadorma GRID (Granollers recursos industrials) per posar en valor els actius
infrautilitzats de les empreses de Granollers i entorn. En període de validació.
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 Signatura de nou conveni amb l'Associació d'Empreses del polígon Coll de la Manya
2018 /jun 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
2018 /jun Realització de reunions de seguiment amb totes les associacions dels polígons durant el primer
semestre de 2018
2018 /jun Publicació del novè número del Butlletí de les Associacions dels polígons.
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Accions
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
Signatura del nou conveni de col·laboració amb l'Associació de Coll de la Manya
Presentació de la plataforma GRID Granollers a la Jornada del 4 d'Octubre
Nova actualització del Portal Immobilitari de naus i solars disponibles als polígons de Granollers (tres
actualitzacions anuals)
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
Coordinació d'un total de 70 instàncies relacionades amb els 7 polígons de Granollers i presentades
per les associacions o empreses ubicades als polígons
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
Publicació del desè número del butlletí: "Les Associacions dels polígons de Granollers informen"

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
2017 /des

24/04/2019

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.
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.
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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 Visites a empreses (3) dels polígons Congost i Jordi Camp per a actualitzar les necessitats de consum.
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 /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 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 /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 /mai Recolzament continuat als dos projectes d'horts comunitaris al Lleoner: l'hort social de Càritas i l'hortMuseu del Lledoner.
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 /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
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.
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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 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 /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 /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 Cercar l’acord amb els propietaris agraris de Palou per fomentar la visita d’escoles a les explotacions
agràries.
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 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 €.
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
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)
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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.
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.
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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 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 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 /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 /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 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 /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 /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.
2018 /jun 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.
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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.
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.
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
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 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 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.
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.
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.
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

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.

Contractació temporal de persones aturades
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Gestionar el servei local d'ocupació
Accions
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 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)
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
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 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 /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 /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
Impulsar la creació de l'associació de municipis i d'empreses de la C-17
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Dinamitzar l'activitat econòmica de l'eix productiu de la C-17
Accions
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 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.
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.
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 L'AMTU presenta el mapa de les línies de passatgers del territori, que s'incorpora al mapa Google de
la C-17.
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 /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 /nov La web de la Xarxa C-17 incorpora un mapa Google amb informació sobre les infraestructures del
territori.
2016 /des La web de la Xarxa C-17 incorpora un nou apartat dedicat a la descripció i seguiment dels projectes
estratègics
2016 /des La Generalitat compromet 3 millons d'euros al pressupost del 2017 per millorar el ferm de la C-17
entre Parets i La Garriga. També es preveu per 2017 l'ampliació a dos carrils de la connexió entre les
autopistes C-33 i AP-7 i la C-17 a Parets
2017 /mai 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 /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 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 /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 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 /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 /des 90 persones en situació d'atur han estat contractades en els plans d'ocupació del Pla de Xoc 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.
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.

Enfortir el diàleg amb els agents socials: Consell Econòmic i Social
Accions
Treballar, programar i presentar projectes estràtegics de la ciutat en les sessions plenàries del Consell
Econòmic i Social
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Enfortir el diàleg amb els agents socials: Consell Econòmic i Social
Accions
2016 /mar Sessió plenària del 16 de març de 2016 per aprovar les mesures del Pla de Xoc 2016 treballades
prèviament amb els grups municipals i agents socials.
2017 /gen Sessió plenària de 23 de gener de 2017 per conèixer sobre l'estat del projecte Xarxa C-17.
2017 /gen Sessió plenària de 23 de gener de 2017 per conèixer sobre el Projecte d'Especialització i
Competitivitat Territorial del Motorsport i la Mobilitat Sostenible presentat a la Generalitat (FEDER).
2017 /mai Sessió plenària de 5 d'abril de 2017 per conèixer les actuacions estratègiques del comerç de
Granollers, aprovat prèviament en el Fòrum de comerç.
2018 /gen Sessió plenària del Consell Econòmic i Social del 15 de gener per debatre sobre la iniciativa d'establir
els indicadors d'atractivitat econòmica de Granollers.
2019 /gen Sessió plenària del Consell Econòmic i Social del 25 de gener 2019 per conèixer l'estudi de fuga de
compra i d'atractivitat comercial de Granollers.

Generar espais de relació i grups de treball en el marc del Consell Econòmic i Social
2016 /mar La proposta de mesures del Pla de Xoc de l'any 2016 ha estat fruit del diàleg entre la regidora de
promoció econòmica, els grups polítics i els agents socials durant els mesos de febrer i març de 2016.
2017 /mar S'ha creat un grup impulsor de les actuacions estratègiques de comerç.
2017 /jun L'Ajuntament s'adhereix a Taula de Desenvolupament Econòmic Comarcal "El Vallès Oriental
Avança", per definir les actuacions de promoció econòmica comarcals amb els agents socials.

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)
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.

Recursos Humans

Publicar l’organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l’Ajuntament de
Granollers
Accions
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Publicar l’organigrama tècnic municipal i el catàleg de serveis que presta l’Ajuntament de
Granollers
Accions
Publicació de l'organigrama a la seu electrònica
2016 /jun

Es publica l'organigrama específic de cada àrea a l'apartat l'Ajuntament - Organització municipal de la
Seu electrònica. Actualització constant.

Publicació del catàleg de serveis
2016 /jun
2016 /jun
2017 /abr

Es publica el catàleg de serveis electrònics a l'apartat Oficina virtual - Guia de serveis electrònics.
Es publiquen les cartes de serveis de l'Ajuntament a Informació pública. Actualització constant.
En l'avaluació Infoparticipa de la UAB es demana actualitzar cartes de serveis i el model que es
suggereix és el de Santa Coloma de Gramenet. Cal pressupostar i programar l'actualització d'acord
amb el Direcció de Serveis d'Organització.

Pla de Formació 2016-2019
Accions

Finalitzar el procés intern de valoració de llocs de treball.
Accions
S'aprova la contractació del servei de valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, l'EPE
Granollers Mercat, i del Patronat del Museu a adjudicar mitjançant procediment obert
obert
2017 /jul

Desenvolupament dels treballs de valoració de llocs de treball.

Desenvolupar una política d’integritat institucional, la qual persegueixi evitar qualsevol
conducta no adequada als estàndards bàsics de la moralitat i sigui un mecanisme preventiu
eficaç contra la corrupció.
Accions
Participació en el grup de treball de la FMC per elaborar un codi de conducta tipus
2017 /gen Presentació pública del Codi ètic per electes i alts càrrecs dels governs locals

Introduir la formació en perspectiva de gènere en el pla de formació de recursos humans de
l'Ajuntament
Accions
Incorporació al Pla de Formació continu general la formació en la introducció de la perspectiva de gènere
en les accions i programes locals, d'acord amb el Pla Intern d'Igualtat de Gènere 2013-2016
2017 /gen Desenvolupament del Pla de Formació 2016-2019 amb accions formatives concretes.

Nou aplicatiu per la gestió de Recursos Humans i nòmina
2017 /jun

Adquisició per concurs obert de l'aplicatiu de gestió de Recursos Humans i de confecció de la nòmina
del personal de l'Ajuntament, Patronat de Museu i EPE Granollers Mercat.

Sistemes d'Informació i Comunicació

Promoure l’extensió de nous serveis cloud en infraestructura (servidors) i programari a
l’administració per a la gestió de determinats serveis.
Accions
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Promoure l’extensió de nous serveis cloud en infraestructura (servidors) i programari a
l’administració per a la gestió de determinats serveis.
Accions

Generar aliances per aconseguir una infraestructura tecnològica al núvol (cloud) pública, al
servei dels municipis, preferentment a través de la Diputació de Barcleona
Accions
Sol·licitar a la Diputació de Barcelona l'estat del projecte de implantació d'un "cloud" públic per
ajuntaments de la comarca
2016 /jun

Granollers ha liderat la coordinació amb altres 3 ciutats intermitges i la Diputació per promoure la
creació d'un primer CPD al cloud de la Diputació de Barcelona
2017 /mai S'inicia un projecte pilot de correu electrònic al núvol, gestionat per la Diputació de Barcelona i
promogut per l'Ajuntament de Granollers

Implantar les solucions tecnològiques que millorin l'eficiència dels serveis de l'Ajuntament
Accions
Implantar solucions de mobilitat que facilitin la gestió de la informació i del treball del personal a peu de
carrer
2016 /abr Implantació de la signatura electrònica de documents a través de dispositius mòbils
2017 /mar Alguns treballadors/ores dels àmbits de via pública, activitats, obres, salut pública i medi ambient ja
treballen amb tablets i portàtils com a pilot per comprovar-ne la funcionalitat.
2017 /oct S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
2017 /des Es faciliten tauletes a tots els regidors del consistori per facilitar l'accés en electrònic a tota la
documentació dels plens, juntes de govern i comissions informatives
2018 /jul
Es realitza la primera acta d'inspecció amb tauleta recollint la signatura biomètrica de l'inspeccionat
2018 /oct Els inspectors d'obres ja operen amb tauletes per no haver de moure's amb documentació impresa

Implantar un nou servei wifi als equipaments municipals que doni servei a treballadors i ciutadans usuaris
dels equipaments
2016 /set
2016 /oct
2017 /feb

S'adjudica una nova plataforma wi-fi
S'instal·len els nou punts d'accés amb la nova plataforma (a l'OAC)
S'implanta la nova eina que permet gestionar millor, amb més seguretat i acomplint els requeriments
legals els wifis públics i privats dels equipaments municipals.
2017 /feb Es substitueixen wifi desfasades tecnollògicament a diferents euquipaments municipals i se
n'implanten de nous
2017 /nov S'implanta una primera fase del pla de desplegament de wifi corporatiu a les dependències municipals.
2018 /mai Implantada la segona fase del projecte de dotació de wifi als equipaments municipals
2018 /oct A punt d'adjudicar un nou Center de Processament de Dades que garantirà més prestacions,
seugretat i redundància dels sistems informàtics
2019 /gen Implantat el nou servei wifi als equipaments.

Formar part proactivament en la creació i participació d'entorns col·laboratius entre
administracions (xarxa Smartcat, xarxa de tècnics informàtics, Grup de treball "Grans
ciutats", ...
Accions
Impuls per la creació d'una xarxa de tènics informàtics municpals per l'intercanvi d'experiències i
coneixement.
2016 /des Es posa en marxa la plataforma centralitzada que gestiona els diferents punts d'accés wifi

24/04/2019

Pàg. 73 de 261

2015-2019
Govern i Economia
Sistemes d'Informació i Comunicació

Formar part proactivament en la creació i participació d'entorns col·laboratius entre
administracions (xarxa Smartcat, xarxa de tècnics informàtics, Grup de treball "Grans
ciutats", ...
Accions
2017 /gen Es posa en funcionament la plataforma electrònica que permet l'intercanvi de coneixement entre
tècnics municpals.
2017 /oct Es celebra una trobada de tècnics informàtics municipals a nivell de Catalunya a les dependències de
l'Auntament de Granollers.

Implantar l'Esquema Nacional de Seguretat (àmbit informàtica) a Ajuntament
Accions
Definir i implantar les mesures de l'Esquema Nacional de Seguretat
2017 /nov S'han realitzat diverses actuacions relacionades amb la seguretat del lloc de treball.

Territori i Ciutat
Activitats i Instal·lacions

Millorar el control de les activitats amb incidència ambiental (llicències d’activitat i disciplina)
Accions
Disposició d'una base de dades actualitzada amb tota la informació ambiental d'interès de les empreses
que tenen més incidència ambiental.
2016 /oct Elaboració d'un cens de les activitats que generen emissions industrials a l'atmosfera (48 activitats).
2016 /des Recuperació de les llicències de les activitats censades per tal de caracteritzar els focus d'emissions
industrials de què disposen a efectes de requerir l'acreditació del compliment dels límits d'emissió.
2017 /jun Introducció de dades d'emissions de contaminants a l'atmsofera de cadascuna de les activitats
incloses en la base de dades, i detecció d'incompliments.
2018 /gen S'està finalitzant el cens de les activitats que generen emissions industrials a l'atmosfera.
2018 /des S'han començat a fer requeriments de controls d'emissió a l'atmsofera a les activitats amb
mesuraments caducats

Millorar la gestió del control d'activitats
Accions
Incrementar el control dels continguts dels projectes d’activitats
2018 /gen S'ha assolit un nivell d'exigència en el contingut dels projectes òptim.

Programar actuacions sistemàtiques d'inspecció.
2016 /nov S'està treballant en la definició del pla d'inspecció i del programa anual.
2017 /jun S'ha demanat a Informàtica que es puguin elaborar els llistats del programa de verificació.
2018 /gen Proposar al Servei d'Informàtica una fitxa amb contingut ambiental per cada activitat del cens que
caldrà mantenir acutalitzat quan s'aprovi el pla i els programes de verificació de les activitats.

Reducció dels terminis de resolució d’expedients d’activitats sense perdre rigor en la tramitació, d’acord
amb la normativa vigent.
2016 /jun

Reducció del número de requeriments per expedient. S'avança la visita d'inspecció per fer un únic
requeriment per corregir les deficiències documentals i l'adopció de mesures correctores.
2016 /nov Per tal de complir els dos mesos de termini que la normativa estableix entre l'inici i la finalització d'un
procediment d'esmena, abans d'iniciar el procediment es cita a l'interessat i se li atorga un temrini
"extraoficial" per corregir les deficiències.
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Integrar els aspectes relatius al control d'activitats en les fases inicials dels procediments
d'elaboració d'ordenances i/o modificiació de normes de planejament urbanísitic
Accions
Participació en la modificació de determinats articles del POUM
2015 /oct

S'ha participat en la definició i regulació d'usos (restauració i degustació), definició de compatibilitats
en les situacions relatives, etc.

Participació en l'elaboració de l'ordenança de regulació dels clubs socials privats de consum de cannabis
2016 /abr

S'han incorporat en l'ordenança aspectes que regulen l'aïllament acústic, la ventilació i evacuació de
fums i l'estanqueitat dels locals, així com s'ha definit el règim d'habilitació d'aquestes activitats.

Adoptar mesures per fer més eficient i accessible els tràmits d'activitats i obres
Accions
Simplificació dels tràmits administratius que afecten a les activitats i obres, sense incrementar el risc per
les persones, els béns o el medi ambient.
2015 /gen Informe tècnic dels aspectes relatius al compliment de la normativa ambiental i de prevenció
d'incendis en els projectes de llicències d'obres.
2015 /des Definició del fluxe de tramitació de la declaració responsable d'obertura d'activitats i dels models de
documents associats.
2016 /nov Inici de la tramitació on line en tots els procediments (declaració responsable, comunicació prèvia,
llicència ambiental, llicències d'espectacles i recreatives, denuncies, etc.)
2018 /gen El conjunt d'accions anteriors dutes a terme han permès una nivell de simplificació òptim fins el límit
que permet la normativa.

Adoptar mesures perquè els procediments per a l'accés i l'exercici de l'activitat econòmica es puguin
iniciar i finalitzar per diversos canals mitjançant una única finestreta empresarial
2015 /oct Posada en marxa de la tramitació electrònica dels certificats d'activitats.
2016 /mai Posada en marxa de la tramitació electrònica de la declaració responsable d'obertura de les activitats.
2016 /nov L'ajuntament de Granollers s'integra plenament a la Finestreta única empresarial dins el canal
empresa de la Generalitat amb ple accés als nostres tràmits des de aquest portal web, punt de
referència únic de les empreses.
2018 /gen A data d'avui, dels 16 tràmits de llicència d'activitat que hi ha a Canal Empresa (Finestreta única
empresarial), 8 (50%) ja es poden iniciar telemàticament des de aquest Portal. Resta (8), pendents
d'incorporar.

Medi Ambient i Espais Verds

Renovar els jocs infantils de la placeta de Felip II
Accions
Execució de l'obra i recepció d'aquesta a 29/02/16
2015 /des Adjudicació dels treballs resolució 1561/2015 el 04/12/15 per un import de 16.455,76€.
2016 /feb Obres executades.

Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, portant a l’estudi aquells
projectes ambientals més significatius
Accions
Assemblea anual
2015 /des Assemblea anual dia 3 de desembre. Presentació de l'estat de la qüestió sobre la qualitat de l'aire a la
ciutat i sobre el projecte EDUSI.
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Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat, portant a l’estudi aquells
projectes ambientals més significatius
Accions
2016 /oct

Cinquena sessió 24 d'octubre de 2016. Propostes "Alumnes pel Clima". Presentació PAESC i obertura
termini per aportacions. Actualització d' informació : Taula de la qualitat de l'aire de la conurbació de
Barcelona i PDU Circuit de BCN-Catalunya.
2017 /mar Sessions informatives i participatives el nou Pla de Mobilitat de Granollers el 20-27 de març.
Convocatòria als membres del CAMS.
2018 /des Assemblea per tractar el Pla de gestió de la Xarxa Natura 2000 del riu Congost

Actualització del bloc del Consell assessor de medi ambient amb informació sobre els projectes i activitats
relacionades amb els seu àmbit d'actuació
2016 /oct

Incorporació del PAESC al bloc del CAMS per temàtiques per facilitar la participació i esmenes dels
membres.
2017 /mar Informació i acta de la sessió participativa del Pla de mobilitat de Granollers.

Lliurament de propostes del Consell Assessor als òrgans competents
2016 /mai Lliurament als grups de treball intern del pla director del circuit dels criteris sobre el futur del parc
ambiental de can Cabanyes del Consell assessor.
2016 /des Lliurament d'aportacions d'Estabanell, Sorea i "Alumnes pel Clima" , La Crida-CUP i ERC sobre el Pla
d'Acció per l'Energia sostenible i el Clima de Granollers (PAESC).

Continuar amb la millora de l’àrea de jocs del parc de Lledoner
Accions
Estudiar la possibilitat d'instal·lar un gran tobogan
2017 /des Després d'estudiar alternatives, s'ha acabat instalant un tobogan, annex a l'àrea de jocs existent.

Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat
promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers,
concursos, observacions d’astronomia, etc.
Accions
Estendre les activitats del Calendari Verd de Primavera, en el decurs de tot l'any i a diversos parcs de la
ciutat
2016 /jun
2016 /set
2017 /feb

Matinal d'ornitologia al parc Torras Villà.
Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
Instal·lació de taules de picnic als parcs de cara a promoure berenars i festes d'aniversari (Lledoner,
Torras Villà en projecte).
2017 /abr Plantada d'un arbre als jardins de can Guitart (Amics dels Arbres).
2017 /nov Festa de l'arbre. Plantada d'arbres al parc del Congost amb l'escola d'educació especial Montserrat
Montero.
2018 /abr Matinal d'ornitologia al parc Congost.
2018 /abr Matinal de Tai-txí al parc Torras Villà.
2018 /jul
Programació festa de l'arbre pel novembre al parc del Congost.
2018 /des Programció d'una activitat pel 27/01/2019 sobre la naturalització de l'estany dels jardina de Lluís
Companys
2018 /des Preparar programació Calendari Verd 2019

Publicació d'activitats d'altres serveis dins dels espais verds
2017 /gen Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.
2017 /jun Publicitar activitats relacionades amb la tinença de gossos a les mateixes àrees d'esbarjo per a
gossos.
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Millorar l’oferta de serveis i activitats a realitzar als parcs i zones verdes de la nostra ciutat
promovent activitats de cinema, concerts, festes, trobades, mostres i jornades, esport, tallers,
concursos, observacions d’astronomia, etc.
Accions
2018 /gen Preparar cartelleres per a les àrees de gossos per penjar-hi notificacions i activitats.
2018 /mai Instal·lació d'una cartellera al parc Torras Villà
2018 /jul
Publicitar les activitats a través de l'agenda del web de medi Ambient i 'Espais Verds.

Difusió del patrimoni natural del parc Torras Villà
2017 /mar Redacció i publicació de les Fitxes de descoberta del parc.

Potenciar el parc de Lledoner
Accions
Estudiar la viabilitat d’instal·lar un joc d’aigua
2017 /mar S'ha demanat un suport tècnics a la DIBA (Catàleg de recursos 2017) per a realitzar un estudi de
viabilitat i projecte si escau un joc d'aigua.
2017 /oct Ja disposem de la proposta demanada, amb diverses alternatives de fonts i d'ubicació. S'obra la
possibilitat i sembla més raonable instal·lar la font sobre un paviment de formigó existent al parc del
Congost.

Especialitzar el parc en el discurs de la cultura de l'aigua.
2017 /jun

Es planteja la proposta de realitzar un recurs educatiu com a objectiu de treball de cara al 2018 i es
proposarà la intervenció de l'escola el Lledoner.
2019 /gen El Parc del Lledoner sempre ha volgut impulsar el discurs de la cultura de l'aigua. Regat pel riu
Congost i amb estanys que proporcionen un medi perferte perquè els animals puguin establir-hi el seu
hàbitat.

Desenvolupar activitats que donin a conèixer l'arbrat i la natura
2016 /mar Recorregut pel parc destacant els elements relacionats amb la gestió de l'aigua, la riera Carbonell i els
elements botànics del parc s'ha inclòs en els itineraris que es treballa amb l'editorial Alpina i el sistema
d'Informació geogràfica municipal.

Al parc Torras Villà: acabar de fer les millores pendents al parc., tals com millores dels
recorreguts i l'accessibilitat, senyalització i millores en la vegetació.
Accions
Adjudicació subministrament i instal·lació joc de trepa Resolució 1147/2015 de 23/11/15 per un import de
7.152,31€
2015 /des S'ha executat la instal·lació.

Remodelació zona nord est del parc (jocs, espais per a gossos, zona de picnic i lavabos)
2017 /jun

2017 /des
2017 /des
2017 /des
2017 /des
2017 /des
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Proposta tècnica per una reordenació de la zona amb la incorporació de taules de picnic, construcció
de lavabos públics, remodelació de la caseta de jardiners i reubicació de l'espai per a gossos tenint en
compte la construcció de la nova àrea de joc.
Es renova tot l'enllumenat del parc
S'han instal·lat 8 taules de picnic distribuïdes en dues àrees. I s'han substituit 8 bancs i 3 papereres
del parc.
S'inicien les obres de remodelació de la caseta dels jardiners que finalitzaran a primer de febrer. En
ella s'incorporaran dos lavabos públics
Es reforma l'espai d'esbarjo per a gossos. Es canvia la tanca perimetral, es planta arbrat a la zona i es
renoven els bancs de dins l'àrea.
Es construeix la nova àrea de jocs del parc amb el seu sorral de seguretat.
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Al parc Torras Villà: acabar de fer les millores pendents al parc., tals com millores dels
recorreguts i l'accessibilitat, senyalització i millores en la vegetació.
Accions
2017 /des Es remodela la zona verda pròxima a la nova àrea de jocs. El planta un nou parterre de gespa amb
reg i es plantes nous arbres.
2018 /gen Condicionament dels camins del parc amb l'estesa d'ull de perdiu.

Al parc Torras Villà: crear una gran àrea de jocs a l’espai proper a l’accés al parc pel carrer
Agustí Vinyamata.
Accions
Començar a treballar un projecte d'una nova àrea de jocs a nivell tècnic i econòmic de cara al pressupost
de inversions
2017 /jul
Adjudicació obra construcció gran àrea de jocs (esquelet de troncs) al parc Torras Villà.
2017 /des S'ha instal·lat la nova àrea amb el seu sorral de seguretat.

Al parc Torras Villà: adequar la caseta dels jardiners.
Accions
Sol·licitar el projecte d'adequació de la caseta dels jardiners
2017 /des S'inicien les obres de remodelació de la caseta dels jardiners que estan previstes que acabin el febrer
del 2018. En ella s'incorporaran dos lavabos públics.

Millorar i potenciar les àrees de gossos a la ciutat
Accions
Renovació tancats gossos del Psg. De la Ribera i places de Can Corts i de la Bòbila.

Instal·lació de font i bancs a l'àrea del parc Torras Villà
2016 /gen Instal·lades la font i bancs al Parc.
2017 /des Instal·lació de nous bancs.

Ampliar l'àrea d'esbarjo de gossos del parc del Lledoner
2017 /mai S'estudia la possibilitat de traslladar l'àrea a un altre punt del parc per poder-la fer més gran.

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

Modificació àrea del parc Torras Villà
2017 /des Es reforma l'espai d'esbarjo per a gossos. Es canvia la tanca perimetral, es planta arbrat a la zona i es
renoven els bancs de dins l'àrea.

Millora de la il·luminació de l'area de gossos del parc del Congost
2017 /mar Instal·lació d'un nou bàcul d'iluminació específic per a l'àrea.

Instal·lació d'un element d'Agility
2018 /des Instal·lat

Millorar l’oferta lúdica al Parc de Ponent
Accions
Estudi de la renovació i ampliació de l'àrea de jocs
2017 /ago Plantejament de la proposta de la nova àrea que contempli nous jocs i millor seguretat.
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Millorar l’oferta lúdica al Parc de Ponent
Accions
2018 /gen Aquest any es presentarà una proposta valorada.

Renovar part de l’arbrat al Parc de Ponent
Accions
Renovació de l'arbrat del passeig del parc
2016 /feb
2017 /feb
2018 /gen
2019 /gen

Substitució progressiva dels Acer negundo morts o en mal estat per Ginkgo biloba.
Renovació d'arbrat. Plantació de nous Ginkgo (16 al passeig), roures (5u) i sophora (11).
Substitució progressiva dels Acer negundo en mal estat per 22 pruneres de flor.
Es seguirà amb el procés de substitució i reposició de l'arbrat

Millorar el paviment i la recollida de pluvials de la zona central del parc de Ponent
Accions
Estudis tècnics per a la recollida de pluvials
2017 /jun

Conjuntament amb el servei d'Obres i Projectes cal preparar una proposta per eliminar les aigües
pluvials que s'acumula en aquesta zona del parc.

Millorar la connectivitat del parc de Ponent amb altres espais de la ciutat.
Accions
Estudi de la connectivitat del parc de Ponent amb altres espais de la ciutat.
2018 /jun

Redacció del projecte de construcció d'una passera que connecti el passeig del darrera del parc amb
les escles que donen a Torras I Bages

Millorar el paviment i recollida de pluvials d'alguns trams al Parc Fluvial
Accions
Proposta de millora i arranjament dels camins del parc Fluvial
2018 /nov Arran els temporals de final d'estiu i tardor els camins van quedar molt malmesos, motiu pel qual es va
fer una valoració del cost de reparar-los. Proposta elaborada, però els treballs queden pendents
d'executar.

Al parc Fluvial: crear un nou itinerari per a vianants a l’alçada de la carretera interpolar.
Accions
Construcció d'una escala que connecti el passeig fluvial amb la interpolar
2017 /des S'ha construit una escala de travesses de roure amb una barana de seguretat.

Promoure una biodiversitat urbana en els espais verds mitjançant un disseny, gestió i
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la ciutat
Accions
Assistència a la reunió del Grup de treball d’Adaptació al canvi climàtic de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat. Comissió sobre Biodiversitat urbana
2016 /jun Col·locació de caixes niu al parc Torras Villà.
2016 /jun Realització de tractaments fitosanitaris amb l'aplicació de fauna benèfica.
2016 /nov Instal·lació d'una illa flotant a l'estany als jardins Lluís Companys.
2018 /mar Canvis en la gestió dels prats a fi d'afavorir la presència de fauna benèfica que ajudi a controlar les
plagues de l'arbrat.
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Promoure una biodiversitat urbana en els espais verds mitjançant un disseny, gestió i
manteniment sostenible dels parcs i jardins de la ciutat
Accions
2018 /set

Plantació d'arbustiva per afavorir la presència de fruits a la tardor i amb això la permanència d'ocells
als parcs
2018 /nov Instal.lació de caixes niu, per a ocells i ratpenats, a diversos parcs.
2018 /des Instal·lació de dues rampes per a sortida de fauna a la bassa del passeig fluvial i horts municipals

Evitar la dispersió i repetició de jocs poc atractius a places i parcs, creació de grans àrees
temàtiques de joc i la potenciació de la instal·lació d'estructures de joc singulars en noves
construccions i reposicionis
Accions
Renovació de l'àrea de jocs infantils del carrer de Cèllecs
2015 /des Resolució adjudicació 1561/2015 de 04/12/15 per un import de 17.029,33€.
2016 /feb Execució i recepció de l'obra.

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

Replantejar eliminar l'àrea de Juan de la Cierva i ampliar l'oferta de la plaça de la Bòbila
2018 /gen Aquest any s'eliminarà aquesta àrea i es prepararà una proposta aglutinadora per a la plaça de la
Bòbila. Es podria executar amb romanent de 2018 o bé amb pressupost 2019.
2018 /mai S'ha eliminat l'àrea i es planteja l'ampliació i renovació de l'àrea de la Bòbila
2018 /des S'ha adjudicat la renovació de l'àrea de la plaça de la Bòbila. Es dota d'un sorral de seguretat al
gronxador i renovació d'elements

Creació d'una nova àrea de jocs a la plaça 11 de setembre
2017 /jun

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

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

Instal.lació d'un element de joc a l'àrea de jocs de Can Mònic
Renovació de l'àrea de jocs infantils del c/Mas Estaper
Reposició de element esportiu al parc fluvial

Dinamitzar l'espai web a fi de facilitar informació al ciutadà dels treballs que es duguin a terme
des d’Espais Verds (campanyes de poda, tala, tractament fitosanitari, etc.).
Accions
Publicació de notes de premsa de les accions dutes a terme pel servei
2017 /gen
2017 /abr
2018 /mai
2018 /nov
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Anunci de les activitats del servei.
Avisos dels tractaments fitosanitaris
Avisos dels tractaments fitosanitaris
Publicació al bulletí municipal de les actuacions executades per fomentar la biodiversitat als parcs i
jardins de la ciuatat
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Planificar les campanyes de plantació i de les plantacions d'obra nova o de reparació i millora
de voreres.
Accions
Inici de l'expedient de licitació, per l’adjudicació dels treballs de poda i conservació de l'arbrat viari de la
ciutat de Granollers
2016 /mar Redacció del plec de condicions tècniques i inici del procediment de licitació dels treballs conservació
integral de l'arbrat, on s'inclouen els treballs de poda d'hivern, poda d'estiu, extracció de soques,
subministrament d'arbrat, i plantació i reg.
2017 /jun Licitació dels treballs de conservació integral de l'arbrat per a les campanyes 2018 i 2019 amb
possibilitat de pròrroga.
2017 /oct Adjudicació del nou contracte per a la conservació integral de l'arbrat pel període executiu 2017-2019.

Propostes de renovació d'arbrat
2016 /abr Proposta de renovació d'arbrat en el projecte de remodelació de la plaça de l'11 de setembre.
2016 /mai Proposta de renovació de l'arbrat en el projecte d'ampliació de la vorera nord del carrer d'Agustí
Vinyamata.
2017 /mai Proposta d'arbrat dels carrers Marià Sans, Ponent i plaça Pau Casals.
2017 /des Plantació del nou arbrat del carrer Marià Sans i carrer de Ponent.
2018 /gen Plantació de 335 arbres, per a reposicions, substitucions i nova plantació als carrers i places de la
ciutat.
2018 /gen Renovació d'un tram de l'arbrat del carrer Camp de les Moreres (entre Lluís Millet i Mare de Deu de
Montserrat).
2018 /des Preparació de la nova campanya 2019 de reposició i substitició d'arbrat

Nou contracte de Conservació Integral de l'Arbrat 2017
2016 /des
2017 /gen
2017 /feb
2017 /oct

Adjudicació contracte Conservació Integral de l'Arbrat 2017.
Inici treballs de poda.
Treballs de plantació de l'arbrat de substitució i reg campanya 2017.
Adjudicació contracte corservació integral de l'arbrat període 2017-19.

Augment i millora de la vegetació i dels espais verds de la ciutat (pressupostos participatius 2018)
2018 /set
2018 /oct
2018 /nov
2018 /des
2018 /des
2018 /des
2018 /des

Augment de la vegetació del parc Fluvial. Redacció del projecte i tramitació pera l'adjudicació de la
plantació de nou arbrat
Augment de la vegetació del parc del Congost. Adjucació de la implantació de nous parterres de
gespa per minimitzar zones de sauló
Plantació de masses arbustives al parc del Congost
Redacció i tramitació de l'adjudicació per a la plantació d'arbrat exemplar als escocells del centre urbà.
Ampliació d'escocells en alguns cassos
Augment de la vegetació i creació de més zones verdes al nucli urbà
Plantació de masses arbustives al parc Fluvial (zona C. Marconi)
Adjudicació del subministrament de jardineres i planta per instal·lar als balcons de can Puntes i al
carrer Roc i Sta. Anna

Orientar les campanyes de poda a una poda de formació i manteniment, minimitzant
actuacions dràstiques de control a partir de substitucions de l'arbrat no adaptat.
Accions
Elaboració del nou plec tècnic per a la licitació dels treballs de conservació integral de l'arbrat municipal.
2017 /oct Planificació i contractació via Diputació del pla de gestió dels espais verds de Granollers.
2018 /des Adjudicació del Pla director del verd urbà de Granollers
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Minimitzar riscos de trencament i caiguda d'arbres a base d'assolir un conjunt arbori
saludable estructuralment.
Accions
Nou contracte per a la gestió integral de l'arbrat
2017 /oct
2018 /set

Adjudicació nova contracta conservació integarl de l'arbrat municipal període 2017-19.
Treballs de tala i poda de correcció per atendre les destrosses dels temporals de final d'estiu i
passada tardor 2018
2018 /oct Contractació de la diagnosi i avalució de riscos de l'arbrat de la Verneda de Can Gili
2018 /des Fixació de l'estructura principal del roure de l'EMT (cirurgia arbòria)

Aconseguir que l'arbrat de la ciutat atengui les necessitats de la ciutadania en els aspectes
ambientals, ornamentals i de salut. Cobrir necessitats d'ordenació urbana i arquitectònica de
forma equilibrada i positiva pel conjunt.
Accions
Aplicar criteris ambientals i ornamentals en la tria de les espècies a plantar en nous projectes i en les
substitucions
2016 /jul
2017 /abr
2017 /set
2018 /set

Proposta i elecció de l'arbrat del C. Marià Sans.
Prposta elecció arbrat projectes C. Ponent, Pl. Pau Casals, aparcament C. Marconi, psg Fluvial, camp
futbol Palou.
Proposta plantació renovació arbrat i jardineria del carrer de Xile.
Proposta plantació arbrat Fem un Jardí (Can Bassa), C. Anibal, aparcament Congost, C. Corró.

Minimitzar la producció de residus vegetals amb el tractament i la reincorporació de les restes
vegetals als propis parcs i jardins de la ciutat.
Accions
Recuperar les restes de poda de les campanyes
2016 /abr
2017 /abr
2017 /jun

2017 /oct

L'empresa que ha realitzat el treballs de poda retornarà en forma de compost- triturat les restes
vegetals extretes.
L'empresa Ambientalia World SL que ha realitzat el treballs de poda retornarà en forma de composttriturat les restes vegetals extretes.
L'empresa Ingesan OHL adjudicatària del contracte de neteja i manteniment dels espais verds de la
ciutat, retornarà als parcs i jardins en forma de triturat, el 100% de les restes vegetals dels treballs de
manteniment.
El nou contracte de conservació integral de l'arbrat preveu el retorn de totes les restes de poda en
forma de triturat als parcs i jardins de la ciutat.

Minimitzar l'ús de pesticides i orientar els tractaments fitosanitaris cap a un Control Integral
de Plagues a base de mesures biològiques i culturals.
Accions
Nou plec i contractació del servei del control integral de plagues
2017 /abr

2017 /oct

Incorporació del contracte de tractaments a la nova contracta de conservació integral de l'arbrat per tal
de treballar per la defensa de les plagues de l'arbrat a partir de la visió i gestió global d'aquest. Des de
la plantació, poda, etc.
Incorporat dins del nou contracte de conservació integral de l'arbrat.

Optimitzar l'ús de l'aigua de reg, automatització i telegestió del reg de tota la jardineria de la
ciutat.
Accions
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Optimitzar l'ús de l'aigua de reg, automatització i telegestió del reg de tota la jardineria de la
ciutat.
Accions
Instal·lació de la xarxa de reg per degoteig als parterres de gespa dels jardins de 1er de maig
2016 /feb
2016 /jul

Instal·lació xarxa de reg per degoteig, automatització i telegestió de les gespes dels jardins de 1er de
maig (darerra fase del projecte).
Redacció del projecte de la darrera fase d'instal·lació de reg per degoteig als jardins d'Enrica Roca.

Substitució de la xarxa d'aspersió per degoteig a diversos perterres de gespa

Adoptar mesures de prevenció de la legionel·losi a les instal·lacions de reg i llacs, i fonts
ornamentals dels parcs i jardins de la ciutat.
Accions
Contractació dels treballs de desinfecció de les instal·lacions de reg i fonts ornamentals
2017 /gen Reconversió d'aspersió a degoteig dels parterres de gespa de la Rotonda del psg de la Ribera, Pl.
Llibertat, parterres de 1er de maig, masia 3 torres.
2017 /jun Reconversió de regs d'aspersió (62.000m2) a degoteig a través de les millores ofertes pel nou
contracte de neteja i conservació d'espais verds adjudicat a l'empesa Ingesan OHL.
2018 /gen Preparació de la campanya de desinfecció de les xarxes de reg, llacs i fonts per a 2018.
2019 /gen Preparació de la campanya de desinfecció de les xarxes de reg, llacs i fonts per a 2019.

Aprovar el Pla de gestió del verd urbà, que incorporarà els apartats següents: arbrat, espais
verds, xarxa de reg, jocs infantils, llacs i fonts ornamentals.
Accions
Sol·licitud de suport tècnic per a la redacció del pla a la DIBA
2017 /jun

En la convocatòria d'ajuts de 2017 s'atorga la redacció del Pla de gestió del verd municipal, valorat
amb 40.000€ dels quals l'ajuntament n'aportarà el 50%.
2018 /des La Diputació adjudica la redacció del Pla director del verd urbà de Granollers

Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual,
treballant per l’homogeneïtzació del sistema d’indicadors entre ciutats i administracions.
Integrar els indicadors dins el portal d’indicadors de la ciutat.
Accions
Suport en l'obtenció de dades, el càlcul i comentaris dels indicadors de perfil de ciutat en el seu apartat de
sostenibilitat
2015 /mai Proposta d'indicadors i cerca de fonts homogènies i indicadors per les ciutats que treballen la
publicació del Perfil de ciutat en l'apartat de sostenibilitat
2017 /mai Cerca de dades i càlcul d'indicadors de sostenibilitat de les ciutats que participen anualment en el
PERFIL DE CIUTAT: consums d'aigua, residus, mobilitat, contaminació atmosfèrica, emissions,
consums energètics, etc.
2017 /jun Càlculs d'indicadors sobre gestió de residus per a la sol.licitud de subvenció per a la millora de la
gestió de la FORM.
2018 /mai Suport en la cerca de dades pels indicadors de sostenibilitat i qualitat de l'aigua. Actualització de la
sèrie de dades referent a la qualitat de l'aigua del riu.

Actualització i proposta de canvis dels indicadors de seguiment i avaluació del Pla d'energia sostenible de
Granollers (2009) i el nou pla d'energia ampliat amb actuacions d'adaptació
2015 /mai D'acord a la plantilla aprovada a Europa elaboració de l'informe de seguiment de l'inventari
d'emissions i grau d'execució del PAES a partir dels indicadors pactats. Actualització de les actuacions
incloses en el PAES
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Elaborar i actualitzar periòdicament els indicadors ambientals i elaborar una memòria anual,
treballant per l’homogeneïtzació del sistema d’indicadors entre ciutats i administracions.
Integrar els indicadors dins el portal d’indicadors de la ciutat.
Accions
2016 /jul

2016 /set
2016 /oct
2018 /set

Informe incorporat al PAESC i lliurat a la Diputació de Barcelona sobre les esmenes proposades als
informes de seguiment dels equipaments municipals segons inventari del PAES. Revisió tècnica dels
indicadors per millorar el model de seguiment.
Proposta i càlcul d'indicadors de seguiment dels nous instruments de planificació energètica i
adaptació al canvi climàtic a aprovar.
Procés participatiu per a l'aprovació del pla d'adaptació i el nou PAESC en el si del Consell Assessor
de Medi Ambient (amb participació ampliada) i amb l'ús del bloc/directori sobre energia i canvi climàtic
En revisió per l'oficina del CoM la plantilla de seguiment del PAES i la vinculació amb el seguiment del
PAESC. Pendent de l'anàliasi en els treballs de suport de la transició de l'Agenda 21 cap a l'A2030
atorgats per la Diputació de Barcelona.

Informar la ciutadania sobre l’evolució de l’estat del medi i la sostenibilitat local a través de
memòries i informes ambientals anuals.
Accions
Activitat de comunicació i de sensibilització ambiental amb els indicadors fisicoquímics històrics en mapes
sobre la qualitat de l'aigua a Granollers
2016 /jun

Representació temporal de les dades de diferents parámetres de qualitat de l'aigua analitzats en el
laboratori municipal pel que fa al riu i l'aigua de pous. Proposta visualització de la informació en el web
de forma clara i fàcilment consultable.
2017 /gen Elaboració de material i oferta d'activitats per treballar la importància de l'aigua i la seva gestió
racional. Disseny de quatre xerrades, sis sortides de dues hores i una sortida de tot un matí sobre
qualitat del medi hídric a Granollers.
2017 /jun Exposició "l'Aigua per Viure" a l'Escola Pia de Granollers amb informació d'indicadors.

Aprovació i publicació en el web del nou mapa de capacitat acútica i dels mapes de soroll de Granollers
2016 /mai Incorporació en l'espai web municipal de la informació sobre la metodologia de càlcul i el nou mapa de
capacitat acústica.
2016 /jun Aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica de Granollers.
2017 /jul
Lliurament de l'estudi de soroll de les zones amb superacions i de les zones d'especial protecció en el
mapa de capacitat acústica.
2018 /des Lliurament dels treballs sobre les zones de soroll a Granollers i les mesures a impulsar i negociar amb
les administracions titulars de les infrastructures.

Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació
estratègica de Granollers.
Accions
Gestió municipal: manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per a la renovació del certiticat
EMAS. Planificació estratègica: adaptació del PAES al Nou Pacte d'Alcaldes i als objectius del 30/40
derivats de la COP21.
2016 /abr

Manteniment anual del SGA implantat a 6 dependències per renovar el certificat EMAS (vigent fins
10/01/2017).
2016 /mai Inici dels treballs per redimensionar els objectius del PAES 2009 als objectius 30/40 del Nou Pacte
d'alcaldes pel Clima i l'Energia i integrar l'adaptació. El procés ha de finalitzar amb l'aprovació del nou
PAESC i l'adhesió de l'Ajuntament al Nou Pacte.
2016 /jun Certificacions energètiques dels 6 equipaments que tenen certificat EMAS.
2016 /des El Ple de l'Ajuntament de 20/12/2016 aprova el nou Pla d'Acció per l'Energia i el Clima (PAESC),
d'acord amb els objectius 30/40 derivats de la COP21. També s'aprova l'adhesió de Granollers al Nou
Pacte d'Acaldes pel Clima i l'Energia.
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Incorporar la sostenibilitat local en la gestió municipal i en els documents de planificació
estratègica de Granollers.
Accions
2017 /feb

Després d'haver completat amb èxit pel procés d'auditoria externa, el 13/02/2017 la DG Qualitat
Ambiental i CC de la Generalitat resol renovar a l'Ajuntament de Granollers en el registre comunitari
de gestió i auditoria ambientals EMAS fins 28/12/19.
2017 /des En data 14 i 15 de novembre de 2017 es realitza l'auditoria externa de 1er seguiment del SGA de
l'Ajuntament de Granollers. En data 21/12/2017 s'ha validat la Declaració Ambiental 2017, que es pot
consultar a la carta de serveis de la seu electrònica.
2018 /jul
La necessitat d'adaptar el SGA implantat als requisits del nou EMAS ha comportat la modificació
d'alguna documentació substancial, com la Política ambiental municipal i el Manual del SGA, que
seran aprovats en el marc del proper ple de juliol de 2018.
2018 /jul
El 2017 s'ha modificat el Reglament EMAS. Degut a l'anterior, el 20 i 21 de juny de 2018 s'ha realitzat
l'auditoria externa de 2on seguiment del SGA. El resultat de l'auditoria preveu la presentació d'una pla
d'accions correctives abans de 30 dies.
2018 /des En data 5/09/18 es va validar la Declaració Ambiental 2018 d'acord amb el Reglament CE 1221/1999 i
1505/2017. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament disposa del certificat EMAS, i el passat 17/10 el
Trofeu +10 anys d'EMAS de la Generalitat de Catalunya

Redacció d'un "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" dintre del projecte Erasmus +
2015 /des Redacció del treball acadèmic "Pla de millora paisatgística del parc fluvial del riu Congost" en el marc
de les pràctiques d'Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza (Roma) dintre d'un projecte Erasmus +.

Transició de l'Agenda 21 local de Granollers cap a l'Agenda 2030
2017 /des Finalitzat el termini d'execució la 2a Agenda 21 local (2009-2018) i aprovats plans sectorials
(PAAESC, Mobilitat, etc.) s'inicia un procés per a la transició i encaix dels objectius de sustentabilitat
ambiental local amb els ODS de ciutat 2030.
2018 /gen Sol·licitud de suport tècnic a la Xarxa per endegar i assessorar en el procés de transició de l'Agenda
21 Local de Granollers cap a l'Agenda 2030 de ciutat.
2018 /nov Coordinació amb el procés endegat des de la planificació estratègica local de la ciutat per a localitzar
els Objectius de Desenvolupament local i iniciar la nova redacció del pla estratègic de ciutat,
Assistència a les dues sessions tècniques a Can Jonch.

Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals amb els municipis veïns, com estem fent en
l’àmbit de la qualitat de l’aire.
Accions
Redacció i aprovació del pla supramunicipal de qualitat de l'aire i mesures coordinades amb municipis
veïns
2016 /jun
2016 /jun
2016 /jun
2016 /jul
2017 /gen
2017 /nov

2018 /mar
2018 /ago

24/04/2019

Coordinació en la instal·lació temporal de la unitat mòbil del CSIC a Montmeló.
Participació en la Taula de qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona, com a representants dels
municipis treballant per a la millora de la qualtat de l'aire en el Vallès Oriental
Coordinació i impuls d'una campanya d'estiu de mesuraments (dosímetres passius i unitat mòbil del
CSIC) en 8 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Territori i Sostenibilitat
Participació en el grup de treball de les zones de baixes emissions de l'AMB ampliat amb municipis
inclosos en la ZPE de fora de l'AMB.
Coordinació i impuls d'una campanya d'hivern de mesuraments (dosímetres passiusi unitat mòbil del
CSIC) en 11 municipis veïns amb el suport del CSIC i el departament de Terriori i Sostenibilitat.
III Plenari de la taula intermunicipal per a la millora de la qualitat de l’aire en els municipis de la Zona
de Qualitat de l’Aire 2 del Vallès Oriental. Sala Policia Local. Explicació mesures i coordinació quan
episodi. Sol·licituds a DTES pendents.
Presentació del projecte AIRe NET liderat per l'Ajuntament, Monotrnès i Mollet, amb coordinació amb
CSIC, Departament de Territori i Sostenibilitat, UPC, Busup, Diputació de Barcelona i DARP.
Proposta d'estudi amb dosímetres passius de la dispersió en el municipi de la contaminació
atmosfèrica.
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Impulsar el treball en xarxa en temes ambientals amb els municipis veïns, com estem fent en
l’àmbit de la qualitat de l’aire.
Accions
Participació en el grup de treball de municipis del riu Congost
2016 /jun

Primera reunió del grup de treball tècnico-polític a La Garriga amb l'organització del Consorci per a la
Defensa de la Conca del Besòs.
2017 /des Segona reunió del grup de treball de la Conca del Congost a Aiguafreda.
2018 /nov Reunió de presentació del Pla de Gestió de la xarxa Natura 2000 del riu Congost amb participació
d'alcaldes, regidors i tècnics municipials

Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com
ara el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, el Consorci de residus del Vallès
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Accions
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
2016 /feb
2016 /abr
2016 /jun

2016 /set

2017 /mar
2018 /gen
2018 /gen

2018 /mar

2018 /des

Participació en el GT-Energia Sostenible i en la comissió permanent del mateix.
Assistència a l'Assamblea 2016 de la Xarxa i adhesió als Acords i plans de treball presentats.
Proposta d'adhesió a la Declaració Basca 2016-Nou full de ruta per a ciutats i pobles europeus per
crear municipis productius, sostenibles i resilients per a una Europa habitable i inclusiva, sorgida dels
acords de la 8a conferència de l'ICLEI a Bilbao.
Organització i celebració a Granollers de la 1a jornada del Cicle Del Pacte a l'Acció, per donar
resposta als reptes del Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia per al 2030, en el marc de la
participació de Granollers en el grups de treball de la Xarxa
Presentació del PAESC de Granollers durant la jornada "Resiliència urbana per a l'adaptació local al
canvi climàtic", en el marc del GT-Adaptació al CC de la Xarxa.
Participació en GT-Políticas adaptación al CC de la FEMP.
Es continua participant en els grups de treball d'Energia Sostenible i Adaptació al CC de la Xarxa,
centrats en consum/ estalvi energètic municipal vinculat a reinversió en projectes socials i altres, i
evolució del PAESC-Granollers en l'Horitzó 2020.
El 20/03/2018 es participa a la presentació oficial de la Setmana de l'energia a Catalunya, amb el
centre d'interès d'"Educar per una transició energètica", amb l'experiència de "La Marató de l’Energia
2018 a Granollers".
Octubre i novembre es participa en les darreres sessions dels GT's sobre adaptació al CC i energia
sostenible, pel que fa al mandat de la DIBA 2015-2019. Es va presentar l'evolució dels consums
municipals durant el Pacte d'Alcaldes i la perspectiva 2030.

Coordinació i treballs conjunts amb el Consorci de residus del Vallès Oriental
2016 /gen Treball i coordinació per impulsar l'aprofitament del biogàs generat en la planta comarcal de
compostatge (Congost Net).
2016 /jun Organització conjunta i patrocini de la jornada sobre xarxes de calor celebrada el 22 de juny al Museu
de Ciències Naturals de Granollers. Visita a la planta comarcal de compostatge dels assistents a la
tarda.
2017 /mar Sol·licitud de subvenció: BIO LOOPs amb la col·laboració del Consorci per a la gestió dels residus del
Vallès Oriental.
2017 /abr Visita a la planta comarcal de compostatge amb els membres del projecte THERMOS.
2017 /mai Valoració de la cessió i ús del biogas del Consorci. Consulta al MINETAD.
2018 /set Participació com a ponent en la GPEX 2018 (Global Power & Energy Exhibition) a Barcelona el 17 de
setembre.
2018 /oct Trobada de socis de Granollers i Cascais del projecte Thermos i visita a tres exemples de xarxes de
calor a Barcelona, Cerdanyola i Mataró amb els seus gestors i amb representants d'ICLEI.
2018 /oct Participació com a ponent en la Local Renewables Conference 2018(ICLEI) a Freiburg anomenada
enguany URBAN TRANSFORMATION TO A CIRCULAR ECONOMY, explicant la participació de
Granollers en el projecte Thermos i participant en la taula d'experts

24/04/2019

Pàg. 86 de 261

2015-2019
Territori i Ciutat
Medi Ambient i Espais Verds

Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com
ara el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, el Consorci de residus del Vallès
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Accions
Participació en el grup de treball d'Educació ambiental de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
2016 /abr
2017 /jun

Reunió de constitució del Grup de treball d’Educació per la Sostenibilitat i per una Cohesió social i
ambiental.
29 juny. Posada en comú de bones pràctiques aplicades i propostes pel proper cicle de tallers a
validar sobre eines de comunicació i participació aplicades a l'educació ambiental.

Participació en la comissió rectora del Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire
2016 /nov Constitució i participació com a membre de la comissió permanent del grup de la xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenilbilitat, +Aire -Soroll.
2017 /jun 9/06 Reunió de coordinació entre els ajuntaments de més de 100.000 hab, representatnts de la resta
de municipis i la Generalitat.
2018 /mai Assistència a les reunions sobre impacte ambiental del Pla específic de mobilitat del Vallès i
elaboració d'informe conjunt amb la tècnica de mobilitat de l'Ajuntament. Lliurament aportacions a
l'equip redactor de la Generalitat de Catalunya.

Participació en el Fòrum d'Entitats col·laboradores de l'Estratègia Catalana per a la Renovació Energètica
d'Edificis (ECREE)
2015 /gen L’Ajuntament forma part del Fòrum d’Entitats per a la implementació de l’ECREE, participa en grups
de treball, i s’han inclòs 2 casos pràctics en el “Catàleg de productes i serveis d’eficiència” energètica
del Clúster d’EE de Catalunya.
2016 /jul
El projecte "Programes i campanyes d'estalvi energètic en equipaments municipals de Granollers" va
ser seleccionat com a projecte tractor de l'ECREE. El 14/07/16 la Generalitat lliura un diploma
acreditatiu a l'Ajuntament.

Participació en el grup de treball de Custòdia Municipal de la Xarxa de Custòdia del Territori
2015 /jul

L'Ajuntament de Granollers entra a formar part del Consell de Membres de la Xarxa de Custòdia
(XCT), consell directiu d'aquesta entitat que vol impulsar l'ús de la custòdia de territori.
2016 /abr Els membres del grup de treball de custòdia municipal designen a l'Ajuntament de Granollers com a
responsable de la coordinació del grup, que es portarà a terme amb tècnics de Medi Ambient i
Dinamització de Palou.
2017 /abr El grup de treball de custòdia municipal ha decidit que l'Ajuntament de Granollers continui com a
coordinador de les feines del grup durant un any més.
2017 /jun Participació en la renovació de membres del Consell de Membres de 2017. L'Ajuntament de
Granollers continua dins d'aquest òrgan directiu de la XCT.
2017 /nov Organització i participació en la jornada tècnica "Com puc dinamitzar i implementar la custòdia del
territori al meu municipi?", realitzada a la Diputació de Barcelona i sota l'organització del grup de
treball de custòdia municipal.
2018 /jun Organització i participació en diverses trobades del grup de treball de custòdia fluvial (Vilanova i la
Geltrú, Tarragona...)
2018 /des Finalitzen les tasques de l'Ajuntament de Granollers al consell de membres de la Xarxa de Custòdia
del Territori i al capdavant del grup de treball de custòdia municipal

Participació en la comissió de biodiversitat urbana de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat
2016 /mai Primera reunió de la comissió de biodiversitat urbana en Barcelona.

Participació en la conferencia "Cities and Water" del congreso EIP Water 2016
Participació en el cercle de comparació intermunicipal de Gestió Sostenible del Verd Urbà
2016 /mai Resposta del qüestionari dels indicadors de Granollers de l'any 2015.
2016 /jul
Participació en el taller de millora dels indicadors del qüestionari (DIBA).
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Mantenir una presència activa en fòrums ambientals d’àmbit nacional, estatal i europeu, com
ara el Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs, el Consorci de residus del Vallès
Oriental, la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Accions
2017 /mai Resposta del qüestionari dels indicadors de Granollers de l'any 2016.
2017 /set Participació en el taller de millora dels indicadors del qüestionari (DIBA).

Participació en el Grup de Treball d'Infraestructures Verdes de la Red + Biodiversidad de la FEMP
2017 /jun

Posada en marxa del grup de treball on es fixen els objectius i metodologuies de treball. L'Ajuntament
de Granollers és un dels municipis participants conjuntament amb una desena de municipis de la resta
de l'Estat.
2018 /abr Col·laboració en la redacció del “Manual de Gestión de la Infraestructura Verde Urbana” que porta a
terme aquest grup de treball amb l'assessorment expert del tècnic extern Pedro Calaza
2018 /des Finalitzen els treballs de redació de la guia de gestió de la infraestrutura verde municipal y es presenta
un nou projecte paral·lel d'una publicació en paper de manual pràctic

Participació en GT-Políticas adaptación al CC de la FEMP
2017 /abr

Es comença a participar en el GT-Polìticas adaptación al CC de la FEMP. Reunió constitutiva, de
seguiment i presentació de 4 projectes d'adaptació a Granollers (basats en PAESC-2030).
2018 /des En el marc dels VII Premis de BBPP por el clima de la FEMP, durant el CONAMA 2018, s'atorga a
l'Ajuntament de Granollers el premi en la categoria d'educació ambiental i el reconeixement finalista en
la categoria d'adaptació al canvi climàtic.

Participació en 3r Fòrum mediterrani de l'aigua i en la publicació de reutilització d'aigües al Mediterrani
2018 /gen Participació i ponència a la sessió "reutilizació en el Mediterrani i els seus impactes en els territoris" al
Fòrum mediterrani de l'aigua de 2018
2018 /ago Col·laboració en la publicació "Reuse of treated water in the Mediterranean and impacts on territories"
d'IPEMED, OIEau, MedCities i Union for Mediterranean

Organitzar i prendre part en jornades de conscienciació, com ara la Setmana de l’Energia
Sostenible o el Dia Mundial del Medi Ambient.
Accions
Organització en el marc de la setmana europea de l'energia sostenible d'una mesa de treball sobre xarxes
de calor amb energies renovables i residuals
2016 /jun

2016 /jul

Celebració al museu de ciències naturals d'una mesa de treball amb els professionals del sector i
responsables de les administracions per debatre aspectes clau de les xarxes de calor i per presentar
al sector privat el projecte : EcoCongost i Congost Net
Treballs per a l'elaboració d'un document on line amb el resum de les respostes a les preguntes
formulades en la mesa de treball sobre xarxes de calor amb energies renovables i residuals.

Presentació resultats programa municipal per combatre la pobresa energètica, en el marc de la Setmana
de l'Energia
2016 /jun

Jornada de presentació dels resultats del "Programa municipal contra la pobresa energètica", el
17/06/2016, amb representants de l'EMT, els serveis municipals, els col·legis d'aparelladors i
arquitectes i la Diputació de Barcelona.

Cicle "Jornades del Pacte a l'Acció. Un nou pacte del municipalisme i el canvi climàtic"
2016 /jun
2016 /set

Col·laboració en l'organització de la 1a jornada del cicle, impulsat des de la Diputació de BarcelonaGerència de Medi Ambient, que se celebrarà a Granollers el proper 22/09/2016.
22/09/2016, celebració de la jornada a Granollers, amb l'assitència de més de 100 representants
d'entitats locals de la província de Barcelona.

Assamblea anual de la Red de Ciudades por el Clima
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Organitzar i prendre part en jornades de conscienciació, com ara la Setmana de l’Energia
Sostenible o el Dia Mundial del Medi Ambient.
Accions
2016 /jun

Col·laboració en l'organització i participació en l'Assamblea anual de la Red de Ciudades por el Clima
de la Federación Española de Municipios, de la qual l'Ajuntament de Granollers és soci des del 2005.
2016 /oct Els dies 5 i 6 d'octubre s'ha celebrat a la sala Tarafa la 10a Assemblea de la Red, que ha tractat els
compromisos internacionals per als governs locals a partir de la Cimera de París.
2017 /mai Participació en el GT-Adaptació al CC de la Red i enviament d'actuacions més rellevants per
constituir un fons documental en matèria d'adaptació al canvi climàtic.

Presentació dels treballs per a la redacció del Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic
2016 /gen Presentació de l'estat de redacció del "Programa municipal d'adaptació al CC de Granollers", en el
marc de la jornada de presentació del Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia, celebrada el
14/01/2016 a la Diputació de Barcelona.

Desenvolupament d'una campanya per promoure les renovables i les mesures d'eficiència energètica en
l'àmbit rural i suburbà de Granollers, en el marc del projecte COMPOSE del Programa MED de la UE
2018 /gen Setembre 2017 a abril 2018: desenvolupament de la campanya D.E Palou, que comprèn 8 sessions
informatives, quantificació dels consums energètics en equipaments públics i privats, aplicació BBPP
per reduir consums, i destí d'estalvis a projectes solidaris.
2018 /abr 17/04/18 finalització de la campanya. Més de 140 actors locals ha col•laborat i van participat en la
campanya "DE Palou" celebrades al 2018 i als tallers de capacitació, orientats a planificadors i
responsables polítics , celebrats el 13/03 i el 6/04.
2018 /des El novembre de 2018 Granollers va acollir la 5a reunió dels socis del projecte InterregMED
COMPOSE. S'ha completat la transició modular i les actuacions relatives als casos pilot i la
transferència del projecte, que finalitza d'octubre de 2019.

Organització de jornada sobre oportunitats de finançament de l'energia sostenible a l'àmbit local, en el
marc del projecte COMPOSE del Programa MED de la UE
2018 /gen Jornada per dinamitzar grups d'interès, planificadors i decisors públics a l'entorn d'una estratègia per
impulsar el finançament de renovables i mesures d'eficiència energètica a l'àmbit local. Compta amb el
suport i participació de la DIBA i l'ICAEN.
2018 /mar Celebrada el 13/03/2018 al Museu de CC.NN i les Antigues Escoles de Palou, amb més de 70
participants. Més info: http://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/el-museu-de-ci%C3%A8nciesnaturals-acull-una-jornada-sobre-finan%C3%A7ament-de
2018 /jun Granollers s'ha sumat a la Setmana de l’Energia 2018 per sensibilitzar en l'estalvi i l'eficiència
energètica. Més info: http://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-se-suma-la-setmanade-l%E2%80%99energia-2018-sensibilitzar-en-lestalvi-i

Formar part de projectes europeus com a espai d’intercanvi d’experiències i de
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental
Accions
Projectes europeus: Euronet 50/50 i COMPOSE
2016 /abr

El Secretariat del Programa MED comunica que el projecte COMPOSE ha superat la 1a fase de
selecció de projectes de la convocatòria. La 2a fase i definitiva prevista abans de l'agost o setembre.
2016 /set El Secretariat del programa MED comunica l'atorgament del projecte COMPOSE, que tractarà
d’incrementar la quota de renovables i l'eficiència energètica en zones periurbanes i rurals, que en el
cas de Granollers es concretarà a Palou.
2017 /gen 1a reunió de treball dels socis del projecte COMPOSE a Roma. Tindrà una durada de 36 mesos,
agrupa entitats d’11 països de la zona MED i un pressupost general de 2.551.244 euros, dels quals
Granollers gestionarà 235.024 euros.
2017 /gen Presentació a la reunió de Roma els objectius i propostes de casos pilot a implementar i com durà a
terme la coordinació del bloc sobre transferència de tot el projecte.
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Formar part de projectes europeus com a espai d’intercanvi d’experiències i de
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental
Accions
2017 /mar Adjudicació de 3 contractes menors a col·laboradors externs, en el marc del desenvolupament de les
actuacions dels projectes pilot i la transferència del COMPOSE.
2017 /jun 2a reunió de treball dels socis del COMPOSE a Rethymno (Creta). Granollers presentarà l'avenç dels
treballs en matèria d'actuacions pilot i durà a terme una sessió de treball interactiu per identificar les
bases del futur Pla de Transferència del projecte
2017 /des 3a reunió de treball del projecte a Sesimbra Portugal, amb presentació de l'evolució del cas pilot de
Granollers i dels materials i plans desenvolupats en l'apartat de Transferència del projecte, que
coordina l'Ajuntament de Granollers.
2018 /gen Previsió maig 2018: programació de la 4a reunió del projecte a Montenegro. Novembre 2018: previsió
5a reunió del projecte a Granollers.
2018 /mai Participació a la 4a reunió de treball del projecte a Montenegro. Granollers presenta els resultats finals
del cas pilot i desenvolupa una sessió interactiva per definir i consensuar els eixos d'actuació i accions
del Pla de Transferència del projecte.
2018 /jul
Càlcul dels estalvis energètics a 15 centres docents públics de Granollers i proposta per aprovar al
Ple de juliol el retorn als centres del 50% de l'estalvi generat el 2017 respecte 2014, 2015 i 2016. Més
info: https://goo.gl/XnHNGD
2018 /nov 5a reunió del projecte COMPOSE a Granollers. Hi participen 30 persones representants de les entitats
sòcies del projecte a 11 països de la Mediterrània.
2018 /des El novembre de 2018 s'han adjudicat les actuacions de millora de l'eficiència energètica que les
escoles participants al programa 50/50 van sol·licitar al servei de medi ambient a partir del setembre
de 2018. El 2019 està previst donar-li continuïtat.
2018 /des Fins a l'actualitat, l'aplicació del projecte COMPOSE ha comporat: la construcció de 2 instal·lacions
FV, una campanya de sensibilització, una estratègia per promoure les inversions en renovables a
Palou i diverses actuacions de transferència.

Projecte EDUSI
2016 /jun

L'Administració General de l'Estat comunica a l'Ajuntament que no ha estat adjudicatari de cap de les
ajudes de la convocatòria EDUSI.

Projecte Thermos
2016 /abr H2020 THERMOS ha estat avaluat favorablement per la comissió europea.
2016 /mai Elaboració de proposta per gestió del pressupost i tasques associades al projecte Thermos entre els
diversos serveis implicats de l'Ajuntament i Granollers Mercat.
2016 /oct Participació en el projecte Thermos, thermal energy resource modelling and optimisation system per
habilitar a autoritats locals a planificar de forma ràpida i barata sistemes d'escalfament i refredament
baixos en carboni.
2017 /jun Trobada de socis a l'Imperial College (London) per contrastar les prestacions i objectius a assolir amb
l'eina i metodologia Thermos.
2017 /nov Trobada de socis de THERMOS a Varsòvia i presentació de la modelització i l'eina. Visita a les
instal.lacions de la ciutat.
2018 /jun Trobada de socis a Jelgava (Letonia) i reunió de col.laboració amb l'Alcalde de la ciutat.
2018 /des Trobada de socis a Alba Iulia (Romania) el 5-6-7 de desembre.

Projecte Celsius
2016 /abr

2016 /jun

Participació en el projecte Celsius com a part de la comunitat de municipis (més de 50) interessats en
treballar xarxes de calor i fred per posar en comú els coneixements i propostes que facilitin la seva
implantació reduint el consum d'energia global.
Intercanvi d'experiències amb algunes ciutats Celsius i l'organització del programa sobre xarxes de
calor en la jornada celebrada el 22 de juny a Granollers.

S'han presentat tres projectes diferents al programa Urban Innovative Actions: Projecte Congost Net,
Projecte Bio LOOPs, Projecte AIRe NET
24/04/2019
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Formar part de projectes europeus com a espai d’intercanvi d’experiències i de
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental
Accions
2016 /feb

Reunions de coordinació per preparar la proposta amb els diferents socis implicats: Consorci de
Residus, Granollers Mercat, Consorci del Besòs, UAB, ICAEN, APC Europe, Bandalux, Proalan,
SislTECH.
2016 /mar Sol·licitud del projecte Congost Net dins del Programa: Urban innovative actions. Per tal de fer una
xarxa de calor en la zona sud del polígon Congost alimentada amb biogàs, biomassa i gas natural.
2017 /abr Sol·licitud del Projecte Bio LOOPs a la nova convocatòria del Urban innovative actions en l'àmbit de
l'Economia Circular. Estudi de nouos circuits d'aprofitament de biomassa i fracció orgànica dels
residus per tal de convertir-los en recursos locals.
2018 /mar Sol.licitud d'un nou projecte AIRe NET (Air Improvement Reducing Emissions with a Networking
Enrollment of Towns) sobre millora de la contaminació atmosfèrica i la seva gestió digital amb
col.laboració d'administracions, ciutadans, centres de recerca....
2018 /nov Avaluació de possibles col·laboracions en una nova convocatòria l'any 2019 per a una TRANSICIÖ
DIGITAL

Projecte SUD'EAU +
2016 /abr

Desestimació del projecte SUD'EAU +.

Projecte WAS IS
2016 /abr

Desestimació del projecte WAS IS.

Projecte LIFE Riberes
2016 /abr

Desestimació del projecte LIFE Riberes.

Projecte LIFE Alnus
2017 /mai Atorgament del projecte LIFE Alnus per la Comissió Europea. L'inici oficial del projecte és el 3 de juliol
de 2017.
2017 /jun Es cursen els tràmits per a l'acceptació del programa LIFE.
2017 /nov Reunió del consorci del LIFE Alnus a Granollers per profunditzar en la temàtica de cabals ambientals.
2018 /mai Preparació del projecte executiu per la consultoria ambiental SERPA pel desenvolupament d'un
projecte demostratiu de recuperació del bosc de ribera al riu Congost al seu pas per Granollers
2018 /jun Roda de premsa de presentació del LIFE Alnus a Manlleu amb participació de tots els socis i
explicació del projecte de Granollers pel regidor de medi ambient
2018 /nov Licitació del concurs per a la realització d’un projecte demostratiu en el Riu Congost en el marc del
projecte Life Alnus

Projecte EYES (Engaging Youth in Sustainable Energy Planning)
2017 /mai L’Ajuntament rep la proposta per participar com a socis en el projecte H2020 EYES, per a la creació
d’un grup de joves que treballi integrar/mobilitzar la planificació energètica i climàtica del municipi.
Permetrà dur a terme actuacions del PAESC 2030
2017 /jun Resolució d'Alcaldia acceptant la participació en el projecte de la convocatòria EE09 del programa
H2020: Engaging and activating public authorities. Durada 24 mesos i pressupost a gestionar per
l'Ajuntament de 150.000 euros.
2018 /mai Es replanteja el projecte i es presenta a la nova convocatòria d'ERASMUS+ (22/05/2018), amb
l’objectiu de dinamitzar joves de l’àmbit local (de 18 a 29 anys) a l’entorn de les temàtiques del canvi
climàtic i la planificació energètica.
2018 /des El desembre de 2018 es rep el "Gran Agreement" per part del soci líder, s'accepta la subvenció del
programa ERASMUS+ i s'inicia el procés per contractar una persona que desenvolupi les actuacions
del projecte.

Projecte RIVERSUDOE
2017 /mar Presentació del projecte RIVERSUDOE en el programa de cooperació transnacional SUDOE sobre
gestió participativa d'espais fluvials protegits i els seus serveis ecosistèmics.
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Formar part de projectes europeus com a espai d’intercanvi d’experiències i de
desenvolupament de projectes de caràcter ambiental
Accions
2017 /set
2018 /feb

Es supera la primera fase de selecció de projectes.
Desestimació del projecte

Projecte CEMOWAS2
2017 /mar Presentació del projecte CEMOWAS2 en el programa de cooperació transnacional SUDOE sobre
gestió circular i ecosistèmica del serveis de residus i aigües residuals.
2017 /set Es supera la primera fase de selecció de projectes.
2018 /feb Aprovació del projecte
2018 /jun Inici del projecte i primera reunió del Consorci a Damazan i Agen a França sota l'organització del soci
líder ValOrizon
2018 /oct Seminari tècnic i reunió del consorci a Granollers amb visites al pol ambiental de Can Cabanyes
(Planta de compostatge, depuradora i espai natural del riu i aiguamoll)

Incrementar la capacitat de servei de la xarxa municipal d’aigua no potable per destinar-la al
reg de parcs i jardins, la neteja de carrers i embornals. Estudiar la implantació a nous altres
usos, com l’industrial o l’agrari.
Accions
A través del projecte europeu Alera, s'inicia l'estudi previ per a la redacció del projecte d'abastament
d'aigua regenerada per a la indústria
2016 /jul

Recepció de l'estudi de valoració de l'ús d'aigua regenerada del sistema de llacunatge de l'EDAR
Granollers per a ús en les zones industrials i en l'àrea d'implantació del Pla Director Urbanístic del
Circuit de velocitat de Barcelona-Catalunya.
2018 /mar Cooperació amb el Consorci Besòs Tordera en el seu pla de reutilització d'aigües, que inclou l'ús
d'aigua regenerada per la indústria

Redacció projecte de planta de tractament i càrrega de camions i escombradores de neteja viària i
clavegueram amb aigua regenerada
2016 /jul
Reunió de treball amb tècnics especialitzats per a obtenció de dades per a la redacció del projecte.
2018 /des Licitació i adjudicació de la construcció de la planta de tractament i càrrega de d'aigua regenerada per
a la neteja de carrers i reg d'arbrat

Continuar desplegant la xarxa d’aigua no potable aprofitant aquelles actuacions
d’urbanització. Redissenyar la xarxa per adaptar-la a possibles futurs usos.
Accions
Instal·lació de nous trams de canonada de transport d'aigua no potable
2016 /jul

Incorporació en el projecte d'ampliació de la vorera del carrer Vinyamata d'un nou tram de canonada
de 110 mm de transport d'aigua no potable que unirà el ramal de c/Girona (existent) amb el futur ramal
del psg de la Muntanya.
2017 /jun Estesa de nou tram de canonada de 110 en la urbanització del tram nord del carrer de Girona
2018 /gen Estesa de nou tram de canonada de 110 en la urbanització del sector UA27
2018 /gen Incorporar al projecte d'urbanització de Roca Umbert, el tram de canonada que ha de transportar
l'aigua de reg des del diposit de RU als Jardins de Lluís Companys.
2018 /des Estudi de la connexió de l'aigua regenerada a la xarxa de regs i mines de Palou per a ús agrícola a
través del projecte europeu CEMOWAS2

Millores en la telegestió
2016 /jun
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Incorporar a la telegestió l'accionament manual i temporalitzat al pou de les mines d'en Serra, per a
l'abastiment d'aigua no potable al parc del Lledoner i a l'acceleradora de Jaume Corbera per a
impulsió als dipòsits de capçalera a Torre Pinós.
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Continuar desplegant la xarxa d’aigua no potable aprofitant aquelles actuacions
d’urbanització. Redissenyar la xarxa per adaptar-la a possibles futurs usos.
Accions
2017 /des Incorporar a la telegestió el control del funcionament del filtre automàtic del dipòsit de reg del parc del
Congost.

Obtenir la concessió d’aigua d’aquelles captacions d’aigües subterrànies estratègiques per a
la ciutat.
Accions
Vetllar pel compliment de les condicions dels aprofitaments i concessions d'aigües del subsòl vigents
2018 /des Tramitacions anual dels autocontrols de les diverses concessions otorgades

Impulsar campanyes d’estalvi d’aigua en cas d’un episodi de sequera,
Accions
Identificació del risc potencial de sequera i definició de les actuacions per adaptar-s'hi fins al 2030, en el
marc del Programa d'adaptació al Canvi Climàtic de Granollers
2016 /mai Es defineix com acció prioritària la necessitat d'emprendre projectes i inversions per a l'adaptació
relatives a l'aprofitament de nous recursos hídrics, com lús de l'aigua regenerada per a usos
municipals. També s'ha aproximat el cost de no actuar.
2016 /des El ple de l'Ajuntament de 20/12/2016 aprova les actuacions d'adaptació al risc de sequera definides i
calenaritzades en el marc del PAESC de Granollers 2030.

Itinerància de l'Exposició "l'Aigua per Viure" pels centres educatius de la ciutat amb consells sobre l'estalvi
d'aigua i informació sobre l'evolució del riu i la ciutat
2015 /des Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.
2016 /jun Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.
2017 /jun Itinerància de l'exposició "L'Aigua per Viure" a diferents centres educatius.

Espai al web municipal amb recursos i informació sobre estalvi d'aigua
2016 /gen Recull d'opcions educatives per tal de treballar la nova cultura de l'aigua i el seu ús més racional a les
aules, amb jocs, experiments i dossiers educatius i en sortides al medi o instal·lacions relacionades.
2017 /jun Disseny de material per a crèdit variable i geocatching entorn a l'aigua.
2018 /des Lliurament dels treballs de revisió dels quaderns per a la dinamització de les activitats amb el
professorat local i proposta de formació als professors interessats.

Augmentar la producció de l’aigua regenerada produïda a la llacuna de Can Cabanyes fins a
esdevenir el recurs hídric alternatiu de més consum en el reg dels espais verds.
Accions
Gestionar el cabal de producció d'aigua regenerada de Can Cabanyes complint les condicions de
concessió establertes i en un règim de qualitat ecològica de l'aiguamoll de Can Cabanyes
2017 /jul
Revisió general de la planta d'aigües regenerades per millorar l'eficiència en la filtració.
2018 /des Estudi i memòria valorada de de la construcció d'un dipòsit d'acumulació d'aigües a l'exterior de la
Planta d'aigües regenerades, en el marc del projecte CEMOWAS2
2018 /des S'encarrega projecte per a la millora de la filtració (reducció de la terbolesa) de l'aigua regenerada de
can Cabanyes

Portar un control analític de aigües de l’aqüífer, el subsòl, el riu Congost, l’aigua depurada de
l’aiguamoll i bassa d’amfibis de Can Cabanyes i l’aigua regenerada.
Accions
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Portar un control analític de aigües de l’aqüífer, el subsòl, el riu Congost, l’aigua depurada de
l’aiguamoll i bassa d’amfibis de Can Cabanyes i l’aigua regenerada.
Accions
Càlcul i visualització d'indicadors fisico-químics històrics de la qualitat de l'aigua subterrània i superficial de
Granollers a partir de les analítiques del laboratori municipal encarregades pel Servei de Medi Ambient i
Espais verds
2016 /mai Subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona BOP 11/05/2016 en el marc del catàleg de serveis
de la xarxa de governs locals 2016-2019 en l'àmbit de sensibilització, participació i divulgació
ambiental per import de 1.327 eur
2016 /jul
Adjudicació del contracte menor per l'assistència tècnica GIS per representar les dades temporals de
diferents paràmetres de qualitat de l'aigua freàtica de la ciutat i del riu Congost a Granollers.
2016 /oct Videos i informe sobre indicadors fisico-químics històrics sobre qualitat de l'aigua. Lliurament a Salut
Pública de millores a aplicar als registres del laboratori municipal.
2018 /jun Actualització de les bases de dades per compartir en open data, que patien un salt en el temps per
canviar mètodes d'informes periòdics des del laboratori municipal

Mantenir i potenciar el grup de treball intermunicipal de gestió de l’aigua, que ha permès
coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des de diferents serveis
municipals.
Accions
Reunions del GT d'aigua dins la Ponència de Transició energètica i Canvi climàtic
2016 /jun Reunió 6/04/2016 amb tots els secretaris dels subgrups de la ponència
2017 /abr Plenari de la ponència de Transició energètica i canvi climàtic
2018 /des Reunió 19/12/2018 amb tots els secretaris dels subgrups de la ponència per preparar el plenari de
l'any 2019

Participar amb organismes com l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci per a la Defensa de
la Conca del Besòs i la Diputació de Barcelona per tal d’implantar polítiques en favor d’una
nova cultura de l’aigua.
Accions
Jornada DIBA aprofitament local de recursos hídrics no convencionals
2016 /mai Presentació per part del servei de MAEV ponència sobre aigües freàtiques a Granollers.

Continuar desenvolupant el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES), full de ruta de les
actuacions municipals vinculades amb l’eficiència energètica i la implantació d’energies
renovables.
Accions
Redimensionament i actualització del PAES als objectius del Nou Pacte d'Alcaldes per al Clima i l'Energia
per al 2030
2016 /abr

Adaptació del PAES 2009 als objectius del Nou Pacte d'Alcaldes per a l'Energia i el Clima i els
objectius 30/40 sorgits de la COP21 (París, 2015).
2016 /des El Ple de l'Ajuntament aprova el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Granollers (PAESC),
que recull els objectius de reducció d'emissions (40%) i integració de l'adaptació al CC del Nou Pacte
d'Alcaldes pel Clima i l'Energia per al 2030.

Projectes d'energies renovables en equipaments municipals per a la #transcióenergètica
2017 /des Durant el 2017, amb suport DIBA, s'han redactat 6 projectes executius d'energies renovables: 2
xarxes de calor per biomassa, i 4 instal·lacions solars FV per autoconsum a cobertes. Estalvi previst:
73.128 euros/any i 423 TnCO2 eq/any.
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Continuar desenvolupant el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES), full de ruta de les
actuacions municipals vinculades amb l’eficiència energètica i la implantació d’energies
renovables.
Accions
2018 /gen En el marc del projecte EU COMPOSE, 1er semestre 2018 s'executaran 4 projectes de renovables a
Palou: 2 instal·lacions FV autoconsum, 1 pèrgola FV autoconsum i recàrrega VE, i una xarxa de calor
per biomassa. Estalvi previst: 48MWh/any i 13 TnCO2eq/any.
2018 /mai Com a resultat del projecte COMPOSE fins a 31/05 s'han executat 2 instal·lacions FV per
autoconsum (Can Cabanyes i caseta jardiners recinte firal), i els projectes executius d'instal·lació solar
FV a Can Muntanyola i xarxa de calor per biomassa a Palou.
2018 /jul
S'ha sol·licitat finançament a la DIBA i Generalitat-P.O. FEDER (eix4) per construir 2 xarxes de
biomassa per subministrar ACS i calefacció a 12 equipaments municipals (estalvis: 40.353 euros/any i
330 TnCO2eq/any).
2018 /jul
Inversions Ajuntament: gener-18 substitució antiga caldera gasoil CC Palou per caldera biomassa;
juny i juliol-18 adjudicació construcció 2 instal·lacions solars FV per autoconsum a Can Muntanyola i
CFA-Vallès (estalvis: 7.865 euros i 29 TnCO2eq/any).
2018 /jul
Instal•lació solar FV EMT (resultat procés pressupostos participatius). 2018: s’ha aprovat la partida
d’inversions i s’està redactant projecte executiu. S’adjudicarà construcció abans 31/12/18. 2019:
construcció i posada en marxa.
2018 /set El juliol de 2018 la DIBA atorga el finançament de 199.498,57 euros per a la construcció de la Xarxa
de calor per biomassa a 5 equipaments municipals, i s'executarà durant el 2019.
2018 /des El balanç del conjunt dels projectes de renovables previstos (solar FV i biomassa) comportaran: 1,4
M€ d’inversió, estalvis de 57.994 €/any, reducció de consum energètic de 160,29 MWh/any, i reducció
d’emissions GEH de 361,13 TnCO2eq/any.

Amb l’objectiu posat al 2020, fer un seguiment del compliment dels objectius fixats en el Pla
d’acció per l’energia sostenible i d’acord amb la metodologia fixada per la Comissió Europea.
Accions
Incorporar representants de les entitats de Palou en l'elaboració i implantació del projecte.
2018 /gen Es fa de manera contínua.

Arran de l’adhesió de Granollers a la iniciativa europea Mayors Adapt (Alcaldes per
l’Adaptació) integrar els objectius en altres plans existents, com ara el Pla d’acció per
l’energia sostenible
Accions
Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic
2016 /abr

Redacció del "Programa municipal d'adaptació al canvi climàtic: actuacions, calendari, responsables,
beneficis i costos de no actuar". El contingut i s'integrarà a la redacciói aprovació del PAESC, d'acord
amb objectius 30/40 i el Nou Pacte d'Alcaldes.
2016 /des Aquest programa d'actuacions d'adaptació ha quedat integrat en el Pla d'Acció per l'Energia
Sostenible i el Clima de Granollers per al 2030, aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 20/12/2016.

Elaborar, aprovar i desenvolupar l’Estratègia d'estalvi i eficiència energètica en els
equipaments municipals 2015-2020, vinculat al PAESC, per estendre i donar continuïtat als
programes d'estalvi fets en equipaments esportius, docents i culturals
Accions
Estratègia d'estalvi i eficiència energètica en equipaments municipals 2015-2020
2015 /abr
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Elaboració del document i presentació al GT-Equipaments, EE, manteniment i control de consums.
Definició del programa d'actuacions, calendari, cost actuacions i estalvis assolits amb l'aplicació
(energètics i econòmics). Pendent aprovació.
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Elaborar, aprovar i desenvolupar l’Estratègia d'estalvi i eficiència energètica en els
equipaments municipals 2015-2020, vinculat al PAESC, per estendre i donar continuïtat als
programes d'estalvi fets en equipaments esportius, docents i culturals
Accions
2016 /feb

Fruit de l'eix de sensibilització de l'"Estratègia", el febrer de 2016 té lloc La Marató de l'ESTALGIA en
equipaments administratius. S'estalvia energia per import d'uns 16.000 euros que es destinaran a
objectius socials.
2016 /abr Trasllat del programa d'actuacions de l' "Estratègia" a la nova Ponència de Transició Energètica i CC,
per al seu desenvolupament i seguiment.
2016 /mai Dimensionament i priorització de les inversions necessàries per desenvolupar la part d’actuacions en
equipaments i instal•lacions per a l’estalvi i l’eficiència en el consum d’electricitat, gas i aigua de
l'Estratègia.
2017 /abr Es publica la licitació del contracte per al servei de suport al desenvolupament de l'Estratègia
Energètica, amb l'objectu d'aplicar actuacions de sensibilització per a l'estalvi i l'eficiència energètic en
uns 60 equipaments municipals fins al 2019.
2017 /oct Setembre 2017: adjudicació contracte obert a lorigen. Fins al 2019 s’implementaran programes
d’estalvi energètic i campanyes a un total de 62 equipaments muncipals d’ús esportiu, docent,
administratiu, cultural, social i altres.
2018 /jun Set17-març18: implementació estratègia a 12 equipaments esportius i 16 docents. Juny-set18
implantació a 9 equipaments adminsitratius. Fins 31/12/18:13 equipament ús cultural i 12 ús social
(previsió estalvis 2017-2019: 54.914 eur; 66,59 TnCO2eq).
2018 /jul
En el marc de l’Estratègia, de maig a juliol 2018 s’ha implantat programes d’estalvi i campanya
ESTALGIA a 9 edificis administratius. S’ha dut a terme La Marató a l’estiu, estalviant fins a 1.300
euros.
2018 /oct En el marc de l’Estratègia, de setembre a octubre 2018 s’ha implantat programes d’estalvi i campanya
ESTALGIA a 13 edificis culturals
2018 /des En el marc de l’Estratègia, d'octubre a desembre s’ha implantat programes d’estalvi i campanya
ESTALGIA a 12 edificis d'ús social i altres. Es programa La Marató del febrer de 2019 en els 5 edificis:
AISS, La Tela, Museu, Espai Cangur.

Programa i campanyes per a l'estalvi energètic "ESTALGIA"
2016 /feb

La Marató de l'ESTALGIA, adreçada a l'estalvi energètic en 19 equipaments municipals. L'import
resultant de l'estalvi energètic, uns 16.000 euros, es destina a combatre la pobresa energètica en llars
de Granollers.
2016 /abr Previsió de desenvolupament del "Programa d'estalvi energètic a equipaments municipals 20162019", en el marc de l'Estratègia d'estalvi i EE.
2016 /jun La Diputació de Barcelona comunica als municipis la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa, en el
suport tècnic i de recursos. L'Ajuntament selecciona 5 equipaments esportius per participar en La
Marató de febrer de 2017.
2017 /feb Té lloc la 2a Marató amb la participació de 5 equipaments esportius. Els estalvis energètics
aconseguits es tradueixen en un estalvi de 3.300 euros, que es destinen a mitigar pobresa energètica
en habitatges de Granollers
2018 /gen S'han iniciat les actuacions preparatòries de la 3a Marató de l'estalvi energètic, que el Febrer de 2018
tindrà lloc a 5 centres docents: EMT, CAF Vallès, CEIP S. Espriu, CEIP Joan Solans i CEIP
Granularius.
2018 /jun #MARATOENERGIA febrer 2018 a 5 escoles. Objectiu d’estalvi aigua i energia no assolit. Els hàbits
de consum responsable es consoliden, després de 6 anys de treball en aquest àmbit. Més info:
https://goo.gl/t5Nsq6
2018 /des Atenent l'evolució de l'Estratègia energètica 2015-20 als 62 equipaments municipals on s'ha implantat,
es seleccionen els equipaments on tindrà lloc la #MARATOENERGIA del febrer de 2019 (AISS, Espai
Cangur, Museu, La Tela), i es programen les actuacions.
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Estendre el Programa 50/50, que té per objectiu la implantació d’accions que generen estalvi
energètic en els centres docents de Granollers, atès que la comunitat educativa és activa,
conscient i té un efecte multiplicador de les bones pràctiques
Accions
Programa municipal 50/50 de retorn dels estalvis energètics als centres docents municipals de Granollers
2016 /abr

2016 /abr

2016 /mai
2016 /mai

2018 /jul

2018 /ago

2018 /set
2018 /nov

L'aplicació del projecte europeu Euronet 50/50max ha generat estalvis energètics en 16 centres
docents públics durant 2014-15. El 2016 s'articula la compensació als centres via la creació del
"Programa municipal 50/50".
D'acord amb la voluntat política, es proposa la creació d'una partida d'inversions en el pressupost
2017 per realitzar les millores energètiques a les escoles (d’acord amb els estalvis en els consums del
2016). Repetir aquesta sistemàtica el 2018 i 19.
En el marc de la Ponència de Transició Energètica i en col·laboració amb el servei d'educació es
redacten les Bases reguladores del programa municipal 50/50 als centres docents municipals.
El Ple de 31/05/2016 aprova la modificació pressupostària per crear la partida "Programa municipal
50/50" i articular el retorn dels estalvis a les escoles. El servei d'educació gestionarà aquest retorn a
partir de l'inici del curs 2016-17.
Càlcul dels estalvis generats per 15 escoles públiques el 2017 respecte el 2014, 2015 i 2016 i
aprovació al Ple del retorn del 50% de l'import al centres abans del 31/12/18. Més info:
https://goo.gl/XnHNGD
S'aprova el «Programa municipal 50/50 de foment de l'estalvi energètic als
centres públics de gestió municipal» i la despesa per a dur a terme les activitats del
programa i es publiquen bases al tauler electrònic de l'Ajuntament.
14 centres docents públics presenten les sol·licituds per ser compensats segons la base 2 del
Programa municipal 50/50.
S'han adjudicat i iniciat les següents actuacions sol·lcitades pels 14 centres docents: compra i
subministrament de material pedagògic o tecnològic; formació; petits treballs de reparació que
comporten millores energètiques.

En la mesura que el marc legal canviï i es torni a facilitar la instal·lació d’energies renovables,
estudiar la implantació d'energia solar fotovoltaica per a l'autoconsum de fins a 100 KW.
Accions
Reconversió instal·lacions solars FV per a producció i venda en autoconsum
2016 /mar S'ha sol·licitat suport a la Diputació de Barcelona per reconvertir les instal·lacions FV de producció i
venda en autoconsum, projectades a diverses cobertes d'equipaments municipals (5 docents, 2
culturals, 2 esportius).
2017 /feb En el marc del Catàleg 2017, es sol•licita suport a la DIBA per construir instal•lacions solars
fotovoltaiques en règim d’autoconsum a les cobertes de 4 equipaments municipals, i la redacció dels
plecs de prescripcions tècniques per a la seva licitació.
2018 /gen DIBA ha lliurat a l'Ajuntament 4 projectes constructius d'instal·lacions solars FV d'autoconsum en les
següents cobertes municipals: Biblioteca RU, EMT-edifici nou, Palau d'Esports i CAF Vallès, que
permetrien estalviar 23MWh i 98 TnCO2 l'any.
2018 /jul
2018: adjudicada construcció 2 instal. FV a cobertes Can Muntanyola i CFA Vallès; en curs, redacció
projecte FV a EMT. Adjudicació construcció abans 31/12/2018 i construcció durant 2019. Total estalvis
3 instal:lacions FV:14.591 eur/any i 53 TnCO2eq/any.
2018 /des A finals de 2018 s'han executat un total de 4 instal·lacions solars FV que signifiquen: 94.321,11 euros
d'inversió, 9.670,9 eur/any d'estalvi, 67,9 MWh/any de reducció del consum energètic i 30,81
TnCO2eq/any d'emissions GEH evitades.
2018 /des La licitació de 2 instal·lacions solars FV a l'EMT està a punt de completar-se. La construcció durant el
2019 suposarà: 120.000 eur d'inversió, 9.271 eur/any d'estalvi, 89.881 kWh/any de reducció del
consum energètic i 16,86 RTnCo2eq /any evitadesc.
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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.

Aprovar l’actualització dels mapes de soroll i capacitat acústica del municipi.
Accions
Aprovació de l'actualització dels mapes de soroll de Granollers
2016 /gen Aprovació inicial en el ple de 26 de gener de 2016 de l'actualització del mapa de soroll de Granollers.
2016 /gen Sol·licitud a les administracions titulars de la delimitació de les zones de soroll.
2016 /jun Concedit el suport tècnic de la Diputació de Barcelona per incorporar les zones de soroll al mapa de
Granollers i la delimitació de zones tranquil.les o de protecció especial.
2016 /set Concessió d'ajut tècnic de la Diputació de Barcelona per incorporar les zones de soroll al mapa de
Granollers i la delimitació de zones tranquil.les o de protecció especial.
2016 /oct Lliurament de l'estudi de determinació de les zones de soroll de les carreteres de titularitat de la
Diputació de Barcelona que discorren pel T.M. De Granollers.
2018 /nov Adjudicació de la integració a la plataforma SENTILO de dades de contaminació atmosfèrica,
acústica, meteorològiques i de trànsit com a prova pilot per creuar dades locals per a la gestió de la
qualitat ambiental de Granollers.

Incorporació de les zones de soroll
2017 /jun

Estudi tècnic, definició i incorporació de les zones de soroll, zones amb superacions dels objectius de
qualitat establerts i zones, si s'escau, d'especial protecció.

Estudi de les zones tranquil.les a parcs i espais naturals locals
2017 /jun Lliurament de l'estudi d'avaluació de les zones tranquil.les i espais naturals.
2018 /des Proposta tècnica local de millora de la normativa reguladora pel que fa a les zones tranquil·les a
parcs i espais naturals locals.

Recurs tècnic per a mesuraments acústics de llarga durada amb sensors a tres ubicacions de Granollers
en el marc del Catàleg de Serveis 2017 de la Diputació de Barcelona
2017 /jul
2018 /set

En el marc del catàleg d'activitats i serveis locals 2017, sol·licitar un ajut tècnic per la instal·lació de
sensors acústics que permetin mesuraments en continu durant un any a tres punts de la ciutat.
Instal.lació dels tres sensors cedits per la Diputació de Barcelona fins el gener de 2019 a la carretera
del Masnou i als dos laterals de la Ronda Sud

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

Participar en l’elaboració del pla de qualitat de l’aire que, conjuntament amb onze municipis
més del Vallès Oriental, està elaborant la Diputació de Barcelona, amb la supervisió del
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.
Accions
Elaboració del Pla supramunicipal de qualitat de l'aire
2015 /des Reunió amb el tècnic del consell comarcal facilitant tota la informació sobre la trobada d'alcaldes del
novembre i l'estudi addicional de mesures a diversos municipis que l'Ajuntament de Granollers
impulsa amb el CSIC.
2016 /abr Reunió de coordinació a la Diputació de Barcelona amb l'equip redactor de l'agencia d'Ecologia
Urbana i representants de la direcció general de qualitat ambiental, l'Ajuntament de Montmeló, el
Consell Comarcal i l'Ajuntament de Granollers.
2016 /ago Lliurament del document. Pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire al Vallès Oriental.

Revisió de les dades sobre establiments i activitats potencialment contaminants
2015 /ago Revisió de les dades lliurades sobre activitats amb el servei d'activitats de l'Ajuntament. Lliurament a
la Generalitat i al Consell Comarcal de l'inventari d'activitats corregit.

Impuls de les actuacions incloses en el pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire a la ZQA2 del
Vallès Oriental
2016 /oct

Presentació del pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire (07-11) : coordinació
supramunicipal, informació sobre els efectes en la salut i els nivells de concentracions en la zona del
Vallès Oriental dins de la ZQA2
2017 /gen Organització i seguiment de les reunions de la comissió permanent de la Taula supramunicipal (gener
i març)
2017 /mai Segon plenari de la Taula supramunicipal per a la millora de la qualitat de l'aire
2017 /jun Elaboració i lliurament de l'acta a tots els municipis de la taula intermunicipal del segon plenari (19
maig) i de la reunió de coordinació d'ajuntaments (9juny)
2017 /jun Lliurament a la Generalitat de la proposta de protocol i de les esmenes proposades pels municipis
participants a la Taula supramunicipal.
2017 /nov 29/11 Reunió organitzativa de les actuacions a impulsar de forma coordinada en cas d'episodi.
Incorporació del protocol entre les actuacions del Document Únic de Protecció Civil Municipal

Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipal dels indicadors de la qualitat de l’aire:
inventari de focus emissors de les activitats industrials potencialment contaminadores de
l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilitat
Accions
Aprovació de les mesures del pla supramunicipal per al càlcul control i seguiment intermunicipal dels
indicadors de la qualitat de l'aire
2016 /nov Visita al Barcelona Supercomputing Center (BSC) per valorar la possible modelització de la
contaminació atmosfèrica a la zona de Granollers.
2017 /mar Llirament de prioritats i necessitats dels municipis de la ZQA2 en el Vallès Oriental en relació al
projecte de modelització presentat el 14 de febrer a la Generalitat: anàlisi de contribució de les fonts,
millora de l'inventari d'emissions, modelització
2017 /des Proposta de projecte a presentar a la tercera convocatòria del UIA amb els del CSIC, UPC, BSC,
DTES i 12 municipis del Vallès Oriental de la ZQA2
2018 /nov Incorporació de les dades de contaminació atmosfèrica local en la plataforma contractada per a la
integració de dades locals sobre contaminació atmosfèrica.
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Càlcul, control i seguiment coordinat intermunicipal dels indicadors de la qualitat de l’aire:
inventari de focus emissors de les activitats industrials potencialment contaminadores de
l’atmosfera i dels impactes associats a la mobilitat
Accions

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

Continuar participant en xarxes com ara la Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE),
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a Sostenibilitat, Red de Ciudades por el Clima, Red
Biodiversidad o Mayors Adapt.
Accions
Participació en xarxes locals, estatals i internacionals en l'àmbit del canvi climàtic
2016 /abr

Participació activa en: Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (GT-Adaptació canvi climàtic),
Red de Ciudades por el Clima, compromisos del Mayors Adapt en el marc del Nou Pacte d'Alcaldes.
El 2016 es proposa entrar a la "Climate Alliance".
2016 /set Col·laboració en l'organització de la 1a jornada del Cicle Del Pacte a l'Acció, a càrrec de la Diputació
de Barcelona i celebració a Granollers.
2016 /oct Col·laboració en l'organització i celebració de l'Assamblea de la Red de ciudades por el clima de la
FEMP a Granollers.
2017 /mar Participació en els GT-Adaptació al canvi climàtic de l'Assamblea de la Red de Ciudades por el Clima i
de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
2018 /jun Participació en les reunions dels GT-Energia Sostenible (26/01) i Adaptació al canvi climàtic (23/03)
de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibiltiat de la Diputació de Barcelona.
2018 /oct Participació a la conferència internacional de la Climate Alliance, a Barcelona del 30/09 al 2/10/18. El
Sr. Albert Camps, regidor de Medi Ambient i Espais Verds de Granollers, va ser presentat com a
membre del "Club español del Pacto de alcaldes".
2018 /nov Participació en les darreres sessions del mandat 2015-19 dels GT-Energia sostenible local i GTadaptació al canvi climàtic de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat.
2018 /nov Participació en la VIIa edició del Premi BBPP por el clima de la Red de Ciudades de la FEMP.
Obtenció del premi en la categoria de sensibilització i educació ambiental i finalistes en la categoria
d'adaptació al canvi climàtic. Lliurament al CONAMA 2018.

Convertir com a element de referència a nivell nacional el parc ambiental que formen l’Estació
depuradora d’aigües residuals de Granollers, el riu Congost, l’espai natural de Can Cabanyes i
la planta de compostatge de Consorci Gestió de Residus Besós
Accions
Visita del projecte ANSWER liderat pel CSIC a Can Cabanyes
2016 /jun

Visita d'una representació del projecte ANSWER (“Antibiotics and mobile resistance elements in
wastewater reuse applications: risks and innovative solutions”) promogut pel CSIC pel coneixement
del funcionament de la reutilització de les aigües.

Visita d'una delegació de la Palestinian Water Authority a Can Cabanyes
2017 /mai El Consorci del Besòs va organitzar una visita d'una delegació de la Palestinian Water Authority als
aiguamolls de Can Cabanyes i a la depuradora de Vilanova del Vallès

Visita d'estudiants de la UPC al sistema de regeneració de Can Cabanyes
2018 /des Visita de dues classes d'estudiants de la UPC de la Dra. Ivet Ferrer del grup de recerca GEMMA
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Continuar apostant per la participació en programes i xarxes d’àmbit europeu vinculats amb
el paisatge, l’entorn natural forestal i fluvial i els espais agraris.
Accions
Enfortir la relació amb el departament de Paisatgisme de la Universitat de Sapienza
2016 /abr

Finalitzar les pràctiques de 3 mesos de la paisatgísta Alice Zagaria de la Universitat de Sapienza dins
del marc del projecte Erasmus +.

Participació en l'estudi europeu sobre la connectivitat fluvial que porta a terme l'Office International de l'Eau
2018 /des Col·laboració en l'estudi compartatiu de com es porta a terme la continuiïtat ecològica als rius en 4
països europeus, un treball liderat per l'Office International de l'Eau

Continuar amb el programa de conservació i millora de les zones boscoses del municipi
Accions
Preservació del camí interior del bosc de Can Gordi que forma part de la ruta de l'Anella Verda de Can
Cabanyes
2015 /des Desbrossada del camí interior del bosc de Can Gordi per part del Pla d'Ocupació.
2017 /des Treballs forestals de tota la massa boscosa amb accions específiques destinades a promoure la
biodiversitat.

Treballs de desbrossada i sanejament del bosc de Can Ferran
2018 /oct

Desbrossades de la zona de descans i camins principals, així com sanejament d'un abocament
important situat als camins del límit del bosc sud

Continuar implicant-nos en l’entitat Xarxa de Custòdia del Territori per fomentar les accions
de custòdia dels espais naturals del municipi implicant els propietaris, entitats i l’ajuntament, i
participar en projectes que s’impulsin des de la xarxa.
Accions
Participació en el grup de treball de custòdia agrària
2017 /gen S'encarrega al tècnic de dinamització rural. Des de medi ambient només s'està al corrent.

Participació i coordinació del grup de treball de custòdia municipal
2016 /abr

Reunió de llançament del grup de treball a Granollers. Es designa a Granollers com a coordinador del
grup de treball.
2016 /jun 1a reunió tècnica i visita de les experiències de custòdia de Mataró i Malgrat.
2017 /des Granollers assumeix el lideratge del grup de treball els anys 2016-2018.
2018 /abr Visita tècnica a Vilanova i la Geltrú
2018 /des Visita tècnica a Collserola. Es passa el relleu de la coordinació del grup de treball.

Ampliar el catàleg de fitxes de flora i fauna del municipi de Granollers recentment creat i que
s’ha posat a disposició de la ciutadania a través de la pàgina web de l’Ajuntament.
Accions
Realitzar seguiments de biodiversitat en l'àmbit Natura 2000 del riu Congost
2016 /jun

2018 /jul
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Reunió entre el Servei de Medi Ambient i el Museu de Ciències de la Tela per promoure censos de
biodiversitat i valorar les opcions de fer-ho mitjançant l'impuls del Consorci de Defensa de la Conca
del Besòs.
Es realitzen diversos seguiments de biodiversitat en el marc del projecte LIFE Alnus: vegetació, peixos
i ocells
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Executar projectes de naturalització i integració paisatgística del riu Congost al seu pas per
Granollers.
Accions
Construcció de quatre deflectors del projecte de condicionament de diversos meandres de la zona de
l'esglèsia de Palou
2016 /mar Obres de condicionament de dos meandres amb 4 deflectors amb vegetació de ribera a la zona de
l'esglèsia de Palou i altres feines de naturalització de la zona (transplantament de salzes, eliminació
d'arbres exòtics...).
2017 /mar Obres de construcció de 2 deflectors al marge erosionat esquerre del Congost a l'estació depuradora.

Realització d’un projecte demostratiu en el Riu Congost en el marc del projecte Life Alnus
2018 /des Licitació del concurs pels treballs del projecte demostratiu del riu Congost al seu pas per Granollers

Crear un grup de treball municipal que treballi en la protecció, gestió i assessorament dels
assumptes relacionats amb el patrimoni natural de Granollers, integrat pel servei de Medi
Ambient i Espais Verds i el Museu de Ciències Naturals La Tela.
Accions
Coordinació Medi Ambient i Museu de Ciències per temes de gestió de medi natural
2016 /jun
2018 /abr

Reunió per parlar de seguiments de biodiversitat al riu Congost i Xarxa Natura 2000.
Reunió de presentació del projecte LIFE Alnus a tècnics del Museu de Ciències

Participació al grup de treball de gestió de la sobrepoblació de senglar
2018 /oct

Reunió de conclusions amb la participació d'experts externs

Consolidar les tasques d’inspecció i control amb l’objectiu d’eradicar els abocaments
incontrolats i la pràctica d’activitats no permeses, com ara la caça i la pesca
Accions
Retirada d'abocaments incontrolats al medi natural
2016 /des Retirada d'alguns petits abocaments puntuals a la Serra de Ponent.
2017 /des Retirada d'abocaments al camí de Parets, camí de Can Ferran, camí de Sant Nicolau, camí de Torre
Pinós i camí de Santa Quitèria al llarg del darrer trimestre de 2017.
2018 /jun Retirada d'abocaments a les serres de Ponent i Llevant i àmbit del riu Congost pel pla d'ocupació de
medi natural
2018 /set Neteja general del perímetre sud del bosc de Can Ferran i configuració de mota de terres per evitar
nous abocaments

Assumir el document elaborat al si del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat
sobre l’entorn de Can Cabanyes i que integra com a elements de referència a nivell nacional el
parc ambiental que formen l’Estació depuradora d’aigües residuals
Accions
Lliurament document al grup Treball interdepartamental dels tècnics de l’Àrea Territorial per abordar
aspectes de desenvolupament del Pla Director del Circuit de Catalunya
2016 /jun

Trobada a Can Cabanyes i lliurament document al grup Treball interdepartamental dels tècnics de
l’Àrea Territorial per abordar aspectes de desenvolupament del Pla Director del Circuit de Catalunya.

Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nord del de Can Cabanyes que es nodreixi de
l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Granollers que tingui la funció de bassa de
retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit
Accions
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Projectar la viabilitat d’un segon aiguamoll al nord del de Can Cabanyes que es nodreixi de
l’efluent de sortida de l’estació depuradora de Granollers que tingui la funció de bassa de
retenció d'aigües pluvials de l'àrea del Circuit
Accions
Accions per incloure el segon aiguamoll de Can Cabanyes en les planificacions urbanístiques
2017 /mai Redacció d'un informe tècnic sobre el segon aiguamoll de Can Cabanyes (i altres assumptes) per
l'assesorament dels redactors del PP112.
2018 /abr Treballs de disseny del nou aiguamoll de Can Cabanyes amb els redactors del Pla Parcial 112

Incloure criteris ambientals en el planejament i vetllar per la qualitat dels informes ambientals,
els estudis de mobilitat i d’integració paisatgística i connectivitat del no urbanitzable o
d’interès natural
Accions
Treball interdepartamental dels tècnics de l’Àrea Territorial per abordar aspectes de desenvolupament del
Pla Director del Circuit de Catalunya
2016 /jun

Reunió dels GT i posada en comú final, per abordar aspectes de desenvolupament del Pla Director
del Circuit de Catalunya, a l’efecte de millorar la qualitat i la incidència ambiental durant el procés
d’execució i seguiment.
2016 /jul
Participació a la 1a reunió Comissió de seguiment ambiental (CSA) del desenvolupament del PDU
amb representants dels municipis afectats, l'INCASÒL i el Circuit de Catalunya.
2017 /mai Participació 2a reunió CSA-PDU. Previ al seguiment del desenvolupament PDU, es prioritza conèixer
impacte acústic del Circuit en 4 municipis més afectats (Montmeló, Parets, Granollers i Montornès) i, si
s'escau, adoptar mesures correctores.
2018 /mai Participació 3a reunió CSA-PDU.Presentació resultats estudi impacte acústic negatiu en municipis,
durant l'horari nocturn. Es realitzarà Pla d'acció (2018) per definir i quantificar les mesures correctores,
a consensuar amb municipis al llarg 2019.

Promoure l’adquisició de vehicles eficients a la flota municipal.
Accions
Acord municipal sobre compres i contractacions verdes
2016 /abr

Impulsar conjuntament amb serveis jurídics i contractació l'aprovació d'un Acord municipal, que entre
altres, proposi la introducció de criteris ambientals en l'adquisció de nous vehicles de la flota municipal
i serveis externs que utilitzen vehicles.
2016 /des Com a resultat de la participació del servei de medi ambient i espais verds, el ple de l'Ajuntament de
20/12/2016 aprova la Guia per a la contractació respnsable, on s'inclouen criteris ambientals, socials i
ètics, de caràcter obligatori i facultatiu.

Compra d'un vehicle elèctric per als jardiners municipals
2017 /jun

Lliurament del vehicle al servei de MAEV.

Fomentar la compra verda de productes més respectuosos amb el medi ambient.
Accions
Acord per a la contractació municipal amb criteris ambientals
2016 /abr

Impulsar junt amb serveis jurídics i contractació de l'aprovació d'un Acord per a la contractació
municipal amb criteris ambientals, identificar-hi els grups de productes i serveis prioritaris, i
desenvolupar les instruccions tècniques per a l'aplicació.
2016 /jun Redacció clàusules socials i ambientals per a 6 grups de productes i serveis. L'objectiu és integrar-les
a "Protocol de contractació responsable.
2016 /des El Ple de l'Ajuntament de 20/12/16 aprova la Guia de compra responsable, que inclou criteris
ambientals, socials i ètics de caràcter obligatori i facultatiu.

24/04/2019

Pàg. 103 de 261

2015-2019
Territori i Ciutat
Medi Ambient i Espais Verds

Ampliar el sistema de telegestió de l’aigua no potable i sistematitzar les analítiques a fer a
l’aigua no potable per control de qualitat i viabilitat d’usos.
Accions
Millora del sistema de telegestió de la xarxa d'aigua no potable
2016 /jun

Incorporar a la telegestió l'accionament manual i temporalitzat al pou de les mines d'en Serra, per a
l'abastiment d'aigua no potable al parc del Lledoner i a l'acceleradora de Jaume Corbera per a
impulsió als dipòsits de capçalera a Torre Pinós.
2017 /des Incorporar a la telegestió el control del funcionament del filtre automàtic del dipòsit de reg del parc del
Congost.

Telegestió del dosificador de clor de la planta d'aigües regenerada
2015 /oct

Telegestió de la cloració de la planta i actualització dels sistemes de dosificació de cloi millores en el
sistema de recirculació de les aigües de l’analitzador de clor.

Incrementar l’ambientalització de les ordenances fiscals.
Accions
Redactar proposta d'aspectes ambientals a incorporar en les ordenances fiscals 2017
2016 /jul
2016 /set

2017 /abr

El servei de MAEV està elaborant una proposta d'aspectes ambientals a incorporar en la redacció de
les ordenances fiscals 2017.
S'incorporen en les OOFF 2017 les següents propostes: ampliar la bonificació de l'impost de circulació
de vehicles a tots els vehicles de baixes emissions, exempció de la taxa d'estacionament a vehicles
de zero emissions.
Les regidories de medi ambient i economia acorden estudiar la repercussió econòmica de les
propostes sobre les bonificacions d’IBI, ICIO i IAE en els ingresos municipals, per tal d’articular-ho en
el marc de l’elaboració de les OOFF 2018.

Ampliar el sistema de gestió ambiental en altres àmbits de l’administració municipal, com ara
en els centres cívics.
Accions
Fins al 2019 s'ha adjudicat un servei d'auditories externes que comprèn l'abast de les 6 dependències
inicialment certificades amb EMAS. A partir d'aleshores es valorarà la possibilitat d'ampliació d'aquest
abast a altres dependències municipals.
2018 /jul

S'ha proposat la pròrroga del contracte del servei d'auditories externes fins al 2022, d'acord amb les
condicions definides del Plec de clàusules administratives aprovat l'any 2016.

Fins al 2019 s'ha adjudicat un servei d'auditories externes que comprèn l'abast de les 6 dependències
inicialment certificades amb EMAS. A partir d'aleshores es valorarà la possibilitat d'ampliació d'aquest
abast a altres dependències municipals.
2016 /set

Contractació servei d'auditories externes que comprenen l'abast de les 6 dependències inicialment
certificades amb EMAS.
2016 /des Realització de la 1a auditoria externa de renovació del SGA de Granollers. Verificació de la Declaració
ambiental 2016 i renovació de Granollers en el registre EMAS de la UE fins al 28/12/2019.
2017 /gen Previsió de la 1a auditoria externa de seguiment del SGA durant novembre de 2017.
2017 /nov Realització auditoria externa e 1er seguiment i validació de la Declaració Ambiental 2017 (DEA-2017)
el 22/01/2018.
2018 /jul
Per canvis normativa EMAS i requeriments d'ENAC s'avança auditoria externa 2on seguiment al juny
2018 (prevista inicialment novembre 2018). Com a resultat de l'auditoria, s'ha de presentar pla de
mesures correctores i validar la DEA-18 abans 14/09/2018.
2018 /set El 05/09 de 2018 el comitè de certificació valida la Declaració ambiental 2018 de l'Ajuntament,
completant amb èxit l'auditoria de 2on seguiment. El 2019 es procedirà a l'auditoria de renovació.
L'actual certificat EMAS té vigència fins 28/12/19.
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Coordinar el sistema de gestió ambiental que actualment està implantat en 6 dependències
municipals i que afecta a més de 300 treballadors municipals en l’adopció de procediments en
matèries com la compra verda, l’aigua, energia, residus i emissions
Accions
Completar el cicle d'auditories per a la renovació del certificat EMAS
2015 /des Abans d'acabar el 2015 s'ha completat l'auditoria externa de 2on seguiment del Sistema de Gestió
implantat (SGA) i s'ha verificat la Declaració ambiental 2015.
2016 /abr Abans del 31/12/16 s'ha de completar l'auditoria externa per renovar el certificat EMAS del SGA
implantat (vigent fins 10/01/2017). S'ha iniciat la contractació de l'entitat acreditada per realitzar
l'auditoria externa.
2016 /jul
En fase de resolució el concurs obert per contractar el servei d'auditoria externa del SGA a una entitat
acreditada per ENAC i habilitada pel DTES.
2017 /feb Resolució de la DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat sobre la renovació del SGA
de l'Ajuntament en el registre europeu EMAS fins al 28/12/2019
2018 /gen Novembre 2017: auditoria externa de 1er seguiment. Declaració Ambiental 2017 validada i disponible
properament a l'apartat cartes de serveis de la seu electrònica.
2018 /gen Adaptació del SGA municipal als canvis del Reglament EMAS i programació de l'auditoria externa de
2on seguiment abans del 30/06/2018.
2018 /jul
Setembre 18-Octubre 19: cicle d'auditoria fins a la previsió d'auditoria de renovació a principi de
novembre del 2019. El certificat EMAS té vigència fins 28/12/2019.
2018 /jul
Juny 2018: procés d'adaptació als canvis Reglament EMAS i auditoria externa de 2on seguiment
realitzada. Fins al 14/09/18 presentar pla accions correctores i validar DEA-2018.
2018 /set El 05/09 de 2018 el comitè de certificació valida la Declaració ambiental 2018 de l'Ajuntament,
completant amb èxit l'auditoria de 2on seguiment. El 2019 es procedirà a l'auditoria de renovació.
L'actual certificat EMAS té vigència fins 28/12/19.

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
Col·laboració per a la realització d'estudis de viabilitat de l'autoconsum en equipaments municipals
2016 /jun

Reunions amb INAM, empresa local, per tal d'iniciar col·laboració en l'estudi de viabilitat tècnica i
econòmica d'instal·lacions solars FV en règim d'autoconsum en equipaments municipals> 100KW i
proposta d'un "model de licitació" .

Estudi potencial solar de cobertes municipals
2016 /ago Estudi del potencial solar de cobertes d'equipaments.
2017 /des Lliurament dels treballs per part de l'Institut cartogràfic pel que fa a les cobertes municipals, les
industrials i el no urbanitzable.

Fomentar la conscienciació d’usuaris i gestors dels equipaments municipals de caràcter
esportiu, escolar, cultural, cívic i administratiu mitjançant el programa Estalgia.
Accions
Programa i campanyes per a l'estalvi energètic "ESTALGIA"
2016 /feb

2016 /abr
2016 /jun

24/04/2019

La Marató de l'ESTALGIA, campanya adreçada a l'estalvi energètic en equipaments municipals d'ús
administratiu i destinar l'import resultant de l'estalvi a objectius solidaris: combatre la pobresa
energètica en llars de Granollers.
Previsió de desenvolupament del "Programa d'estalvi energètic a equipaments municipals 20162019", en el marc de l'Estratègia d'estalvi i EE.
La Diputació de Barcelona comunica als municipis la voluntat de donar continuïtat a la iniciativa, en el
suport tècnic i de recursos. L'Ajuntament selecciona 5 equipaments esportius per participar en La
Marató de febrer de 2017.
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Fomentar la conscienciació d’usuaris i gestors dels equipaments municipals de caràcter
esportiu, escolar, cultural, cívic i administratiu mitjançant el programa Estalgia.
Accions
2017 /feb

Realització de la 2a Marató d'estalvi energètic en 5 equipaments esportius. 3.300 euros d'estalvi
econòmic en un mes, destinats a mitigar pobresa energètica en habitatges de Granollers.
2017 /abr Licitació del contracte per desenvolupar l'eix 2 sobre sensibilització per a l'estalvi i l'eficiència
energètica en 60 equipaments municipals fins al 2019, en el marc del desenvolupament de l'Estratègia
energètica 2015-2020.
2018 /gen Des de setembre de 2017: desenvolupament del contracte per implantar l'estratègia energètica a 65
equipaments municipals, amb la inclusió de campanyes de sensibilitazació sobre BBPP orientades a
l'estalvi energètic.
2018 /feb Febrer 2018: desenvolupament de la 3a Marató de l'estalvi energètic en 5 centres docents municipals.
2018 /jun Presentació dels resultats de la 3a #MARATOENERGIA a 5 escoles de Granollers. Més info:
https://goo.gl/1TpqkD i https://goo.gl/jVLb7w
2018 /des Proposta de la 4a #MARATÓENERGIA als equipaments municipals: Edificis AISS, La Tela, Museu i
Espai Cangur.El centre d'interès serà "Planta't contra el canvi climàtic" i ja s'ha començat a programar
les actuacions que es duran a terme.

Estudiar la creació d’un espai web d’autosuficiència energètica i d’assessorament virtual que
aconselli de manera personalitzada com reduir el consum energètic a les llars de Granollers
Accions
Espai web prevenció vulnerabilitat energètica
2016 /mar Arran de la "La Marató de l'ESTALGIA", els estalvis aconseguits i el destí dels imports econòmics
resultants a combatre la pobresa energètica, es proposa a comunicació els continguts per a la creació
d'un espai web en prevenció de la pobresa energètica.
2016 /jun Disponible un apartat al web municipal sobre pobresa energètica:
www.granollers.cat/pobresaenergètica

Espai web per a consells sobre estalvi energètic i assessorament
2016 /jul

Espai web amb informació i possibilitat de consultes de disseny, ampliació i millora del contingut del
bloc del PAES, possibilitat d’interacció, incorporació d’informació de línies d’ajut, assessorament, etc.

Elaborar el projecte i la remodelació per fases de la millora de la zona verda compresa entre la
via del tren, els carrers Zorrilla i Francesc Ribas, al costat del pont del carrer Hospital
Accions
Estudiar proposta de remodelació d'acord amb els usos i necessitats
2018 /gen Debat intern al servei de la situació d'aquesta zona verda. Mancances i condicionants de cara a la
necessitat de remodelació i millora.
2018 /des S'ha adjudicat els treballs de millorar i protecció de la vegetació dels parterres de la zona

Mantenir i potenciar el grup de treball intermunicipal de gestió dels parcs, que ha permès
coordinar les actuacions i establir un programa de treball assumit des dels diferents serveis
Accions
Convocar grup de treball de cara a plantejar les actuacions del parc Torras Villà i del Lledoner
2017 /feb

Presentació proposta remodelació parc Torras Villà a la reunió de l'Àrea.

Adequació, senyalització i difusió d'itineraris circulars sobre àmbits temàtics: passejades
(Verneda, Centre, Torre Pinós) caminades (Ruta de l'aigua, Serra Llevant, Serra ponent) i
excursions (Congost, Llerona, Volta al terme, Prehistòrica, Tenes)
Accions
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Adequació, senyalització i difusió d'itineraris circulars sobre àmbits temàtics: passejades
(Verneda, Centre, Torre Pinós) caminades (Ruta de l'aigua, Serra Llevant, Serra ponent) i
excursions (Congost, Llerona, Volta al terme, Prehistòrica, Tenes)
Accions
Grup de treball per al disseny i senyalització de passejades temàtiques a Granollers
2017 /feb

Adjudicació de la revisió de recorreguts, proposta de senyalització i redacció breu documentada dels
punts d'interès.
2017 /jun Lliurament del redactat dels punts d'interès per incorporar a la web municipal.
2018 /nov Lliurament de la revisió de les dues rutes a impulsar com itineraris quilòmetre zero per als instituts
locals que vulguin treballar el paisatge i la importància de l'aigua.

Definició de deu propostes de passejades, caminades i excursions
Procediments per formalitzar el permís/dret de pas per alguns camins privats
2016 /feb

Lliurament de models per formalitzar el permis/dret de pas per alguns camins. Model conveni
urbanístic (18/02/2016).

Criteris per a la senyalització dels itineraris i passejades per Granollers
2015 /des Reunió amb comunicació per determinar la imatge i homogeneïtat de la senyalització de passejades
per Granollers.
2017 /des Lliurament dels treballs de diagnosi de la senyalització dels senders de Granollers i coordinació amb
els tècnics de GIS i Mobilitat de l'Ajuntament.

Elements d'interès a estudiar en la ruta de l'aigua
2017 /jun

Proposta d'activitat. Material educatiu entorn a la importància de l'aigua (crèdit i tresors amagats per
descobrir en la passejada sobre l'aigua) .
2017 /set Presentació com a nou recurs educatiu de la Ruta de l'aigua amb tresors amagats en geoamagatalls
(geocatching)
2017 /oct Creació de formularis vinculats a QR per a que els alumnes i centres interessats puguin treballar la
importància de l'aigua a la ciutat
2017 /nov Disseny i maquetació dels quaderns educatius per treballar la ruta de l'aigua.
2017 /des Revisió de tots els punts d'interès de la Ruta de l'aigua per part de Cinta Cantarell.

Anàlisi dels itineraris i proposta d'adaptacions o consideracions per fer-los en bicicleta.
2016 /abr

Aportacions lliurades per Granollers Pedala el 19/04/2016. Possibilitat d'incorporar un paràgraf en
l'explicació de cada itinerari amb les consideracions a tenir en compte en cas de voler fer el recorregut
en bicicleta.

Revisió dels elements d'interès de la ruta històrica del centre
2017 /des Revisió normalització.

Difusió dels treballs sobre itnieraris circulars sobre àmbits de temàtica ambiental
2017 /nov Presentació a premsa de la ruta de l'Aigua i la Ruta dels Instituts. Aquestes dues noves activitats
tenen també material didàctic de suport i van adreçades a facilitar la tasca educativa dels estudiants
d'ESO.
2017 /nov Sortides amb professorat de centres educatius de Granollers per formar-los en la dinàmica del joc i els
formularis a accedir amb els QR dels tresors amagats: ruta de l'aigua, ruta dels instituts.
2018 /nov Díptics informatius: disseny i revisió dels punts d'interès dels dos itineraris a promoicionar per les
escoles

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
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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
Organització de campanyes de mesures adicionals a la ciutat
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.

Mobilitat

Preparar la ciutat per les noves realitats de mobilitat sostenible, que es faran evidents en els
propers anys, i que estaran protagonitzats pels vehicles híbrids i elèctrics.
Accions
Implantació d'un punt de recàrrega semi-ràpid per a vehicle elèctric a les immediacions de Can
Muntanyola, amb un conveni de col·laboració amb un instal·lador local.
2016 /set

S'està consensuant amb l'empresa FAGOM l'opció d'implementar un punt de recàrrega semi-ràpida de
vehicles elèctrics a l'entrada de Can Muntanyola, per tal que sigui col·locat enguany.
2017 /jun Es disposa d'un conveni per a la instal·lació d'un punt de recàrrega semi-ràpida a les immediacions de
Can Muntanyola entre l'Ajuntment i FAGOM que s'aprovarà a principis de juliol de 2017. La previsió és
que per la tardor de 2017 estigui en servei.
2017 /des El punt de recàrrega semi-ràpida ja es troba instal·lat i és operatiu. Només queda posar inserit en el
mateix punt un panell informatiu d'instruccions d'ús i anunciar públicament la seva posada en servei.
2018 /mar Des del mes de març el punt de recàrrega ja està plenament operatiu i amb un plafó informatiu
incorporat. No s'ha fet l'anunci públic perque s'espara a fer-ho quan es posi en servei el punt de
recàrrega ràpida del c.Camp de les Moreres.
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Preparar la ciutat per les noves realitats de mobilitat sostenible, que es faran evidents en els
propers anys, i que estaran protagonitzats pels vehicles híbrids i elèctrics.
Accions
Incorporació de l'ús preferent del vehicle petits elèctrics en la nova contracta de neteja i recollida viària.
2017 /des El mes de desembre de 2017 s'han incorporat les 3 noves tractores elèctriques del contracte amb
TALHER.

Instal·lació de diverses estacions de recàrrega per a vehicle elèctric segons les previsions del Pla
Estratègic de Mobilitat Elèctrica a Granollers (2017-2020)
2017 /jun

Es disposa del projecte d'Instal·lació d'una EdRR (Estació de Recàrrega Ràpida) al c.Camp de les
Moreres i s'està acabant de redactar el de 4 EdRsR (Semiràpida) als aparcaments de la Bòbila,
Ramón Lllull i Conca del Besós, i també al c.Camí del Cementiri.
2017 /des Està adjudicada la instal·lació d'una EdRRA al c.Camp de les Moreres a l'empresa ETECNIC; així
com es troben en fase d'aprovació de la seva licitació la instal·lació en total de 4 EdRsRA
(Semiràpìda) a 3 aparcaments municipals i al c.Camí del Cementiri.
2018 /jun La instal·lació de l'EdRRA del c.Camp de les Moreres es troba paralitzada a causa del desacord entre
ENDESA i ETECNIC pel tipus d'armari elèctric model monòlit allà instal·lat.
2018 /jun La instal·lació de l'EdRsRA de l'aparcament municipal de La Bòbila finalment anirà al c.Josep Umbert,
a l'alçada del nº104; i s'està a l'espera que des de les companyies elèctriques es passi oferta
d'escomesa. L'obra s'ha adjudicat a l'empresa ETRA-Bonal.
2018 /jun S'està revisant el projecte d'instal·lació de 3 EdRsRA al c.Camí del Cementiri, a l'aparcament públic al
c.Ramon Llull i a l'aparcament públic al Pg.Conca del Besòs; per després iniciar la seva licitacitació.
2018 /des S'ha adjudicat el projecte d'Instal·lació d'una estació de recàrrega semi ràpida al carrer Josep Umbert
a l'empresa ETRA.

Operativitat i explotació de la xarxa de punts de recàrrega municipals per a vehicles elèctrics
2017 /des Es disposa de propostes tècniques-econòmiques d'EVECTRA i d'ESTABANELL per a la prestació
d'aquest servei. Cal acabar d'avaluar-les i també considerar altres possiblitats de gestió.

Aprofitar les noves tecnologies per fer més eficient la gestió de serveis a la ciutat, com ara
l'aparcament regulat a la ciutat disposant d'una aplicació per poder pagar mitjançant el mòbil.
Accions
Pagament de la zona regulada d'aparcament mitjançant aplicatiu per telèfons mòbils
2015 /nov Entra en funcionament l'app del pagament per mòbil.
2016 /mai Dades d'utilització: gener 2016: 2.429 operacions; mitjana de 101 operacions/dia; maig 2016 : 3531
operacions; mitjana de 147 operacions/ dia.
2016 /des Desembre de 2016 entra en funcionament l'app que substituiex la de pagament per mòbil EYSA
MOBILE i que s'anomena EL PÀRQUING. Servirà en un futur també pels aparcaments soterrats.

Nova maquinària de zona blava
2015 /nov Es col·loquen 15 màquines MEYPAR amb pantalla tàctil i introducció de matrícula. Amb nou sistema
de cotrol de tiquets per part dels vigilants de zona regulada que fa que no calgui tornar al vehicle a
deixar el tiquet.
2017 /jun Es disposa de l'autorització per a la implantació de la resta de màquines de zona blava amb
introducció de matrícula.
2018 /jul
Es col·loquen 41 màquines MEYPAR amb pantalla tàctil i introduccio de matrícula, com les ja
instal·lades. D'aquesta manera la totalitat dels 54 parquímetres de la ciutat són de la mateixa tipologia.

Ampliar el nombre de places d’aparcament gratuït al marge dret del riu Congost i a la zona
sud de la ciutat.
Accions
Crear aparcament en bateria seguint l'estructura ja existent al llarg de C/ Conca del Besòs
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Ampliar el nombre de places d’aparcament gratuït al marge dret del riu Congost i a la zona
sud de la ciutat.
Accions
2016 /des Es manté reunió amb Urbanisme per tal d'explicar de forma global quines condicions de mobilitat
serien les adients per tal de poder crear aquests aparcaments en bateria seguint l'estructura ja
existent un tram més amunt.

Aconseguir una bossa de terrenys susceptible de funcionar com a aparcaments gratuïts perifèrics per
estades llargues.
2015 /jun

S’ha estrenat l’aparcament per a camions de l’avinguda de Sant Julià, de 2.800 m2, al polígon
Congost.
2017 /gen S'ha adaptat un nou espai per dotar de noves places d'aparcament al polígon Coll de la Manya.
2017 /des Enllestides les obres d'ampliació de l'aparcament del carrer Marconi amb el carrer Arquímedes del
polígon industrial Congost, que passarà de 212 places a 313.

Consolidar la targeta d’aparcament de Granollers conjuntament amb els pàrquings existents a
la ciutat, tant privats com de concessió municipal.
Accions
Extensió de la tarjeta "Pârquings de Granollers"
2016 /mai Actualment hi ha 4 aparcaments adherits a la tarjeta "Pàrquings Blaus" : Can Comas, Teatre Auditori,
Corona i Colom-Atenea.
2017 /des Can Comas ja no és PKG BLAU. En canvi ho és el Pàrquing Escolapi Blau (a la Pça 11 de setembre)
des del primer trimestre de 2017.

Estudiar la creació de noves zones de possible implantació de les estratègies d'aparcament a
les noves realitats de mobilitat -zones blaves o verdes, vistos els bons resultats que han ofert
als veïns i comerciants on s'ha implantat.
Accions
Implantació de noves zones d'aparcament regulat.
2016 /jun
2017 /jun

S'ha efectuat una primera recollida de dades en tres zones de la ciutat. Pendent de l'estudi de
propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.
Es disposa de dades per a les zones de la Font Verda- Hospital, i Roger de Flor - Primer de Maig.

Potenciar i fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport amb el suport d'entitats de
ciclistes, dissenyant espais recorreguts i aparcaments segurs dins la ciutat.
Accions
Disseny conjuntament amb Granollers Pedala i posta en marxa d'itineraris ciclables i d'aparcaments
segurs.
2017 /jun

S'han cosensuat quatre itineraris sentit nord-sud per tal d'iniciar la implantació d'uns itineraris de
bicicletes que arribin a connectar Les Franqueses amb Can Bassa i Palou.
2018 /des Realitzada l'adjudicació de la senyalització vertical ja es pot començar a executar l'itinerari nord sud,
entre el carrer Girona i l'estació de Granollers Centre.
2019 /feb Obert el recorregut amb carril bici que travessa la ciutat de nord a sud i connecta amb l’estació de
Granollers-Centre, a la plaça Serrat i Bonastre

Senyalització específica per bicicletes als carrers de plataforma única.
2016 /set
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Buscar aliances amb els municipis veïns per establir i donar continuïtat als itineraris
interurbans en bicicleta.
Accions
Crear grups de treball amb cada municipi per plantejar itinerari.
2016 /set

Es celebra una primera reunió bilateral amb el tècnic de Les Franqueses.

Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris i equipaments de la ciutat.
Accions
Disseny d'itineraris per bicicletes
2016 /mai En una primera fase es pretén connectar la Ronda Nord i per tant Les Franqueses amb Can Bassa i el
polígon de Palou Nord.

Disseny xarxa de pedelable que enllaça gran part dels barris i equipaments de la ciutat.
2018 /jun

S'ha dissenyat una xarxa pedelable que enllaça gran part dels barris i equipaments de la ciutat.
Només es decideix implamentar, de moment la part de llevant.

Implantar un sistema d'aparcaments segurs per a bicicletes.
Accions
Posta en marxa d'un aparcament segur a l'estació de tren Granollers Centre.
2016 /mai Demanat les autoritzacions i fet un primer disseny.
2017 /gen Aparcament per bicis al costat de l'estació.

Promoure l'educació, la formació i l'acompanyament en l'ús de la bicicleta.
Accions
Conveni amb Granollers Pedala
2016 /mai L'entitat Granollers Pedala promou l'ús de la bicicleta, la formació i les "parelles ciclistes". Renovat
enguany el conveni i la seva subvenció de 10.000 €.
2017 /jul
S'ha renovat conveni per 15.000 € afegint el disseny bàsic de la xarxa ciclable nord-sud.
2018 /jul
Es renova el conveni per 12.000 €.

Realització de sortides per la ciutat, cursos per aprendre a anar en bicicleta i edició de triptics per a les
escoles.
2017 /mai Curs "Mou-te en bici" per aprendre a circular en bici per la ciutat i fer-ne el manteniment, per així fer-la
un mitjà de transport quotidià.

Elaborar i seguir un pla estratègic de la bicicleta incorporant-lo al Pla de Mobilitat Urbana.
Accions
Elaborar les propostes de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana.
2017 /nov El PMU s'ha dut a aprovació inicial al Ple de novembre 2017.

Obertura d'un espai de referència sobre l'ús de la bicicleta a la ciutat.
Accions
Establir un local municipal per a atendre els requeriments i les consultes dels usuaris de la bicicleta a la
ciutat.
2018 /nov El local serà al carrer Corró, tocant de la Sala Sant Francesc.
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Foment de l'ús de la bicicleta en l'administració municipal.
Accions
Incorporar bicicletes elèctriques
2016 /oct

El mes d'octubre s'incorporaran 3 bicicletes elèctriques cedides per la Diputació de Barcelona. Una
està a Sant Jaume, l'altre a Can Muntanyola i a Informàtica.
2017 /des S'ha rebut una nova subvenció de 2 bicicletes per Can Puntes i Sant Josep.
2018 /feb El mes de febrer de 2018 es reben 2 bicicletes elèctriques que són als edificis de Can Puntes i Sant
Josep

Establir convenis que permetin recuperar bicicletes abandonades o recuperades per oferir-les
a ONG'S o a col·lectius socials en risc d'exclusió.
Accions

En el projecte d’ampliació de les voreres i renovació del carrer Girona, entre el carrer
Francesc Ribas i Can Mònic, incorporar un carril bicicleta.
Accions
Incorporar dos carrils-bici (un per sentit) en l'itinerari per a bicicletes que a tavés del carrer Girona ha de
connectar el centre de la ciutat amb la Ronda Nord.
2018 /gen S'està realitzant l'obra del C/Girona d'acord amb les previsions fetes pel carril-bici.
2019 /feb Fet el carril de l'itinerari del carrer Girona que connecta el centre de la ciutat amb la Ronda Nord.

Millorar la senyalització de la via pública.
Accions
Renovació de la senyalització direccional de la ciutat
2018 /gen Adjudicada la realització de l'estudi a l'empresa Project Sign. Temini d'actuació abril 2018.

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

Millorar la seguretat viària i el civisme entre els usuaris dels diferents modes de transport.
Accions
Pla de seguretat viària dels polígons de Congost i Jordi Camp
2017 /jun

Lliurat per INTRA.

Fomentar les campanyes de sensibilització, informació i formació de la ciutadania respecte a
la mobilitat sostenible.
Accions
Difusió de les noves mesures que resultin de la revisió del PMU

Ampliar el nombre de semàfors a la ciutat que incorporin mòduls sonors per a la seguretat de
les persones invidents.
Accions
Incorporar els mòduls sonors en semàfors.
2018 /des S'incorporen mòduls sonors als nous semàfors de la Ronda Sud.
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Estudiar la viabilitat de la posada en funcionament de un servei intern de bus elèctric pel
carrer Sant Jaume que pugui donar servei a aquelles persones amb problemes de mobilitat
per accedir a centres d'interès com pot ser CAP o Mercat Sant Carles
Accions
Estudi de la possible línia
2018 /gen Es va provar el recorregut amb e-bus. S'ha descartat l'acció per aquesta ruta no era el sistema
apropiat.

Consolidar el servei de taxis a la conurbació
Accions
Incorporació del municipi de La Roca al Conveni, per millorar les connexions amb la Roca Village

Continuar amb el programa “Viatjo amb tu” per fomentar l’ús del transport públic com a mitjà
de transport entre els infants de primària de la ciutat, així com el programa “Amb tu hi vaig
segur” que promou l’ús del transport públic amb la gent gran
Accions
Oferta a totes les escoles de la ciutat del programa "Viatjo amb tu".
2016 /set

Pereanton, Joan Solans i Salvador Llobet són els 3 centres que en el curs 2015-2016 han impartit
aquest programa.
2018 /gen S'ha anul·lat el programa Viatjo amb tu.

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

Incorporar nous busos híbrids a la flota.
Accions
Adquisició d'autobusos híbrids per a la flota de Trans Gran
2015 /nov Incorporació de 2 autobusos híbrids.
2017 /gen S'incorpora un nou bus híbrid a la flota.
2018 /jul
Amb l'adenda del conveni 2018 aprovada al juny de 2018 incorpora el compromís d'hibriditzar tota la
flota a finals de 2018 o principis de 2019 (total 9 vehicles) excepte el vehicle de reforç marcat.

Licitació d'un nou concurs per al manteniment de les marquesines dels busos, amb l'objectiu
d'ampliar el nombre d'aquestes i així donar serveis a llocs que encara a dia d'avui no en
disposen.
Accions
Nova licitació
2017 /set

Contracte amb ALPHAPUBLICIDAD.

Consolidar el servei de bus exprés directe Mataró-Granollers-Sabadell
Accions
Ampliar el número de viatges i millorar el servei.
2015 /set
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La línia s'ha integrat amb el número e-13 en el conjunt de línies Exprés de la Generalitat. Ha millorat la
qualitat dels vehicles, i s'ha duplicat el número de viatges al llarg del dia. Els dies laborables la
freqüència és de cada 30 minuts.
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Reforçar la seguretat dels vianants en els seus desplaçaments, especialment la de les
persones amb mobilitat reduïda i col·lectius més fràgils (infants, gent gran...) en relació amb
els itineraris i els entorns escolars o les obres de remodelació
Accions
Intervenir i assessorar des del punt de vista de mobilitat en els projectes d'obres de nova urbanització o
remodelació d'existent.
2016 /des S'ha intervingut i assessorat des del punt de vista de la mobilitat a tots els projectes que s'han
realitzat o es preveuen realitzar en el decurs d'aquesta legislatura (Corró, Ricomà, Vinyamata, Ponent,
Girona Nord, etc.)
2018 /gen S'han afegit els carrers Barcelona, Marià Sans, Montseny.
2018 /des Continuïtat en l'assessorament de mobilitat a totes les obres. S'han afegit el carrer Corró, Annibal, fem
un jardí i continuïtat de les ja iniciades (Girona, Plaça Pau Casals...)

Aprofitar les instal·lacions de la Unitat Operativa de Serveis en l'horari no feiner per realitzar
cursos de formació.
Accions

Promoure la mobilitat equilibrada i fonamentar la intermodalitat. Treballar per una mobilitat
sostenible de persones i mercaderies
Accions
Implementar una regulació efectiva de la utilització de les zones de càrrega i descàrrega
2016 /set

S'ha establert contacte amb l'Ajuntament de Barcelona per poder fer servir el seu app que regula la
utilització de les zones de càrrega i descàrrega per part dels transportistes. Hi ha diferents municipis
interessats en fer-la servir de forma conjunta.
2017 /jun S'ha establert contactes amb altres empreses que disposen d'un sistema similar a través d' app.
2018 /gen S'ha establert relació amb empresa PARKUNLOAD per aplicar tecnologia beacon a les zones de
càrrega. Es pensa realitzar prova pilot.

Revisió del Pla de Mobilitat Urbana per disposar-ne fins l'any 2021
Accions
Elaboració de la diagnosi
2016 /set

Des del mes de juliol disposem de la diagnosi.

Procés participatiu per a la revisió del PMU
2017 /jun

Realitzades sessions de participació amb sessions conjuntes dels consells de ciutat, medi ambient i
mobilitat. Recollits resultats a la revisió del PMU.
2017 /des Pla de Mobilitat aprovat pel ple municipal desembre 2017.

Elaboració d'un Pla Estratègic de Mobilitat Elèctrica
2017 /jun

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

Consolidar i aprofundir en el conveni acordat entre els municipis de la conurbació, l'ATM, la
Generalitat i Sagalés per oferir cada vegada uns millors serveis de funcionament del servei de
bus a la ciutat
Accions
Revisió de les línies
2018 /jul
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A 1 de juliol de 2018 s'implanta la nova xarxa de TransGran inclosa en l'agenda aprovada al ple de
juny 2018. Inclou L1 a 20 minuts i modificació del recorregut de la L21, L22, L3, L4 i L6.
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Mobilitat

Consolidar i aprofundir en el conveni acordat entre els municipis de la conurbació, l'ATM, la
Generalitat i Sagalés per oferir cada vegada uns millors serveis de funcionament del servei de
bus a la ciutat
Accions

Obres i Projectes

Efectuar treballs de recuperació del riu Congost en el tram situat entre el gual d'Arquímedes i
el pont per a vianants del parc Firal, d'acord amb el compromís de pertinença del riu Congost
a la Xarxa Natura 2000
Accions
Execució de les obres de recuperació del riu Congost entre el gual d'Arquímedes i el pont per a vianants
del parc Firal, d'acord amb el compromís de pertinença del riu Congost a la Xarxa Natura 2000
2018 /nov Aprovat en la junta de govern un projecte de restauració de la llera del riu Congost amb l’objectiu de
recuperar les vernedes com a bosc propi de ribera que pugui afavorir la biodiversitat.

Rehabilitar la planta segona de l’edifici consistorial de la plaça de la Porxada d’acord amb el
projecte de pla d’usos elaborat.
Accions
Redacció del projecte de rehabilitació de la planta segona de l'edifici consistorial de la plaça de la Porxada

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.

Executar les obres de la primera fase d’ampliació del cementiri
Accions
Construcció de l'ampliació del cementiri (Fase 1) amb 388 nous nínxols i 200 columbaris
2015 /des Obra finalitzada. S'han construit 388 nínxols, 200 columbaris, zones de magatzem i una nova fossa
comuna.

Continuar amb les intervencions de rehabilitació de la part antiga del cementiri.
Accions
Assessorament tècnic per la rehabilitació de la part antiga Cementiri
2016 /oct

Assesorament tècnic per la millora dels parterres a la zona d' accés, especialment pel que fa a
l'accessibilitat.
2017 /set Assesorament tècnic per la millora de les rampes i graons carrers dels pavellons, especialment pel
que fa a l'accessibilitat.
2018 /gen S'han iniciat treballs de millora accessibilitat de les escales i rampes de Quarter IV.
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Continuar amb les intervencions de rehabilitació de la part antiga del cementiri.
Accions

Adequar el soterrani de l’edifici municipal del Centre Cultural del carrer Joan Camps amb la
construcció de magatzems i d’una sala.
Accions
Redacció projecte adequació planta soterrani de l'edifici municipal del Centre Cultural amb la construcció
de magatzems i d'una sala de cinema

Iniciar les obres de rehabilitació de la piscina de l’escola Montserrat Montero i d’adequació de
la instal·lació elèctrica.
Accions
Execució de les obres de remodelació de la piscina a l'escola Montserrat Montero
2017 /feb

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

Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Montserrat Montero.
Accions
Estudiar la viabilitat d’instal·lar una caldera de biomassa a l’escola Montserrat Montero.
2016 /oct
2017 /abr

Es realitzen els primeres estudis previs per avaluar la viabilitat de la instal·lació d'una caldera de
biomassa.
Resultat de l'estudi de viabilitat, es desestima l'instal.lació d'una caldera de biomassa i es recomana
l'instal.lació d'una caldera de gas.

Iniciar obres d’adequació de la planta baixa del nou edifici de l’escola Ponent en previsió de
destinar espais a una Unitat Operativa Terapèutica (UTE), al Centre de Recursos Educatius per
a Deficients Auditius (CREDA) i a la seu del Servei Educació,
Accions
Execució de les obres adequació de la planta primera de l'edifici municipal de la Avda del Parc per a seu
del Serveis Educatius de la Generalitat.
2016 /des Finalitzen les obres d'adequació de la planta primera de l'edifici municipal de l'Avinguda del Parc, amb
nova distribució i instal·lacions per als Serveis Educatius de la Generalitat

Rehabilitar la façana de l’edifici municipal de Prat de la Riba, seu del Consorci per a la
Normalització Lingüística i l’associació de veïns de Sota el Camí Ral.
Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la façana de l'edifici municipal de Prat de la Riba
2016 /mar Obres finalitzades i recepcionades de rehabilitació de les façanes principal i posterior, que inclouen la
rehabilitació dels balcons de la façana principal.

Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca
Umbert.
Accions
Adequar la coberta de la nau E3 i la destinada a espais de lloguer per a artistes de Roca Umbert.
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Remodelar la nau G3 de Roca Umbert
Accions
Execució de les obres de rehabilitació de la nau G3 de Roca Umbert per espai per lloguer d'artistes
2016 /jul

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

Executar el projecte de renovació de les façanes dels edificis de Roca Umbert de manera
coordinada amb la nova urbanització dels patis i carrers interiors de l’antiga fàbrica.
Accions
Executar la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED als carrers interiors del recinte de Roca
Umbert
2015 /jun

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

Es presenta el FEDER un projecte per adequar la tèrmica i altres naus, així com part de l'entorn a
urbanitzar
2017 /feb

Presentat el projecte d'adequació de la tèrmica i altre naus així com l'entorn a urbanitzar, pendent la
resposta del FEDER.
2017 /abr No s'ha concedit la subvenció sol·licitada a FEDER per el projecte d'adequació de la tèrmica i entorn.
2018 /des Es presenta un nou projecte al FEDER d'adequació de la tèrmica i altres espais de Roca Umbert, així
com de les xemeneies de la ciutat, com a recorregut de turisme industrila

Desenvolupar el projecte de remodelació de les façanes del Palau d’Esports i estudiar el futur
del Palau d'Esports per als propers 25 anys
Accions
Intervenir en les façanes del Palau d'Esports per a la seva rehabilitació
2015 /ago Obra executada i rebuda ala façana principal. Instal·lació d'elements antiocells i pintura d'elements
metàl·lics de façana.
2016 /ago Execució de les obres a la façana est (carrer Voluntaris 92) per incorpoar elements de protecció del
coloms, sanejamnet i pintat. Obra finralitzada.

Definir les necessitats futures del Palau d'Esports per als propers 25 anys.
2018 /nov S'està treballant en la redacció del document Pla Director del Palau d'Esports per definir els criteris
tècnics, urbanístics i esportius per al futur de la instal·lació.

Accentuar el manteniment de la nova gespa del camp de les pistes d’atletisme i aprofitar la
xarxa de reg d’aigua no potable per connectar amb amb el dipòsit procedent del pou Mogent
de Roca Umbert.
Accions
Plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i millora del sistema de manteniment i conservació.
2015 /nov Es realitza la plantació de nova gespa a les pistes d'atletisme i s'inclou sistema de reg per degoteig i la
millora del sistema de manteniment i conservació.

Elaborar el projecte executiu de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de
l’Esport Club Granollers
Accions
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Elaborar el projecte executiu de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de
l’Esport Club Granollers
Accions
Redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou com a futura seu de l'Esport
Club Granollers
2015 /nov S'inicia la redacció del projecte bàsic de remodelació del camp de futbol de Palou.
2016 /oct S'inicien treballs de redacció del projecte del camp de futbol de Palou, que inclouen un camp futbol 11,
un camp futbol 7, vestidors, instal·lacions i espais pels espectadors. Proposta que planteja la màxima
integració a l'entorn on es troba situada.
2017 /mai S'acaba el projecte executiu de la remodelació del camp de futbol de Palou. El programa inclou un
espai esportiu amb camp de futbol 11, camp de futbol 7 i un gimnàs. Serveis esportista amb 8
vestidors de grup, 2 vestidors arbitres. Grades públic.

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

D’acord amb el Pla estratègic de Palou, crear un petit espai expositiu i d’un punt d’atenció al
visitant en el centre cívic de Palou amb l’objectiu de donar informació sobre les activitats,
itineraris i el patrimoni de Palou.
Accions
Redacció del projecte per a espai expositiu i punt d'atenció al centre Cívic de Palou

Aprovar el Pla municipal d’equipaments, com a document de referència a l’hora de planificar
les intervencions de millora de la xarxa d’equipaments i de projectar-ne de nous.
Accions
Aprovar el Pla municipal d’equipaments, com a document de referència a l’hora de planificar les
intervencions de millora de la xarxa d’equipaments i de projectar-ne de nous.
2016 /des Es troba en fase de redacció un primer document de treball.

Dur a terme les mesures incloses en el pla per a l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en els
equipaments municipals (2015-2020).
Accions
Reforma planta segona edifici Can Puntas amb incorporació de mesures per a l'eficiència energètica
2016 /nov S'Inicien les obres d'adequació de la planta segona de l'edifici de Can Puntes incorporant criteirs
d'eficiència energètica tant en les intal·lacions com en els tancaments
2017 /mar Es recepcionen i donen per acabades les obres d'adeqüació de la planta segona de l'edifici de Can
Puntes.

En les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero s'incorporen mesures per a
l'eficiència energètica i d'aigua.
2016 /oct
2017 /feb

S'inicien les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero incorporant criteris
d'eficiència energètica tant en les instal·lacions com en els tancaments.
Finalitzen les obres de remodelació de la piscina de l'escola Montserrat Montero.

Execució de les mesures incloses en el pla per a l’eficiència i l’estalvi energètic i d’aigua en els
equipaments municipals (2015-2020).
2018 /gen Execució de les mesures incloses en el pla de manera continuada.
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Arranjar l’espai del carrer Cervantes, situat darrera el Palau d’Esports.
Accions
Arranjar l'espai del carrer Cervantes situat darrera del Palau d'Esports
2018 /mai Inici de la redacció del Projecte per a arranjar l'espai del carrer Cervantes i Voluntaris 92 situat darrera
del Palau d'Esports
2019 /abr Finalització de les obres del carrer Voluntaris 92.

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

Promoure l’ús de material reciclat procedent de la recuperació de material de la construcció
en la subbase dels carrers a urbanitzar.
Accions
Utilització de materials reciclats procedents de la recuperació de material de la construcció en la subbase
dels carrers a urbanitzar
2016 /gen Aplicació de material granular procedent del matxuqueig de residus de construcció apte per a la
formació de la capa de subbase per a ferm de carrers a urbanitzar.
2018 /gen Ús de material granular reciclat per a la protecció de canalitzacions de serveis soterrats i per a la
formació de ferm de nous paviments de carrers.

Recuperació de material de la construcció en la subbase del carrer Corró, entre Torres i Bages i Valencia
2016 /jul

Recepció de les obres al carrer Corró, on s'ha recuperat material de la construcció per a la subbase
del paviment.

Recuperació de material de la construcció en la subbase de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre
Girona i Passeig de la Muntanya
2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata entre el Passeig
de la Muntanya i el carrer Girona. Ús de material granular amb àrids procedents de material reciclat
d'obra.
2017 /abr Finalització de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata entre el Passeig de la
Muntanya i el carrer Girona, utilitzant material granular amb àrids procedents de material reciclat
d'obra per a la formació de la subbase.

Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aquells vials on sigui aconsellable la seva
utilització.
Accions
Paviment asfàltic sonoreductor en aquells vials on sigui aconsellable
2016 /gen Aplicació d'asfalt tipus sonoreductor per a la formació de capa de rodadura en aquells carrers que
suposin una millora sonora ambiental.
2017 /abr Renovació de la capa superficial de la zona de calçada destinada a la circulació rodada al carrer
Vinyamata, entre el Passeig de la Muntanya i el carrer Girona.
2018 /gen Ús de mescla bituminosa sono reductora per la renovació de la capa de rodadura a la calçada de pas
de trànsit al carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas i el carrer Juli Garreta.

Paviment asfàltic sonoreductor al carrer Vinyamata, entre Girona i Passeig de la Muntanya
2017 /gen Inici d'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig
de la Muntanya i el carrer Girona, que incorporaran paviment asfàltic sonoreductor.
2017 /abr Finalització de l'execució de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Girona, entre el
Passeig de la Muntanya i el carrer Girona, amb la renovació de la capa superficial asfàltica de la zona
de calçada destinada a la circulació rodada.
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Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en aquells vials on sigui aconsellable la seva
utilització.
Accions

Reutilitzar les llambordes procedents dels carrers del centre de la ciutat en l’obra pública.
Accions
Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització en
altres obres municipals, o bé la mateixa obra les reutilitza
2015 /gen Les llambordes que es recuperen a les obres municipals s'emmagatzemen per a la seva reutilització
en altres obres municpals, o be la mateixa obra les reutilitza.
2017 /jul
Acopi municipal de les llambordes retirades a l'enderroc del paviment de la calçada existent al carrer
Marià Sans.
2018 /jun Acopi municipal de les llambordes retirades a l'enderroc del paviment existent a la calçada de la plaça
Pau Casals.

Adequació del carrer Marià Sans
2016 /des
2017 /mai
2017 /jun
2017 /des

Inici procès de licitació.
Finalització del procès de licitació pera l'execució de les obres per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
Inici de les obres d'execució per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
Finalització de les obres d'Adequació del carrer Marià Sans amb la plantació del nou arbrat.

Utilitzar fusta certificada a l’obra pública.
Accions
Instal·lació de mobiliari urbà de fusta certificada FSC
2015 /gen De forma continuada s'instal·la mobiliari urbà de fusta amb certificat de tal·la controlada (FSC).

Estendre la renovació de l’enllumenat públic apostant per sistemes més eficients, com la
tecnologia LED, i continuar amb el programa de renovació de la xarxa d’aigua de fibrociment.
Accions
Instal·lació d'enllumenat LED i substitució de la xarxa d'aigua potable al carrer Corró, entre Torres i Bages
i Valencia
2016 /jul

Recepció de les obres del carrer Corró amb nou enllumenat LED i renovació de la xarxa d'aigua.

Ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata amb nou enllumenat amb tecnologia LED i renovació de
la xarxa d'aigua
2017 /gen S'inicien les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata amb nou enllumenat amb
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua.
2017 /abr Finalització de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de
la Muntanya i el carrer Girona, amb la instal·lació de nou enllumenat públic amb tecnologia LED i
renovació de la xarxa d'aigua potable.

Reforma de la plaça 11 de setembre amb nou enllumenat amb tecnoliga LED i renovació de la xarxa
d'aigua
2016 /des Inici de les obres d'execució per a la reforma de la plaça Onze de Setembre amb nou enllumenat amb
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua.
2017 /abr Finalització de les obres per a la Reforma de la plaça 11 de setembre amb nou enllumenat amb
tecnologia LED i renovació de la xarxa d'aigua potable.

Renovació xarxa d'aigua potable fibrociment al carrer Marià Sans
2016 /des Inici licitació projecte execuitu d'adequació del carrer Marià Sans.
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Estendre la renovació de l’enllumenat públic apostant per sistemes més eficients, com la
tecnologia LED, i continuar amb el programa de renovació de la xarxa d’aigua de fibrociment.
Accions
2017 /mai Finalització procés de licitació per a l'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /jun Inici de les obres d'Adequació del carrer Marià Sans.
2017 /oct Finalització de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Marià Sans.

Renovació de la xarxa d'aigua de fibrociment al carrer Ponent entre el carrer Rec i Torras i Bages
2017 /gen S'inicia la licitació de l'ampliació de voreres al carrer Ponent entre el carrer Rec i Torres i Bages, amb
la renovació de la xarxa d'aigua potable
2017 /abr Finallització procés de licitació i inici execució de les obres per a la Renovació de la xarxa d'aigua,
entre el carrer Rec i Torras i Bages.
2017 /abr Inici de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Ponent, entre el carrer Rec i
el carrer Torras i Bages.
2017 /oct Finalització de les obres per a la renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Ponent entre el carrer
Rec i el carrer Torras i Bages.

Promoure l’adquisició de mobiliari urbà procedent de material reciclat o que suposi una
disminució de les tasques de manteniment.
Accions
Mobiliari urbà de polímers reciclats, 100% reciclat i reciclable a la vorera nord del carrer Vinyamanta, entre
Girona i Passeig de la Muntanya
2017 /gen Inici de les obres a la vorera nord del carrer Vinyamata, entre Girona i Passeig de la Muntanya.
2017 /abr Finalització de les obres per a l'Ampliació de la voera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de la
Muntanya i el carrer Girona, on s'instal·len bancs i cadires de llistons de polímers reciclats.

Continuar amb les comissions veïnals de seguiment de l’obra pública com un mitjà de
participació ciutadana en el procés tant de plantejament com de seguiment.
Accions
Seguiment de la redacció dels projectes, el procediment administratiu i de l'execució de les obres amb
comissions de veïns
2017 /des Es creen comissions de veïns amb les quals ens reunim periòdicament, juntament amb l’empresa
adjudicatària, per tal de fer el seguiment de les obres i poder resoldre qualsevol contingència que es
pugui presentar
2018 /des Es continua amb la dinàmica de constituïr comissions de veïns amb els quals es fan reunions
periodiques per fer seguiment de les obres. En aquestes reunions participen, a més dels veïns, els
tècnics municipals i l'empresa constructora.

Seguiment de les obres del carrer Corró, entre Torras i Bages i Valencia amb la comissió dels veïns del
carrer
2016 /jul

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

Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació dels escolars de la ciutat en
tot el procés de transformació de l’espai públic. Un proper projecte a impulsar seria el de la
millora dels jardins de Lluís Companys.
Accions
Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació dels escolars de la ciutat en tot el procés
de transformació de l’espai públic.
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Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació dels escolars de la ciutat en
tot el procés de transformació de l’espai públic. Un proper projecte a impulsar seria el de la
millora dels jardins de Lluís Companys.
Accions
2017 /mai Visita a l'Institut per a la recerca de propostes d'actuació per a la transformació de l'espai públic
comprés entre Esteve Terrades, Pallars i Camí de Can Bassa.
2017 /des S'inicia la redacció del projecte a partir dels treballs dels alunmnes.
2018 /jun Aprovació del projecte i inici de tràmit de licitació de les obres del projecte redactat.
2018 /oct Inici de les obres de Reforma integral de l'espai de Can Bassa entre els carrers Esteve Terrades i dels
Pallars i el camí de Can Bassa, dins del Programa "Fem un jardí" amb la participació dels escolars de
l'Institut Celestí Bellera

Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer
Pallars, la perllongació del carrer Esteve Terrades i el camí de Can Bassa.
Accions
Elaborar el projecte i procedir a les obres d’urbanització de l’espai comprès entre el carrer Pallars, la
perllongació del carrer Esteve Terrades i el camí de Can Bassa.
2016 /des Es realitza la primera reunió amb l'Institut Celestí Bellera per a iniciar el progrma Fem un Jardí, per
urbanitzar l'espai comprés entre els carrers Pallars, Esteve Terrades i camí de Can Bassa.
2017 /mai Visita a l'Institut per a la recerca de propostes d'actuació per a la transformació de l'espai públic
comprés entre Esteve Terrades, Pallars i Camí de Can Bassa.
2018 /oct Inici de les obres per a la reforma integral de l'espai de Can Bassa, entre els carrers Esteve Terrades,
Pallars i el camí de Can Bassa.

Remodelar la plaça de Joan Oliver.
Accions
Remodelar la plaça de Joan Oliver.

Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can Bassa amb l’objectiu de guanyar en
accessibilitat.
Accions
Continuar amb el pla de renovació de voreres de Can Bassa amb l’objectiu de guanyar en accessibilitat.
2018 /oct

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

Arranjament de l’aparcament del carrer Velázquez d’acord amb Adif, propietària dels terrenys.
Accions
Arranjament de l'aparcament del carrer Velázquez d'acord amb Adif, propietària dels terrenys.
2017 /mar Trobada amb tècnics d'Adif per estudiar i plantejar de manera conjunta possibles solucions.
2018 /des La reforma de l'estació del nord per part d'ADIF inclou la millora de l'aparcament del carrer velázquez,
així com la construcció d'un pas peatonal soterrat entre aquest i el carrer de Joan Maragall,

Estudiar la viabilitat, d’acord amb Adif, de connectar mitjançant un camí per a vianants el
carrer Velàzquez amb el pont sota la via del carrer Joanot Martorell.
Accions
Estudiar la viabilitat, d'acord amb Adif, de connectar mitjançant un camí per a vianants el carrer Velàzquez
amb el pont sota la via del carrer Joanot Martorell.
2016 /des Trobada amb tècnics d'ADIF per analitzar les possibles solucions i plantejar propostes constructives.

24/04/2019

Pàg. 122 de 261

2015-2019
Territori i Ciutat
Obres i Projectes

Estudiar la viabilitat, d’acord amb Adif, de connectar mitjançant un camí per a vianants el
carrer Velàzquez amb el pont sota la via del carrer Joanot Martorell.
Accions
2018 /des El projecte de reforma de l'estació del nord planteja la construcció d'un pas soterrat entre l'aparcament
del carrer Velazquez i el carrer de Jaon Maragall

Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.
Accions
Consolidar un nou camí que connecti Terra Alta amb el camí de la serra de Ponent.
2017 /mar Primeres accions per estudiar la viabilitat de connexió entre Terra Alta amb el camí de la Serra de
Ponent.
2018 /des El projecte de reforma de l'estació del nord contempla la connexió del carrer Velázquez amb el camí
de Via Curenya

D’acord amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, propietària dels terrenys, adequar i
ampliar l’àrea d’aparcament situada entre el carrer Francesc Gimeno i la ronda Nord.
Accions
Iniciades converses amb l'Ajuntament de les Franqueses per adequar i ampliar l'àrea d'aparcament
situada entre el carrer Francesc Gimeno i la ronda Nord
2017 /feb

Trobada entre els tècnics municipals per avaluar les possibles actuacions.

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

Elaborar el projecte i executar l’obra de calçada única del carrer Anníbal, entre els carrers
Sant Jaume i Ricomà.
Accions
Elaborar i aprovar projecte executiu calçada única carrer Anníbal, entre carrer Sant Jaume i Ricomà
2015 /set Aprovació del projecte executiu calçada única carrer Anníbal, entre els carrers Sant jaume i Ricomà.
2016 /mar Obra finalitzada de conversió a calçada única del carrer Annibal, entre els carrers Sant Jaume i
Ricomà.

Elaborar el projecte per convertir en plataforma única el carrer Miquel Ricomà, entre el carrer
Museu i el carrer Isabel de Villena i posteriorment treballar en una segona fase pel següent
tram fins al carrer Navarra.
Accions
Execució de les obres de plataforma única al carrer Ricomà, entre el carrer Museu i Isabel de Villena
2016 /des S'inicia el procés de licitació de les obres del carrer Ricomà fins al carrer Navarra, inclòs Isabel de
Villena fins a Sant Jaume.
2017 /mai Inici de les obres d'urbanització per a la creació en plataforma única al carrer Ricomà, entre el carrer
Museu i Isabel de Villena.
2017 /des Finalització de les obres de plataforma única del carrer Ricomà, entre el carrer Museu i Isabel de
Villena.
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Convertir en carrer de calçada única el carrer Barcelona, entre els carrers Nou i Princep de
Viana
Accions
Convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, entre els carrers Nou i Príncep de Viana
2017 /mai Finalització de la redacció del Projecte executiu per a convertir el carrer Barcelona en carrer de
calçada única, entre els carrers Nou i Príncep de Viana.
2017 /mai Aprovació Projecte executiu.
2018 /gen Inici de les obres per a convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única, entre els carrers Nou
i Príncep de Viana.
2018 /jun Finalització i recepció de les obres per a convertir el carrer Barcelona en carrer de calçada única,
entre els carrers Nou i Príncep de Viana.

Convertir en carrer de plataforma única el carrer Muralla.
Accions
Convertir en carrer de plataforma única el carrer Muralla.

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

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

Ampliar la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata, entre el carrer Girona i la plaça de la Font
Verda.
Accions
Execució de les obres d'ampliació de la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata entre el carrer Girona i la
plaça de la Font Verda
2017 /gen Inici de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de la
Muntanya i el carrer Girona.
2017 /abr Finalització de les obres per a l'ampliació de la vorera nord del carrer Vinyamata, entre el Passeig de
la Muntanya i el carrer Girona.

Ampliar la vorera sud del carrer Josep Piñol.
Accions
Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol
2017 /gen Projecte en fase de redacció.
2018 /jun Finalització de la redacció del projecte per a l'Ampliació de la vorera sud del carrer Josep Piñol.
Aprovació del projecte i inici del procés de licitació.
2018 /oct Finalització de les obres d'ampliació de voreres del carrer Josep Pinyol

Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.
Accions
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Remodelar el paviment de la plaça Onze de Setembre.
Accions
Execució de les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre
2016 /des S'inicien les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre.
2017 /abr Finalització de les obres de reforma de la plaça Onze de Setembre. Les obres han generat noves
circulacions i espais d'estada.L'intervenció combina paviment i parterres amb elemnts vegetals amb la
voluntat de generar espais agradables.

Remodelar els parterres del carrer de l’Enginyer, entre els carrers Tarafa i Girona, seguint els
criteris emprats al carrer Tarafa.
Accions
Executar les obres de remodelació dels parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrer Tarafa i Girona
2017 /gen Inici de les obres per a la remodelació dels parterres del carrer Enginyer, entre els carrers Tarafa i
Girona.
2017 /abr Finalització de les obres de remodelació dels parterres del carrer de l'Enginyer, entre els carrers
Tarafa i Girona.

Executar el projecte de calçada única del carrer Corró, segons el projecte redactat, entre els
carrers de Torras i Bages i València.
Accions
Execució de les obres de calçada única al carrer Corró, entre els carrer de Torres i Bages i València
2016 /mar S'inicien les obres per a la conversió en calçada única del carrer Corró entre els carrers de Torres i
Bages i València.
2016 /jul
Finalització de les obres convertint en calçada única el carrer Corró, entre els carrers de Torres i
Bages i València, amb paviments de diferents colors generant un espai més pacificat i adequat per als
vianants.

Ampliar les voreres del carrer Ponent, entre el carrer del Rec i el de Torras i Bages.
Accions
Execució de les obres d'ampliació de les voreres del carrer Ponent, entre el carrer del Rec i el de Torres i
Bages
2017 /abr
2017 /abr

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

Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, entre els carrers de Sant Josep i Rec, per
donar prioritat als vianants.
Accions
Estudiar la millora urbana del carrer Sant Jaume, entre els carrers de Sant Josep i Rec, per donar prioritat
als vianants.
2016 /nov Estudi de mobilitat per a donar prioritat als vianants al carrer Sant Jaume entre els carrers de Sant
Josep i Rec fet.

Un cop desenvolupat el sector urbanístic de darrera del pavelló de Congost, remodelar l’espai
destinat a aparcament en superfície i pavimentar-lo.
Accions
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Un cop desenvolupat el sector urbanístic de darrera del pavelló de Congost, remodelar l’espai
destinat a aparcament en superfície i pavimentar-lo.
Accions
En funció del desenvolupament del planejament urbanístic s'iniciaran els primers estudis per destinar com
aparcament l'espai de darrera del pavelló del Congost
2017 /jun
2018 /jul

S'inicia l'estudi per millorar l'espai darrera del pavelló del Congost com aparcament.
Aprovació de projecte executiu i inici de licitació del projecte d'deqüació de l'aparcament públic del
barri Congost.
2018 /nov Inici dels treballs d'adequació de l'aparcament públic al barri Congost. Es construiran 3 plataformes a
diferent nivell adapatades a la topografia del solar amb una superficie total de 5.312 M2. Capacitat
total prevista 157 places.

Millorar la urbanització del carrer Terrassa.
Accions
Millorar la urbanització del carrer Terrassa.

Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer
Argentina.
Accions
Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina.
2017 /gen Inici de redacció Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça
de la Font Verda i el carrer Argentina
2017 /mai Finalització de la redacció del Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner,
entre la plaça de la Font Verda i el carrer Argentina
2017 /mai Aprovació del Projecte executiu d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de
la Font Verda i el carrer Argentina
2017 /nov Inici de les obres per a Ampliar les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça de la Font Verda i el
carrer Argentina
2018 /feb Finalització i recepció de les obres d'ampliació de les voreres del carrer Josep Carner, entre la plaça
de la Font Verda i el carrer Argentina

Fer l'avantprojecte d’una escala o rampa mecànica al carrer Carles Riba que faciliti accedir als
equipaments situats a la zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i
Veneçuela (escola d'adults, camp de futbol, tanatori, cementiri).
Accions
Instal·lació d'una escala mecànica al carrer Carles Riba que permeti accedir als equipaments situats a la
zona del Puig de les Forques i als carrers Colòmbia, Brasil i Veneçuela.
2017 /des Estudi tècnic per a la realitació de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba. Anàlisi tècnica.
2018 /mar Finalització i lliurament del projecte d'implantació d'un itinerari accessible mitjançant rampes
mecàniques al carrer Carles Riba entre la plaça Font Verda i carrer Veneçuela
2018 /set S'inicia la redacció del projecte bàsic i executiu de rampes macànqiues al carrer Carles Riba

Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de
Sagarra i Lluís Vives.
Accions
Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i
Lluís Vives.
2017 /des Redacció i aprovació del projecte per a Millorar els passatges per a vianants entre els carrers
Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de Sagarra i Lluís Vives.
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Millorar els passatges per a vianants entre els carrers Colòmbia i Brasil i entre Josep Maria de
Sagarra i Lluís Vives.
Accions
2018 /feb
2018 /abr

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

Ampliar el tram de vorera del carrer Josep Umbert, situada entre el carrer Equador i els
Jutjats, un cop assolit l’acord amb la propietat dels terrenys.
Accions
Execució de l'obra d'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i els Jutjats
2016 /mar S'inicien les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i els
Jutjats.
2016 /abr Finalitzades les obres per a l'ampliació de la vorera del carrer Josep Umbert, entre el carrer Equador i
els Jutjats.

Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, entre el carrer Girona i la rotonda del
passeig de la Muntanya.
Accions
Renovar la vorera sud del carrer Francesc Ribas, entre el carrer Girona i la rotonda del passeig de la
Muntanya.
2018 /jun

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

Aconseguir acords amb la propietat dels terrenys, per obtenir cessions del seu ús i poder
incrementar l'oferta d'aparcament a l'entorn de l'Hospital General de Granollers.
Accions
Executar l'obra per adequar nous terrenys cedits en ús, com aparcaments provisionals de reforç a l'entorn
de l'Hospital.
2015 /jun
2017 /feb

Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar
l'aparcament provisional situat entre el Pg. de la Muntanya, la via de tren i el carrer Francesc Ribas.
Una vegada assolit l'acord amb la propietat dels terrenys, s'han executat les obres per a endreçar
l'aparcament provisional situat a l'accés a l'Hospital. Arranjament duna superficie aproximada 2.500
M2 que suposa 80 places aparcament.

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

Dur a terme el projecte d’ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona,
entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic.
Accions
Projecte d'ampliació de voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer Francesc Ribas
i Can Mònic
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Dur a terme el projecte d’ampliació de les voreres i de renovació de serveis del carrer Girona,
entre el carrer Francesc Ribas i Can Mònic.
Accions
2017 /feb

Aprovació del Projecte executiu per a l'ampliació de voreres del carrer Girona, entre el carrer Francesc
Ribas i el carrer Juli Garreta.
2017 /set Inici de les obres d'ampliació de voreres i de renovació de serveis del carrer Girona, entre el carrer
Francesc Ribas i Can Mònic
2019 /mar Finalització de les obres.

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

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

Redactar un pla d’intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia
emprada en el Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.
Accions
Redactar un pla d’intervenció integral de la zona Nord de la ciutat, seguint la metodologia emprada en el
Pla de Barris de Congost i a Sant Miquel.
2017 /des S'inicien els treballs tècnics d'anàlisi de la zona nord de la ciutat per millorar-ne l'accessibilitat i
connectivitat.
2018 /mar Finalitza la redacció el document "Projecte de millora integral dels espais públics de la sogna corona
urbana de Granollers", en l'àmbit nord de la ciutat. Aquest projecte ha format part dels treballs del Pla
Estratègic de Granollers.

Renovar les voreres del carrer del Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la
Constitució, amb l’objectiu de millorar l’eix per a vianants que connecta el pont de la carretera
de Caldes amb el centre.
Accions
Renovació de les voreres del carrer Rec, entre la plaça de la Caserna i la plaça de la Constitució
2016 /gen Inici de la redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça de
la Caserna i la plaça de la Constitució.
2018 /mai En fase de redacció del projecte executiu per a la renovació de voreres del carrer Rec, entre la plaça
de la Caserna i la plaça de la Constitució.

Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de Flor, entre la plaça de la Constitució i el
solar de l’antiga estació elèctrica del carrer Balmes.
Accions
Renovació del tram de la vorera del carrer Roger de Flor, entre la plaça de la Constitució i el solar de
l’antiga estació elèctrica del carrer Balmes.
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Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint
Verdaguer.
Accions
Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.
2017 /des Inici estudi per a la redacció del Projecte per a Renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el
carrer Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.
2018 /jun Inici procés de licitació del projecte per a renovar i ampliar les voreres del carrer Corró, entre el carrer
Ramon Llull i la plaça Jacint Verdaguer.
2018 /oct Inici de les obres d'Ampliació de voreres del carrer Corró, entre el carrer Ramon Llull i la Plaça Jacint
Verdaguer
2018 /des Finalització de les obres que suposa l'ampliació i millora de les voreres, nova distribució de
l'aparcament i incorporació d'arbrat.

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

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

Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.
Accions
Ampliar les voreres del carrer Pere el Gran.

Completar i arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas.
Accions
Completar i arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas.
2017 /des Redacció i aprovació del projecte per a arranjar les voreres del carrer del doctor Fàbregas i l'entorn
de l'Església de Palou.
2018 /feb Inici de les obres per a la millora de voreres del carrer doctor Fàbregas a l'entorn l'Església de Palou.
2018 /oct Finalització de les obres del Projecte de voreres en el Passeig Francesc Fàbregas

Senyalització dels camins, dels barris i de les cases aïllades i dels elements patrimonials de
Palou, d’acord amb el projecte elaborat per la Diputació Barcelona. Implicar representants
d'entitats veïnals de Palou en disseny i implantació senyalítica
Accions
Senyalització dels camins, dels barris i de les cases aïllades i dels elements patrimonials de Palou,
d’acord amb el projecte elaborat per la Diputació Barcelona. Implicar representants d'entitats veïnals de
Palou en disseny i implantació senyalítica
2016 /des S'aprova el projecte de senyalització del camins, barris i cases aïilades de Palou.
2017 /set Finalitzada l'instal·lació de senyalització de camins, barris i elements patrimonials de Palou.
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Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins arribar a la carretera Interpolar.
Accions
Finalitzar la pavimentació del passeig fluvial fins arribar a la carretera Interpolar.

Construir un nou pont per a vianants en substitució de l’actual gual d’Arquímedes, per
millorar la connexió a peu a través del passeig fluvial, donar més seguretat en cas
d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou camp de futbol de Palou.
Accions
Construir un nou pont per a vianants en substitució de l’actual gual d’Arquímedes, per millorar la connexió
a peu a través del passeig fluvial, donar més seguretat en cas d’avingudes i millorar l’accés a peu al nou
camp de futbol de Palou.
2016 /nov S'inicien les feines prèvies a la redacció del projecte executiu d'una pasarel.la per a vianants.
2017 /feb Es troba en fase de redacció el projecte executiu d'un pasarel.la de vianants que permeti millorar la
connexió a peu i l'accés al camp de futbol de Palou.

Garantir un bon manteniment dels camins de Palou, cercant fórmules que permetin la gestió
de les entitats veïnals.
Accions
Manteniment de camins de Palou
2015 /gen Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant les diferents actuacions segons les
macances que es detecten, temporades de més trànsit i les peticions rebudes de veïns i usuaris.
2016 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les
mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions veïns i usuaris.
2017 /nov Conservació i manteniment de camins de Palou, realitzant diferents actuacions d'acord amb les
mancances detectades, temporades de més trànsit i peticions de veïns i usuaris.
2018 /des Conservació i manteniment de camins, realització de diferents actuacions segons les mancances
detectades, degast provocades per l'ús i peticions dels veïns i usuaris.

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

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

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

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

Projectar una rotonda a la cruïlla dels carrers Rafael de Casanova i Ramon Llull amb l’objectiu
d’ordenar la circulació entre el centre de la ciutat i el nou sector del Lledoner.
Accions
Projecte d'una rotonda a la cruïlla dels carrers Rafael de Casanova i Ramon Llull, amb l'objectiu d'ordenar
la circulació entre el centre de la ciutat i el nou sector del Lledoner
2017 /mai Revisió de l'Avant Projecte amb tècnics municipals d'altres serveis.

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

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

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

Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable, que connecti el carrer Colom i l’estació de
Granollers Centre amb el centre de la ciutat.
Accions
Convertir el carrer Palaudàries amb un eix ciclable, que connecti el carrer Colom i l’estació de Granollers
Centre amb el centre de la ciutat.
2017 /ago Elaboració de una proposta d'eix ciclable per part del Servei de Mobilitat que incorpora C. Palaudàries.
Amb la col·laboració de Granollers Pedala.
2019 /mar Elaborat l'eix ciclable.

Executar la primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel.
Accions
Primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel
2017 /gen Realització de diverses reunions amb els Serveis de Cultura i Serveis Socials, per a difondre la
proposta de remodelació de la plaça i la seva viabilitat per a la dinamització social de la zona.
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Executar la primera fase de remodelació de la plaça de Sant Miquel.
Accions
2018 /nov Finalització de la redacció del Projecte executiu de la fase 1 de la plaça Sant Miquel. Reforma de
l'àmbit sud de l'espai central de la plaça amb una superfície de 2.535M2.

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

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

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

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

Continuar amb la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers
Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.
Accions
Continuar amb la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers Lluís Millet i
Mare de Déu de Montserrat.
2017 /nov Redacció i aprovació del projecte per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres,
entre els carrers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.
2018 /gen Inici de les obres per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres, entre els carrers
Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.
2018 /feb Finalització irecepció de les obres per a la renovació de les voreres del carrer Camp de les Moreres,
entre els carrers Lluís Millet i Mare de Déu de Montserrat.

Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar destinat a aparcament de Camp de les
Moreres i el passeig Fluvial, per fer compatible l’aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai
dels serveis necessaris per a aquest ús.
Accions
Adequar els jardins de Joan Vinyoli, entre el solar destinat a aparcament de Camp de les Moreres i el
passeig Fluvial, per fer compatible l’aparcament d’autocaravanes, dotant l’espai dels serveis necessaris
per a aquest ús.
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Estudiar la remodelació de la plaça de Can Corts.
Accions
Estudi per a la remodelació de la plaça de Can Corts
2015 /mai Inici d'actuació per a la remodelació de la plaça de Can Corts, realitzant un estudi previ exhaustiu de
l'estat actual de la plaça, dels seus serveis existents i de l'ús actual de l'espai.

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

Continuar i potenciar el programa municipal de renovació i ampliació de voreres que permeti
millorar-ne l'estat actual i eliminar els problemes d'accessibilitat, particularment, en eixos
transversals, com Josep Umbert, Agustí Vinyamata, Bisbe Grivé.
Accions
Renovació i ampliació de voreres que permeti millorar l'estat actual i eliminar els problemes
d'accessibilitat, en aquests eixos transversals principals.
2016 /feb
2016 /feb

Inici d'execució d'actuacions per a la millora de l'accessibilitat de voreres.
Execució de l'adaptació d'un gual de pas de vianants existent al carrer Ramon Dagà, per a millorar la
seva accessibilitat.

Millorar l'estat actual i eliminar els problemes d'accessibilitat en eixos longitudinals de la
ciutat, com el Carrer Espanya, Barcelona, Bertran de Seva, Balmes o Ponent.
Accions
Millora de l'estat actual i eliminació de problemes d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat
2015 /des Projecte executiu redactat, especificant les actuacions a realitzar per a la millora i eliminació del
problemes d'accessibilitat en eixos longitudinals de la ciutat.
2017 /des Projecte de continuitat, buscant millores i estudiant possibilitats.
2018 /jun Finalitzen les obres de conversió en plataforma única del carrer Barcelona, entre carrer Nou i carrer
Castella
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Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del parc amb altres espais de la ciutat
Accions
Al parc de Ponent: millorar la connectivitat del parc amb altres espais de la ciutat
2018 /des Es troba en licitació el projecte de passera sobre el llac del parc de Ponent, que conectarà el parc amb
la plaça de la Constitució

Estudiar la viabilitat d'instal·lar centrals de biomassa per abastir equipaments municipals
Accions
Estudiar la viabilitat d'instal·lar una central de biomassa a la zona dels instituts.
2016 /mai Redacció d'un avantprojecte per analitzar la viabilitat d'instal·lar una central de biomassa a la zona
dels instituts.
2017 /mai Redacció del projecte executiu per l'instal·lació d'una central de biomassa a la zona dels instituts.
2018 /mai Aprovació del projecte executiu per la instal·lació d'una central de biomassa a la zona dels instituts
2018 /des Presentació del projecte a la convocatòria FEDER

En la mesura que el marc legal canviés i es tornés a facilitar la instal·lació d'energies
renovables, estudiar la implantació d'energia solar fotovoltaica per l'autoconsum de fins a 100
kw
Accions
En la mesura que el marc legal canviés, reprendre el projecte d'instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques en cobertes d'edificis municipals que va quedar aturada
2018 /mar L'Ajuntament té previst instal·lar plaques solars fotovoltaiques a l'Escola Municipal del Treball, al
Centre Vallès, a Roca Umbert i al Palau d'Esports.
2019 /mar S'han instal·lat al Centre Vallès i a l'EMT.

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,...)

En el compromís ambiental vers la implantació de les energies renovables, prosseguir amb la
instal·lació de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigugi aconsellable
instal·lar-ne
Accions
En el compromís ambiental vers la implantació de les energies renovables, prosseguir amb la instal·lació
de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigui aconsellable instal·lar-ne
2018 /mai Execució de la Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a Can Cabanyes, i a la caseta
de jardiners al recinte firal
2018 /jul
Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum a Can Muntanyola
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En el compromís ambiental vers la implantació de les energies renovables, prosseguir amb la
instal·lació de plaques solars tèrmiques en aquells equipaments on sigugi aconsellable
instal·lar-ne
Accions
2018 /oct Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum al Centre Vallès
2018 /nov Execució de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Escola Municipal del Treball

Consolidar els treballs de manteniment de les serres de Llevant i Ponent per la millora de
mobilitat dels veïns, la implantació d'itineraris i la prevenció d'incendis forestals cercant
fórmules de gestió que impliquin els ciutadans de Palou
Accions
Consolidar els treballs de manteniment de les serres de Llevant i Ponent per la millora de mobilitat dels
veïns, la implantació d'itineraris i la prevenció d'incendis forestals cercant fórmules de gestió que impliquin
els ciutadans de Palou

Serveis Municipals

Garantir l’abastament de la població amb recursos hídrics locals en cas de sequera gràcies a
captacions com les mines d’en Serra o el Pou Mogent.
Accions
Optimització de la captació i canonada de transport de l'aigua fins la impulsió de Jaume Corbera
Adequació i legalització de la instal·lació elèctrica del bombament dels Pous i Mines d'en Serra i de
l'estació elevadora de Jaume Corbera.

Minimitzar i corregir l’acció de les aigües pluvials dels sobreeixidors efluents a la llera del riu
Congost mitjançant actuacions als col·lectors, i en l’adopció de mesures que evitin danys
sobre el llit fluvial en cas de crescudes de riu
Accions
Actuacions als sobreeixidors de la llera del riu Congost a través del Consorci Besòs-Tordera
2016 /des En reunió celebrada amb Gerent del Consorci per a la Defensa del Riu Besòs, s'acorden accions
sobre els sobreixidors que a partir de la xarxa de clavegeueram aboquen a la llera del riu Congost en
base a subvenció que reben de l'ACA.
2017 /jun El Consorci ja ha realitzat en els sobreeixidors del sistema en ALTA diverses actuacions per a la
reducció de l'impacte paisatgístic (6), la rehabilitació dels que han quedat soterrat (5) i la instal·lació
de sensors de fluxe (12).
2017 /des Les actuacions sobre els sobreeixidors al riu, ja siguin del sistema en ALTA o en BAIXA, en tant que
formen part d'un tot es coordinaran des del Consorci Besòs-Tordera vinculant-ho al projecte FLUMEN
en col·laboració amb la UPC en fase d'elaboració.
2018 /jun El Consorci ja ha instal·lat una vintena de sensors en sobreeixidors del sistema en ALTA dins el terme
municipal de Granollers. Pel sistema en BAIXA l'Ajuntament preveu instal·lar-ne 2 o 3 cap a finals
d'any i estudiar i avaluar la seva implantació.
2018 /des Es continua fent el seguiment de les actuacions del Consorci en els sobreeixidors existents a l'espera
que pel 2019 es puguin instal·lar uns quants sensors en alguns dels sobreeixidors del sistema en
BAIXA municipal.

Iniciar els estudis pertinents per establir la millor opció per a la gestió del servei d'abastament
d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l'actual contracte.
Accions
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Iniciar els estudis pertinents per establir la millor opció per a la gestió del servei d'abastament
d'aigua a la ciutat de cara al futur, quan finalitzi l'actual contracte.
Accions
Establir contacte amb ajuntaments que gestionen el servei de forma directa.
2016 /mai Establert el contacte amb l'Ajuntament de El Prat de Llobregat.
2017 /jun Realitzada la visita a Aigües del Prat el 16/3/2017.

Realitzar curs de la FMC sobre la Gestió sobre el servei públic del cicle de l' aigua
2017 /jun

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

Establir contactes amb empreses consultores del sector per estudiar les diverses formes de gestió
2017 /jun

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

Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries
Accions
Substitució canonada fibrociment al c/ Navarra, vorera nord, entre els carrers de la Princesa i d'Alfons IV.
(Cost: 109.950,84 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)
2016 /mar Acabat el tram entre Carrer Princesa i Carrer Alfons IV.

Substitució canonada fibrociment al c/ Corró, entre els carrers de Torras i Bages i de València. (Cost:
40.843,08 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)
2016 /set

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

Substitució canonada fibrociment c/ Vinyamata, vorera nord, entre el carrer Girona i el pont del FFCC.
2017 /mar Obra acabada. Cost: 36.930,84 € amb càrrec al Projecte d'Obra.

Substitució canonada fibrociment a la Plaça Onze de Setembre. (Cost: 25.682,01 € amb càrrec a la
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA)
2017 /mar Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ricomà, entre els carrers d'Anníbal i de Navarra, i al c/ Isabel de
Villena, entre els carrers de Ricomà i de Sant Jaume. (Cost: 64.004,50 € amb càrrec al Projecte d'Obra)
2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Anníbal, entre els carrers del Museu i de Sant Jaume. (Cost:
10.702,71 € amb càrrec al Projecte d'Obra)
2016 /des Substitució feta.

Substitució canonada fibrociment al c/ Mataró. (Cost: 38.650,29 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de
l'Addenda del contracte amb SOREA).
2016 /des Substitució feta.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Conestable de Portugal, entre els carrers la plaça de la Corona i
el c.Sant Josep de Calassanç. (Pressupost: 13.133,47 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del
contracte amb SOREA)
2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/ Ponent, entre els carrers del Rec i de Torras i Bages.
(Pressupost: 52.618,01 € amb càrrec al Projecte d'Obra)
2017 /des Obra acabada.
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Continuar amb el programa de renovació i millora de diferents sectors de canonades per
l'abastament d'aigua potable aprofitant altres actuacions a la via pública, tant en el cas
d’obres públiques com privades, amb l'objectiu de reduir avaries
Accions

Substitució canonada de fibrociment al c/ Marià Sans. (Cost: 30.872,38 € amb càrrec al Projecte d'Obra)
2017 /des Obra acabada.

Substitució canonada de fibrociment al c/Girona, entre els carrers de Francesc Ribas i de Juli Garreta.
(Pressupost: 258.429,63 € amb càrrec al Projecte d'Obra)
2017 /jun Projecte aprovat.
2017 /des Obra en curs.
2018 /jul
L'obra segueix en curs i es preveu que la substitució i instal·lació de les noves canonades estigui
finalitzada aquesta tardor.
2018 /nov L'obra ha avançat més lentament del previst i encara queda una part de noves canonades d'aigua per
instal·lar pendents del ritme d'execució d'obra.

Substitució canonada de fibrociment a la plaça de Pau Casals. (Pressupost: 27.843,89 € amb càrrec al
Projecte d'Obra)
2017 /jun
2018 /jul

SOREA ja ha elaborat i presentat el pressupost pels treballs d'obra hidràulica que haurà de
contemplar el Projecte Executiu de l'obra.
Obra iniciada i en curs. Abans de finalitzar l'any estarà executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Vallès. (Pressupost: 16.057,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de
l'Addenda del contracte amb SOREA).
2017 /des Substitució executada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Camí Romà. (Pressupost: 34.457,32 € amb càrrec a la Clàusula 6ª
de l'Addenda del contracte amb SOREA).
2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Roger de Flor, 96. (Pressupost: 10.365,65 € amb càrrec a la
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).
2017 /des Substitució acabada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Barcelona, entre els carrers Nou i Castella. (Cost: 33.456,05 € amb
càrrec al Projecte d'Obra)
2018 /gen Inici d'obres a principis de mes.
2018 /jun Obra finalitzada.

Substitució canonada fibrociment al c/ Argentina, entre ells carrers Equador i Josep Carner (Pressupost:
51.949,53 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).
2018 /jun

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

Instal·lació de vàlvula reguladora de pressió al c/ Costa Rica. (Pressupost: 33.569,80 € amb càrrec a la
Clàusula 6ª de l'Addenda del contracte amb SOREA).
Substitució de les canonades de FB del c/ Ricomà, entre Navarra i Prat de la Riba, per nova canonada de
FD. Pressupost: 41.748,75 € amb càrrec a la Clàusula 6ª de l'Addenda al contracte de concessió a
SOREA.
2018 /des Nova canonada instal·lada i en servei.
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Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de
referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment
o d'insuficiència.
Accions
Actualització del Pla Director de Clavegueram en base a les capacitats hidràuliques i l'estat estructural de
les clavegueres.
2016 /mai Presentació del nou Pla Director de Clavegueram als membres de la reunió de Coordinació setmanal
de l'Àrea Territorial.
2016 /mai Presentació davant l'Alcalde del nou Pla Director de Clavegueram.

Aprovació del conveni de suport del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs per a l'execució
d'obres de clavegueram al c/ Camp de les Moreres i al c/ Aragó.
2017 /mai Addenda al Conveni de cooperació amb el Consorci per al suport d'obres de clavegueram
APROVADA.

Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Camp de les Moreres (Cost Total: 306.300,21 €; incloent
redacció de projecte, direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC + IVA)
2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB,
2017 /jun Una vegada aprovada l'Addenda, s'està en fase de redacció del Projecte executiu.
2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a
l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de
l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.
2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant
d'aquest projecte executiu que queda finalment per 454.825,91 € (incloent la redacció del projecte,
direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).
2019 /gen L'obra d'execució del sobreeixidor del c/ Camp de les Moreres ja ha estat adjudicat a una constructora
i segons el consorci, l'obra començarà a finals de gener o principis de febrer de 2019.

Renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó. (Cost Total: 155.745,88 €; incloent redacció de
projecte, direcció d'obra, coordinació SiS, PEC + IVA)
2016 /set S'està consensuant el redactat de l'adenda al Conveni amb el CDCRB.
2017 /jun Una vegada aprovada l'Addena al Conveni, s'està redactant el Projecte executiu.
2017 /des Revisat l'avançament del Projecte Executiu s'observa un increment significatiu del pressupost previst a
l'Addenda per la qual cosa cal introduir les rectificacions necessàries prèvies a donar la conformitat de
l'Ajuntament com s'estableix en l'Addenda.
2018 /mai S'aprova per Ple una nova Addenda al conveni per tal d'actualitzar el nou pressupost resultant
d'aquest projecte executiu que queda finalment per 199.745,10 € (incloent la redacció del projecte,
direcció d'obra, coordinació de SiS, PEC i IVA).
2019 /gen Segons el Consorci, l'obra de renovació de la xarxa de clavegueram al c/ Aragó ja ha estat adjudicada
a una empresa Constructora i es preveu començar les obres a finals de gener o principis de febrer de
2019.

Substitució de 115 metres de claveguera al c/ Foment, entre els carrers d'Alfons IV i de Sant Josep de
Calassanç. (Cost: 59.946,91 € - IVA inclòs)
2016 /set

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

Substitució de 82 metres de claveguera al c/ Barcelona entre els carrers de Navarra i de Prat de la Riba.
(Cost: 60.062,74 € - IVA inclòs)
2017 /ago Obra finalitzada.

Substitució de 200 metres de clavegueram al c/ Sol. (Cost: 60.449,06 € - IVA inclòs)
2019 /gen L'obra de renovació del clavegueram del c/ Sol està previst començar-la a partir del dilluns 7 de gener
de 2019.
2019 /feb Finalitzades les obres.
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Desplegar el nou Pla Director de Clavegueram que s'està redactant i que ha de ser l'eina de
referència per la renovació de la xarxa municipal i per solucionar els problemes d'envelliment
o d'insuficiència.
Accions

Redactar una nova ordenança del cicle de l'aigua més actualitzada i adaptada a les noves
tecnologies i a les necessitats del municipi
Accions
Simulacions de la repercussió de diferents escenaris de costos de manteniment, reparació i adequació de
la xarxa de clavegueram al rebut de l'aigua; de cara a la integració de la taxa de clavegueram i les tarifes
del consum d'aigua.
2017 /jun Sense novetats.
2017 /des Es continua a l'espera de directrius al respecte.

Instal·lar comptadors de telelectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals,
dependències municipals i enllumenat públic.
Accions
Instal·lació sistema de telecontrol del sistema de climatització en l'edifici Sant Josep
2016 /des Instal·lació finalitzada.

Millora del sistema de telecontrol del clima a Sant Josep per a millorar el confort i el consum. Es controlen
més línies del sistema de climatització
2016 /jun

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

Instal·lació sistema de telecontrol al sistema de climatització i enllumenat al edifici La Porxada
2017 /gen Telecontrol en el sistema de climatització, calefacció i enllumenat.

Dispositius de telemesura als 188 quadres de comandament de l'enllumenat públic municipal
2017 /gen Atès les dificultats que posen les companyies elèctriques de cara a realitzar la telemesura dels seus
comptadors; s'opta per aturar la instal·lació dels dispositius (86 quadres telemesurats) i iniciar en fase
de prova la telegestió d'alguns quadres.

Dispositius de telegestió de quadres de comandament de l'enllumenat públic.
2017 /jun

S'ha instal·lat un primer dispositiu de telegestió en el CM-132 "Plaça del Peix" dels 8 dispositius en
total que s'instal·laran en fase de prova.
2017 /des Els 8 centres de comandament de l'enllumenat públic de l'àmbit del centre històric ja estan
telegestionats i vinculats amb la plataforma Sentilo. A principis de 2018 també s'afegirà el CM-080 del
Parc Torras Villà i el CM-067 del c.Roger de Flor.
2018 /feb Instal·lats mòduls de telegesitó en els quadres de comandament CM-080 "Parc Torras Villà" i CM-067
"c.Roger de Flor-Instituts".
2018 /jun A excepció que es renovi íntegrament algun altre quadre de comandament, la telegestió dels quadres
d'enllumenat restants es realitzarà de manera massiva i generalitzada a partir del proper nou contracte
de manteniment d'EP.

Instal·lació sistema de telecontrol per a la calefacció de l'escola Salvador Llobet
2017 /feb

Nou sistema de telegestió del sistema de calefacció de tot el centre.

instal·lació sistema de telegestió calefacció en edifici nou EMT
2017 /nov Instal·lació d'un sistema de telecontrol per a la gestió de la calefacció en l'edifici nou de l'Escola del
Treball.
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Instal·lar comptadors de telelectura per centralitzar i gestionar les instal·lacions municipals,
dependències municipals i enllumenat públic.
Accions
Instal·lació de programa d'enllumenat de la biblioteca Roca Umbert. Encesa/apagada línies d'enllumenat
properes a les finestres
Instal·lació de sistema de telegestió de la climatització al Teatre Auditori

Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació
al consum respecte a l'existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim
i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.
Accions
Substitució de llumeneres existents model "KUMA FO-8" per noves llumeneres de Leds als carrers de
Francesc Macià, Joan Prim i Primer Marquès de Les Franqueses. En total, 158 llumeneres. Cost:
73.177,38 € + IVA.
2015 /jun

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

Substitució de llumeneres existents per noves llumeneres de Leds als eixos viaris de l'Av.Sant Esteve / Av.
del Parc i del c.Roger de Flor / Lluís Companys. En total, 325 llumeneres. Cost: 129.058,68 € + IVA.
2015 /nov Obra finalitzada. Acta de recepció el 16/11/2015.

Substitució de les llumeneres existents en la zona centre de Granollers per noves llumeneres de Leds. En
total, 256 llumeneres. Cost: 139.356,55 € + IVA.
2016 /set

Obra finalitzada.

Substitució dels projectors de VSAP del túnel del FFCC en la Ronda Sud per nous projectors de Leds. En
total, 40 projectors. Cost: 25.316,54 € + IVA.
2016 /jun

Substitució realitzada i projectors LED en servei.

Adequació, legalització i millora de la instal·lació elèctrica de l'enllumenat públic del Parc Torras Villà.
(Pressupost: 179.130,89 € IVA inclòs)
2017 /des Treballs iniciats amb l'execució de pràcticament tota l'obra civil i la instal·lació de la majoria de
columnes i noves llumeneres LED. Manca la instal·lació del mòdul de telegestió, el nou quadre
elèctric per a festius i la legalització final de tot.

Instal·lació de RETROFITS de Leds a les llumeneres rústiques existents al c/ Mare de Déu de Núria.
2017 /des Ordenat a SECE l'execució de la fitxa d'estalvi i adequació lumínica del CM-067 que inclou la
substitució de les làmpades de descàrrega i equips de les llumeneres rústiques del c/ Mare de Déu de
Núria per RETROFITS de LEDs de Tª 3000 K.
2018 /gen Acció executada i finalitzada.

Reforma de l'enllumenat públic de Can Bassa i la seva instal·lació elèctrica per noves llumeneres LED.
2018 /nov Els 2 projectes executius en els que s'ha dividit l'àmbit d'actuació ja han estat aprovats i publicats.

Nova il·luminació artística i funcional de la Porxada com a element arquitectònic patrimonial.
2018 /nov Seguint les indicacions del Pla Director d'Il·luminació del Patrimoni Arquitectònic s'està executant el
nou cablejat de la instal·lació i s'espera arribin els nous focus i llumeneres especials per a la nova
il·luminació projectada.
2018 /des En data 5/12/18 es deixa enllestida la instal·lació.

Elaboració de projectes executius d'il·luminació artística d'edificis i elements patrimonials de Granollers
amb tecnologia LED de màxima eficiència.
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Canvi de lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora substancial en relació
al consum respecte a l'existent. P.ex: Avinguda Sant Esteve i els carrers Alfons IV, Joan Prim
i 1r Marquès de LF, Roger de Flor i Lluís Companys.
Accions
2019 /gen Il·luminació artística de la Porxada.

Continuar amb el canvi massiu ja iniciat d'equips que han acabat la seva vida útil com les de
VSAP (Vapor de Sodi d'Alta Pressió), per uns de nous i més eficients, seguint les indicacions
de l’auditoria lumínica i energètica de l'enllumenat públic.
Accions
Execució de fitxes d'adequació lumínica i estalvi energètic per a les instal·lacions d'enllumenat públic (CM)
segons les directrius de l'Auditoria Lumínica i Energètica.
2015 /jun

Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 002-009-012-013-024034-037-077-112-164-176 per un import total de 42.722,48 € + IVA durant el període comprès de juny
a desembre de 2015. Acabades.
2016 /mai Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 001-031-042-069-091121-122-130-145-146-156-161 per un import total de 59.566,86 € + IVA durant el període comprès de
gener a maig de 2016. Acabades.
2017 /jun S'han executat noves fitxes d'adequació lumínica i energètica. Fins al mes de juny de 2017 s'han
executat 104 fitxes (de les 188 que hi hauria en total) que suposen una despesa total de 634.942,96 €.
2017 /des Atès que una bona part dels recursos disponbiles s'han compromès amb l'adequació lumínica i
legalització REBT del CM-080 "Parc Torras Villà", s'ha alentit el ritme d'execució de noves fitxes
havent només executat aquesta actuació el darrer semestre.
2018 /jun Execució de les fitxes d'adequació lumínica i energètica corresponents als CM 104 i 113 per un import
total de 8.424,86 € + IVA; i vinculades en certa manera a l'obra de reurbanització del carrer Girona.
Acabades.
2018 /des Amb la pròrroga del contracte de manteniment fins al setembre de 2019, hi haurà també una ampliació
del contracte per a executar més fitxes d'adequació lumínica i energètica durant el 2019.

Licitació d'un nou contracte de manteniment de l'enllumenat.
Accions
Pròrroga de l'actual contracte de manteniment de l'E.P.
2016 /des En el decurs de 2017, si és voluntat de l' equip de Govern i de 'empresa adjudicatària es procedirà a
realitzar la pròrroga de l'actual contracte per 1 o 2 anys que és el màxim permès pel plec.
2017 /jun L'objectiu que hi ha és aprovar en un proper Ple una pròrroga i ampliació del contracte de
manteniment de l'EP amb SECE. Però depèn de com vagin els esdeveniments en relació amb els
antics treballadors d' IMESAPI.
2017 /des S'ha prorrogat el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'octubre fins al mes de març de
2018. Es proposarà una segona pròrroga fins que estigui preparat un nou Plec de manteniment i
s'hagi fet la seva licitació i adjudicació.
2018 /abr Es prorroga de nou el contracte de manteniment amb SECE des del mes d'abril de 2018 fins el
desembre d'aquest mateix any.

Redacció del nou Plec Tècnic per al manteniment de l'enllumenat públic i altres instal·lacions elèctriques.
2017 /des S'ha contractat a MIATEC el servei de consultoria per a la redacció del PPT en un termini màxim de 6
mesos. El 4/12/17 es fa una primera reunió de pluja d'idees i posada en comú entre els diferents
actors implicats.
2018 /jun MIATEC continua preparant el nou PPT pel manteniment de les instal·lacions elèctriques de l'EP i que
potser també contemplarà les dependències municipals i els punts de recàrrega públics de VE.
2018 /des MIATEC continua preparant el nou PPT que a més de les instal·lacions d'enllumenat públic, també
inclourà les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i dels punts de recàrrega municipals de
VE.
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Consolidar l’oficina de control energètic ampliant-la al control d'altres serveis.
Accions
instal·lació del programa de gestió energètica SIE
2015 /jul
2017 /jun

Comença el nou contracte de gestió energètica amb Energy, empresa que ha guanyat el concurs. El
nou programa SIE gestiona la facturació electrònica dels subministraments energètics.
Renovació del contracte amb Energy per 2 anys.

Incorporar les dades de telelectura en SIE o sistema de la Diputació Sentilo
2017 /jun

Realitzades proves d'incorporació la telelectura de comptadors de quadres d'EP a SENTILO.

Incorporar dades de energia tèrmica solar al Sentilo
2017 /nov Incorporar dades d'energia solar tèrmica al Sentilo.

Incorporar dades de telemesura de comptadors d'aigua, electricitat i gas al Sentilo dels equpaments del
Palau Olímipic, EMT i Porxada
2017 /nov Incorporar dades al Sentilo de la telemesura dels comptadors del Palau Olímpìc, EMT i Porxada.

Incorporar dades a Sentilo dels aparells de telemesura i telecontrol de WIT
2017 /des Equipaments: Roca Umbert (8 equipaments), Sant Josep, Porxada i Salvador Llobet.

Incorporar a Sentilo les dades de telemesura dels aparells de Webdom
2018 /set

S'han fet en tots els aparells de telemesura de Webdom (electricitat, gas i aigua)

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.
Accions
Nou contracte de manteniment de les instal·lacions de climatització i ACS dels equipaments municipals
2016 /jun

Adjudicació i inici del contracte en data 01/06/2016 per un període de 3 anys amb 2 anys de pròrroga,
a l'empresa ATRIAN TECHNICAL SERVICES.
2017 /gen Modificació del contracte per incloure equipaments de l'Ajuntament i Roca Umbert - Fàbrica de les
Arts.
2018 /jun Cessió del contracte de l'empresa ATRIAN a l'empresa ISS FACILITY SERVICES SA
2018 /oct Modificació del contracte per incloure noves instal·lacions i augmentar consignació pressupostària de
manteniment correctiu

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions de Baixa Tensió, grups electrògens, SAI, ET dels
equipaments municipals
2015 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/15 a l'empresa CATALANA ELECTRA per un període de
3 anys i 2 anys de pròrroga.
2017 /des Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 9 mesos (01/01/2018 - 30/09/2018)
2018 /set Aprovació de la pròrroga del contracte per un període de 12 mesos (01/10/2018 - 30/09/2019)

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions d'alarmes d'intrusió i incendis dels equipaments
municipals
2015 /jul
2017 /jul

Adjudicació i inici de contracte en data 01/07/2015 per part de l'empresa PLANA FABREGA
SEGURETAT per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 2 anys (1/07/17-30/06/19) i modificació per
incloure noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment dels aparells elevadors dels equipaments municipals
2015 /oct
2017 /oct

24/04/2019

Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2015 a l'empresa ASCENSORS DEL VALLÈS SA per un
període de 2 anys amb 1 any de pròrroga.
S'aprova la pròrroga del contracte per un període de 1 any (01/10/17 - 30/09/18) i la modificació per
incloure nous aparells elevadors

Pàg. 142 de 261

2015-2019
Territori i Ciutat
Serveis Municipals

Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.
Accions
2018 /abr
2018 /oct

S'inicia el procediment per adjudicar nou contracte a partir de l'1 d'octubre de 2018
Adjudicació i inici del contracte en data 01/10/2018 a l'empresa KONE ELEVADORES SA per un
període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga

Nou contracte de manteniment dels equips de protecció contra incendis (extintors, boques incendi,...) dels
equipaments municipals
2015 /jul

Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/2015 a l'empresa ITCI PREVENFOC SL per un període
de 2 anys amb 1 any de pròrroga.
2017 /gen S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/01/17-31/12/17 i la modificació per incloure noves
instal·lacions.
2018 /gen Adjudicació i inici del contracte menor adjudicat a l'empresa SEGUFOC CONTRA INCENDIS SL pel
període 01/01/18 - 31/12/18

Nou contracte de serveis per a la verificació anual i manteniment de les instal·lacions de protecció al llamp
(parallamps) dels equipaments municipals
2015 /jul
2017 /jul

Adjudicació i inici del contracte en data 15/07/2015 a l'empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL SL
per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
S'aprova la pròrroga del contracte pel període 15/07/17-31/12/18 (2 anualitats) i la modificació per
incloure-hi noves instal·lacions.

Nou contracte de manteniment de les portes automàtiques dels equipaments municipals
2015 /ago Adjudicació i inici del contracte en data 25/08/2015 a l'empresa MUNTATGES ELÈCTRICS COGAR
SL per un període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
2017 /jul
S'aprova la pròrroga del contracte pel període 01/09/17-30/06/18 (10 mesos) i la modificació per
incloure noves instal·lacions.
2018 /jul
Adjudicació i inici del contracte en data 01/07/18 a l'empresa ASSA ABLOY per un període de 3 anys
amb 2 anys de possible pròrroga

Nou contracte per a la prestació del servei de control per a la prevenció de la legionel·losi a les
instal·lacions municipals de Granollers
2016 /mar Adjudicació i inici del contracte en data 21/03/2016 a l'empresa BRAUT EIX AMBIENTAL SL per un
període de 2 anys amb 2 anys de pròrroga.
2018 /mar S'aprova la pròrroga del contracte pel període comprès entre el 22/03/18 - 31/12/2019 i la modificació
per incloure noves instal·lacions

Nou contracte per als treballs d'alumini i vidrier en els equipaments municipals
2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/17 a l'empresa CAMPOS per un període de 2 anys amb
2 anys de pròrroga.

Nou contracte per als treballs de paleta i treballs d'alçada en els equipaments municipals
2016 /mar Pròrroga del contracte actual amb l'empresa ABOLAFIO SERVEIS I MANTENIMENTS SL per un
període de 6 mesos (juliol-desembre de 2016)
2017 /gen Adjudicació i inici del contracte en data 01/01/2017 a l'empresa MON VERTICAL per un període de 2
anys amb 1 any de pròrroga.

Nou contracte de manteniment de les instal·lacions solars tèrmiques dels equipaments municipals
2018 /gen Adjudicació del contracte de manteniment a l'empresa RDMES TECHNOLOGIES pel període comprès
entre el 01/01/18 - 31/12/18
2018 /jul
Es treballa en la redacció dels PPT per a un nou contracte

Nou aparell elevador al Centre Cívic Can Bassa
2016 /set

24/04/2019
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Continuar amb el pla de manteniment o renovació dels edificis municipals.
Accions
2016 /nov Inici de les obres.
2016 /des Finalització de les obres i posada en marxa.

Nou sistema d'extició d'incendis a la biblioteca Can Pedrals
2016 /des Adjudicació dels treballs a l'empresa MASTER CENTELLA SL per un import de 13.497,17€ + IVA
(total 16.331,58€).
2017 /abr Inici dels treballs.
2017 /mai Finalització dels treballs i certificació de la nova instal·lació.

Reparació i millora de la instal·lació de climatització de l'edifici Can Muntanyola
2017 /jul
Adjudicació a l'empresa ELECTROCAMPS INSTAL·LACIONS SL.
2017 /des Execució I finalització de l'obra.

Implantar el nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d'equips i
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèria mediambiental.
Accions
Informe tècnic d'exclussió de sis de les ofertes presentades al concurs per a l'adjudicació del contracte de
serveis de recollida de residus i neteja viària.
2016 /jul

Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per la UTE FCCServitransfer contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària.(19/05/2016)
2016 /jul

Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Informe tècnic desestimació recurs especial en matèria de contractació presentat per l'empresa L'ARCA
DEL MARESME,SA contra l'acord d'excloure la seva oferta per haver incorregut en baixa temerària
(13/06/2016)
2016 /jul

Resposta del Tribunal donant per bons els arguments de l'Ajuntament.

Resolució de recurs interposat per la UTE URBASER-URBACET
2016 /des Amb data 14 /12/16 arriba la notificació del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en relació
al recurs especial interposat per la UTE URBASER-URBACET fallant a favor de la decisió presa per
l'Ajuntament d'adjudicar el nou contracte a TALHER.

Període d'implantació del nou contracte amb TALHER
2017 /jun

Des de l'1 de març de 2017, opera el nou contracte de serveis amb l'empresa TALHER amb uns
períodes d'implantació de 4 mesos per la neteja viària i de 9 mesos per la Recollida.

Millorar el seguiment del contracte i seguiment de l'estat de la neteja a la ciutat amb l'ajuda
d'aplicacions tecnològiques a la feina que efectuen els inspectors.
Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual.
2016 /des S'han planificat inspeccions en el decurs de l'any fora de l'horari de 8 h a 15 h per tal de fer
comprovació d'aspectes puntuals del contracte. La inspectora va equipada amb una tablet per poder
comprovar plànols del servei.

Creació d'una nova plaça a la plantilla municipal per a un Tècnic Mig que controli els contractes de residus.
2017 /jun

24/04/2019
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Millorar el seguiment del contracte i seguiment de l'estat de la neteja a la ciutat amb l'ajuda
d'aplicacions tecnològiques a la feina que efectuen els inspectors.
Accions
2018 /gen El 12/12/17 s'incorpora en Jordi Bartrolí, nou Tècnic pel seguiment dels serveis relacionats amb els
residus.

Implementació per part de TALHER d'un sistema de seguiment de flotes.
2018 /gen TALHER ha contractat els serveis i tecnologia de l'empresa BOREAl per procedir al seguiment de
flotes i gestió de les ordres de treball.
2018 /des L'aplicatiu de seguiment dels vehicles adscrits al contracte està enllestit i funcionant

Continuar el desplegament i renovació de les papereres existents d'acord amb el criteri
distributiu actual que permeti a la ciutadania tenir-ne alguna sempre a prop.
Accions
Adquisició papereres
2016 /des El 2015 es van substituir 85 papereres. El 2016 es van collocar 24 noves papereres.
2016 /des S'adquireixen 25 noves papereres amb càrrec a la partida de mobiliari urbà i això es fa de manera
continuada anyalment.
2017 /des El 2017 s'han reposat 74 papereres i s'han ubicat 11 a nous emplaçaments. Hem rebut de la DIBA 25
papereres de material reciclat.

Buscar fórmules que permetin millorar la gestió dels residus a nivell comarcal pels ens ja
existents.
Accions
Seguiment de les actuacions del CGRVO
2016 /des Es realitzen reunions de seguiment amb la Gerent del CGRVO per tal de millorar la coordinació entre
ambdues entitats en diferents temes de gestió dels residus.
2018 /nov S'han realitzat reunions amb la nova gerència per tal d'abordar possibles solucions a la recollida de les
properes festes de Nadal així com al nou sistema de recollida a mig termini.

Convenis de col·laboració amb CGRVO per a la recollida de materials especials.
2016 /des Acordat procediment amb el CGRVO per al servei de recollida de residus específics com la runa i
ferralla dels treballs que realitza la USO; paper i cartró de dependències municipals; piles
d'establiments, abocaments de residus en el terme municipal, etc.
2017 /jun Aprovada al Ple de maig nova addenda al Conveni entre el CGRVO i l' Ajuntament que actualitza i
regula els serveis que aquest presta a la recollida selectiva
2018 /des Aquest 2018 no s'ha signat cap addenda al conveni signat amb el Consorci, per tant és vigent el
conveni signat l'any anterior i és plenament operatiu.

Recollida selectiva amb càrrega lateral
2018 /des El Consorci finalment no ha disposat dels recursos necessaris per a poder efectuar la implantació
durant el 2018. Es considera que podria ser efectiu durant el 2019.

Continuar amb l'aprofitament de les captacions d'aigua no tractada procedent del freàtic per a
la neteja de la ciutat.
Accions
Actuacions en els elements de captació d'aigua de freàtic.
2016 /des Realitzada reunió amb SOREA on es posa de manifest la necessitat de connectar a la xarxa de
distribució del C/Girona l'aigua procedent dels Pous d'en Serra aprofitant les obres de remodelació
previstes.
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Continuar amb l'aprofitament de les captacions d'aigua no tractada procedent del freàtic per a
la neteja de la ciutat.
Accions
2017 /des Cal adequar a la normativa del REBT i legalitzar les instal·lacions elèctriques corresponents als
bombaments dels pous d'en Serra i de l'estació elevadora de Jaume Corbera per un cost aprox. De
16.000 €.
2017 /des Es comprova la disponibiliatat i bon funcionament dels punts de recàrrega d'aigua corresponents als
pous de la deixalleria municipal Sud, de l'estació d'autobusos i de Roca Umbert per tal que l'empresa
de neteja viària (TALHER) els pugui utilitzar.
2018 /jul
Segueix pendent l'adequació al REBT i legalització de les instal·lacions elèctriques dels bombaments
d'aigua dels pous d'en Serra i de l'estació d'elevació del c.Jaume Corbera.

Estendre el servei de neteja viària als polígons industrials de la ciutat amb l'objectiu de que el
seu manteniment sigui l'adequat.
Accions
Modificació del contracte actual de recollida d'escombraries i neteja viària per tal de garantir la neteja dels
polígons industrials amb la periodicitat prevista en el plec
2017 /des El nou contracte de TALHER preveu la neteja de tots els polígons amb una escombradora mínim 1
cop al mes. Amb la bossa d'hores per serveis especials s'incrementarà puntualment amb un operari
de recolzament.

Millorar la comunicació i la participació activa de la ciutadania en els objectius de neteja, els
resultats obtinguts i els costos reals d'una actitud incívica.
Accions
Campanyes de comunicació de resultats amb el nou contracte de neteja viària
2017 /jun

Realitzada reunió conjunta amb l'equip de Sinergia i TALHER per definir marc de la campanya i idees
força.

Aconseguir incrementar els nivells actuals de recollida selectiva dels residus, especialment
en la fracció orgànica que ens permetria abaratir costos.
Accions
Estudi de caracterització de la fracció resta per conèixer la composició de la bossa d'escombraries
2016 /jul

L'estudi el realitza el CGRVO.

Implantació dels nous contenidors de recollida lateral de fracció orgànica de 2.200litres de capacitat
2017 /des Entre desembre 2017 i gener 2018 ja s'ha procedit a la col·locació dels nous contenidors de 2.200 l
per a la recollida de la FORM.

Implantar el nou contracte per a la recollida i neteja viària amb la renovació d'equips i
maquinària que incorporin avenços tècnics en matèria mediambiental
Accions
Entrada en funcionament del nou contracte
2016 /des Amb la desestimació del recurs presentat per la UTE URBASER-URBACET sembla que el nou
contracte adjudicat a TALHER podrà entrar en funcionament el proper mes de febrer, juntament amb
les innovacions tecnològiques previstes al plec de condicions.
2017 /jun D'ençà l'1 de març de 2017, opera el nou contracte de serveis amb l'empresa TALHER amb uns
períodes d'implantació de 4 mesos per la NV i de 9 mesos per la Recollida.
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Adequar i millorar els espais d'atenció al públic i els serveis del cementiri municipal.
Accions
Renovació de les oficines i serveis del Cementiri Municipal
2017 /set S'aprova el projecte d'execució per un import de 49.586,59€ + IVA.
2017 /des S'adjudica l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 50.543,96€ + IVA i es
preveu començar els treballs a partir de gener.
2018 /mai Finalització de les obres

Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.
Accions
Obra de rehabilitació de revestiments de paraments verticals de varis quarters del cementiri (9, 12, 12A,
13, 13A i 16)
2015 /nov Inici de les obres adjudicades a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL
2015 /des Finalització de les obres segons import adjudicat 15.694,98€ + IVA

Pla de Xoc 2015: Projecte d'adequació i manteniment del cementiri municipal (3 oficials + 3 peons)
2015 /jul
Inici Pla de Xoc 2015.
2015 /des Finalització Pla de Xoc 2015.

Col·locació de bancs al cementiri municipal
2015 /des Compra de 10 bancs tipus NeoBarcino de fusta, amplada 180 cm. Import: 1.815,00€ + IVA.
2016 /gen Col·locació dels 10 bancs.

Col·locació de varis trams de baranes per a la millora de l'accessibilitat en el cementiri municipal
2015 /des Col·locació de 5 trams de baranes en les escales del cementiri. Import: 3.859,00€ + IVA.
2016 /jun Col·locació de baranes a la zona de les fosses comuns. Import 1.200,00€ + IVA.

Pla de Xoc 2016 (1r torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)
2016 /jun Inici Pla de Xoc 2016 (1r torn).
2016 /nov Finalització Pla de Xoc 2016 (1r torn).

Projecte de senyalització interior del cementiri
2016 /jun

Redacció de proposta de senyalització conjuntament amb el servei d'Imatge i Comunicació i disposició
d'un primer pressupost d'execució.
2017 /des Adjudicació del subministrament de la senyalització a l'empresa SEÑALES GIROD SL per un import
de 3.678,86€ + IVA.
2018 /mai Muntatge nova senyalització formada per pannell informatiu a l'entrada més cartells d'ordenació i
numeració de quarters i nínxols

Pla de Xoc 2016 (2n torn): Projecte adequació i manteniment del cementiri municipal (2 oficials + 2 peons)
2016 /des Inici Pla de Xoc 2016 (2n torn).
2017 /jun Final Pla de Xoc 2016 (2n torn).

Pla Xoc 2017: Projecte adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 2 peons)
2017 /jun Inici Pla de Xoc 2017
2018 /mar Finalització Pla de Xoc 2017

Rehabilitació cobertes quarters cementiri
2017 /set

Adjducació i execució de treballs d'impermeabilització parcial cobertes quarter 11 per part de
l'empresa CONOCI-3 SL per un import de 2.905,70€ + IVA.
2017 /des Adjudicació dels treballs de rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 12 a l'empresa RECOTEC
MANTENIMENTS SL per un import de 4.218,22€ + IVA.
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Continuar amb el projecte de manteniment al cementiri municipal.
Accions
2018 /oct

Aprovació del projecte per la rehabilitació d'un tram de coberta del quarter 11, per un import de
7.768,24€ + IVA

Treballs de renovació i ampliació de la xarxa d'aigua.
2017 /des Adjudicació de l'obra a l'empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS GARCIA CANO E
HIJOS SA per un import de 8.262,24€ + IVA.
2018 /gen Execució de l'obra.

Pla Xoc 2018: Projecte d'adequació i manteniment cementiri municipal (1 oficial + 1 peó)
2018 /mar Inici Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)
2018 /des Finalització Pla de Xoc 2018 (millora accessibilitat cementiri)

Rehabilitació estanteries quarter 19-19A
2018 /nov Es fa proposta de rehabilitació, juntament amb el Servei d'Obres, per substituir elements danyats per
estanteries d'acer inoxidable

Aprovació i aplicació del nou Reglament del cementiri municipal
Accions
Tramitació nou Reglament
2016 /des Es disposa d'un primer esborrany del nou Reglament, a revisar pels Serveis Jurídics, que recull les
necessitats actuals d'aquesta instal·lació.
2018 /oct Reunió el 15/10/2018 amb un jurista extern dessignat per l'Assessoria Jurídica per a dur els treballs de
preparació de l'esborrany de reglament.

Construcció de magatzems per materials i escales per millorar l'ordre general del cementiri.
Accions
Compra escales mòbils amb plataforma per a treballadors i usuaris del cementiri.
2016 /gen Compra de 6 escales mòbils amb plataforma de 2 metres d'alçada per a treballadors i usuaris del
cementiri. Import 7.625,30€ (IVA inclòs).
2017 /oct Compra de 4 escales mòbils amb plataforma de 2,5 metres d'alçada per un import de 5.874,97 € (IVA
inclòs).

Construcció de nou magatzem per a material en el cementiri
2016 /oct Adjudicació de l'obra a l'empresa L'ARCA DEL MARESME SLL per un import de 9.540,94€ + IVA.
2016 /des Finalització de les obres de construcció d'un magatzem al cementiri.

Compra de descensor de fèretres per les operacions d'enterrament en els panteons
2016 /jun
2016 /jul

Adjudicació a l'empresa MARCO TALLER CERRAJERIA SL per un import de 7.329,35€ + IVA.
Lliurament del descensor i formació al personal del cementiri.

Instal·lació d'ancoratges com a punts de fixació en les operacions d'inhumació als panteons i fosses
comuns
2016 /nov Adjudicació de la instal·lació de 26 punts d'ancoratge al cementiri per protecció anticaigudes a
l'empresa SECURMAN PROTECCION EN ALTURA SL per un import de 3.225,49 € + IVA.
2017 /gen Instal·lació dels punts d'ancoratge.

Dotar d'un sistema GIS que permeti consultar totes les qüestions relacionades amb un
determinat nínxol
Accions
24/04/2019
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Dotar d'un sistema GIS que permeti consultar totes les qüestions relacionades amb un
determinat nínxol
Accions
Implementació programari de cerca de nínxols
2017 /des Una vegada s'hagin acondicionat el 2017 les instal·lacions d'oficines al cementiri s'implementarà un
punt de PC que permeti als visitants trobar el nínxol que cerquin, en base a un aplicatiu adquirit o
elaborat ad-hoc per aquesta tasca.
2018 /des Les obres s'han realitzat i l'encarregat del cementiri ja disposa d'ordinador connectat a la xarxa
municipal. Malgrat tot, durant el 2018 no hi ha hagut consignació pressupostària suficient per a poder
adquirir l'aplicatiu destinat als usuaris.

Estudiar mecanismes de participació de la ciutadania en el manteniment de la ciutat.
Accions
App que permeti avisos dels ciutadans en cas d'estat defectuós d'elements a la via pública.
2016 /des Amb la nova app de l'ajuntament de Granollers ja hi ha un apartat dedicat a que els ciutadans puguin
avisar de l'estat defectuós d'elemnts que vegin a la via pública. Aquest avís arriba a la USO que el
gestiona. Utilització : 42 (2015) 34 (2016)

Renovar la xarxa de clavegueram de Primer de Maig
Accions
Diagnosi de situació de les escomeses de clavegueram
2017 /jun

S'ha encarregat a DRENATGES URBANS l'elaboració d'un estudi/diagnòsis detallat de l'estat general
de la xarxa de clavegueram i de les escomeses per tal de disposar d'informació fiable i suficient.
2017 /nov DRENATGES URBANS ha entregat un estudi de la xarxa de clavegueram amb la diagnosis i
propostes d'actuació. En total, es destaca la necessitat de renovar prioritàriament 5 escomeses per
11.843,65 € + IVA i 6 trams de col·lector per 78.200 € + IVA..

Treballs de reparació/substitució d'escomeses i trams del clavegueram de Primer de Maig
2017 /des Aprovació de l'AD per als treballs de renovació de 5 escomeses (14.330,81€; IVA inclòs).
2018 /gen Executada la renovació de 5 de les escomeses de connexió al clavegueram amb més dèficit de
capacitat.
2018 /jul
S'està revisant l'estudi general sobre l'estat del clavegueram a Primer de Maig i definint les actuacions
concretes que seran veritablement necessàries d'executar entre els mesos d'octubre de 2018 i març
de 2019.
2018 /nov El Consorci Besòs-Tordera està redactant el Projecte Executiu per a la renovació i millora del
clavegueram de Primer de Maig d'aquells trams de col·lector que presenten un grau de deteriorament
elevat (Pressupost estimat: 218.942,10 €).
2018 /des S'executarà la renovació de diversos claveguerons al c/ Pius XII, entre els carrers d'Isabel de Villena i
Navarra (30.989,38 €; IVA inclòs).
2019 /gen S'executarà la reordenació i millora de la xarxa de clavegueram del c/ Gabriel Ferrater (52.559,21 €;
IVA inclòs).

Construcció de noves fosses comú per donar servei als trasllats sol·licitats
Accions
Adequació espai per a nova fossa comú al quarter 20
2018 /feb Adjudicació dels treballs a l'empresa SERRALLERIA ALSINA SL per un import de 4.887,00€ + IVA
2018 /mar Execució i finalització dels treballs

Construcció de nova fossa comú a la zona del quarter 7A
2018 /oct
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Instal·lació d'una canonada alternativa per al subministrament d'aigua potable al pis alt de
Granollers pel carrer Francesc Ribas.
Accions
Projecte executiu d'instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua potable pel c/ Francesc Ribas,
des del carrer Bartomeu Brufalt fins a passat el pont sobre el FFCC al t.m. De Granollers.
Execució de la instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua potable pel c/ Francesc Ribas, des
del carrer Bartomeu Brufalt fins a passat el pont sobre el FFC al t.m. De Granollers.
2018 /des Pendent de l'aprovació definitiva del projecte executiu i de la resolució posterior del procediment de
licitació de les obres.

Instal·lació d'una canonada de subministrament d'aigua potable per la vorera sud del c/ Francesc Ribas,
des del c/ Girona fins abans del pont sobre el FFCC al t.m. de Granollers.
Serveis Municipals Via Pública i Mobilitat

Remodelació de la planta soterrani del Mercat de Sant Carles
Accions
redacció i aprovació del projecte executiu de les obres de reforma del Mercat de Sant Carles

Obres de reforma del Mercat de Sant Carles
Remodelació de les façanes exteriors del Mercat
2019 /gen S'està redactant el projecte executiu d'aquesta remodelació de les 4 façanes del mercat

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

Territori

Potenciar el parc de Lledoner: Instar a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès a que
prioritzi l'adequació de camins vora el riu per donar continuïtat a la xarxa de camins fluvials.
Accions
Contactes amb l'Ajuntament de Les Franqueses
2016 /oct

Reunions amb responsables de Les Franqueses per analitzar les necessitats i voluntats d'ambdos
municipis.

Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà d’Amunt, d’acord amb el projecte que s’està
desenvolupant de millora de la connexió de la carretera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa
permetrà la creació d’itineraris per a vianants i ciclistes
Accions
En procés d'elaboració un projecte d'adequació i millora de la carretera BV1432 per part de la Diputació
de Barcelona, per resoldre l'accessibilitat i seguretat de vianants, ciclistes i afavorir els itineraris
transversals a través del Vallès
2017 /des Projecte en redacció per part de la Diputació. Esquema i secció de vial acordada. Finançament de
l'actuació en fase de negociació de l'acord.
2018 /des La Diputació de Barcelona fa la presentació pública al'Ajuntament de Granollers de la "Millora de la
mobilitat a l'entrada de Granollers per la BV-1432 entre la C-17 i l'estació de RENFE".
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Millorar la connexió a peu i en bicicleta amb Lliçà d’Amunt, d’acord amb el projecte que s’està
desenvolupant de millora de la connexió de la carretera de Lliçà amb la C-17, la qual cosa
permetrà la creació d’itineraris per a vianants i ciclistes
Accions
En el marc del projecte d'ampliació amb tercer carril a la C-17, s'ha sol·licitat la inclusió de punts de pas
per itineraris tranquils i segurs de vianants i bicicletes ja sigui en passos inferiors o passeres elevades que
atravessin la infraestructura.
2017 /des Nou pas vial per sota la C17, projectat al nord del P I de la Font del Radium, per connectar amb la
rotonda del Polígon Moncau de Lliçà d'Amunt. La Generalitat ha contractat la redacció dels projectes
constructius.
2018 /jul
La D.G Infraestructures de la Generalitat té en fase de redacció els projectes de millora de la C-17
entre Lliçà d'Amunt i Mollet del Vallès, que inclou els passos per donar més permeabilitat de la
carretera.

Unitat Operativa de Serveis

Continuar amb l’execució dels programes de manteniment de voreres, accessibilitat i de
renovació de mobiliari urbà.
Accions
Continuació accions manteniment, accessibilitat i renovació mobiliari urbà.
2016 /des Anyalment amb la partida d'inversions de mobiliari urbà es realitzen compres per a la renovació del
mobiliari malmés. Paletes contractats amb plans d'ocupació es realitzen Ordres de Treball que arriben
a la USO relatives al manteniment i l'accessibilitat.
2017 /des El 2017 s'han reparat 1.053 m2 de voreres i/o paviments peatonals.
2017 /des El 2017 s'han reposat 4 bancs i col·locat 7 de nous. Hem rebut de la DIBA 25 i n'hem comprat 16.

Urbanisme i Habitatge

Instar a Renfe la instal·lació d’ascensors a l’estació de tren de Granollers-Centre.
Accions
Reunions amb els responsables d'ADIF per abordar les obres de millora previstes en les estacions de la
ciutat
2016 /jul
2017 /oct

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

S'inicien les obres d'instal·lació de tres ascensors, recreixement d'andanes per tal de millorar les
condicions d'accés i ús de l'estació, i adequació interior de l'edifici.
2016 /des Inici de les obres i comunicació als veïns.
2017 /nov Obres finalitzades.

Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espais naturals de Granollers i del pla especial de
protecció i gestió del patrimoni natural.
Accions
Treballs preliminars en relació al Pla Especial Patrimoni Natural, i estudi per a la integració al document
dels elements patrimonials lligats a la cultura de l'aigua
2017 /gen Anàlisi de les modificacions a introduïr i elements a revisar
2017 /des S'incorpora estudiant en pràctiques acadèmiques (estudiant Geografia UAB) que ha permès realitzar
revisió del Pla especial vigent i treballar en la redefinició dels criteris de catalogació i protecció, revisió
d'EBIM, diseny nou model fitxa, etc.
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Revisar i actualitzar els plans de gestió dels espais naturals de Granollers i del pla especial de
protecció i gestió del patrimoni natural.
Accions
Modificació puntual del Pla Especial de protecció i Gestió del Patrimoni Natural relatiu a l'ENIM-Bosc de
Can Català
2017 /jun

2017 /jul
2018 /feb

Es redacta el document de modificació puntual de l'ENIM per tal de delimitar-lo de manera que sigui
compatible amb el planejament urbanístic previst en el POUM i garantir-ne la preservació i funció
ecològica.
S'aprova inicialment en Junta de Govern de 25 de juliol la modificació puntual del Pla especial al Bosc
de Can Català.
Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial. Aprovada definitivament el 01/02/2018 i
publicada en el DOGC el 22/02/2018

Garantir una bona certificació energètica i eficiència dels nous edificis municipals.
Accions
Establir dinàmiques de col·laboració amb Obres i Projectes per tal de treballar conjuntament en els nous
projectes
2016 /gen Reunions d'àrea quinzenals : Urbanisme, Obres i Projectes-Serveis i Medi Ambient
2017 /gen Reunions d'àrea quinzenals: Urbanisme, Obres i projectes i Medi Ambient.
2018 /gen Reunions d'àrea quinzenals: Urbanisme, Obres i Medi Ambient

Certificació energètica Palau d'Esports
2018 /gen Ajut per al suport tècnic atorgat per la Diputació, consistent en la redacció de projectes, informes, per
a endegar l'actuació.

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
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
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Facilitar que els establiments comercials de la ciutat millorin les seves condicions
d'accessibilitat
Accions

Defensar la rehabilitació i la revitalització dels teixits urbans existents front dels creixements
en extensió per mantenir la màxima integritat possible de l'entorn (sistema d’espais obert)
Accions
Activació i reformulació del planejament derivat en el centre urbà i entorns del camp de futbol del carrer
Girona.
2016 /jun

S'encarreguen estudis de planejament i gestió de l'entorn del sector de cobriment del ferrocarril, i antic
PECU 25.
2018 /gen Aprovació conveni urbanístic entre Ajuntament, propietaris del PAU 131 i del PAU 25C per tal de
facilitar el desenvolupament d'aquests àmbits.
2018 /gen Aprovació conveni urbanístic entre Ajuntament i propietaris del PAU 25C i finques del carrer Girona 84
a 94 per tal de promoure modificació puntual del POUM en aquest àmbit
2018 /nov Aprovació inicial per Ple de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del carrer Girona, Minetes, i
Agistina d'Aragó, en el marc de l'impuls per a la transformació urbana dels entorns del camp de futbol

Ajuts a l'accessibilitat per a l'adequació d'accessos i supressió de barreres en els edificis existents
2016 /set

Es proposa manteniment de la bonificació del 90% de l'impost d'obres per a millores en accessibilitat
en les OF 2017.
2016 /nov Es destina 171.000 euros en subvencions per a la millora en accessibilitat dels edificis.
2017 /gen S'aprova l'atorgament de subvencions per un import de 121.653,11 euros per a la millora
d'accessibilitat en els edificis.
2017 /jun Dins el Programa Global d'Habitatge es promou nous ajuts per al 2017 per a millora d'accessibilitat i
rehabilitació dels edificis de la ciutat.
2017 /des Aprovada la línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en els edificis. S'han
presentat 19 sol.licituds de manera que s'esgota la dotació econòmica prevista.
2018 /oct S'obre convocatòria per a ajuts per a la millora d'accessibilitat i rehabilitació en els edificis, amb una
quantia de 276.236 euros. Es presenten 108 sol.licituds.

Aprovació d'instrucció per tal de fixar criteri normatiu que faciliti la implantació d'activitats i afavorir la
reactivació econòmica en els polígons industrials existents a la ciutat.
2016 /des S'aprova instrucció per a la interpretació del concepte de "nau-niu" que figura en l'article 212 del
POUM, i així facilitar l'aplicació del mateix.

Modificació puntual de les normes urbanístiques en relació als usos i a l'aparcament
2015 /nov S'aprova inicialment la modificació puntuals d'alguns articles del POUM que fan referència entre altres,
als usos i la regulació de les places d'aparcament exigibles en els edificis.
2017 /jun Sessions de treball per a compartir l'anàlisi de la modificació proposada.
2018 /jul
S'aprova inicialment nova proposta de modificació de les NNUU del POUM relativa als usos i
aparcaments
2018 /nov Aprovació provisional per part del Ple, de la modificació de les NNUU del POUM relativa als usos i
aparcaments

Tramitació del PMU-8, carrer Llevant, Orient, Quevedo i Pinyol
2016 /oct

S'aprova definitivament el Pla de Millora Urbana-8, que regula l'ordenació d'aquest àmbit.

Gestions per avançar en la reparcel·lació del sector PMU 134 de Granollers - Congost
2017 /gen S'estima recurs d'un dels propietaris contra l'aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació del
sector.
2017 /des Aprovació definitiva i Reparcel.lació únicament d'inscripció.
2018 /abr Inscripció en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel.lació
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Defensar la rehabilitació i la revitalització dels teixits urbans existents front dels creixements
en extensió per mantenir la màxima integritat possible de l'entorn (sistema d’espais obert)
Accions
Recuperació de sòl qualificat com a espais lliures, zones verdes
2017 /mar Expropiació de la finca situada al carrer Joanot Martorell 166, de 664 m2 qualificada d'espai lliure,
entre el c/ Joanot Martorell i la via del ferrocarril que completa la franja d'espais lliures municipals
d'aquest àmbit. Neteja de la finca.
2017 /mar Conveni que possibiliti el trasllat del camp de càsting situat en sistema d'espais lliures al c/ G. Marconi
a una altra finca compatible en sòl no urbanitzable. D'aquesta manera es recupera per a l'ús públic els
terrenys municipals de 16.550 m2

Modificació puntual del POUM que permeti obtenir la titularitat dels ENIMS del polígon industrial de Can
Gordi-Cal Català
2017 /jun

Redacció del document de planejament per permutar els terrenys qualificats com a equipaments del
sector pels les dues parcel.les industrials que contenen el Bosc de Can Gordi i el Bosc de Can Català.
2017 /jul
S'aprova inicialment la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Sector Cal-Gordi Cal Català i es
sotmet a informació pública
2018 /jul
Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del Sector Cal Gordi-Cal Català.
2018 /des Aprovació definitiva per part de la CTUB de la Modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector Cal
Gordi-Cal Català

Avançar en l'adequació de Can Relats i el seu entorn
2016 /des S'atorguen les llicències d'edificació dels edificis residencials a l'entorn de Can Relats, que permetran
la urbanització dels espais públics adjacents: voreres i entorn de l'equipament.
2017 /abr Es convenia amb els promotors dels edificis colindants, l'estintolament per a la conservació de la
façana de Can Relats i l'enderroc de l'edifici actual que esdevindrà equipament públic.
2017 /des Concurs obert per a la redacció de projecte d'adequació de Can Relats.
2018 /mai Aprovació del projecte per al nou equipament, destinat a serveis socials a Can Relats

Aprovació instrucció per a l'aplicació de la densitat d'habitatges associada a la longitud de façana en les
parcel.les qualificades com a 1A i 1B
2018 /mar S'aprova una instrucció per clarificar l'aplicació del paràmetre de densitat d'habitatges en parcel.les 1A
i 1B quant afronten a més d'un vial, amb l'objectiu de potenciar la rehabilitació i renovació urbana

Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un horitzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficiència energètica, rehabilitació del parc
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilitat
Accions
Treballar per l'assoliment d'un Pla Local d'Habitatge de la ciutat.
2016 /mar
2016 /nov
2016 /des
2017 /jun

Es sol.licita recurs tècnic a la Diputació per a la redacció del Pla Local de l'Habitatge de Granollers.
La Diputació atorga l'Ajut tècnic per a la redacció del PLH de Granollers.
Recopilació de dades i indicadors per a la redacció del PLH.
S'activa el procés participatiu del PLH, específics per a ciutadania en general, entitats vinculades, i
grups polítics de la ciutat.
2017 /jun Es completa la fase 1: Anàlisi i diagnosi del Pla Local d'Habitatge de la ciutat.
2018 /gen Es completa la redacció del Pla Local d'Habitatge.
2018 /jul
Aprovació del PLH de Granollers

Millora energètica dels edificis d'habitatges públics de la ciutat
2016 /mar Es sol.licita ajut tècnic a la Diputació per a l'estudi i avaluació de la problemàtica detectada en dos
edificis d'habitatges de règim protegit, pel que fa a la seva eficiència energètica.
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Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un horitzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficiència energètica, rehabilitació del parc
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilitat
Accions
2016 /des Primeres reunions amb tècnics responsables dels estudis d'eficiència energètica a realitzar en els
edificis d'habitatge protegit del c. Marie Curie.
2017 /gen Reunió amb els veïns dels habitatges objecte de l'estudi - pla de millora energètica.
2017 /mai Es presenta la diagnosi del treball.
2018 /nov S'engega el projecte "Comunitats de veïnatge per l'Eficiència Energètica" que abordarà la
problemàtica dels edificis de l'Agència de l'Habitatge de Marie Curie, 10-12 i 18-22 de la ciutat.

Ajuts als propietaris d'edificis per a la millora del parc d'habitatges existent a la ciutat per a aquells
habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal, i per a millores en accessibilitat l'any 2016
2016 /jul

2016 /nov
2016 /nov
2016 /des
2016 /des
2017 /gen

S'acorda destinar part del romanent de prossupost a ajudes per a l'obtenció de cèdules d'habitabilitat,
certificats d'eficiència energètica, així com per a les obres de millora de condicions d'accessibilitat dels
edificis.
Convocatòria d'ajuts per a la millora de les condicions d'accessibilitat dels edificis.
Convocatòria d'ajuts per al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica per a
aquells habitatges que s'aportin a la Borsa de Lloguer Municipal.
Ajudes a l'accessibilitat (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 9 sol.licituds, 25.486 euros
en ajudes).
Ajudes per incentivar habitatges a la Borsa (a una setmana d'acabar el termini, s'han presentat 13
sol.licituds, 33.946 euros en ajudes).
Es tanca la convocatòria 2016 d'ajudes per a la millora d'accessibilitat en els edificis amb un total de
121.653,11 euros en ajuts.

Mobilitat i millora urbana: eixamplar el tram del carrer Foment, entre av. Sant Esteve i Sant Josep de
Calassanç
2016 /des Es signa el conveni per a l'expropiació de mutu acord de la finca afectada de vialitat, del c/ Sant Josep
de Calassanç cantonada Foment.
2017 /abr S'inicien les gestions per a l'obtenció de la part afectada de la finca veïna, a fi i efecte de disposar de
tota l'amplada del vial que preveu el planejament.
2018 /jun Acord per a l'expropiació de la resta de finca afectada per vialitat en el tram del carrer Foment i
d'adjudicació de sobrant.
2018 /jun Aprovació del projecte d'enderroc dels elements afectats i d'urbanització del tram -vorera sud- del
carrer Foment, entre Sant Josep de Calassanç i Av. Sant Esteve
2018 /nov S'inicien els treballs d'enderroc de les finques afectades per a eixamplar la vorera del carrer Foment.

Mobilitat: Anàlisi de les necessitats d'aparcament en la ciutat. Estudi, en el marc del nou Pla de Mobilitat,
tant en el desenvolupament de nous sectors com en la ciutat consolidada.
2017 /abr

Actuacions per a la millora i optimització de l'espai destinat a aparcament en el polígon industrial del
Coll de la Manya.

Foment del vehicle elèctric: Aprovació Ordenança Fiscal que en bonifiqui l'ús i tinença.
2016 /des Aprovada l'Ordenança Fiscal 2017.

Mobilitat i millora urbana: Obertura del carrer Pompeu Fabra fins al carrer Sant Josep (PAU 41)
2017 /jun
2017 /jun
2017 /oct

Reunions amb la resta de propietaris de l'àmbit (PAU 41) per tal d'avançar en l'obertura del vial.
S'aprova el conveni entre l'Ajuntament i la Residencia Señoras San José per a la cessió anticipada
dels terrenys afectats per vialitat que han de permetre l'obertura del c/ Pompeu Fabra.
S'aproven els convenis entre l'Ajuntament i la resta de propietaris inclosos en el PAU 41 per a la
cessió anticipada del sòl afectat per la obertura del carrer Pompeu Fabra.

Mobilitat i millora urbana: obertura del carrer Pompeu Fabra fins a Roger de Flor (PMU 122)
24/04/2019

Pàg. 155 de 261

2015-2019
Territori i Ciutat
Urbanisme i Habitatge

Seguir invertint per una ciutat de qualitat en un horitzó de 10 anys, incrementant l'atractiu de
la ciutat mitjançant programes de millora d’eficiència energètica, rehabilitació del parc
d’habitatges, gestió dels residus urbans i mobilitat
Accions
2017 /mai Es consensua amb els propietaris de l'àmbit PMU 122 el projecte d'urbanització que ha de permetre
l'obertura del c/ Pompeu Fabra fins a Roger de Flor i completar la plaça existent.
2018 /abr Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització del PMU 122 que contempla ampliació zona verda
existent i connexió del carrer Pompeu Fabra amb el Roger de Flor
2018 /jun Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del PMU 122

Mobilitat i millora urbana: completar la trama viària en els carrers Ponent, Ripollès i Manresa (PMU 28C)
2017 /jun

S'encarrega el projecte de reparcel·lació del sector 28C.

Mobilitat i millora urbana: completar el vial Rafael Casanova, connexió sector Lledoner amb Ponent (PMU
128)
2017 /mai Redacció de l'instrument de planejament per tal d'ordenar el sector (PMU128).

Ajudes a la millora d'accessibilitat i a la rehabilitació d'edificis per l'any 2017
2017 /jun

Es preparen les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per al 2017.

Mobilitat i millora urbana: Obtenció avançada del vial previst Sector 110-A, eixamplament carrer Joan
Enric Donant en la confluència amb A. Vinyamata
2018 /gen Aprovació esborrany del conveni de cessió anticipada de la finca del c/Agustí Vinyamata 89, afectada
per vialitat en el PMU-110-A.
2018 /nov S'inicien els treballs d'enderroc de la finca per eixamplar el carrer J. Enric Dunant en aquest tram

Millores en la qualitat paisatgística dels itineraris urbans. Intervencions sobre els ponts urbans
2017 /des S'encarrega un estudi paisatgístic i lumínic per a la intervenció de millora de dos ponts sobre el
ferrocarril (Font Verda i Josep Umbert), i dos sobre el riu (Prat de la Riba, plaça Constitució).

Millora en la qualitat paisatgística dels itineraris urbans: corredossos de la Muralla
2017 /nov S'inicia l'estudi per a la millora dels elements on cal incidir per a la millora de l'itinerari.
2018 /gen Estudi des del punt de vista lumínic de la millora dels corredors de la Muralla.

Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti
una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent
Accions
Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de consum de cànnabis
2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment l'Ordenança de regulació de l'ús recreatiu pel que
fa clubs de consum de cànnabis.
2016 /gen S'amplia el període inicialment previst d'exposició pública per tal de facilitar la més àmplia informació i
participació ciutadana.
2016 /mai S'aprova definitivament en sessió de Ple del 31/05/2016 l'Ordenança i es resolen les al·legacions
presentades.

Modificació puntual de les normes urbanístiques, amb la finalitat d'especificar més clarament els usos
recreatius i la seva compatibilitat respecte altres usos, alhora que s'incideix en l'ús d'aparcaments per tal
de flexibilitzar la seva exigència.
2015 /nov En sessió de Ple de 24/11/2015 s'aprova inicialment la Modificació puntual dels articles 108, 112, 114,
115, 119, 120, 122, 125, 126 i 133 de les NNUU del POUM.
2016 /gen S'amplia el període d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial per tal de facilitar la més àmplia
informació i participació ciutadana.
2018 /jul
S'aprova inicialment nova modificació dels articles relatius a usos i aparcaments
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Treballar per l'elaboració d'ordenances i/o modificació de normes de planejament que permeti
una millor regulació de nous usos del sòl i en la intervenció en l'edificació existent
Accions
2018 /nov En Ple de novembre s'aprova provionalment la modificació de les NNUU del POUM.

Aprovació d'instrucció per a la interpretació que l'Ajuntament farà respecte els canvis d'ús en la Clau 6F,
en aplicació de l'article 272.2 del POUM, a fi i efecte de clarificar l'aplicació de la normativa.
2016 /jun

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

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

Aprovació instrucció interpretativa dels articles 212.A i 212.B de les Normes Urbanístiques pel que fa a les
"naus-niu"
2016 /nov La interpretació permetrà la correcta aplicació d'aquest concepte (divisió horitzontal de les naus), que
ha de donar més competitivitat als polígons industrials i facilitar la implantació d'activitats en edificis
industrials en desús.

Modificació puntual de les NNUU: eliminar art. 143 de limitació implantació de determinat tipus d'oficines
en el centre (entitats bancàries)
2018 /gen Aprovació incial de la modificació de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de l'article 143.
2018 /abr Aprovació provisional de la modificació puntual de les NNUU del POUM, consistent en la supressió de
l'article 143.
2018 /set Es publica al DOGC l'aprovació definitiva de la supressió de l'art. 143

Modificació puntual de les Normes Urbanístiques, article 213, en relació a les condicions d'us en la
Qualificació 4A, d'edificació industrial, per tal que la regulació d'usos contempli la situació de les "naus-niu"
2017 /jul
2018 /jul

En sessió de Ple de 25 de juliol s'aprova la modificació puntual de l'article 213.
Es porta a aprovació el text refós de la modificació de l'art. 213 que incorpora les prescripcions de la
CTUB
2018 /nov Aprovació del text refós que incorpora les prescripcions de la Direcció General de Comerç en relació a
la modificació proposada de l'article 213.
2018 /des Aprovació definitiva per part de la CTUB de la modificació de l'art. 213 de les NNUU

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

Treballar per l'eliminació de l’estació de mercaderies del centre de la ciutat
Accions
Estudi de les figures de planejament implicades
2016 /nov Anàlisi del PMU-110A en què preveu la cobertura del ferrocarril.
2018 /mai Estudi d'alternatives a l'ordenació del PMU-110B per tal d'avançar en la seva viabilitat

Contactes amb ADIF
2016 /oct

Reunions amb responsables de RENFE i ADIF en què, en el si dels treballs de consens per al projecte
de millora de l'estació Granollers-Centre, es reitera la necessitat de deslocalitzar l'estació de
mercaderies.
2017 /des En el marc de l'elaboració del PEMV Pla de mobilitat dels Vallesos, s'aposta per crear un gran centre
logístic a La Llagosta. ADIF ha licitat els treballs pel projecte de construcció en ample UIC de la
connexió del corredor del Mediterrani a La Llagosta.
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Treballar per l'eliminació de l’estació de mercaderies del centre de la ciutat
Accions
2018 /jul

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

Seguiment continuat dels programes i plans de transport de mercaderies per ferrocarril del Ministerio de
Fomento i del Departament de Territori i Sostenibilitat, pel que fa a la ubicació de noves terminals a
Catalunya
2017 /jun

Granollers forma part de la taula pel corredor del Mediterrani i ha participat en l'elaboració de la seva
agenda, on s'estableixen les bases dels recorrreguts i de les estacions de mercaderies. Granollers
s'ha de traslladar i acostar a l'ample europea.
2017 /des Publicació en BOE de 28-10-2017 licitació de redacció del projecte de construcció per la connexió en
UIC al corredor Mediterrani de la plataforma multimodal de La Llagosta.
2018 /jul
Represa la comissió de treball pel projecte de cobertura del ferrocarril, entre Adif i l'Ajuntament , on
també s'inclou la previsió del trasllat de l'estació de mercaderies.

Presentada Proposició no de Llei al Congreso de los Diputados.
2016 /jul

Presentada Proposició no de Llei a la mesa del Congreso de los Diputados en relació al trasllat de
l'estació de mercaderies de Granollers en data 28 de juliol de 2016.

Presentar el Pla Especial / modificació puntual de POUM que reordeni els edificis, els usos i
l'espai públic d'aquest àmbit de la Plaça Barangé com una de les portes principals a la zona
de vianants del centre de la ciutat
Accions
Redacció del document de reordenació d'aquest àmbit
2016 /jun
2016 /nov
2018 /jun
2018 /set
2018 /oct

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

Reformulació del plantejament per assolir major flexibilitat en relació al possible manteniment de les
edificacions existents en la plaça
2018 /ago Es presenta al Consell Assessor Urbanístic el document de planejament

Desplegar l’estratègia urbanística necessària per remodelar els edificis de la plaça Barangé
Accions
Conveni amb el Consell Comarcal per a la reutilització de l'antic edifici judicial
2018 /ago Signatura del Conveni amb el Consell Comarcal per a la cessió de l'edifici dels Jutjats que permeti
ubicar-hi la Seu del CCVO

Introduir modificacions i reformular els sectors urbanístics dels entorns del ferrocarril, és a
dir al Sector de la Bòbila i de l’estació de mercaderies ferroviàries i també dels sectors del
carrer Girona i del camp de futbol
Accions
Desenvolupament de l'entorn del camp de futbol del carrer Girona, amb tots els sectors de planejament
implicats (PAU25C, PMU135, PAU 141, PAU 25B, PAU131).
2016 /abr
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dels entorns del camp de futbol del carrer Girona.
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Introduir modificacions i reformular els sectors urbanístics dels entorns del ferrocarril, és a
dir al Sector de la Bòbila i de l’estació de mercaderies ferroviàries i també dels sectors del
carrer Girona i del camp de futbol
Accions
2016 /oct
2017 /mai
2018 /gen
2018 /gen
2018 /nov

Es planteja l'anàlisi i estratègies per al desenvolupament dels sectors implicats (PAU25C, PMU135,
PAU 141, PAU 25b, PAU131).
Reunions amb els propietaris del PAU 131 i PAU 25C per tal d'arribar a consensos que permetin
desenvolupar els sectors.
Aprovació esborrany del conveni urbanístic enre l'Ajuntament, i els propietaris del PAU 25C i del PAU
131 que facilitarà el desnvolupament d'aquests entorns.
Aprovació esborrany conveni urbanístic entre propietaris del PAU 25C i l'Ajuntament per avançar en la
concreció de la modificació puntual del POUM que ajudi al desenvolupament d'aquest entorn.
Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l'àmbit del sector 25C i entorn del carrer
Girona

Es proposa com a exercici docent a la càtedra d'urbanisme de la Escola Arquitectura Internacional de
Catalunya, l'estudi d'aquest entorn.
2017 /feb

Presentació de les propostes dels alumnes d'arquitectura.

Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel municipi, interessants des del punt de vista del
paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge existent o perquè inclouen noves actuacions
de millora.
Accions
Treball col·laboratiu amb l'Associació de Comerciants per millorar paisatge urbà: Refugis d'ombra del Rec
al Roc
2016 /jun
2017 /jun
2018 /jul

Instal·lació de tendals en els trams de carrer des de Sant Roc a Santa Anna per part de l'associació
de comerciants i conjuntament amb l'Ajuntament.
Es reedita l'experiència. L'Ajuntament ampliarà els tendals singularitzant la plaça de les Olles.
Es repeteix l'experiència. L'Ajuntament adquireix un nou tendal per a situar-lo en l'inici de l'itinerari,
davant el Mercat de Sant Carles

Promoció i accions entorn a l'art en l'espai públic i el tractament de mitgeres urbanes.
2016 /mar Primers treball en eleboració d'inventari i proposta d'itinerari d'art públic a Granollers.
2016 /mai Participació en el grup de treball transversal per a desenvolupar i debatre accions a l'entorn de l'art en
l'espai públic.
2017 /abr Instal·lació de l'escultura de Manel Batlle a la plaça de Can Trullàs.

Garantir continuïtat dels camins i itineraris de lleure en sòl no urbanitzable
2016 /mai Es treballa col.laborativament amb ADIF per tal que la futura supressió dels passos a nivell de la línia
R3 no comporti la pèrdua de connectivitats alhora que suposa una oportunitat per generar nous
itineraris i connexions.
2017 /mar Es traballa conjuntament amb Medi ambient en la documentació dels punts d'interès per a l'elaboració
document a publicar per E. Alpina, de Passejades, caminades i excursions al voltant de Granollers.
2017 /jun Modificació del Pla Especial de Patrimoni Natural per tal de modificar l'ENIM del Bosc de Can Català i
que no transcorri entre parcel.les industrials.
2017 /jun Modificació del POUM per tal de protegir el Bosc de Can Gordi i el de Can Català amb la permuta de
les parcel·les industrials que els contenen per la parcel·la d'equipaments.

Senyalització
2016 /jul
S'adjudica prestació de serveis per a la creació d'elements de senyalització industrial.
2016 /des Es sol·licita subvenció a l'Oficina Tècnica de Turisme per a l'execució del sistema de senyalització de
Palou.
2018 /gen Nova senyalització a Palou, per fer itineraris lliures.
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Crear una xarxa de recorreguts i itineraris pel municipi, interessants des del punt de vista del
paisatge, ja sigui per posar en valor el paisatge existent o perquè inclouen noves actuacions
de millora.
Accions

Estudi d'intervenció de millora de qualitat paisatgística en els ponts de la ciutat
2017 /des S'encarrega estudi pel disseny d'il·luminació en quatre ponts singulars de la ciutat.

Aprofundir en el manteniment de Palou com a una àrea de valor de sòl no urbanitzable clau
per a la ciutat, facilitant al mateix temps el normal desenvolupament de les àrees edificades
amb els usos admesos en la normativa urbanística de Granollers
Accions
Màster Arquitectura del Paisatge. Es proposa exercici sobre Palou: estratègies per a la reactivació social i
econòmica del sistema agrecològic de Palou.

Desenvolupar el Pla Estratègic de Palou amb les actuacions que conté. Afavorir l’activitat
agrària, la millora dels serveis bàsics, el manteniment dels camins i la protecció i
reconeixement dels valors patrimonials de Palou
Accions
Millora senyalització
2016 /des Sol.licitud a l'Oficina Tècnica de Turisme, de subvenció directa per a l'execució de senyalització de
Palou.
2017 /des Senyalització millorada.

Revisió del Pla Especial del Patrimoni Natural que incorpori elements patrimonials lligats a la cultura de
l'aigua.
2017 /des Avenç en els treballs d'actualització de fitxes i redefinició criteris de protecció i catalogació.

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)
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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
2016 /nov S'aprova instrucció per a la interpretació dels articles de les normes urbanístiques que possibiliten la
formació de naus-niu (divisió horitzontal de naus per a possibilitar la implantació de més d'una activitat
per parcel·la).
2017 /jul
Aprovació inicial modificació puntual de l'art. 213 del POUM, en relació als usos en edificació industrial
aïllada per tal que es consideri els usos compatibles en naus-niu.
2018 /jul
Aprovació Text refós de la modificació puntual de l'art. 213 del POUM que incorpora les prescripcions
de la CTUB

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

Millorar la mobilitat i dotació d'aparcament dels polígons industrials
2017 /abr

P.I. Congost: Conveni amb COTY SPAIN, SL per a l'adequació de terrenys municipals per a espais
lliures i aparcament per al sector.
2017 /abr P.I. Coll de la Many: optimització dels vials al polígon per tal d'incrementar l'espai públic d'aparcament.
2017 /des Es treballa en la millora de l'aparcament del PI Coll de la Manya.
2017 /des Finalitzen les obres de nou aparcament al PI Congost. S'han creat més de 330 noves places
d'aparcament al carrer Marconi.

P.I Congost: venda de sobrants de vial pendents al passeig de la Conca del Besòs
2017 /abr

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

Incrementar la connexió entre els barris i el centre urbà amb vials amb preferència per als
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creació i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat
Accions
Recuperació vorera sud del carrer Nicaragua
2016 /nov Obra executada.

Eixamplament de voreres fora d'àmbits d'actuació urbanística
2015 /des S'obté la cessió avançada del tram de vorera del carrer Josep Umbert que mancava per a accedir a
l'edifici judicial

Eixamplament vde la vorera del tram del carrer Foment: Adquisició de finca afectada de vialitat entre av.
Sant Esteve i Sant Josep de Calassanç
2016 /nov S'aprova l'esborrany del Conveni expropiatori de mutu acord per a l'adquisició de la finca del c/ Sant
Josep de Calassanç 49, afectada per vialitat.
2016 /des Adquisició de la finca afectada de St. Josep de Calassanç 49
2018 /jun Adquisició de la part de finca afectada per vialitat de St. Josep de Calassanç 47
2018 /jun Aprovació del projecte d'enderroc de les edificacions afectades i d'urbanització del tram de vorera
eixamplada del carerr Foment, entre Stant Josep de Calassanç i Av. Sant Esteve

Concreció nova passera sobre la via de ferrocarril que uneixi el pg. de la Muntanya i J. E. Dunant per a
afavorir la millora urbana i connexió entre barris.
2017 /mar S'incorpora la passera a la urbanització del sector 27.

Obertura del carrer Pompeu Fabra fins al carrer Sant Josep
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Incrementar la connexió entre els barris i el centre urbà amb vials amb preferència per als
vianants i per a les bicicletes, lligat a la creació i/o posada en valor de nous itineraris de ciutat
Accions
2017 /jun

S'aprova conveni amb la propietat de part de l'àmbit afectat per l'obertura del vial, per tal d'obtenir la
cessió anticipada dels terrenys.

Perllongació del carrer Rafael Casanova per unir Lledoner amb Ponent
2017 /jun
2017 /oct

Redacció del PMU 108 que ha de permetre la connexió entre els barris, la millora viària i el
desenvolupament del sector.
Reunions amb els propietaris afectats per a intentar la cessió avançada dels sòls que permetin
avançar en l'obtenció dels vials del sector 128: perllongació R. Casanova fins el barri Lledoner.

Venda sobrants de vial del carrer Torras i Bages, cantonada Joan Prim
2017 /mai S'adjudiquen els sobrants de vialitat a la finca colindant per tal de conformar façana al carrer Torras i
Bages i completar l'illa.

Millorar connexió carrer Joan Enric Dunant amb Vinyamata
2018 /gen S'aprova esborrany conveni amb finca del c/A. Vinyamata 89, afectada per vialitat per l'eixamplament
del carrer J. E. Donant per tal d'obtenir-ne la cessió avançada.
2018 /mai Signatura del conveni per a la cessió avançada de la finca, a fi i efecte de destinar-la a vialitat, amb
l'eixamplament del Carrer J.E.Dunant

Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicional), i més atractiu pel que fa a la seva
configuració urbanística i el paisatge urbà.
Accions
Projecte "refugis d'ombra" amb l'Associació de Comerciants del Rec al Roc
2016 /ago S'ha materialitzat amb èxit la primera fase de la instal.lació d'ombracles en els mesos més calorosos,
en els carrers Santa Anna i Sant Roc, per part de l'Associació de comerciants i amb el suport de
l'Ajuntament, que aportarà els tendals a les places.
2017 /mai Es treballa per reeditar i si és possible, ampliar, la proposta d'instal·lació de tendals per al 2017.
2017 /jun Es reedita l'experiència i l'Ajuntament ampliarà els tendals per singularitzar places.
2018 /jun Es reedita l'experiència i l'Ajuntament adquireix dos nous tendals per completar l'itinerari, davant del
Mercat de Sant Carles

Revitalització del teixit urbà: Modificació articles de les normes urbanístiques per tal de regular de nou
l'exigència de places d'aparcament en els edificis
2015 /nov S'aproven inicialment la modificació puntual de les NNUU del POUM, de manera que es flexibilitza,
respecte les condicions actuals, l'exigència de reserva de places d'aparcament, d'acord amb les
característiques de la finca i de l'entorn on es situa.

Treball transversal entre diferents àrees i serveis de l'Ajuntament, per impulsar projecte "Murs que parlen".
2016 /feb

L'artista Sixe transforma una paret que dona al pati de l'Escola Ferrer i Guàrdia, amb una àmplia
participació escolar, veïnal i de serveis municipals.
2016 /mai Roc Blackblock ha pintat de manera col·lectiva a Roca Umbert un mur en homenatge als valors propis
de l'escola moderna.
2016 /des Presentació del documental "Imagina una paret", sobre la intervenció de l'artista Sixe.
2017 /nov Zoer&Velvet intervenen un mur a Can Bassa, compost per dos murs amb un element central (pati de
llums exterior).

Instal·lació escultura de Manel Batlle a la plaça de Can Trullàs
2017 /abr

24/04/2019

Dins el projecte d'Art Públic, en que hi participen diferents àrees de l'Ajuntament, s'instal·la l'escultura
"El transformador del temps", d'en Manel Batlle, de manera permanent, a la plaça de Can Trullàs.
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Treballar perquè el centre històric esdevingui més equilibrat pel que fa als usos
(comercial/residencial -franquïcies/comerç tradicional), i més atractiu pel que fa a la seva
configuració urbanística i el paisatge urbà.
Accions
Eliminar restricció normativa a la implantació de certes activitats (oficines) en les plantes baixes
2018 /gen Aprovació inicial modificació puntual de les normes urbanístiques consistent en l'elimnació de l'article
143 que restringia la implantació d'oficines bancàries en diversos àmbits de la ciutat.
2018 /abr Aprovació provisional de la modificació puntual, després que no es presentés cap al·legació
2018 /set Aprovació definitiva per part de la CTUB de la modif NNUU consistent en la supressió de l'art. 143

Implementar bones pràctiques ambientals (eficiència, estalvi, aïllament, materials, jardineria)
en el planejament i els projectes urbanístics públics i privats i a les intervencions a l’espai
públic i xarxa d’equipaments i instal·lacions municipals
Accions
Marató de l'Estalgia
2016 /gen S'inicia marató per a l'estalvi energètic en 20 edificis municipals amb uns resultats que superen les
expectatives d'estalvi.
2017 /feb Marató de l'Estalvi Energètic en 4 equipaments esportius amb bons resultats.

Estudi per a la millora de l'eficiència energètica d'habitatges públics (Programa Global Habitatge)
2017 /des Estudi fet.

Fomentar la cultura del manteniment i de la rehabilitació d’habitatges.
Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge
2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix d'actuació per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existent a la ciutat, en
què s'analitzi la situació i es dissenyin programes d'actuació concrets.

Ajudes per a la millora de l'accessibilitat en els edificis en el marc del Programa Global Habitatge
2016 /nov S'aprova línia d'ajuts específics per a la realització d'obres de millora d'accessibilitat en els edificis i de
supressió de barreres.
2017 /des Nova línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en edificis i mobilitat interior en
habitatges de persones grans o amb discapacitat.
2018 /oct Nova línia d'ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat en edificis i mobilitat interior en
habitatges de persones grans o amb discapacitat.

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

Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en l'edificació
Accions
Impuls des del Programa Global d'Habitatge
2016 /gen S'inicia el grup de treball transversal per al Projecte Estratègic PROGRAMA GLOBAL D'HABITATGE.
2016 /feb S'estableix un eix de treball per a la Millora i rehabilitació del parc d'habitatges existents, en què es
treballi per concretar mesures per al foment de la rehabilitació en clau energètica.

Bonificacions per instal·lacions de captació solar tèrmica
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Incentivar mesures d’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en l'edificació
Accions
2016 /gen Bonificació del 95% de la quota de l'impost sobre construccions (ICIO) per a la instal.lació de captació
solar tèrmica.

Intervenció en el tràmit d'atorgament de la bonificació del IBI.
2016 /gen Intervenció en el tràmit d'atorgament de la bonificació del IBI del 50% durant un període de 5 anys,
aplicable als habitatges en què s'hagi instal.lat sistemes d'energia solar, en casos en què no ho
exigeixi la normativa.

Noves bonificacions fiscals
2016 /oct

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

Elaborar un mapa d’eficiència energètica dels edificis, a partir de la realització d’auditories
energètiques.
Accions
Estudi per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics
2016 /nov La Diputació aprova l'ajut tècnic per a realitzar estudi de millora energètica de dos edificis residencials
d'habitatge protegit del c/ Marie Curie.
2017 /ago Estudi conclòs.

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

En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials
impulsades directament des de l’ajuntament.
Accions
Mesa d'emergència
2018 /gen Última fase d'aprovació de les instruccions i característiques del funcionament de la MESA, ja han
estat redactades i treballades pels diferents serveis i restem a l'espera d'aprovació i publicació.
2018 /jul
Durant el mes de febrer es van aprovar les Bases de la Mesa per l'adjudicació d'habitatges de gestió
mnipial respecte situacions d'emergències econòmiques, socials i altres casos de necessitats
especials.
2018 /des Al juny la mesa va adjudicar 3 nous lloguers i a l'octubre i novembre s'ha reunit per unificar un protocol
d'actuació per abordar possibles incidències que clarifiquen la intervenció dels diferents serveis.

Cens d'habitatges buits a la ciutat (Programa Global Habitatge): programa d'inspeccions per a la detecció i
seguiment d'aquells habitatges que no compleixen la seva funció social
2018 /jun

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

Mobilització habitatge buit propietat d'entitats bancàries per ordenar ocupació: pas de multes coercitives a
expedients sancionadors.(Programa Global d'Habitatge)
2017 /jun

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

Incrementar parc habitatge públic: exercir dret tanteig-retracte (Programa Global d'Habitatge)
2016 /mai
2016 /des
2017 /jun
2017 /jun
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S'adquireix un habitatge al Passeig de la Muntanya 94, exercint dret tanteig
S'adquireix un habitatge al carrer Céllecs, 22, exercint dret tanteig
Adquisió d'un habitatge al Carrer Céllecs, 18
Adquisició d'un habitatge a l'Av. Sant Esteve, 77
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En les situacions de risc social i infrahabitatge, posar en marxa actuacions especials
impulsades directament des de l’ajuntament.
Accions
2017 /des S'adquireix un habitatge al carer Isabel de Villena 59, exercint el dret de tanteig.
2018 /jun S'exerceix el dret de tanteig sobre un habitatge del carrer Garrotxa 3

Incrementar habitatge públic: plec per a l'adquisició d'habitatges .(Programa Global d'Habitatge)
2017 /jun

S'han adquirit 2 nous habitatges i en curs s'està gestionant la compra de 6 més, pel que el parc
municipal passarà de 13 a 21 habitatges públics per destinar-los al lloguer.
2017 /des Al llarg de 2017 s'han adquirit 8 habitatges per ampliar el parc públic municipal destinat al lloguer,
passant de 13 a 21 habitatges, gestionats per GPSA.
2018 /jul
l'Ajuntament segueix exercint el dret de tanteig i retacta per l'adquisició de nous habitatges pel parc
públic de lloguer. També s'ha incorporat un habitatge en cessió via acord amb l'entitat Habitat 3 del
tercer sector.

Establir mecanismes de mediació en els casos de problemes hipotecaris.
Accions
Servei intermediació de deutes sobre l'habitatge (SIDH)
2016 /jun
2017 /abr
2018 /jul

Servei que es presta a través del conveni de col.laboració amb la Diputació, per a la intermediació
pels deutes de l'habitatge i del servei d'atenció ciutadana.
En JGL de 25/04/2017 s'aprova addenda a aportació econòmica de la Diputació per mantebir el servei
intermediació pels deutes hipotecaris (SIDH) i Servei Atenció Ciutadana (SAC).
Servei consolidat i en prestació en la nova Oficina d'Habitatge de Granollers amb suport de la
Diputació de Barcelona.

Potenciar el seguiment dels problemes hipotecaris a través de la comissió mixta integrada per
la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, el Col·legi d’Advocats, el Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics i l’Ajuntament de Granollers.
Accions
Comissió de seguiment sobre el pla d'acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris de
Granollers i Conveni amb el Col.legi d'Advocats.
2016 /jun
2018 /jul

Comissió integrada per l'Ajuntament de Granollers, Plataforma Afectats Hipoteca, Col.legi d'Advocats,
Col.legi de Procuradors i Càrites.
Comissió activa que periòdicament es reuneix pel seguiment dels processos de desnonament i
pobresa energètica, actualment més centrats en els problemes del contractes de lloguer.

Estimular la participació dels propietaris d’habitatges en els sistemes de cessió d’ús de les
seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús social, mitjançant un model de gestió que
inclogui el manteniment i la conservació dels habitatges.
Accions
Foment per a la captació d'habitatges al servei de la Borsa de lloguer municipal (Programa Global
d'Habitatge). 2016
2016 /gen Es sol.licita ajut econòmic a la Diputació -Oficina d'Habitatge-, en el marc del catàleg d'activitats i
serveis locals 2016, per a incentivar la captació d'habitatges privats a la borsa municipal de lloguer
(sota preu de mercat).
2016 /nov Es destinen 33.946 euros per a ajuts a propietaris que aportin els seus habitatges a la Borsa de
lloguer, amb ajudes al pagament de cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energàtica.
2017 /jun S'han realitzat 23 nous contractes.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal
2016 /des Subvencions atorgades. Reglades pel Programa Global d'Habitatge 2016.
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Estimular la participació dels propietaris d’habitatges en els sistemes de cessió d’ús de les
seves propietats per tal de cedir-los per al seu ús social, mitjançant un model de gestió que
inclogui el manteniment i la conservació dels habitatges.
Accions

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

S'aproven bases per a la concessió de subvencions per a incentivar l'apotrtació d'habitatges a la
Borsa. Es dota amb més pressupost que l'any anterior (45.000€).
2017 /des Es presenten un total de 71 sol·licituds de subvenció.

Subvencions al pagament del lloguer dels contractes signats a través de la Borsa de lloguer municipal
(Programa Global d'Habitatge).2017
2017 /jun Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes al lloguer per al 2017.
2017 /des Es presenten un total de 199 sol·licituds.

Seguir vetllant perquè no ni hagi habitatges buits especialment de les entitats financeres i
filials immobiliàries i seguir incoant expedients sancionadors per aquells habitatges que
portin més de dos anys buits.
Accions
Tramitació d'expedients per utilització anòmala dels habitatges, d'acord amb el que disposa la Llei
18/2007, per tal de mobilitzar el parc d'habitatges vacant i afavorir l'accés a habitatge assequible
(Programa Global d'Habitatge).
2016 /jun

2017 /jun

Davant la suspensió de la Llei 24/2015, es continua amb la tramitació d'expedients administratius a
entitats financeres que disposin d'habitatges desocupats de forma permanent i injustificada des de fa
més de dos anys.
61 Expedients en tràmit, i 137 arxivats des de 2014, atès que s'ha assolit que els habitatges recuperin
la seva funció social.

Proposar que els parlaments espanyol i català regulin que les entitats financeres rescatades
amb diners públics i el SAREB destinin els pisos que tenen en propietat a lloguer assequible.
Accions
Desenvolupament de la Llei 24/2015. Actuacions i seguiment de la Taula Afectats per la Hipoteca
(Programa Global d'Habitatge).
2017 /des S'ha elaborat el PLH - Pla Local d'Habitatge i s'impulsa les actuacions del programa anual d'habitatge.
2018 /gen Es convoca periòdicament la reunió de la Taula, amb presència de la PAH, els col·legis professionals
d'advocats i procuradors, entitats del tercer sector i membres de l'Ajuntament. Aquestes reunions es
celebren a l'Oficina d'Habitatge de Granollers.
2018 /jul
Acció conjunta de diversos ajuntaments, Terrassa , Granollers, en un manifest de reforç de les
competències dels ens locals en la gestió dels problemes de l'habitatge, ocupacioms, pisos buits,
obtenció d'habitatges en cessió per poder incrementar lloguer.

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.
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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
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.

Mantenir un paper actiu dins la regió metropolitana, al sí de l’Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà (AMTU) i de les ciutats que conformen l’Arc Metropolità, així com en el
desenvolupament del Pla Territorial de la Regió de Barcelona.
Accions
Presència activa de Granollers en els ens territorials que cerquen la milllora de la competitivitat del territori,
desenvolupant la cooperació entre les administracions, les empreses i les seves agrupacions, les
universitats i centres de coneixement.
2018 /gen Es fa de manera continuada, participant en les associacions com la B30, la xarxa de la C17, en les
comissions d'elaboració del Pla de mobilitat dels Vallesos, l'associació de municipis del Circuit, etc.
2018 /jul
En aquest darrer semestre s'ha treballat en la marc de les comissions d'elaboració del Pla de Mobilitat
del Vallès. Granollers participa de forma activa amb l'aportació i de propostes de millora de la
competitivitat territotial.

Encarregats i elaborats treballs tècnics de suport a les polítiques d'inversió territorial per a la millora de la
competitivitat.
2016 /des En el marc de la xarxa C-17: Treballs sobre el desdoblament de la línia R3 de rodalies i sobre la 1 fase
de la línia orbital

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 De manera continuada es fa en totes les ocasions que es tenen trobades amb ADIF.
2018 /gen Represa del grup de treball per la cobertura de la R2 al seu pas pel centre de la ciutat.
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

Mantenir i potenciar la Comissió Municipal de Patrimoni com a espai de gestió i posada en
comú periòdica dels diferents serveis municipals vinculats amb el patrimoni històric,
arquitectònic, arqueològic i natural i amb la promoció de la ciutat.
Accions
Sessions mensuals de treball i posada en comú amb la participació de diferents agents i serveis.

Desenvolupar el Pla de paisatge de Granollers i els objectius de qualitat paisatgística que
conté desplegant accions de futur.
Accions
Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers
2016 /feb

Entra en vigor l'Ordenança dels usos del paisatge i de publicitat.

Vetllar pel compliment dels objectius del Pla de paisatge
2016 /nov Programa d'inspeccions per tal de vetllar per la qualitat del paisatge de la ciutat, instant a la retirada
d'antenes parabòliques, rètols obsolets, etc.

Aprovació i aplicació de l'Ordenança dels usos del paisatge i publicitat de Granollers i la Carta
de Colors, així com executar altres propostes d’actuació per a millorar les façanes i les
mitgeres dels edificis i fer propostes per buits urbans
Accions
Impuls del projecte Hort de la Noguera.
2016 /des Es signa conveni per a la cessió temporal de l'ús de solar no edificat del carrer Palaudàries per a
destinar-lo a finalitats educatives, amb la creació d'un espai de sensibilització ambiental per a escoles hort urbà-.
2017 /abr Adequació de l'espai per a horts.
2018 /abr Es presenta oficialment aquest espai que ja funciona amb el destí previst
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Generar instruments que permetin un ús del paisatge més racional, ordenat i respectuós des
de diferents perspectives: sensibilització, difusió i seguiment del compliment dels criteris per
a la implantació d'instal.lacions, infraestrestructures i ftth
Accions
Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Granollers i E-Phos Digital, SLU en relació al
desplegament de fibra òptica a la ciutat.
2016 /mar S'aprova l'esborrany del conveni de col.laboració amb E-Phos Digital, SLU, en el que es pacten criteris
d'implantació de la infrastructura de fibra òptica, basats en el respecte a l'entorn urbà, i la minimització
de l'impacte visual.

Desenvolupar la urbanització el sector de darrera del pavelló poliesportiu de Congost.
Accions
Treballs tècnics i jurídics per a la gestió urbanística: avanç en la reparcel·lació del sector
2017 /oct
2018 /abr

Aprovació del text refós del projecte de reparcel.lació del Sector 134.
Inscripció en el Registre de la Propietat de les finques

Aprovació del projecte d'urbanització del Sector, PMU 134
2015 /des Aprovat el projecte d'urbanització.

Vetllar per la conservació de les mines d’aigua actives del municipi per no perdre un recurs
hídric de gran vàlua.
Accions

Aprovar la revisió el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural com a instrument
per avançar en la regulació municipal de conservació dels elements del patrimoni natural
Accions
Iniciar treballs de revisió
2017 /des Suport tècnic per part d'un estudiant de Geografia de la UAB en la revisió de fitxes, i reformulació
criteris protecció i catalogació.

modificació puntual pel que fa a l'ENIM 02- Bosc de Can Català
2017 /jun Redacció del document.
2017 /jul
Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial Bosc Can Català.
2018 /gen Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla Especial.

Estudiar conjuntament amb l’ajuntament de Canovelles, previ acord d’aquest municipi amb la
Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla
i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.
Accions
Participació en la revisió del planejament de Canovelles
2016 /set
2017 /jun
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En el marc de la revisió del POUM de Canovelles, estudi de les oportunitats de millora per als dos
municipis.
Es planteja protocol per a les figures de planejament que compartim amb el municipi veí al passeig de
la Ribera.
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Estudiar conjuntament amb l’ajuntament de Canovelles, previ acord d’aquest municipi amb la
Diputació de Barcelona, de millorar la connectivitat a peu i en bicicleta entre Can Gili i Bellulla
i el pas sota la C-17 a la carretera de Caldes.
Accions
En paral·lel a l'estudi de millora i reconversió en via urbana de la BV1432, s'ha demanat a la Diputació
(ens titular d'aquestes carreteres) l'estudi de millores en la connectivitat entre Can Gili i Bellulla. També en
el projecte de millores de la C-17.
2017 /oct

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

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.

Potenciar els consells assessors d’Urbanisme i de Medi Ambient i Sostenibilitat, com a
instruments de participació i assessorament tècnic.
Accions
Donar espais per a la participació en la presa de decisions al Consell Assessor Urbanístic
2017 /jun
2018 /abr

Sessió de presentació i participació en el Pla Local d'Habitatge de la ciutat.
Es convoca el CAU per tractar del Pla Local d'Habitatge, novetats del planejament en relació a Cal
Gordi-Cal Català i en l'entorn de la plaça Berangé
2018 /mai 3a concvocatòria del CAU amb un sol tema en l'ordre del dia: Proposta de modificació puntual del
POUM en l'entorn de la plaça Barangé

Estudiar la viabilitat tècnica i projectar la construcció d'una passera per a vianants, sobre les
vies del ferrocarril de la línia Barcelona- Portbou, per afavorir l'accessibilitat transversal entre
la Font Verda i el Centre de la ciutat.
Accions
Passera incorporada al projecte d'urbanització del PE-27
2017 /nov Aprovació del projecte de la nova passera sobre la línia ferroviària dintre de les actuacions de la UA
27.
2018 /jun Inici de la construcció de la nova passera per a vianants que creuarà la via del tren.

Tramitació projecte de passera de vianants sobre la via del ferrocarril
2017 /oct

S'aprova inicialment el projecte d'urbanització de la passera de vianants a la UA-27, presentada per la
Junta de Compensació.

Afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica desplegant la llei 24/2015
Accions
Impulsar acords amb companyies de subministrament per evitar el tall a les famílies amb dificultats
2015 /des S'aprova Protocol entre l'Ajuntament de Granollers i Sorea.
2016 /feb S'aprova Protocol entre l'Ajuntament de Granollers i companyies de gas i electricitat.
2016 /set Signatura de conveni de col·laboració amb Sorea per garantir l'accés per part de persones en situació
precària, als ajuts del fons de solidaritat d'aquesta companyia.
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Afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica desplegant la llei 24/2015
Accions
Requerir als grans tenidors que posin a disposició de l'ajuntament habitatges per fer front a la demanda de
les famílies més vulnerables
2016 /feb
2016 /jun

Es dicta resolució per la qual es requereix a grans tenidors que disposen d'habitatges buits des de fa
més de dos anys a la ciutat, la cessió de 19 habitatges.
Suspesos alguns articles de la Llei 24/2015, s'acorda la cessió d'habitatges.

Taula de pobresa energètica de Granollers
2015 /set

Integrada per l'Ajuntament, l'Aliança contra la pobresa energètica i les companyies subministradores.
Reunions periòdiques.
2016 /des Es mantenen les reunions que permeten marcar prioritats d'actuació, revisar circuits de treball i
millorar la coordinació quan hi ha dificultats.
2018 /des Reunions i comunicació a demanda de les parts i per abordar temes concrets. En relació a la
pobressa energètica s'ha signat un nou Fons de Solidaritat amb Sorea.

Marató de l'Estalgia 2016
2016 /gen Marató d'estalvi energètic en 20 edificis municipals.
2016 /jun L'estalvi generat (16.000 euros) es destina a un seguit d'intervencions en 15 habitatges en situació de
pobresa energètica, seleccionats per Serveis socials de l'Ajuntament.

Via Pública i Mercats

Implantar un sistema de gestió informàtica amb les aplicacions de telefonia mòbil que
permetin en temps real saber les afectacions, talls i incidències que es produeixin a la via
pública.
Accions
Implantació de tablets en l'us de les inspeccions per part dels inspectors municipals de via pública
2015 /nov Per part de l'inspector de OVP Terrasses i guals es passa a disposar d'una tablet amb connexió en
temps real al sistema informàtic de l'Ajuntament que li permet realitzar consultes in situ (m2 d'ocupació
a la liicència, titulars,etc.).
2017 /jun D'ençà principis de 2017, l'ús de les tablets és qüotidià en els inspectors per diferents tasques de
control a la via pública.

Possibilitar la comunicació amb el suport del sistema de geolocalització d'aquelles
incidències que el ciutadà pugui detectar.
Accions
Servei de comunicació d'incidències a través d'app a l'smart phone.
2015 /mai Amb l'entrada en funcionament de la nova app de l'Ajuntament queda recollida la possibilitat del
ciutadans de transmetre directament les incidències que puguin trobar a la ciutat.

Revisar i actualitzar l’ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la
demanda d'usos obliga a regular els nous espais i els nous usos.
Accions
S'ha redactat una proposta de modificació del text de l'Ordenança dels espais d'ús públic i Civisme, amb
introducció de nous articles i la modificació del redactat d'alguns dels existents.
2016 /jul
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Revisar i actualitzar l’ordenança municipal de Via Pública perquè cada vegada més la
demanda d'usos obliga a regular els nous espais i els nous usos.
Accions
S'ha realitzat el tràmit de consulta als tècnics municipals de les diferents àrees relacionades amb els
diferents capítols de l'Ordenança amb una recollida de propostes de possibles modificacions del text, que
s'han aportat al text.
2016 /jul

S'ha aprovat inicalment la nova Ordenança al Ple de Juliol 2016.

S'ha tramès als Grups Municipals el text amb la proposta de modificacions de l'Ordenança.
2016 /jul

S'ha aprovat inicialment la nova Ordenança al Ple de Juliol de 2016.

Fer partícips i conscienciar la ciutadania, del cost econòmic i de feina que suposa l'incivisme
a la nostra ciutat.
Accions
Implementació de sistema de seguiment del cost de les accions de reparació d'actes d'incivisme
2016 /des A través del programa de seguiment de les ordres de treball s'elaboraran informes del cost que
suposen les actuacions de reparació d'elements malmesos per l'incivisme amb l'objectiu de donar-ho
a conèixer a la ciutadania.

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
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
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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.

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

Augmentar les actuacions d'informació i sensibilització sobre aquells ciutadans, comerços i
empreses que embruten els espais públics sistemàticament.
Accions
Increment de les hores d'inspecció fora de l'horari habitual (de 8 a 15 h)
2016 /des S'ha establert un planning d'inspeccions fora de l'horari habitual de trebal (8 a 15 h) per tal que els
inspectors es puguin adreçar als establiments que no dipositen correctament els residus als llocs
adients amb proves evidents per recolzar l'actuació.

Estendre a tot el terme municipal la recollida selectiva de residus de petit format i
reutilitzables: minideixalleries, roba, piles, llaunes...
Accions
Increment de punts de recollida selectiva
2016 /des S'han incrementat amb l' associació HUMANA el nombre de punts de recollida de roba feta servir.
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Promoció de l'accés a la cultura de totes les persones
Accions
Estudiar la possibilitat que tots els equipaments que ho necessitin tinguin consergeria. I que es mantinguin
oberts els caps de setmana.

Promoure l'ús de la Casa de Cultura Sant Francesc com a espai escènic per a petits recitals i muntatges.
2017 /mar S'ha identificat per part d'entitats de la ciutat, no necessàriament de l'àmbit cultural, la idoneïtat de la
Casa de Cultura Sant Francesc com a espai escènic per a representacions diverses, com per exemple
l'AVV Can Bassa amb la proposta "Implicadas".

Promoure descomptes en les diferents activitats culturals i programacions dels centres cívics per a
diversos col·lectius: joves, jubilats, grups, etc.
2017 /gen Durant l'any 2017 els equipaments culturals amb una oferta d'activitat de pagament, ofereixen
descomptes a col·lectius diversos com joves, majors de 65 anys, etc.

Afavorir l'accés de les persones amb discapacitat a tota l'oferta cultural de la ciutat
2016 /jun

S'ha incorporat en la lògica de definició dels espais escènics per a activitats puntuals, i si és el cas,
dotar-los de grades amb accés mitjançant rampa, per tal que persones amb mobilitat reduïda puguin
accedir-hi de forma autònoma (Tarafa).

Promoure programes d’acompanyament (informació, interpretació, divulgació) a les diferents
programacions culturals
2017 /mar S'està desenvolupant un procés de detecció i definició de les programacions culturals més idònies on
la mediació cultural sigui viable.

Impulsar un programa de reinserció a l’activitat social i cultural de col·lectius específics (diversitat
funcional, salut mental, etc.)
2018 /des Campanya "cultura accessible"a les festes de l'Ascenció per garantir que els actes són accessibles
per a totes les persones.
2019 /mar El juny s'impulsarà un projecte conjunt amb salut pública per tractar l'estigma de la salut mental. S'ha
dissenyat i es produirà una exposició itinerant per la ciutat.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments culturals, així com dels espais públics on es
realitzin activitats de caire cultural
2016 /jun

2017 /set

S'ha incorporat en la lògica de definició dels espais escènics per a activitats puntuals, la previsió de, si
és el cas, dotar-los de grades amb accés per rampa, per tal que persones amb mobilitat reduïda
puguin accedir-hi de forma autònoma.
Es comença a definir amb el servei municipal d'Obres i Projectes i amb el servei Sirius la millor
manera per donar resposta a aquesta acció.

Creació d´'espais per a la participació en el disseny dels programes i projectes
Accions
Crear un Consell de professionals vinculat a cada equipament de referència cultural: Roca Umbert,
Teatre, Museu Central i La Tela.
2017 /des Es continua en el procés d'elaboració de la definició de les característiques i continguts que el
"consell" ha de tenir, alhora del disseny de les programacions i activitats.
2018 /gen Continuem treballant en el disseny, el model. Durant aquest semestre farem una proposta tècnica per
implementar-la en un equipament.
2018 /des A cadascun dels centres, de manera no massa formalitzada, tenim contacte relació i espai de diàleg
amb professionals de cada àmbit. Tant, el TAG, com els Museus mentenen una gestió relacional amb
els professionals del sector.

Crear taules de treball per compartir projectes. Crear espais de co-creació, de col·laboració, en tots els
equipaments culturals de la ciutat
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Creació d´'espais per a la participació en el disseny dels programes i projectes
Accions
2017 /gen S'han desenvolupat projectes de col·laboració amb entitats com per exemple Teatre de Ponent,
Arsènic i Semproniana amb la proposta de l'àlbum de cromos.
2018 /gen Continuem establint projectes de col·laboració concrets. Cada equipament té entitats amb les que
estableix relacions, col·laboracions, etc.
2018 /des Continuem treballant en l'acció i no hem formalitzat aquests espais col·laboratius.

Donar un nou impuls al Consell de Cultura, transformant-lo en el Consell de la Cultura i les Arts. Crear
taules intersectorials de debats al llarg de l’any sobre Ciutat i Cultura.
2016 /des A través del Consell de cultura hem creat tres taules de treball: Comunicació, Educació i Cultura i FM
25. En elles estem generant diàleg i debat.
2017 /gen Des del Consell de Cultura s'han impulsat taules de treball sectorial en els àmbits de l'educació i la
comunicació.
2018 /gen Seguim treballant en taules sectorials.
2018 /des El mes de gener plantejarem dues noves comissions de treball específic sobre cultura popular i
educació.

Crear una taula amb totes les escoles i centres de formació d'art de la ciutat per compartir estratègies
(dansa, música, teatre, plàstica...)
2018 /des Mantenim relacions puntuals i fem acompanyaments, però no hem avançat en la construcció de la
taula tècnica. Només l'hem perfilat.

Promoure una manera eficaç de comunicar la programació cultural a nivell global i a tota la ciutat, pensant
en el públic i en el ciutadà, no en qui programa. Web, xarxes socials, app, banderoles.
2016 /des Des del Consell de Cultura hem impulsat i constituït una Taula de Comunicació. Hi participen entitats i
repsentants del diferents equipaments culturals de la ciutat.
2017 /gen S'ha desenvolupat el programa "GranollersCultura" amb una forta presència a les xarxes socials, el
qual dona resposta a aquesta acció.
2018 /gen Continuarem treballant i repensant noves estratègies. Aquest semestre amb el Servei de Comunicació
de l'Ajuntament.

Crear una oficina-servei d'acompanyament i promoció de les companyies, les produccions i els artistes de
la ciutat.
Crear la figura d'acompanyament jurídic i gestor a les entitats i associacions per poder presentar-se a les
subvencions de l'Ajuntament i d'altres institucions.
2018 /jun

S'ha fet acompanyaments a través de la formació que s'ofereix en el programa de cursos de Centres
Cícvics
2018 /des Hem continuat acompanyant a les associacions que ho han demanat.

Impuls del projecte transversal "Granollers, terra de músics"
Accions
Crear una taula on tots els agents implicats acordem les bases per fer de la música un element identitari
de la ciutat, per conèixer i reconèixer els/les nostres músics professionals i també per acompanyar els/les
joves talents
2016 /jul
Primeres reunions amb l'Escola de Música. Treballant en la definició.
2017 /gen S'ha creat un grup de treball intern compost per tècnics/ques del Servei de Cultura, de Granollers
Escena, de Roca Umbert i de l'Escola Municipal de Música.

Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura
mural
Accions
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Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura
mural
Accions
Desenvolupar un projecte d'art públic amb artistes amb intervencions reconegudes i vinculades a la ciutat.
2016 /des Mantenim la proposta de ELS MURS QUE PARLEN. Per altra banda i a través d'algunes de les
propostes de "Escola a Temps Complert" també mantindrem un contacte directe amb diversos artistes
de la ciutat
2017 /gen Es manté el projecte i la intervenció del 2017 està prevista per la tardor al barri de Can Bassa.
2018 /gen Hem treballat amb muralistes i l'ESCOLA MESTRES MONTAÑA en el marc del programa "MURS que
PARLEN". Aquesta primavera tenim més murs i una intervenció en el Parc de Ponent, una obra de
Jordi Benito que també ens permetrà treballar amb escoles i veïns.
2018 /jun Aquesta primavera s'ha treballat la instal·lació de J. BENITO en ele Parc de Ponent. A la tardor es
continuarà amb "MURS que PARLEN"
2018 /des A la primavera i la tardor a través del programa MURS QUE PARLEN s'han fet murals a Can Jonch, al
carrer Catalunya i a la Plaça de la Bòvila de Granollers Nord.

Realitzar una convocatòria anual oberta per a una intervenció d'art públic a la ciutat i fer un encàrrec anual
des de la Comissió de Patrimoni amb l'assessorament de professionals.
2018 /gen Enguany està previst l'actuació d'uns murals commemoratius del bomabardeig de 1938 i una obra de
Jordi Benito en el Parc de Ponent.
2018 /jun S'ha fet l'actuació del Parc de Ponent. A la tardor MURS que PARLEN
2018 /jul
Murs que parlen a la Bòbila, darrera el Pavelló de Bàsquet, amb l’artista Erb Mon i la participació de
joves.

Posar en valor i donar a conèixer una ruta d'art públic per espais ja existents de la ciutat.
2018 /gen S'està treballant en el disseny de la web d'art públic per donar resposta a aquesta acció.
2018 /jun Ja tenim el WEB d'art públic de la ciutat, amb una fitxa de cada obra i itineraris suggerits.
2018 /des S'ha fet difusió de manera molt extensa i intesa de totes les últimes intervencions. Es manté
actualitzada la web.

Singularitzar l'espai públic en determinades èpoques de l'any, com per exemple, Nadal.
2016 /jul
Primeres idees i primeres reunions amb GRANOLLERS MERCAT i amb OBRES i PROJECTES.
2018 /gen Projectes de videomappings en façanes singulars de Granollers que s'han realitzat durant les festes
de Nadal.
2018 /jun Nadal, Granollers CUP, Festa Major, s'estan implemetant accions que segueixen la definició del
projecte.
2018 /des S'ha seguit en la línia. I per Nadal enguany amb un arbre de nadal lluminós i de nou amb projeccions i
mappings.

Crear un programa d'identitat i memòria dels barris, per conèixer Granollers: espais, personatges,
anècdotes...
2018 /gen S'han fet les primeres proves. Aquest semestre s'ha d'implementar el primer itinerari a Sota el Camí
Ral.
2018 /des En previsisó d'implementar-lo a la primavera

Impulsar els Sants de barri com un espai de promoció de les entitats culturals i dels grups de teatre i
música de la ciutat i com a element de cohesió interna i projecció a la ciutat del propi barri.
2018 /des Continuem mantenint alguna línia i perfilant possibles accions a través d'alumnes de l'Escola de
Música.

Impulsar programes de sociocultura, com "A les places", com a eina de transformació de l’espai exterior
públic i com a eina de cohesió social.
2016 /jul

24/04/2019

S'ha continuat desenvolupant el programa. I n'ha sorgit un grup de recerca de mestres de Ciències
"En Òrbita".

Pàg. 177 de 261

2015-2019
Serveis a la Persona
Cultura

Promoure intervencions d'art a l'espai públic a través d'instal·lacions, escultures i pintura
mural
Accions
2017 /gen Es consolida el programa "a les places" i s'està en fase de definició de nous projectes
artístics/comunitaris com per exemple el que fa referència a l'estigma en salut mental, que es
treballarà de manera transversal amb d'altres serveis municipals.
2018 /jun Hem mantingut el programa ALESPLACES 2018

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
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

Biblioteques
Accions
Completar la instal·lació del sistema d'autopréstec a través de la radiofreqüència a les dues biblioteques.

Ampliar els Clubs de Lectura per a totes les edats i de temàtiques monogràfiques amb professionals i
voluntaris de la ciutat, i promoure noves activitats al voltant de la literatura i de coneixement d'autors,
d'èpoques, d'història...
2017 /gen Aquesta acció prevista en un inici per a l'any 2018 s'ha pogut executar durant l'any 2017, atès que ha
estat possible ampliar els clubs de lectura que impulsa la xarxa municipal Biblioteques de Granollers.

Redactar el Pla de Biblioteques de Granollers que defineixi el model de servei que aquestes han d'oferir
2017 /jul

Primera reunió tècnica entre l'Ajuntament de Granollers i la Diputació de Barcelona per a la redacció
del Pla de Biblioteques.

Desenvolupar activitats a l'exterior per promocionar espais de lectura i d'escriptura a l'estiu, els caps de
setmana i en dies puntuals. I promoure la participació d'usuaris en el disseny i en l'organització d’aquestes
i alhora acollir propostes singulars
2017 /jun

Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el desenvolupament del projecte "Lletra Estesa" que té
lloc al terrat de la Biblioteca Can Pedrals.

Impulsar activitats que afavoreixin el desenvolupament de la ciutadania en l'àmbit de l'accés al
coneixement, a través de les tecnologies de la informació.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant la creació d'un programa estable a la xarxa municipal de
Biblioteques de Granollers de formació digital.

Acollir, difondre i promocionar els autors locals i comarcals amb espais propis i activitats
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Biblioteques
Accions
2017 /abr

Es defineix la "trobada d'autors locals" que té lloc en el marc del programa "Per l'abril lletres mil", com
l'espai idoni que dona resposta a aquesta acció.

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

Promoure un cicle o festival de teatre amateur amb la complicitat dels grups de la ciutat.
Convertir el Centre Cultural en un espai obert on la ciutat s’expliqui a través dels seus artistes, de les
seves escoles, de les seves entitats, de les seves empreses, etc.
2018 /jun

A la tardor i previ concurs, el Centre Cultural es convertirà en un CINEMA i un espai cultural que tindrà
el cinema, la imatge, en el centre de les seves activitats.
2018 /des El dia 19 es va inaugurar el nou cinema EDISON.

Museus
Accions
Articular els Museus amb la Xarxa de Museus del país, en una posició d'excel·lència i de singularitat en el
seu treball. Establir acords amb altres Museus i centres de referència per coproduir exposicions i acollir
produccions i activitats d’interès
2017 /gen S'han establert acords de col·laboració artística amb altres museus del país.
2018 /des Mantenim acords i col·laboracions amb la Xarxa de Museus del país.

Adequar i obrir la biblioteca del Museu de Ciències Naturals La Tela a la ciutat.
2017 /jun

S'ha posat en funcionament la biblioteca del Museu de Ciències Natural La Tela.

Explicar a través d’exposicions i activitats el treball dels investigadors i el sentit de la recerca científica que
es fa al Museu aplicada al dia a dia de la societat.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el contingut que es mostra en les exposicions
permanents.
2018 /jun S'ha adjudicat el projecte d'exposició permanent del Museu. A la tardor/hivern es podrà inaugurar.
2019 /gen S'inaugura l'exposició permanent del Museu el gener del 2019: "Tu investigues"

Canviar la porta d’entrada del Museu de Granollers i remodelar el vestíbul per fer-lo més funcional i
atraient.
Adequar definitivament l'espai de la 4a planta del Museu amb especial atenció com a espai de taller i
espai de lectura i trobada, per a grups, per a famílies, per adults, i per a col·lectius diversos.
2018 /gen Ja tenim l'espai de lectura. I és un espai molt adequat per a trobades de grups, petites presentacions.

Continuar la col·lecció d’art del Museu vinculada a la ciutat i a la comarca, dotant de nou el Patronat d’un
pressupost anual per fer-ho possible.
Redactar el programa d'usos d'un magatzem extern del Museu adaptat a les actuals necessitats, que faci
possible la seva construcció.
Adequar un espai del Museu que faci posible posar a disposició del públic la Biblioteca de catàlegs del
segle XX
2018 /gen Ja tenim aquest espai. Es situa a la 4a. Planta.
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Museus
Accions

Ampliar els horaris d'obertura dels museus i les activitats complementàries de difusió de la història local a
l'Adoberia.
2018 /des Estem desenvolupnat més activitats a l'Adoberia.

Obtenir per part de la Generalitat el reconeixement del Grup de Recerca Consolidat
2015 /des Des de l'any 2015 les quatre àrees s'han integrat en el grup de recerca emergent BiBIO que compleix
els requisits demandats per la Generalitat de Catalunya que reconeix i promou la recerca de qualitat
2016 /des S'està assolint el nivell de publicacions. Pendent completar plantilla fixe en un doctor mes. Segons el
Pla estratègic del MCNG.
2019 /feb L'Àrea d'Investigació de Quiròpters ha estat seleccionada per participar al programa europeu COST,
que té l'objectiu de finançar, gestionar i executar projectes de cooperació entre equips d'investigadors
europeus punters.
2019 /mar Recepció del premi que reconeix la trajectòria de la institució pels treballs i estudis de protecció de la
biodiversitat i la divulgació en forma d’exposicions, de la mà de la Fundació Barcelona Zoo

Ampliar l'oferta horària del Planetari
2016 /des Hi ha disponibilitat de pressupost al Museu de les Ciències.

Produir l'Exposició Permanent del nou edifici de La Tela
2018 /jun Obra adjudicada i que hauria d'estar entre desembre 2018 i gener 2019
2019 /gen S'inaugura la nova exposició permanent: "Tu investigues"

A través de la web mostrar de manera virtual a tot el públic les col·leccions del Museu
2016 /des S'ha fotografiat la col·lecció de malacologia de F. Travé.
2016 /des Tenim registre d'algunes de les col·leccions ja realitzades. Un 25% del fons.

Potenciar les activitats de Can Cabanyes i de l'estació meteorològica del Puig de les Forques

Teatre Auditori
Accions
Adequar mitjançant dotació tècnica la sala d’assaig del Teatre Auditori per poder-hi acollir companyies i
cors en residència.
2017 /gen Continuem en procés d'adequació a través de noves inversions.
2018 /jun Estan previstes INVERSISONS. El Cor Infantil Amics de la Unió ja hi és com a RESIDENT
2018 /des Estan previstes les actuacions per a l'adequació en el soterrani de les sales d'assaig definitives.

Granollers a Escena. Adaptar el programa als nous temps i a la nova realitat de la ciutat (amb més espais,
més grups i diferents disciplines). Dotar-lo de més recursos econòmics per poder acollir més produccions i
companyies i treballar-lo conjuntament
2017 /des Hem sumat nous espais: "Can Palots" de Canovelles. Per tant, s'inclou més oferta.
2018 /jun S'està consolidant el projecte amb bons resultats.

Continuar i incrementar les escoles d’espectadors i la implicació de col·lectius i persones en el disseny de
les programacions.
2017 /gen
2017 /des
2018 /gen
2018 /jun
2018 /des
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Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el "club d'espectadors"
Es manté l'activitat amb una bona participació.
S'ha continuat treballant i impulsant activitats 360 (activitats de mediació)
Es continua treballant en les accions 360º
Es continuen desenvolupant accions i programes de participació, difusió, i mediació amb el públic. Les
activitats tenen una molt bona resposta.
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Teatre Auditori
Accions

Convertir l’espai del bar del Teatre Auditori com un espai també escènic.
2016 /jun

Forma part del nou contracte del bar - restaurant del Teatre. En les clàusules es contempla aquest
requeriment.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant les programacions artístiques de l'Escola de Música i
d'El Gato Verde.
2017 /des El nou concessinari del bar ja està treballant en el pla que permetrà en els propers mesos disposar
d'aquesta nova proposta escènica.
2018 /jun S'hi estan desenvolupant petits concerts i altres actuacions de petit format.

Potenciar el cicle de Música de Cambra amb l'Escola de Música tot integrant el cant coral
2018 /jun

Anem mantenint el format tradicional.

Treballar per fer de Granollers una ciutat referent en temes de Teatre i Educació
2018 /jun

Enguany s'ha subvecionat una activitat que aplegava estudiants de teatre de tot Catalunya, Aquests
joves varen treballar plegats durant unes jornades a ROCA UMBERT.

Treballar per reforçar el vessant educatiu, pedagògic de les propostes produïdes o que es representen al
TAG
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant el projecte "Coenzims".
2018 /jun Es manté com un dels eixos refernts i estratègics del TAG

Projectes de recuperació, conservació i difusió del Patrimoni cultural (històrico-artístic,
festiu, ...)
Accions
Completar el procés de debat i reflexió de la Festa. Definir-ne les accions futures amb la Comissió Festa
Major.
2016 /jul

Hem començat a reunir-nos en comissions per desenvolupar les accions recollides en el document FM
2025.
2016 /des Hem continaut treballant ara en tres comissons: Pla educatiu de la FM. Competicions i Jocs. Concurs
de Rajolers.
2017 /gen Es dóna resposta a aquesta acció mitjançant les comissions de FM 2025.
2018 /jun Mantenim el treball des de la Comisssió de Festa Major

Crear una ordenança de la Festa que protegeixi l'espai festiu i estableixi també les relacions de
convivència en els espais.
2017 /gen S'està treballant amb el servei municipal d'urbanisme el document "Mapa del territori festiu", que ha de
permetre donar resposta a aquesta acció.

Acompanyar el cicle festiu de la ciutat fent-ne partícip i integrant-hi diferents col·lectius i gent en la seva
organització, com el Carnaval, l’Ascensió, i les Festes de Nadal i Reis.
2016 /des Tenim participant en la cavalcada de reis a diverses entitats veïnals. El Campament Reial és en part
fruit d'aquestes col·laboracions.
2017 /gen S'ha donat resposta a aquesta acció atès que s'ha aconseguit que en les activitats del calendari festiu
s'hi integrin diferents entitats i col·lectius de l'àmbit de la cultura popular i tradicional, així com d'altres
entitats socials, veïnals i culturals.

Treballar l’espai públic com a espai que explica la història. Senyalització integrada en l’arquitectura i el
disseny dels espais.
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Projectes de recuperació, conservació i difusió del Patrimoni cultural (històrico-artístic,
festiu, ...)
Accions
Actualitzar el catàleg de patrimoni històric de la ciutat, incorporant-hi nous edificis, i integrant-hi noves
mirades.
Incorporar descomptes i bonificacions per a la rehabilitació de certs edificis catalogats i protegits i per a la
conservació d’aquests.
Promoure la identitat i el manteniment de la personalitat pròpia en l'arquitectura i l'urbanisme, sobretot al
centre històric de la ciutat. I la recuperació, rehabilitació i obertura d'espais singulars, facilitant i
acompanyant des de l'administració
Recuperar les línies de publicacions històriques, de ciutat i d’autors locals, i crear-ne alguna de nova, en
conveni i amb acord, si és possible, amb editorials de l’entorn.
Promoure noves rutes a l’entorn natural i històric de coneixement del medi i de la nostra història.
2018 /jun S'ha fet l'Àlbum de cromos de la ciutat i els seus itirerais corresponents
2018 /des S'han creat nous itineraris des del Museu.

Incorporar les restes romanes trobades a l'entorn del carrer Sant Jaume, en els itineraris d'interpretació de
la història de la ciutat
2018 /jun

S'hi està treballant des del Museu.

Rehabilitar i dignificar els elements i els espais de les muralles de la ciutat i dels corredossos i crear-ne un
recorregut estable.
2018 /jun

Es treballa des del Museu i amb Obres i Projectes

Recuperar l’espai de l’antic Majèstic com a nou equipament cultural, donant la possibilitat
d'instalar-hi un cinema amb programació de qualitat, en el centre de la ciutat, que
complementi la programació del Cine Club de l'Associació Cultural (AC).
Accions

Educació

Plans d'Infància i adolescència
Accions
Elaborar i implementar el 2n Pla d’Infància i Adolescència de Granollers, cercant com en el primer, la
participació dels professionals implicats.
2017 /jun

Estem fent els primers anàlisis i dibuixant les primeres actuacions per començar a elaborar el II Pla
d'Infància de la ciutat.
2017 /des En el darrer trimestre del 2017 s'ha realtzat la revisió del mapa de recursos que s'organitza entorn de
vuit àmbits: educació, protecció social, espai públic,esports, cultura, lleure/oci, salut i participació.
2018 /gen S'ha constituït el grup motor amb tècnics municipals de les diferents àrees amb els objectius de
reflexionar entorn l'anterior Pla, sobretot en temes de coordinació, seguiment i propostes.
2018 /jun S'ha elaborat el Pla amb una amplia participació de diferents sectors: famílies, infants, serveis
municipals i s'ha aprovat en el Ple de la Corporació del mes de juny.
2018 /des El 26 de juny de 2018 es va aprovar, en sessió plenària el Pla Local d’Infància i Adolescència de
Granollers 2018-2024. A l’actualitat, s’està desenvolupant el pla d’acció del PLIAG per reforçar el
treball en xarxa i la implementació d'accions.
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Plans d'Infància i adolescència
Accions
Crear el Consell dels Adolescents
2017 /jun A nivell tècnic s'han tingut les primeres reunions.
2018 /gen S'incorpora dins del Pla Local de Joventut. I es planifica una reunió tècnica de diiseny del Projecte.
Tenim el FÒRUM de delegats i delegades que actua en un sentit semblant. N'acabarem de definir el
model.
2018 /nov S'ha creat el Fòrum de les Adolescències. Ja s'han fet les eleccions dels representants i han
començat amb les primeres trobades. Els dies 30 de nov. i 1 de des. tenen una sortida per decidir
quins temes tractaran i fomentar la convivència entre ells.

Continuar treballant intensament en polítiques actives de protecciió a la infància i l'adolescència que ens
permetin conservar i renovar el segell UNICEF, Granollers ciutat amiga de la infància
2016 /des S'ha enviat la documentació per renovar el segell de Granollers, ciutat amiga de la Infància. El
document recull totes les actuacions que tenen com a eix central la cura dels drets de la Infància i
l'Adolescència que realitza l'Ajuntament.
2017 /jul
Es fan reunions de seguiment entre el Servei d'Educació, UNICEF i les ciutats que forman part de la
xarxa.
2018 /gen Aprovada la sol·licitud a UNICEF de participar en la convocatòria del Reconeixement (Renovació)
atorgat pel Programa de Ciutats Amigues de la Infància (CAI)
2018 /nov El 25 d'octubre de 2018 UNICEF va acordar atorgar a Granollers la Renovació del Reconeixement de
Ciutat Amiga de la Infància pel període 2018-2022.

Reforçar el paper participatiu dels infants de la ciutat en la concepció, disseny i desenvolupament dels
espais públics
2017 /jul

El Consell d'Infants ha fet propostes sobre el futur de la Festa Major, del Carnaval i ha participat a la
rebuda dals Reis d'Orient els anys 2016 i 2017. També ha reflexionat sobre el seu paper a la ciutat.
2018 /gen En el primer trimestre del curs 2017-2018, el Consell ha treballat en la seva participació a les festes de
Nadal: Rebuda al patges quan van a les escoles, als Reis a la Cavalcada i al vídeo Mapping, amb els
desitjos dels infants de Granollers.
2018 /jun El Consell ha fet propostes d'accions que han quedat recollides al Pla d'Infància i Adolescència 20182024. Aquestes propostes se li van presentar a l'Alcalde a l'Audiència Pública del Consell el 17 de
maig de 2018.

Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat
Accions
Crear un espai de recerca educativa col·laboratoriu amb els professionals de cada centre que vulguin
innovar.
2018 /gen Estem treballant en el seu disseny a la Taula d'INNOVACIÓ del Consell Escolar Municipal.
2018 /jun La comissió del CEM ha treballat en el tema però no ha finalitzat la seva tasca. Continuarà el curs
18/19.

Recuperar la Zona Educativa de Granollers i impulsar una xarxa que aplegui tots els centres educatius,
les institucions i entitats relacionades amb l'Educació de la ciutat. Proposar una taula de treball que
impulsi la creació d'aquesta xarxa
2018 /jun

Depèn del Departament d'Ensenyament.

Impulsar acords amb les universitats per tal d'ampliar l'oferta universitària a la ciutat. Explorar les
possibilitats d'oferir formació de graus en els àmbits estratègics per a la ciutat (formació motor-esport
vinculat al Pla del Circuit de Catalunya)
2016 /jun
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Promoció de la innovació, recerca educativa i universitat
Accions
2016 /des Des del mes de setembre UGRANOLLERS imparteix en el CTUG el Cicle Formatiu de Grau Superior
en Màrqueting i Publicitat. S'està treballant en proposta de comunicació de cara al curs 2017/18
2018 /gen Tenim implementat el GRAU d'AUTOMOCIÓ que s'imparteix a Can Muntanyola
2018 /des Hem començat el 2n. Curs. La demanda del curs continua essent exitosa.

Avançar cap a la construcció d'un projecte de xarxa de centres de Granollers. Amb la voluntat d'innovar,
de treballar plegats, de compartir coneixements i projectes
2018 /gen S'està treballant a la Taula d'INNOVACIÓ del CEM.
2018 /des Mantenim línees obertes de treball amb ESCOLA NOVA 21, amb la Fundació Bofill, i amb cada centre
que està desenvolupnat projectes d'innovació. Per altra banda amb el Departament d'Eduació tenim la
taula de treball per generar el projecte de ciutat,

Desplegar l'oferta de graus universitaris i nous cicles formatius de grau superior a Granollers mitjançant un
acord amb la Universitat de Vic
2016 /jun

Acord establert amb la UVIC. A la ciutat s'impartiran dos nous cicles de FP de grau superior i dos
graus universitaris.
2016 /des De moment s'està impartint el Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i Publicitat. I s'està
treballant en la proposta de comunicació de cara al curs vinent.
2017 /jun A Can Muntanyola comença el GRAU d'ENGINYERIA d'AUTOMOCIÓ.
2018 /des S'estan desenvolupant amb normalitat els cicles i el GRAU d'Automoció.

Programes educatius d'educació postobligatòria, ensenyaments artístics i educació no formal
Accions
Impulsar el foment de l'emprenedoria (entesa aquesta en el sentit més ampli -no només econòmic)
2017 /jun

Estem treballant amb el PLA d'Emprenedoria de la DIPUTACIÓ de BARCELONA. Tenim implementat
el projecte de COOPERATIVES ESCOLARS.
2018 /gen Es continua treballant el projecte Emprenedoria a l'escola. Hi participen 4 escoles i la trobada
d'aquestes cooperatives està prevista pel mes de maig.
2018 /nov Les escoles que participen en aquest projecte ja han començat a treballar. Aquest any s'hi ha afegit
l'escola Joan Solans.

Impulsar el Programa d'aprenentatge al llarg de la vida, amb la Universitat Popular com a eix vertebrador
d'aquesta oferta. Recolzar l'impuls de la societat civil d'històries d'èxit com les Aules d'Extensió
Universitària de la Gent Gran (AGEVO)
2018 /jun

Procés de disseny de les primeres accions. En la definició de les bases del projecte i del "mapeig" de
la ciutat pel que fa a les propostes que s'ofereixen en aquest àmbit
2018 /des Mantenim el suport i acompanyament a AGEVO i a la UNIVERSITAT POPULAR. Aquest proper
trimestre continuarem treballant en el docuemnt base del programa de l'Aprenentatge al Llarg de la
Vida de la ciutat.

Reclamar l’ampliació de l’oferta de l'Escola Oficial d'Idiomes.
2018 /ago Persisitim en les reclamacions al Departament d'Ensenyament.

Fomentar el desenvolupament de projectes artístics dins de les escoles, implicant-hi artistes locals
2017 /jul

El curs 15-16 l'escola Ferrer i Guàrdia va treballar l'art mural i va convidar diversos artistes. Dins el
projecte Murs que Parlen, en Sixe Paredes va pintar un mural de grans dimensions al pati de l'escola.
2018 /gen Hem continuat tenint accions i projectes amb artistes. L'últim ha estat en la intervenció del mural de
Can Bassa del projecte "MURS QUE PARLEN" amb l'Escola Mestres Montaña. Tenim previst una
intervenció al LLAC de PONENT d'una obra de Jordi Benito.
2018 /gen En el primer trimestre del curs 2017-2018 es va realitzar amb diferents artistes un mural a l'Institut
Celestí Bellera. El projecte es va treballar amb el barri i l'escola Mestres Muntaña.
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Programes educatius d'educació postobligatòria, ensenyaments artístics i educació no formal
Accions
Continuar generant oferta de programes de formació inicial PFI
2016 /jul

Des del Servei d'Educació continuem generant els programes formatius en PFI per a joves que no
hagin obtingut el graduat en ESO. En concret 47 places públiques per al curs 2016-2017 en els àmbits
de l'hoteleria, les vendes i la fabricació mecànica.
2016 /des Aquests programes han començat al setembre, amb 47 places (15 a hoteleria, 15 a fabricació
mecànica i 17 a vendes). Aquests programes estan cofinançats per l'Ajuntament de Granollers, la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
2017 /jun Pel curs 2017-2018, s'han tornat a convocar 47 places en els àmbits de l'hoteleria, vendes i fabricació
mecànica, per a joves sense ESO, on hem tingut 116 preinscripcions. El curs començarà al setembre.
2018 /gen Els PFI han començat al setembre, amb 47 places (15 a hosteleria, 15 a fabricació mecànica i 17 a
vendes). Van tenir més de 130 sol·licituds d'entrada. El cofinançament segueix venint tant de
Diputació com de Generalitat
2018 /jun Pel curs 2018-2019, s'han tornat a convocar 47 places en els àmbits de l'hoteleria, vendes i fabricació
mecànica, per a joves sense ESO, on hem tingut 107 preinscripcions. El curs començarà al setembre.
2018 /des Els PFI, que van tenir més de 100 sol·licituds, han començat al setembre, amb totes les places
ocupades (15 a hosteleria, 15 a fabricació mecànica i 16 a vendes). El cofinançament segueix venint
tant de Diputació com de Generalitat

Potenciar des de l'Escola de Música els/les joves talents a través d'un programa d'acompanyament
2018 /gen El professorat ajuda als seus alumnes a preparar petites audicions i concerts dins i fora de l'Escola.
2018 /jun S'ha continuat en la mateixa línia d'acompanyament i preparació. Al conservatori consideren molt
important les tutories i el seguiment personalitzat de cada alumne.

Des de l'Escola de Música elaborar projectes educatius dirigits a les escoles de la ciutat
2016 /jul
2016 /des
2016 /des
2018 /gen
2018 /gen
2018 /gen
2018 /jun
2018 /nov

L'Escola de Música ofereix a les escoles tallers per tots els cicles d'Ed. Primària: "B.S.M.O (Banda
Sonora Molt Original)" per Cicle Inicial. ; "Clari...què?. L'Univers del clarinet" per Cicle mitjà
S'ha continuat treballant amb els alumnes del centre d'Educació Especial Montserrat Montero. En
aquest centre també s'han fet jornades de formació pels mestres.
S'han començat a fer sessions en col·laboració amb Càrites, per infants i mares usuàries de l'entitat.
L'EMM treballa conjuntament amb diversos centres educatius de la ciutat: amb l'escola Peranton,
comparteixen professorat, temari i organitzen concerts, audicions i activitats en comú.
Amb l'EMT, l'escola comparteix el contingut del Treball de Síntesis amb els alumnes de 1r d'ESO, i
amb l'Institut Marta Estrada van dissenyar un projecte en comú (Música, Emocions i Matemàtiques).
L'Escola de Música organitza tallers per escolars de primària.
Amb l'EMT comparteixen el contingut i el treball de segon de Batxillerat dels alumnes que tenen en
comú.
L'escola continua amb els mateixos projectes educatius amb les escoles sota el Projecte Carles Riera.

Des de l'Escola de Música continuar amb el programa de difusió musical a través dels concerts,
conferències i tallers que organitza la mateixa escola
2016 /jul

També organitza xerrades i conferències, i a finals de juny va organitzar els tallers "Jornades
Impocreació"
2016 /jul
L'escola continua amb la seva programació de concerts mensuals per a les famílies i oberts a la
ciutadania.. Exemples d'aquestes activitats són els concerts: Cicle: "L'un?, L'altre? O tots dos?: les
audions d'alumnes: dins i fora de l'escola.
2016 /des L'escola manté la seva programació de concerts mensuals per a les famílies i oberts a la ciutadania.
2018 /gen L'Escola és un cente de formació, creació i difusió cultural i musical i com a tal organitza una àmplia
programació de concerts, audicions, xerrades, Masterclasses (amb professors propis i externs), cicles
de concerts, etc.
2018 /nov L'escola manté la línia de difusió de les activitats musicals que organitza per a les famílies i la
ciutadania en general.
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Planificar i desenvolupar els ensenyaments obligatoris
Accions
Planificar i desenvolupar el mapa escolar de la ciutat aprovat pel Consell Escolar Municipal, vetllant pel
manteniment de l'oferta suficient d’escola pública obligatòria i postobligatòria.
2016 /jun

Es vetlla per mantenir l'oferta pública que necessitat la ciutat. Aquest any tot i la baixada demogràfica
s'han mantingut obertes totes les línies de P3 de la ciutat, el que ha permés baixar les ràtios d'aquest
nivell en algunes escoles.
2016 /jun L'oferta pública dels Cicles Formatius és insuficient per donar resposta a totes les necessitats.
2018 /gen Hem elaborat un document de PLANIFICACIÓ ESCOLAR de la ciutat amb un seguit de propostes.
Aquest document l'hem compartit amb el Departament d'Ensenyament. N'èstem esperant respostes
per arribar a acords i poder començar la proposta executiva.
2018 /jun Restem a l'espera de la resposta al document que vàrem lliurar al Departament.
2018 /des Estem a punt de tancar un CONVENI amb el Departament on s'expliciten les línees que marquen el
futur i dibuixen el nou mapa escolar de la ciutat.

Obrir a la ciutat una UTE (Unitat Terapèutica Educativa) depenent del centre d'Educació Especial
Montserrat Montero per acollir i tractar els casos de trastorns mentals i conductuals greus dels alumnes
d’educació obligatòria.
Impulsar la creació d'Instituts-escola a la ciutat.
2018 /gen Amb el Departament d'Ensenyament ja hem fet una proposta en aquest sentit. Estem esperant
resposta.
2018 /jun Hem posat la proposta sobre la Taula del Departament d'Ensenyament. N'esperem resposta.

Ampliar l’oferta de Formació Professional d’acord a la demanda del teixit productiu per tal de completar
totes les famílies professionals dels nostres centres.
S'amplia l'oferta amb 2 cicles demanats pel teixit productiu: CFGM de Xarxes, instal·lacions i estacions
de tractament d'aigua, conjuntament amb Sorea, i el CFGS de Programació de la producció en la
Fabricació Mecànica adaptat al Decolletatge amb ADECAT.
2018 /gen El curs ha començat amb 17 inscrits al nou CFGM de Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament
d'aigua, i amb 8 inscrits al CFGS de Programació de la producció en la Fabricació mecànica.
2018 /jun L'oferta es concreta amb l'adequació del CFGS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, perfil
professional Ciberseguretat al Ins. Carles Vallbona, i un Cicle de règim especial esportiu en Futbol,
per una entitat privada al Centre Vallès

2017 /jun

Transformació d'un centre públic de formació professional en centre integral (un centre de refèrència en
les famílies professionals que ofereixen).
2016 /des Durant l'estiu s'han adequat les aules d'electricitat i a partir de gener Paco Puerto ja podrà entrar a fer
formació per l'ocupació a l'EMT, fent doncs del centre un centre amb formació inicial i formació per
l'ocupació (integració dels subsistemes)
2017 /jun S'ha aprovat la realització d'obres al taller de mecànica aquest estiu, per poder ampliar l'oferta en
soldadura i fabriació mecànica a l'EMT, on es podrà fer formació inicial i per l'ocpació amb diferents
entitats com Paco Puerto i Pimec.
2018 /gen Aquest estiu s'han realitzat les obres del taller de soldadura, i a l'estiu del 2018 es completaran, amb
l'ampliació, podent tenir una instal·lació més gran que aculli formació integral en l'àmbit de la
fabricació mecànica i la soldadura.
2018 /jun Les obres d'ampliació del taller ja estan adjudicades i s'acabaran abans de final d'any. A més es fa un
taller pel cicle d'aigües que també s'utilitzarà per empreses per fer formació continuada.
2018 /des Les obres del taller de mecància ja estan acabades, i les de soldadura falta el tema de l'extracció de
fums i el taller d'aigües ja està començat i es preveu que la segona fase es faci a l'estiu del 2019. Les
famílies industrials es concentren a l'EMT

Posada en marxa d'un tercer centre de Formació Professional públic a la ciutat que pugui oferir cicles
formatius de famílies i perfils professionals necessaris per als sectors productius del nostre entorn
(indústries alimentàries, hostaleria, serveis)
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Accions
2016 /jul

2017 /jun

En aquest primer any de mandat, s'ha estat valorant l'estudi fet per la Diputació per veure en quines
famílies professionals hauríem de crèixer i s'ha parlat amb alcaldia de l'estratègia a seguir que al 2017
ja es podrà començar a visualitzar.
S'ha fet una proposta per ampliar l'EMT i separar el què és la ESO de la FP i Batxillerat. Aquesta
proposta es presentarà al Departament d'Ensenyament, per tal de tenir-hi la complicitat necessària per
poder desenvolupar-ho. Estudi arquitectònic fet.

Col·laborar amb els centres educatius en el desenvolupament dels seus projectes, sobretot els públics,
perquè l’assoliment de l’excel·lència i la igualtat siguin una realitat.
2016 /jun
2016 /des
2016 /des
2016 /des
2016 /des
2018 /gen

Exemples com: "La màquina particulare", "Caminada Ciutadana", "Murs que parlen",.. Són indicatius
de la línia de treball que es vol mantenir amb els centres educatius.
Mantenim les propostes de col·laboració i de projectes a través del programa de cultura "COENZIMS"
i restem oberts a les propostes que venen dels centres educatius.
El sevei d'educació coordina i col·labora en el projecte Hort del Congost en el que hi participen els
Instituts Marta Estrada i Antoni Cumella, l'escola bressol Giravoltes i la UEC Parc Estudi.
Aquest primer trimestre del curs s'està col·laborant amb els centres en un nou projecte de Coenzims
amb l'Institut Antoni Cumella, a l'entorn de l'obra de teatre: La desaparició de Wendy.
En aquest trimestre també s'ha desenvolupat el Seminari Univers 2.0 en el que han participat 11
centres educatius de secundària. Aquest seminari va ser una proposta dels mateixos centres.
Al mes d'abril es farà la trobada de Vallesbot on les escoles presentaran els seus projectes de
robòtica. Abans s'ha estat fent formació al professorat.

Suport a l'èxit escolar
Accions
Suport als programes de reforç per a estudiants
2017 /jul

S'ha signat un conveni amb Save de Children i Fundació REIR per cobrir el reforç escolar de 22
alumnes de 5è i 6è de primària de Joan Solans i Granollers. A l'estiu de 2017 12 alumnes de diversos
centres rebran aquest suport.
2018 /gen Amb el projecte de Voluntariat Educatiu també es fa suport escolar a alumnes dels centres Salvador
Llobet i Celestí Bellera. En conjunt (Save de Children més Voluntariat Educativa), 42 alumnes reben
aquest suport.
2018 /nov Aquest curs el programa de reforç de la Fundació REIR s'ha ampliat a 6 escoles. El servei col·labora
en la coordinació i cessió d'espais.

Impulsar programes d'acompanyament a l'escolaritat que ajudin als/les alumnes amb més dificultats a
assolir l'èxit escolar
2018 /gen A Secundària a través del programa ETCÈTERA i del d'INSTITUTS OBERTS es fan diverses accions.
A Primària tenim el Pla d'Entorn i un programa per a afamílies. Tot i així hem posta sobre la taula la
necessitat de definir el PLA GLOBAL.

La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, la ciutat que aprèn.
Accions
Potenciar el sentiment de pertinença a la ciutat de tots/es els/les professionals docents que treballen a la
ciutat, reconeixent la seva tasca.
2017 /jul

A l'inici del curs escolar s'organitza una acció de benvinguda als mestres que s'incorporen per primera
vegada a les escoles de la ciutat.

Construir itineraris de ciutat elaborats pels mateixos alumnes i que els permeti conèixer l'entorn més proper
2017 /jul
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La caminada ciutadana és un projecte liderat per un institut de secundària i coordinat per Educació i
Can Jonch per descobrir rutes i indrets de la ciutat.
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La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, la ciutat que aprèn.
Accions
2018 /gen En el curs 2017-18 hi participen 6 centres de la ciutat. El tema de la jornada és el Bombardeig i ho
lidera el centre l'Estel.
2018 /jun Al mes de maig es va fer la Caminada Ciutdana que és la cloenda a el treball de tot el curs. La
valoració va ser molt positiva.
2018 /nov S'ha començat a parlar de la Caminada Ciutadana del 2019.

Facilitar espais físics per a exposicions i espais en els mitjans (butlletí, ràdio...) per mostrar els projectes
que es desenvolupen en els centres educatius de la ciutat.
2018 /gen Des del punt de vista tècnic s'han posat sobre la taula un parell d'opcions. Esperem la viabilitat i
l'oportunitat de poder-ho implementar.
2018 /des Les sales d'exposicions del Museu de CCNN LA Tela ha esdevingut un espai idoni per a la mostra de
trballs científicis. També RUFA.

Aprofitar els centres educatius quan ja no hi ha activitat docent per obrir-los a la ciutat. Centres
catalitzadors de les propostes que sorgeixin al seu entorn.
2016 /des Els centres educatius es cedeixen per diferents activitats educatives i culturals a les entitats de la
ciutat, tant de manera habitual com esporàdica.
2017 /jul
És constant la cessió dels espais dels centres educatius per a activitats no docents. Els casals d'estiu
o la Granolelrs CUP són entre molts d'altres, exemples d'aquesta voluntat.
2018 /gen Es continua facilitant els espais a centres educatius i entitats. També a ciutadans en general a través
del projecte Patis Oberts.
2018 /jun Es continua treballant en la mateixa línia de facilitar els centres ducatius per la realització d'activitats.

Implementar una senyalètica específica que ajudi a identificar els nostres centres educatius.
2018 /gen Elaborada la proposta.

Reforçar i ampliar la tasca del Consell Escolar Municipal
2016 /des La comissió de la beca Maria Gaja ha preparat la convocatòria de l'edició d'aquest any. La Beca Maria
Gaja està adreçada a premiar projectes que treballin els valors cívics i de ciutadania.
2017 /jul
La continuitat del programa del Voluntariat Educatiu, la convocatòria de la 14 edició de la Beca Maria
Gaja, el programa ETCÈTERA d'activitats extraescolars per adolescents o l'estudi sobre escolarització
han estat impulsats pel CEM.
2018 /gen Es van organitzar dues comissions, una sobre Planificació Educativa i l'altra de Innovació educativa.
2018 /jun Les comissions han treballat durant tot el curs i continuaran el curs vinent elaborant propostes per a la
millora de l'escolarització i la innovació dels centres educatius.

Formalitzar convenis amb empreses de Granollers i de l'entorn que vulguin donar suports als projectes
educatius dels centres de la ciutat.
2018 /gen Hem tingut alguna conversa. Tenim un projecte "model" que és el projecte "CARLES RIERA". També
hem rebut col·laboracions més concretes per a l'EMT. Ens cal però formalitzar un model de proposta
obert i un seguiment "comercial".
2018 /des Les col·laboracions de les empreses amb els projectes dels Centres són molt puntuals i vinculades a
exposiscions i celebracions de determinats esdeveniments. No hem aconseguit un partenariat estable.

Aplicar els criteris d'impacte socioeductaiu en els projectes de les infraestructures, equipaments, obres
públiques, projectes, etc.
2018 /des Continuem treballant amb l'AICE per definir una guia-model.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments educatius, així com dels espais públics on es
realitzin activitats de caire educatiu
2017 /jul
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S'han fet intervencions en alguns centres que afecten a l'accessibilitat: instal·lació de noves baranes a
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La ciutat subjecte educatiu. La ciutat que educa, la ciutat que aprèn.
Accions
Continuar treballant activament en el Comitè Executiu de la Associació Internacional de Ciutats
Educadores i en la Comissió de seguiment de la RECE (xarxa estatal)
2016 /des Diversos serveis de l'Ajuntament participen a les xarxes temàtiques de la RECE: DESIGUALTATS,
PATRIMONI i TURISME, ARTS i EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL.
2017 /jun El mes de març Granollers va acollir l'Assemblea INTERNACIONAL de l'AICE. Mantenim la
partcipació a les xarxes de la REC i a la seva Comissió de Seguiment.
2018 /des Participem activament a la Comisión de Seguimiento de la RECE i al Comitè Executiu de l'AICE. A la
RECE participem en 5 xarxes, i hem estat requerits a participar en reunions, seminaris organitzats per
divereses ciutats: Ciutadella, Orditzia, Vitoria, ...

Educació Infantil 0-3. Escoles bressol.
Accions
Continuar reclamant a la Generalitat el finaçament just de les escoles bressol municipals
2016 /jun

2017 /jul
2018 /jun

El Departament d'Ensenyament no fa cap aportació econòmica. La Diputació de Barcelona
subvenciona 875€ per infant escolaritzat a les escoles bressols municipals, molt lluny dels 1.800€ que
la Generalitzat finançava fa uns anys.
El 26 d'abril de 2016 l'Ajuntament en Ple va acordar aprovar una moció per reclamar a la Generalitat
un finançament adequat per les Escoles.
S'ha reclamat, via judicial, els imports no percebuts dels anys anteriors.

Elaborar i posar en marxa el nou projecte pedagògic de les escoles bressol municipals
2017 /jul

S'ha sol·licitat a la Diputació el suport i l'assessorament per fer un estudi de propostes de millora del
servei d'escoles bressol municipals a la ciutat.
2018 /nov S'ha iniciat l'assessorament, que es va demanar a la Diputació, amb les escoles bressols.

Esports

Potenciar l'esport escolar
Accions
Definir línies d'actuació entre la Generalitat, el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l'Ajuntament pel que fa
a la promoció de l'esport escolar a la nostra ciutat.
2017 /jul

Mantenim la coordinació i col·laboració amb la Generalitat i el Consell pel que fa a les programacions
d'activitat esportiva escolar. L'oferta de l'Ajuntament la complementa a través de les ESCOLES
ESPORTIVES MUNICIPALS.
2018 /gen L'Ajuntament continua treballant amb el programa El Club a l'escola i col·laborant amb el Consell
Esportiu del Vallès Oriental.

Col·laborar amb escoles i centres educatius de secundària per definir les línies d'actuació en l'esport
extraescolar en aquesta etapa.
2017 /jul
Actualment estem donant suport a les seves demandes i als seus projectes.
2018 /gen Els centres de secundària tenen la seva propia organització interna. Des del Servei d'Esports es dona
el suport que els centres demanen.

Promoure un programa d’activitats extraescolars esportives/recreatives
2017 /jul
Es promouen aquestes activitats a través de les Escoles Esportives.
2018 /gen Aquesta acció es treballa mitjançant les escoles esportives (programa El club a l'escola).
Complementariament si suma el programa AFIS pediàtric
2018 /des Les escoles esportives i el programa AFIS pediàtric son els dos programes d'aquesta Acció
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Potenciar l'esport escolar
Accions
Afavorir la coordinació entre els centres escolars i els clubs per tal de facilitar la pràctica esportiva als i les
alumnes.
2017 /jul

A les escoles esportives es treballa amb el programa "EL CLUB A L'ESCOLA" que permet donar a
conèixer els clubs de la ciutat a tots els nens i nenes. I facilitar l'accés a la pràctica esportiva.
2018 /gen Acció que es porta a terme amb el programa de les escoles esportives "El club a l'escola". Actualment
està en revisió i anàlisi de cada al proper curs
2018 /des Les escoles esportives municipals, anomenades"El cllub a l'escola" cobreixen aquesta funció, afavorin
que siguin els clubs els que realitzin l'activitat esportives de les escoles esportives.

L'esport, element d'identitat de la ciutat. Patrimoni esportiu.
Accions
Crear un itinerari que recorri els espais històrics de l'esport de la ciutat.
2017 /jul

Hem fixat un primer itinerari que recull els espais ESPORTIUS de la ciutat al llarg de la seva història.
Cal ampliar-lo a les seus socials.

Elaborar una senyalètica especial pels espais significatius de la història del nostre esport.
Crear una col·lecció de pòsters i postals de la història de l'esport granollerí
2018 /gen Estem preparant un pla executiu de producció i difusió del projecte.

Elaborar una història gràfica de l’esport (web, exposició i publlicació)
2017 /jul

Aquesta tardor hem de tancar acords amb l'Editorial Alpina per tancar l'execució.

Fer un Museu de l'Handbol al Palau d'Esports, conjuntament amb el club BM Granollers.
2018 /des Damunt de la taula hi ha primeres propostes que s'estan treballant amb el club

Manteniment instal·lacions esportives
Accions
Elaborar document estàndard sobre el manteniment de les instal·lacions esportives.
2017 /gen En aquests moments s'està actualitzant per incloure les accions aportar a treme dins el 2018.
2017 /jul
S'ha elaborat un document de l'estat actual de totes les instal·lacions. El document conté necessitats i
propostes d'actuació.
2018 /des El document elaborat s'ha actualitzat. S'incloran les previssions económiques per poder-hi fer front
amb més garanties. D'es del Serve de Serveis tenen contemplades les accions del programa de
manteniment preventiu.

Seguir eliminant les barreres arquitectòniques de les instal·lacions esportives, com per exemple instal·lant
un ascensor al Palau d’Esports que millori l’accessibilitat entre la planta baixa i el segon pis de l’espai
multiusos.
2017 /jul

D'acord amb el servei d'obres i projectes estem adequant pregressivament les instal·lacions seguint
un pla i adequant-nos a les possibilitats pressupostàries.

Continuar amb la instal·lació de plaques solars i mesures d’estalvi d’aigua i energia en les actuacions de
remodelació de les instal·lacions esportives municipals.
2018 /gen Actualment s'està treballant un estudi d'eficiència energètica en el palau d'Esports (amb la participació
de la Diputació de Bcn).
2018 /des En breu, la Diputació farà entrega de la porposta d'estalvi energètic en el Palau d'Esports. S'ha fet el
manteniment corresponent en les instal·lacions de plauqes solars a les altres instal·lacions esportives.

Ampliar i millorar les zones de vestidors i magatzems del camp de futbol de Ponent.
24/04/2019
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Manteniment instal·lacions esportives
Accions
2017 /jul

S'han fet els primers dibuixos de l'avantprojecte. S'ha consignat la dotació pressupostària per tal que
durant la propera temporada l'obra es pugui executar.
2018 /gen En fase de valoració de les empreses presentades. Es preveu l'inici de les obres el mes de juny.
Durada entre 3 i 4 mesos.
2018 /des Per problemes aliens a l'Ajuntament -a última hora l'empresa adjdicatària va renunciar a fer l'obraaquesta remodelació s'ha pospossat a juny de 2019.

Optimitzar i potenciar el gimnàs de les pistes d’atletisme.
2018 /gen Instal·lades les màquines de treball cardiovascular. Pendent de la separació i finalització del projecte
el proper estiu.
2018 /des En aquests moments estant finalitzant les obres de separació de la zona cardiovascular i el gimàs. El
gener'19 ja estarà operatiu. La seguent fase serà la millora del paviment del gimnàs.

Equipar amb marcadors electrònics els camps de futbol de la ciutat.
2017 /jul

En l'actualitat tots els camps de futbol de la ciutat tenen marcadors electrònics. L'única execpció és el
camp de la Font Verda.
2018 /des Prevista la instal·lació abans del juny 2019.

Estudiar la reestructuració dels espais del Pavelló Municipal, traslladant les oficines a la part superior
d'autoritats i reconvertint la zona inferior en un espai multifuncional.
2018 /gen Encarregat a Obres i Projectes el projecte previ

Seguir millorant el passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom, en definitiva, considerar-lo com
un espai esportiu no convencional.
2018 /des S'està treballant des de Medi Ambient. Es preveu il·luminar i pavimentar una part del Passeig.

Actualitzar la il·luminació de les instal·lacions esportives amb equips de baix consum.
2016 /jun
2017 /jul

Des d'Obres i Projectes s'ha començat a treballar en aquest projecte.
Estem actuant de manera sistemàtica en aquest sentit quan les oportunitats de canvi i/o substitució de
làmpades ens ho permet.
2018 /gen Ja s'ha actuat en el camp de futbol de la Font Verda amb la instal·lació de leds a les torres del camp.
Un estudi d'eficiència energètica ho proposarà pel Palau d'Esports (s'està redactant per part de la
Diputació).
2018 /des Quan es realitza un canvi en la il·luminació, en la messura del possible -si la instal·lació electrica ho
permet- s'està avançant per fer la substitució amb elements de baix consum

Pla de comunicació externa i interna dels equipaments esportius municipals
2017 /jul

A través de les XARXES de "GRANOLLERS ESPORTS" mantenim una informació propera,
accessible i immediata amb els usuaris.
2018 /gen Continuem treballant amb les xarxes socials. S'està treballant en la senyalètica del Palau d'Esports.
2018 /des Pendent de la elaboració del Pla de forma definivita, juntament amb Imatge i Comunicació municipal

Renovar les instal·lacions d’aigua i gas de tots els equipaments d’esports
2017 /jul
Es va fent seguint les fases previstes.
2018 /des Realitzat en el primer trimestre de l'any a totes les instal·lacions on es requeria aquesta actuació.

Actualitzar el grup elèctric i de baixa tensió del Palau d’Esports.
2018 /des Es realitzen les accions de manteniment requerides

Espais lliures i espais naturals per a la pràctica esportiva: crear circuits per anar a peu o en bicicleta i
senyalitzar-los.
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Manteniment instal·lacions esportives
Accions
2018 /gen El nou programa "GRANOLLERS Camina" està treballant en la idenficiació de nous rutes per anar a
caminar. Aquest camins es penjaran a la web un cop finallitzada la feina prevista (definir itinerari,
identificació de punts destacables, etc.)
2018 /des S'està treballant en recorreguts a peu (entre 8 i 10), urbans i semi urbans i que entre ells es puguin
enllaçar.

Promoure la utilització de les instal·lacions esportives municipals per a actes culturals, socials, escolars i
empresarials.
2018 /gen Més que promoure expressament, es treballa per fer viables totes les propostes que es presenten a
Esports.

Ampliar la zona esportiva del parc firal per a ús lliure i/o regulat de les instal·lacions.
Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat (tennis taula, bàsquet, etc.).
Elaborar un projecte d'usos del Palau d'Esports per als propers 25 anys
2017 /jul
Estem treballant en un primer document-esborarny.
2018 /des S'està treballant en la remodelació de tota la instal·lació i el seu entorn

Ampliar els vestidors i magatzems del camp de futbol de Can Gili
2017 /jul

Elaborat el projecte. Prevista l'execució l'estiu del 2018 (quan no hi ha activitat esportiva).

Elaborar Pla de manteniment específic pel Palau d'esports
2018 /oct

Reunions preliminars amb la Diputació de Barcelona i l'empresa CUBIC per concretar estructura de
l'inventari i del pla de manteniment
2018 /nov Inici treball de camp per elaborar inventari dels elements que ha de contenir el Pla de manteniment.

Construcció de nous equipaments esportius
Accions
Construir el nou camp de futbol de Palou.
2018 /des Problemes amb els permisos estan endarrerint l'execució del nou camp de futbol

Estudiar les necessitats de zones d'aigua de la ciutat
Analitzar la viabilitat de construir pistes d'esports de sorra (volei platja, handbol platja...)
2018 /jul

Projecte per la construcció de dues pistes poliestportives en redacció amb lliurament aquest mes de
juliol, per poder procedir a la seva aprovació i licitació
2018 /des S'ha construit una pista de sorra just davant del pav. de Can Bassa

Impulsar la funcionalitat del Palau d'Esports i estudiar la possibilitat de cobrir les pistes d'handbol exteriors.
Estudiar la possibilitat de construir una zona de fitness/salut, centre de recuperació. Instal·lar LED o vídeo
marcadors.
2018 /gen Ha estat ja presentada una proposta inicial per treballar juntament amb altres Serveis.
2018 /des S'està elaborant el projecte del "nou Palau d'Esports" per donar resposta a les necessitats dels
propers 25 anys. Inclou els aspectes d'aquesta acció.

Promoure i vetllar per l'accessibilitat dels equipaments esportius, així com dels espais públics on es
realitzen activitats de caire esportiu
2018 /gen Forma part de "l'acessibilitat en els equipament municipals"
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Enfortiment xarxa associativa vinculada a l'esport
Accions
Actualitzar l'enquesta d'hàbits esportius locals.
2018 /gen Es preveu realitzar una nova enquesta per veure l'evolució dels hàbits esportius (l'última es va
realitzar el 2010).
2018 /des Prevista pel primer semestre de 2019

Elaborar projectes que permetin la col·laboració i la interacció de les entitats
Impulsar el Consell Municipal de l’Esport. Crear el grup de debat, recerca i innovació en l’esport.
Determinar els objectius i les estratègies del Consell Municipal de l’Esport pels propers quatre anys.
2017 /jul
El Consell ha estat formalitzat i s'han creat comissions de treball.
2018 /gen Pendent de començar a treballar per comissions: Formació, Equipaments esportius i Entitats.

Donar suport a la gestió de les associacions amb cursos de formació i l’assessorament des del Servei
d’Esports.
2018 /gen Forma part del Consell Esportiu.

Promoure programes de formació per a les juntes esportives en funció de les necessitats que es vagin
plantejant i expressant.
2018 /gen Forma part dels treballs de les Comissions del Consell municipal.

Generar amb les entitats de la ciutat un programa de “qualitat esportiva”.
2018 /des Ho està treballant el Consell Municipal de l'Esport

Continuar amb les ajudes econòmiques als nois i noies per facilitar la pràctica esportiva
2016 /jun

El Servei d'Esports ha tramitat ja les beques per a la promoció de l'esport per a persones desfavorides.

Atraure esdeveniments que reforcin la capitalitat esportiva de Granollers (p.ex. Mundial
d'handbol femení) i acompanyar i fer créixer els existents (p.ex. Granollers Cup, la Mitja, etc)
Accions
Treballar amb les entitats locals per aconseguir el reconeixement de Granollers com a Marca de
Destinació de Turisme Esportiu (DTE).
2018 /gen Es treballa pel reconeixement de Granollers com a ciutat esportiva, mitjançant diverses accions. Una
d'elles serà la marca DTE.

Continuar treballant per la captació d'esdeveniments esportius. En aquest sentit es proposa la presentació
de la candidatura per ser la seu del Campionat del Món d'handbol femení de 2021/2023
2017 /jul

Granollers serà seu campionat del Món d'Handbol femení 2021.

Organitzar el Campionat d'Espanya d'atletisme cadet
2016 /jul
2017 /jun

Celebrat els dies 9 i 10 de juliol.
Un any més, s'ha celebrat el Campionat a Granollers.

Esport i formació esportiva
Accions
Consolidar les accions formatives (el maig formatiu) per seguir acompanyant les entitats, els pares, les
mares, els entrenadors, directius i tot l'espectre de persones vinculades a l'esport local, per tal de donar
eines d'ajut al dia a dia
2018 /gen Es decideix no tornar a ofertar el maig esportiu i per tant s'està treballant dins el Consell municipal de
l'Esport un nou programa amb un nou format per facilitar la formació als clubs i entrenadors.
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Esport i formació esportiva
Accions
Impulsar la coordinació de l'equip de treball d'especialistes de medicina de l'esport del Centre de Medicina
de l'Esport i l'Hospital de Granollers.
2018 /gen Aquest objectiu el recull la nova licitació de personal especialista en el Centre de Medicina de l'esport.
Un cop feta aquesta, es preveu obrir contactes amb l'Hospital i altres, si s'escau.
2018 /des Feta l'adjudicació de serveis mèdics a una empresa especialitzada, es preveu contactar amb l'Hospital
de Granollers per compartir sinergies.

Fer de “L’observatori de l’esport a Granollers” una eina de recerca de dades que ajudi a la gestió de les
entitats i a determinar les millors polítiques esportives.
2018 /des Fetes les primeres accions amb alguns clubs. Cal actuar amb tots

Esport i empresa
Accions
Fer del projecte Amics de l'Esport, l'eina de referència pel mecenatge esportiu, per part d'empreses locals
disposades a col·laborar amb els diferents programes d'esport per tothom a la ciutat.
2017 /jul

Continuem treballant amb les empreses per vincular-les als nostres projectes i programes.

Esport i lleure
Accions
Impulsar la pràctica esportiva fora de les instal·lacions esportives: espais urbans i naturals, com a zones
de pràctica esportiva, de forma organitzada o informal.
2016 /jul
S'està treballant per tal de millorar els espais on la gent va a caminar i còrrer.
2018 /gen S'ha posat en marxa un nou programa (Granollers Camina) que treballa en aquesta linia.
2018 /des Consolidat el programa Granollers Camina, amb una acceptació molt alta. S'ha obert un programa
pilot "mentres ells fan esport, tu també" diriguit a mares i pares que porten els fins i filles a entrenar

Conjuntament amb altres àrees seguir editant guies de circuits naturals i urbans de Granollers

Esport i salut
Accions
Consolidar el programa AFIS pediàtric a les escoles de primària de Granollers
2016 /jul

El programa ha obtingut diversos reconeixements. Entre d'altres els de: F. Catalana per a l'esport,
banc de bones pràctiques municipals, i PAAS de la Conselleria de salut.
2016 /jul
Ha finalitzat ja la segona edició d'aquest programa, molt ben acceptat per totes les parts.
2017 /des Totalment consolidat.

Joventut

Cultura i oci
Accions
Mantenir el Festival Musik'N'Viu com a festival d'estiu de música de referència a la comarca, ampliant la
seva projecció i treballar en l'entrada de noves entitats organitzadores que permetin la seva consolidació.
2016 /jun

L'edició de 2016 s'ha organitzat amb la participació de noves entitats en les modalitats KIDS i
FESTIVAL.
2017 /gen L'edició de 2017 s'ha organitzat amb la participació de noves entitats en les modalitats KIDS i
FESTIVAL
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Cultura i oci
Accions
Seguir impulsant l'oferta pública d'oci nocturn de la ciutat a través dels diferents espais existents (GRA,
Roca Umbert, etc.).
2016 /jun S'han programat els cicles DNIT i CONCERTS DE LLUNA PLENA, com a propostes d'oci nocturn.
2017 /gen Es manté durant l'any 2017 la programació dels cicles DNIT i CONCERTS DE LLUNA PLENA, com a
propostes d'oci nocturn.

Donar suport a les activitats d'oci alternatiu a la ciutat obertes a tothom.
2017 /gen Treball per identificar les activitats d'oci alternatiu.

Impulsar la col·laboració entre les entitats juvenils i equipaments culturals com la NauB1 per fomentar una
ampliació de la oferta d'oci nocturn de la ciutat
2016 /jun

S'ha afavorit la participació d'entitats juvenils en la programació de la NAUB1, en el marc del MUSIK N
VIU OFF 2016.
2017 /gen S'ha consolidat la participació d'entitats juvenils en la programació de la NAUB1, en el marc del
MUSIK N VIU OFF 2017.

Impuls a projectes de creació dels/les joves
Accions
Impulsar nous projectes d'expressió artística a nivell amateur amb els i les joves, oferint l'equipament
juvenil GRA com a espai per a la difusió de les seves primeres obres.
2018 /mar Concurs [És] Música, Gra d'Or, Mostra el teu Talent, enfocats a promocionar les habilitats artístiques
dels i les joves per fer-ne visible la creativitat i el talent, i impulsar-ne el creixement en el camp cultural
i creatiu.

Crear un espai de treball entre els diferents serveis i equipaments culturals de la ciutat per tal de fomentar
una programació cultural jove i fomentar l'accés dels joves a l'oferta cultural de la ciutat.
2017 /des Tenim el programa ETCÈTERA.
2018 /des Continuem treballant i ampliant el programa ETCÈTERA

Potenciar el desenvolupament de projectes conjunts entre el GRA i Roca Umbert per al foment, la
formació, la creació, la promoció i la difusió de projectes artístics juvenils.

Formació per a joves
Accions
Desenvolupar, en el marc de l'Assessoria Acadèmica, nous projectes d'orientació universitària i de
formació professional adaptats a les noves ofertes formatives i en coordinació amb el Consell Municipal de
la Formació Professional i de l’Ocupació.
2018 /gen Al Servei d'Orientació i Informació Acadèmica s'ofereix orientació formativa als joves de la ciutat en
diferents àmbits: estudis reglats i no reglats a Catalunya, oferta formativa a Granollers, Erasmus+ i
ocupació segons els estudis.

Ampliar l'oferta horària de les sales d'estudi.
2017 /gen S'han incrementat els horaris de servei de les sales d'estudi, per la qual cosa la ciutadania disposa
d'una oferta horària més àmplia. Aquesta acció prevista en un inici pel 2018 s'ha pogut executar
durant el 2017.

Fomentar l'aprenentatge d'idiomes a través dels tallers i activitats de la programació estable del GRA.
2018 /gen Inici del curs Let's Speak English al GRA, per a joves de 16 a 35 anys. Fomenta la pràctica de la
conversa.
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Formació per a joves
Accions
Potenciar l'educació i la formació en el lleure i el voluntariat, a través de l'Assessoria Acadèmica de
l'Oficina Jove.
2018 /gen Curs de monitor/ora de lleure al GRA.
2018 /gen Al Servei d'informació juvenil s'ofereix informació d'allotjaments i transports, estades solidàries, camps
de treball, tràmit de diversos carnets útils per la mobilitat dels joves, etc.

Treball per a joves
Accions
A partir dels recursos existents per al programa europeu de Garantia Juvenil, establir mètodes de treball
dins les xarxes existents entre administració, agents educatius i agents empresarials per unificar serveis i
processos a l'hora d'oferir serveis
2017 /jun

Es desenvolupa el programa de Garantia Juvenil quan hi ha convocatòries.

Salut per a joves
Accions
Impulsar, a través del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació de Secundària
(PIDCES), campanyes de prevenció contínues sobre drogues, salut, sexualitat i altres, i fomentar
tanmateix estils de vida i conductes saludables
2017 /jun Durant l'any 2017 s'impulsarà el nou programa "Salut i festa".
2018 /ago Implementació del Punt G, que es trobarà en algunes de les festes que es celebren a la ciutat, per
promoure l'educació sexual.

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

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

Foment de la participació juvenil
Accions
Impulsar la redacció del nou Pla Local de Joventut 2017-2021.
2018 /jun

Després de la fase de diagnosi, s'inicia el disseny i redacció del Pla. Es preveu aprovar-ho a finals
d'aquest any.
2018 /nov Aprovat el Pla Local de Joventut 2019-2022

Promoure noves formes de participació juvenil amb les entitats de joves, els grups i l'alumnat de centres
de secundària
2018 /gen A través del nou Pla Local de Joventut s'han dissenyat aquests nous formats.
2018 /des Hem impulsat el FÒRUM de les ADOLESCÈNCIES del que n'han de sortir noves propostes.

Incrementar les activitats per a joves en els barris de la ciutat. Activitats en les que els propis joves
participin en el seu disseny i producció.
2016 /des Estem tancant el programa "ECOLA A TEMPS COMPLERT". I hem començat a tenir converses amb
persones referent en el món del lleure amb les que volem construir un espai per compartir el projecte.
2018 /gen Ho estem treballant a través de dos tallers del programa ETCÈTERA.
2018 /des Mantenim els 2 tallers, BINOMIS, ETCÈTERA a Can Bassa i a Congost
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Foment de la participació juvenil
Accions

Treballar de manera coordinada entre els joves representants estudiantils i els serveis de l'Ajuntament per
seguir fomentant la seva participació en la resta d'àmbits de la ciutat.
2018 /gen Tenim el FÒRUM de delegats i delegades. A través del nou Pla Local de Joventut tindrem propostes
per canalitzar-ho.

Potenciar els centres de secundària com a espais de trobada i convivència de molts joves i el seu ús fora
d'hores lectives
2016 /jun

Des del Servei de Joventut es participa en un grup de treball transversal creat per donar resposta a
aquesta necessitat.
2017 /gen Es contempla que el projecte "ETCÈTERA" pugui donar resposta a aquesta acció.

Associacionisme entre joves
Accions
Potenciar la coorganització d'activitats i cogestió de projectes amb joves.
2017 /gen Es desenvolupen diversos projectes en aquest sentit, entre els que destaca el Musik N Viu.

Donar suport a les iniciatives juvenils que tinguin un ressò a la ciutat amb l'objectiu d'impulsar i facilitar
l'associacionisme juvenil.
2017 /gen Es dona resposta a aquesta acció mitjançant l'impuls del nou projcete "Viver de projectes joves".

Fomentar la creació de projectes conjunts entre les entitats juvenils de la ciutat, donant eines, recursos i
acompanyament a les iniciatives que sorgeixen en aquest sentit.
2018 /gen Des del GRA procurem fer acompanyaments en aquests sentit. En tenim experiències amb èxit.

Ampliar l'oferta de formació per a entitats residents al GRA i adequar-la als seus interessos.
2017 /gen En el marc de l'adjudicació del nou contracte per a la gestió i dinamització dels programes de joventut,
es desenvolupen línies d'actuació en aquest sentit.

Accés a l'habitatge per part de joves
Accions
Mantenir la borsa jove de lloguer i ampliar els serveis d'assessorament en temes d'habitatge als nous
mètodes d'accés i tinença d'habitatge, com el cooperativisme
2017 /des A través de les dues convocatòries del Pla d'Habitatge s'han atorgat 49 subvencions al lloguer
d'habitatge per a joves d'entre 18 i 35 anys.

Promoció Educativa

Programes i projectes per a la inclusió i cohesió social
Accions
Promoure la signatura d'un Pacte municipal per a l’educació per tal d'ajudar a revertir els processos de
segregació escolar que pateixen alguns centres de la ciutat.
Tenim un primer document del treball sobre segregació escolar que ens ha fet la FUNDACIÓ BOFILL i
l'hem presentat al Consell Esoclar Municipal.
2018 /gen Després de l'Estudi sobre SEGREGACIÓ hem impulsat un treball de dues taules del Consell Escolar
Municipal que volen generar un CONSENS per avançar cap a un pacte.

2017 /jun

Avançar en una escolarització equilibrada de l'alumnat en tots els centres sostinguts amb fons públics
garantint l'accés en condicions d'equitat, treballant estretament amb la comissió d’escolarització
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Programes i projectes per a la inclusió i cohesió social
Accions
2017 /jun

L'estudi sobre segregació escolar que està fent la F. BOFILL s'ha presentat al Consell Escolar
Muncipal. El dia 3 de juliol es farà una simulació sobre zonificació escolar de la ciutat.
2018 /gen Després de l'estudi de segregació hem impulsat una taula per analitzar les propostes que se'n deriven.
A la taula, on hi ha representants de tota la comunitat educativa, procurarem consensuar propostes
per avançar en aquest sentit

Promoure i ampliar projectes d’aprenentatge-servei als centres de la ciutat.
2017 /jul

Des del curs 15-16 el lideratge dels programes educatius d'aprenentatge i servei els ha assumit el
Centre de Recursos Pedagògics del Departament d'ensenyament i han passat a ser projectes de
servei comunitari. Des d'Educació col·laborem en l'implementació
2018 /gen Tenim alguna proposta en el programa ETCÈTERA.

Desenvolupar i potenciar el Pla Educatiu d'Entorn, recuperant la figura de l'integrador social com a
professional que exerceixi d'interlocutor i mediador entre l'escola i l'entorn familiar
Ampliació i dotació de més recursos del programa de beques, fent que arribin també als alumnes
d'Educació Secundària i ampliant les oportunitats educatives dels nostres infants i joves (activitats
extraescolars i formació musical, per exemple) .
2016 /des Dins del Pla de Xoc hi ha una dotació de 30.000 euros destinada a beques de menjador per alumnes
d'Educació Secundària. I es mantenen les beques de material i llibres. Aquestes partides es gestionen
des de Serveis Socials.
2017 /jul
El curs 16-17 d'han atorgat 139 beques de menjador per a alumnes de secundària. Pel proper curs 1718 s'estan valorant un total de 426 sol·licituds.

Acció Comunitària i Benestar
Acció Comunitària

Crear, mitjançant conveni amb el Col·legi d’Advocats de Granollers, un ampli programa de
sensibilització sobre l’exercici dels drets de les persones, que aprofundeixi en diversos
aspectes legals i de respecte (Aula dels Drets -i Deures-).
Accions
Detecció de necessitats educatives en la ciutadania que requereixin d'accions formatives/divulgatives en
relació a l'exercici de drets i deures i de l'educació en valors
2016 /mar Recull de casuística en el si del grup de treball transversal constituït sobre Civisme i Convivència.

Establiment d'un conveni amb el Col·legi d'Advocats de Granollers per sensibilitzar la ciutadania sobre
l'exercici dels drets i deures de les persones, mitjançant un programa d'actuacions divulgadores i
formatives
2016 /set

S'afegeix com a recurs dins la Guia d'Activitats Educatives de l'Ajuntament el vídeo Share (editat pel
Col.legi d'advocats) que tracta sobre l'assetjament a les xarxes. Aquest taller va dirigit a alumnes de 3r
i 4t d'ESO i postobligatòria.
2016 /des Dos centres educatius d'ESO han sol·licitat el Taller Share, gestionat per la Comissió de DDHH del
Col·legi d'Advocats de Granollers.

Dissenyar i dur a terme tallers educatius de convivència i civisme adreçats a escoles i també a
altres col·lectius.
Accions
Realització de tallers i creació de nous formats en funció de les necessitats detectades i dels mitjans de
relació com ara les xarxes socials basades en TIC
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Dissenyar i dur a terme tallers educatius de convivència i civisme adreçats a escoles i també a
altres col·lectius.
Accions
2016 /nov Realització de 6 tallers de civisme amb la participació de 132 alumnes de 2on de primària. Aquest és
el 8è any que es realitzen aquests tallers on ja hi ha participat 1.591 alumnes.
2017 /nov Reunió amb el Centre de recursos pedagògics per preparar un nou format de taller de cara al 2018
que incorporarà les noves tecnologies mitjançant un videojoc interactiu.
2017 /des Aquest any es fan tallers a 2 escoles: Granullarius i Escola Granollers, 4 classes, 83 infants en total.
2018 /mai Reunió amb IES Carles Vallbona (04-05-18), per veure si l'alumnat del CSInformàtica pot fer la
programació del programa MINETEST, tot fent un conveni.
2018 /des S'han realitzat tallers a 3 escoles; Joan Solans, Escola de Granollers i Granularius. 5 classes i 106
alumnes.

Crear i coordinar el nou Pla d’Actuació pel civisme i la convivència (2015-2019), que agrupi els
programes adreçats a millorar la convivència cívica a la ciutat. Amb la implicació de les
entitats i col.lectius de la ciutat.
Accions
Revisió del Pla d'Actuació pel Civisme i la convivència (2011-2015)
2016 /jul
2017 /jul

S'ha iniciat la revisió del Pla de civisme 2011-2015.
Disposem de la tercera versió del Pla de civisme i comencen a realitzar-se algunes de les accions:
presentació de l'oficina, diagnosi de la ciutat, intervenció a diferents barris, etc.

Creació d'un grup de treball amb l'objectiu de redactar el nou Pla d'Actuació pel Civisme i la convivència
2016-2019
2016 /mar Constitució del grup durant el mes de març, i primera reunió de treball posterior.
2016 /jun Segona reunió de treball on es plantegen les línies del nou Pla de civisme i convivència que
s'engegarà principis de 2017.
2018 /jun Diverses reunions grup motor civisme per prepara accions campanya que s'iniciarà al juliol 2018

Accions de lideratge, execució i avaluació de les accions del Pla de Civisme i Convivència 2016-2019
2018 /jun

Participació a diferents reunions amb serveis i imatge i comunicació per crear accions per promoure el
civisme a la nostra ciutat

Crear instruments que afavoreixin la cohesió social, el diàleg intergeneracional i el respecte
per l’espai públic.
Accions
Realització d'un diagnòstic de cada barri, amb elaboració d'un sociograma, mapa de conflictes, xarxa
d'equipaments municipals, comerços, centres de salut, espais per a gent gran, per a infants, centres
educatius, esportius, etc.
2016 /mar Revisió d'incidències rebudes en l'espai públic, i elaboració de mapes amb geolocalització d'aquestes.
2017 /gen Previst disposar d'un model de fitxa per territori (barri/districte) amb els indicadors estructurals,
d'incivisme, de conflictes de convivència, i indicadors positius de fortaleses.
2017 /jun S'inicien els contactes amb els presidents i presidentes del barri de Can Mònic.
2017 /jul
Finalitzada la intervenció al barri de can Mònic, no cal organitzar cap reunió a nivell de bloc.
2017 /nov Reunió política i presentació de l'oficina de suport a CCVV amb l'entitat Granollers nord i
representants de les CCPP del barri. 20/11/17: 20 assistents.
2018 /jun Presentació oficina amb presidents CCVV amb participació de l'Alcalde i regidors.4 reunions als barris
de Can Gili, Congost, Can Bassa i Granollers Nord, 59 persones assistents

Dinamització de la comunitat mitjançant dinàmiques participatives als barris (com ara la recerca-acció
participativa)
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Crear instruments que afavoreixin la cohesió social, el diàleg intergeneracional i el respecte
per l’espai públic.
Accions
2016 /des S'està planificant una actuació (inclosa dins el Pla de Civisme) per fer partíceps a les entitats veïnals
de la difusió i promoció de comportaments cívics a la via pública. Està previst iniciar aquesta acció al
primer trimestre de 2017.
2018 /mar El 7 de març es realitza un taller de tancament amb totes les persones i entitats participants a les
entrevistes

Centre d'Informació de Recursos per a Don

Enfortir les línies d'actuació envers la violència de gènere, intervenint-hi de manera integral
Accions
Consolidació d'un recurs preventiu i psicopedagògic d'atenció integral a fills/es de dones víctimes de
violència masclista per prevenir els seus efectes negatius de la violència en el seu desenvolupament i la
seva salut emocional i afectiva
2015 /jun

Servei d'atenció especilitzat a nens i nenes víctimes de violència masclista, dins del Pla de Xoc de
l'Ajuntament de Granollers (juny-desembre 2015)
2016 /jul
Servei d'atenció especilitzat a nens i nenes víctimes de violència masclista, dins del Pla de Xoc de
l'Ajuntament de Granollers (durada prevista de 2 anys). Es gestiona des de Serveis Socials. Projecte
transversal i interdisciplinar.
2017 /jun El projecte està en fase de consolidació. El projecte ha estat molt ben acollit pels usuaris i
professionals. Pel que fa al primer semestre del 2017 s'ha atés un total de 11 nens i nenes que han
rebut suport psicològic.
2017 /des Durant el segon semestre s'han atés un total de 10 menors, s'ha tancat l'any amb un total de 21
casos, que han generat una mitjana de 40 sessions de suport terapèutic mensual.
2018 /jul
De gener a juny en relació a derivacions des del CIRD: s'han atés un total de 6 menors que han
generat una mitja de 6 sessions individuals i un total de 1 sessions grupals.
2018 /des Durant tot l'any 2018, en relació a derivacions des del CIRD: s'han atés un total de 17 menors que han
generat una mitja de 11 sessions individuals i un total de 2 sessions grupals.

Creació d'un programa en xarxa de prevenció de la violència de gènere entre adolescents
2016 /oct

Creació de la Comissió de Dispositiu Jove per a la prevenció de conductes de risc entre els i les
adolescents. Col·laboració del CIRD en l'àmbit de la prevenció de la violència masclista. Participen
Salut Públia i Joventut, qui lidera.
2017 /jun Posada en marxa del Punt G, dispositu d'atenció, prevenció i reducció de riscos en els entorns de
festa vinculat al protocol contra les agressions sexistes en contextos (3.000 visites i 58 coductes o
agressions detectades).
2018 /jun Formació a les professionals del punt G sobre atenció en casos de violència masclista en entorns de
festa.
2018 /jun Suport en la revisió del protocol contra les agressions sexistes en espais de festa de les entitats de la
ciutat: dinamització de la sessió de treball oberta a la ciutadania
2018 /ago 2a edició del Punt G durant els dies de Festa Major

Revisió del Protocol local d'intervenció sobre la Violència Masclista, incloent Jutjats de Granollers, Col·legi
d'Advocats i serveis de Salut Mental
2016 /feb

Establiment d'un conveni de col·laboració amb la "Federación de Unión de Cerrajeros de Seguridad"
per a les dones víctimes de la violència masclista.
2016 /nov Realitzada la formació específica per a les persones membres dels diferents serveis que formen part
del Protocol, i inici del treball de l'actualització del mateix a través de l'empresa externa encarregada
de donar suport a aquesta revisió.
2017 /des Aprovació del Protocol al Ple del 28 de novembre de 2017.
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Enfortir les línies d'actuació envers la violència de gènere, intervenint-hi de manera integral
Accions
Ampliació de l'atenció i tractament integral a la resta de supòsits de violència masclista, més enllà dels
relatius a l'àmbit de la parella
2016 /gen Atenció social especialitzada i seguiment a qualsevol cas de violència masclista. L'atenció psicològica,
de moment, és exclussiva per a les relacions de parella (violència masclista en l'àmbit de la parella).
2016 /des Es comencen a donar les primeres visites d'atenció social especialitzada en violència masclista més
enllà de la violència de gènere, atenent a la nova realitat. La majoria són de l'àmbit laboral.

Mesures de priorització de l'accés a l'habitatge social en dones víctimes de violència de gènere
2016 /jun
2017 /jul

Establiment de relació directe amb la "Mesa d'emergències d'habitatge" per a les dones víctimes de
violència masclista". Realització de sol·licituds, informes, seguiment i coordinació.
Es continua en aquesta línia. Les properes subvencions dirigides al lloguer preveuen el col·lectiu de
dones víctimes de violència de gènere.

Reforç del suport psicològic i jurídic a dones ofert des del CIRD
2017 /jul
Procés de licitació d'aquests contractes.
2019 /gen L'equip del CIRD compta amb una psicòloga especialitzada en violència de gènere dins l'àmbit de la
parella i una advocada especialitzada en temes de gènere.
2019 /mar S'ha ampliat l'horari d'atenció psicològica de 23 a 29 hores setmanals.

Implementació de la transversalització de gènere en la política pública local
Accions
Pròrroga del II Pla d'Igualtat de Gènere per a la Ciutadania 2012-2015 per al període 2016-2019
2017 /jun

La Diputació ens notifica l'otorgament del suport tècnic per l'avaluació del II Pla d'Igualtat. S'iniciarà al
mes de setembre amb una formació en indicadors.
2017 /des S'ha iniciat l'avaluació del II Pla d'igualtat.
2018 /jun Aprovació al Ple municipal del 25 de setembre de 2018 del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania
2018-2022
2018 /set Creació de l'aplicatiu de seguiment i avaluació del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania 20182022

Desenvolupament d'un pla de formació especialitzat i sectoritzat en igualtat de gènere per al personal
municipal
2015 /jun
2015 /nov
2016 /mai

2016 /nov

2018 /nov

Realització de la formació "Llenguatge no sexista, llenguatge inclusiu" en el marc de la formació
especilitzada en igualtat de gènere, d'acord a la Comissió d'Igualtat de Gènere.
Realització de la formació "Lideratge i gènere" en el marc de la formació especilitzada en igualtat de
gènere, d'acord amb la Comissió d'Igualtat de Gènere.
Realització de la formació "Violència de gènere en joves: Sensibilització i prevenció de conductes de
risc", en el marc de la formació especialitzada en igualtat de gènere, d'acord a la Comissió d'Igualtat
de Gènere. Formació per a personal tècnic.
Proposta a Recursos Humans de realització d'una formació especialitzada en assetjament sexual, per
raó de sexe i d'identitat sexual, en format píndoles curtes i per a tota la plantilla municipal, d'acord al
Protocol aprovat pel Ple.
Sessió de formació per al personal tècnic sobre estratègies d'intervenció per garantir els drets de les
persones LGTBI i contra la discriminació: Llei 11/2014 de 10 d'octubre. 29 participants d'11 serveis
diferents de l'Ajuntament.

Impuls i lideratge dels projectes transversals municipals des de la perspectiva de gènere
2015 /jun

24/04/2019

Projecte "L'espai d'esbarjo en equitat", que té per objectiu trencar amb els estereotips sexistes que hi
ha als patis de les escoles entre els nens i les nenes i que es traslladen a l'ús que es fa de l'espai
públic. Projecte pilot al CEIP Joan Solans.
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Implementació de la transversalització de gènere en la política pública local
Accions
2015 /set

Introducció al programa d'estudis de la Universitat Popular de Granollers l'assignatura "Dones l'altra
història", matèria que revisa el paper de la dona al llarg de la història i reflexiona sobre
l'androcentrisme en els ensenyaments d'història universal
2015 /nov Aprovació del Protocol d'assetjament psicològic laboral, sexual, per raó de sexe i d'orientació sexual
de l'Ajuntament de Granollers.
2016 /jul
Presentació dels resultats de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de
Granollers". Estudi que analitza les desigualtats de gènere en la vida quotidiana de la població
granollerina (any 2016).
2016 /set Presentació de l'estudi "Guia pràctica per a la realització de polítiques transversals de gènere en
l'àmbit municipal", on l'Ajuntament de Granollers ha participat i on apareixen 5 bones pràctiques al
respecte.
2016 /des Treball transversal d'incorporació de la perspectiva de gènere al document de Clàusules socials i
mediambientals per a la contractació pública, que es preveu aprovar al darrer ple de 2016.
2017 /des Aprovació per ple (20.12.16) de la Guia per la contractació pública responsable que incorpora la
perspectiva de gènere.

Aprovació i desenvolupament d'un reglament intern d'igualtat, d'acord amb el que estableix la llei
2018 /mai Finalització de l'avaluació del II Pla d'igualtat de gènere per la ciutadania 2012-2015

Implementació de les accions del II Pla d'Igualtat de Gènere a través de la Comissió d'Igualtat de Gènere
2017 /mar Incorporació de la perspectiva de gènere al Reglament d'ús del complex de les piscines municipals de
Granollers.

Introducció de la perspectiva de gènere en els projectes transversals d'àmbit comunitari adreçats a la
ciutadania
2015 /oct

2016 /mar
2016 /set
2016 /nov
2017 /gen
2017 /feb
2017 /mai

2017 /jun

2018 /mai

Projecte Coenzims: amb accions concretes vinculades a la programació del TAG, amb l'objectiu de
creació de nou públic. Introducció de la perspectiva de gènere amb l'obra "Giornata Particolare", sobre
les identitats sexuals.
Projecte Rap Can Bassa. Introducció d'orientacions i pautes amb perspectiva de gènere en l'àmbit de
la salut en un projecte pilot amb adolescents de l'IES Celestí Bellera.
Participació en la Xarxa de Municipis de Catalunya LGTBI. Pendent l'adhesió definitiva.
Projecte "Teatrant igualtat" amb les Unitats d'escolarització compartida de Granollers. Participació de
32 nois i noies de les dues aules. Objectiu: coeducació i igualtat de gènere. Curs escolar 2016-2017.
Aprovació de l'adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI de Catalunya (31.01.2017)
Col·laboració en la realització del III Pla de Drogues Municipal.
17 de maig Dia internacional contra la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.Organització
xerrada,"I tu, en quin moment et vas adonar que eres hetero?" al Museu de la Tela dins l'Aula de la
Salut.
Posada en marxa del Punt G, dispositu d'atenció, prevenció i reducció de riscos en els entorns de
festa vinculat al protocol contra les agressions sexistes en contextos (3.000 visites i 58 coductes o
agressions detectades).
Procés de formació i sensibilització previ a la posada en funcionament del Punt G

Disseny i implementació del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania 2018-2022
2017 /oct

Contracte amb la consultoria MIT per la realització del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania de
Granollers.
2017 /des Reunió de treball sobre el III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania amb el grup motor vinculat a
l'estudi sobre igualtat de gènere a Granollers (2016).
2018 /gen Inici de la diagnosi de gènere prèvia al pla: diagnosi sobre la realitat social i la desigualtat de gènere
(en base a l'estudi del 2016) i diagnosi sobre les polítiques d'igualtat i la incorporació de la perspectiva
de gènere.
2018 /gen Primera sessió de treball amb la Comissió d'igualtat de gènere formada per personal tècnic i directiu
dels diferents àmbits de l'Ajuntament.
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Implementació de la transversalització de gènere en la política pública local
Accions
2018 /jun

Aprovació del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania.Ple del 26 de juny

Realitzar, a través de l’Observatori local de Gènere, un procés diagnòstic continu sobre la
igualtat de gènere a Granollers
Accions
Realització d'un estudi sociològic envers la igualtat de gènere de la ciutadania de Granollers
2015 /nov Finalització de la primera activitat corresponent a la segona fase del procés: realització del grup de
discussió d'àmbit qualitatiu amb persones claus de la ciutat.
2016 /jul
Presentació a la ciutadania dels resultats de l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els
homes de Granollers". Estudi que analitza les desigualtats de gènere en la vida quotidiana de la
població granollerina (any 2016).
2016 /set Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".

Creació d'informes específics i per sectors, anuals, orientats a monitorar l'assoliment de la igualtat de
gènere a la ciutat
2016 /set

Publicació a "El perfil de la ciutat" de la notícia amb les dades i els principals resultats obtinguts de
l'estudi sociològic "Coneixent la realitat de les dones i els homes de Granollers".
2017 /jul
Està en curs el procés de selecció per una nova Agent d'igualtat que reprendrà aquests temes a partir
del setembre-octubre 2017.
2017 /des Nova Tècnica d'Igualtat, que impulsarà la creació d'informes.
2018 /jun Disseny d'un projecte de diagnòstic sobre la realitat laboral de les dones migrades de la ciutat en
col·laboració amb la Uvic i el servei de Nova ciutadania
2018 /nov Realització i publicació d'una nota informativa sobre l'estadística judicial al Vallès Oriental per al 2017
en col·laboració entre l'Observatori- Centre d'estudis del Vallès Oriental i l'Observatori de la igualtat de
gènere de Granollers

Realització d'estudis específics en col·laboració amb universitats i el Centre d'Informació i Recursos per a
Dones d'igualtat de gènere, mitjançant convenis
2016 /mai Col·laboració amb una estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona envers la creació d'una
guia per al tractament de la violència masclista a l'aula, adreçat a professorat.
2016 /mai Col·laboració amb la Universitat de Barcelona, grau de Sociologia, per a la realització d'informes
sociològics amb perspectiva de gènere, arrel de l'estudi sociològic i els indicadors de l'Observatori de
Gènere.
2016 /mai Diferents col·laboracions amb estudiants de Granollers envers estudis de recerca sobre les dones a
Granollers; política, societat, treball, etc.

Generació d'un espai estable de debat i reflexió amb agents clau de la ciutadania sobre la informació
generada per l'Observatori local de Gènere
2018 /mar Participació del Grup Motor vinculat a l'estudi sobre la realitat dels homes i les dones de Granollers en
l'elaboració del III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania

Desenvolupament d'un portal d'indicadors associat a la web municipal que permeti exposar a la ciutadania
la informació proporcionada per l’Observatori Local de Gènere
2018 /nov Disseny d'un blog de l'Observatori de la igualtat de gènere de Granollers

Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui ampliant coneixements i/o estimulant
capacitats
Accions
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Incrementar l'apoderament de les dones, ja sigui ampliant coneixements i/o estimulant
capacitats
Accions
Consolidació de l’oferta d’activitats d’apoderament de les dones iniciada des del Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones (CIRD), mitjançant la creació una programació estable i amb increment dels
tallers i cursos existents en l’actualitat.
2016 /mai Realització de la sisena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les
dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.
2016 /jun Programació estable dels Tallers d'autodefensa per a dones, conjuntament amb la Policia Local.
2016 /nov Realització de la setena edició dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les
dones i amb objectiu finalista de la recerca activa incorporació al món laboral. Hi ha participat 10
dones.
2017 /mar Xerrada: dones i premsa, la mirada (masculina) dels mitjans de comunicació. 30 persones asistents.
2017 /oct Realització dels tallers "Entre Dones", itinerari formatiu d'apoderament per a les dones i amb objectiu
finalista de la recerca activa incorporació al món laboral.
2017 /nov Curs d'autodefensa per a dones (participació 12 dones).
2018 /gen Oferta de 2 cursos a través de la programació de centres cívics: Curs de Mindfullnes i taller
Femmeteatre
2018 /mai Realització de 2 tallers d'autodefensa per a dones conjuntament amb la policía local i en el marc de la
programació de Centres Cívics

Creació de noves accions positives adreçades a l'apoderament de les dones, adaptades a la nova situació
laboral, social i personal de les dones
2016 /mar Realització del III Networking de Dones Emprenedores, realitzat per l'Associació de Dones
Emprenedores EMPENTA Granollers amb el suport del servei d'Empresa i Emprenedoria de Promoció
Econòmica i el CIRD.
2016 /jun Projecte "Amb tu" amb Creu Roja de voluntariat per l'acompanyament a dones usuàries del CIRD en
el seu procès d'apoderament personal.
2016 /jun Projecte "Ponts a la feina" amb Promoció Econòmica per a la inserció laboral de dones, en especial
atenció a les dones víctimes de violència masclista.
2017 /mar Xerrada sobre gestió financera per a dones en el marc de la campanya de 8 de març.
2018 /mar Realització del IV Networking de Dones Emprenedores realitzat per l'Associació de dones
emprenedores Empenta Granollers

Creació d'un mapa local de recursos per a la millora de l'ocupabilitat de les dones
2018 /nov Realització de 2 tallers de diagnòstic amb dones migrades en relació als recursos laborals del territori
en col·laboració amb la Uvic

Reforç del treball grupal amb les dones (GAM i GEP) i realització de nous grups en funció de les
necessitats detectades (per ex: marentalitat)
2017 /des Es continuen realtizant els grups GEP I GAM.
2018 /mai Continuïtat dels grups terapèutics per a dones GAM (Grup d'ajuda al maltractament) i TAP (T'aller
d'apoderament personal)

Assessorament jurídic a dones
2016 /jun Assessorament jurídic a dones amb perspectiva de gènere amb l'associació "Dones i Drets"
2017 /des En vigor el nou contracte amb l'entitat "Dones juristes".

Reforç dels tallers d'autodefensa per a dones
2017 /des Aquest any s'han realitzat dues edicions del curs d'autodefensa amb la participació d'un total de 29
dones.
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Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de
gènere
Accions
Realització de la campanya anual 8 de març, Dia Internacional de les Dones
2015 /mar Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones i realització de l'acte central
de commemoració del 8 de març de l'any 2015.
2016 /mar Realització del concurs de cartells del 8 de març, que va comptar amb la participació de 23 persones,
15 dones i 8 homes.
2016 /mar Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones i realització de l'acte central
de commemoració del 8 de març de l'any 2016, que va comptar amb la participació de 135 persones,
90 dones i 45 homes.
2016 /mar Realització del certamen literari "De dona a dona", que va comptar amb la participació de 13
persones, 10 dones i 3 homes.
2017 /mar Campanya 8 de març de 2017: acte central (lectura manifest i obra de teatre 'molta roba i poc sabó') i
coordinació del programa d'activitats.
2017 /mar Xerrada 'Les filles de Durga' amb la participació de 12 persones.
2017 /des Preparació de la nova campanya.
2018 /mar Coordinació de la campanya institucional del 8 de març de 2018 vinculada al 80è aniversari del
bombardeig de la ciutat al voltant de la recuperació de la memòria de les dones
2018 /mar Realització d'una conferència sobre la figura de la Federica Montseny i l'agrupació de Mujeres Libres
de Granollers a càrrec de la Susanna Tavera amb una particpació de 37 persones (29 dones i 18
homes)
2018 /mar Realització de l'acte central de la campanya a la plaça de la Porxada amb una participació de 150
persones
2019 /mar Realització de l'acte central de la campanya a la plaça de la Porxada amb la participació de la
ciutadania i entitats.

Realització de la campanya anual 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència envers les dones
2015 /nov Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones i
realització de l'acte central de commemoració del 25 de novembre de l'any 2015.
2016 /nov Coordinació del programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència masclista i realització de
l'acte central de commemoració del 25 de novembre de l'any 2016, que va comptar amb la participació
de 110 persones, 85 dones i 25 homes.
2017 /nov Taller de feminismes i apoderament (amb el suport de la Diputació de Barcelona).
2017 /nov Realització campanya 25 novembre: acte central (performance a càrrec de la Taula igualtat de
gènere) i coordinació del programa d'activitats.
2018 /nov Acte central de commemoració del 25N el dissabte 24 de novembre a la plaça de la porxada amb una
participació de 200 persones
2018 /nov Coordinació del programa d'activitats del 25N, dia internacional contra la violència masclista

Realització, amb el servei de Salut Pública, de la campanya anual 28 de maig, Dia Internacional per
l'Acció de la Salut de les Dones
2016 /jun

Realització de la xerrada "La vulnerabilitat dels cossos en els processos d'embaràs, part i criança",
amb col·laboració de Salut Pública.
2017 /mai 28 de maig: taller sobre cos i consciència plena (participació 11 dones) i taller sobre creixement
personal (participació 11 dones).

Recuperació de la realització amb el servei de Promoció Econòmica de la campanya anual 1 de maig, Dia
Internacional del Treball, amb especial atenció a les desigualtats econòmiques entre dones i homes
2016 /mai Realització a la sala Tarafa de la jornada " Empenedores: miralls de futur", sobre les experiències de
dones emprenedores i alts càrrecs directius. Van participar 40 dones.
2016 /mai Realització de l'exposició fotogràfica "El treball de les dones al segle XX" a càrrec de l'Arxiu municipal.
2017 /mai Taller sobre recerca de feina per a dones (participació 8 dones i 2 homes).
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Consolidar una oferta estable d’activitats de formació i sensibilització envers de la igualtat de
gènere
Accions
Reforç de la formació en coeducació adreçada a les escoles i IES de la ciutat a través de la Guia
Educativa, ampliant a altres col·lectius
2016 /gen Ampliació de la formació en coeducació a primària, AMPAS, professorat i altres persones de la
comunitat educativa.
2016 /oct Posada en marxa del projecte de formació al professorat de 3er d'ESO de l'IES EMT amb el títol:
"Drets Humans Emergents i relacions igualitàries". S'han programat 10 sessions de formació
específiques en coeducació al llarg del 2016-2017.
2017 /des Tallers de promoció de la igualtat i prevenció de la violència masclista: 10 centres educatius han
sol·licitat tallers en els quals han participat 754 noies i 446 nois.
2018 /jun Oferta de tallers de promoció de la igualtat de gènere i pverenció de la violència masclista (generjuny): s'han realitzat 25 tallers a IES i centres d'educació postobligatòria i 2 tallers a centres de
primària.

Reforç de les activitats realitzades des del CIRD adreçades a la ciutadania amb l'objectiu d'incloure la
perspectiva de gènere
2015 /oct

Realització de les xerrades-debat sobre el paper de les dones al llarg de la història. Darrer projecte: El
catarisme: una societat igualitària avançada al seu temps".
2016 /jun Continuació dels cicles de debat sobre la història de les dones. En aquesta ocasió s'ha organitzat
l'espai "Bruixes o boges: trobades per debatre sobre els mites i les realitats a l'entorn de la bruixeria a
Europa. Han participat 25 persones.
2016 /set Realització de la novena edició del cinefòrum "Elles Dirigeixen", amb col·laboració amb l'Associació
Cultural de Granollers.
2016 /nov Realització del cicle "La tirania de la bellesa", que ha comptat amb la participació d'una vintena de
persones.
2016 /nov Realització de la xerrada "Islamofòbia de gènere" a proposta de la Taula d'Igualtat de Gènere de
Granollers, amb la col·laboració de Nova Ciutadania, Can Jonch i CIRD. Participació de 50 persones,
47 dones i 3 homes.
2017 /set 10a edició del cinefòrum "Elles dirigeixen" en col·laboració amb l'Associació Cultural de Granollers.

Comunicació i informació a la ciutadania envers la igualtat de gènere
Accions
Establiment d'una estratègia comunicativa municipal en matèria d'igualtat de gènere
2018 /jun

Creació de 2 accions directament vinculades a l'estratègia de comunicació en clau d'igualtat de gènere
al III Pla d'igualtat de gènere de la ciutadania

Reforç del Centre Documental del CIRD, facilitant assessorament expert en matèria d'igualtat de gènere
2016 /des Assessorament especialitzat en prevenció de la violència gènere a una estudiant universitària per al
seu treball de fi de grau. Assessorament a càrrec de la psicòloga del servei.
2016 /des Assessorament especialitzat en gènere a estudiants de la ciutat, sobretot per a la realització dels seus
treballs de recerca. Aquest any 2016 l'agent d'igualtat ha fet 2 assessoraments especialitzats a dues
noies, una d'elles continua l'any 2017.

Ampliar el debat, la reflexió i la participació ciutadana d'homes i dones envers la igualtat de
gènere
Accions
Reforç de la Taula d'Igualtat de Gènere
2016 /mar Realització d'una xerrada-debat a l'Escola Pia sobre coeducació a càrrec de la Taula d'Igualtat de
Gènere.
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Ampliar el debat, la reflexió i la participació ciutadana d'homes i dones envers la igualtat de
gènere
Accions
2016 /mai Assistència de diferents membre de la Taula d'Igualtat de Gènere a les diferents trobades sobre la
matèria. A Barcelona, al Congrès "Radicalment feministes" i a la Roca del Vallès a la xerrada "Igualtat
de gènere al nostre entorn", entre d'altres.
2016 /nov Realització tant de la performance com del manifest del Dia Internacional contra la Violència
Masclista, amb la col·laboració del CIRD.
2016 /nov Realització d'una xerrada al Museu de Granollers, a càrrec de la Taula d'Igualtat de Gènere, a
l'associació AGEVO, amb l'objectiu de parlar sobre com han evolucionat les relacions de parella en els
darrers 50 anys. Van assitir 99 persones.
2016 /des Creació de grups de treball dins de la Taula d'IGG que estan millorant la cohesió del grup així com
reforçant la seva formació envers la igualtat de gènere.
2017 /jun Durant els mesos d'abril i maig la taula rep formació sobre: Capacitació i apoderament de les entitats
de dones, 4 sessions de 2 hores cadascuna

Contacte amb els grups d'homes igualitaris per afavorir un espai de debat continu amb homes al voltant
de les noves masculinitats
2016 /set
2016 /oct

Presentació del llibre: "Hombres para el siglo XXI" a càrrec d'Homes Igualitaris a l'Anònims.
Realització de la primera trobada d'Homes Igualitaris a Granollers, el 8 d'octubre a Can Jonch.
Trobada només per a homes i on es van treballar temes relacionats amb la sexualitat.

Recerca i suport a altres grups, associacions i entitats de la ciutat que treballin envers la igualtat de gènere
Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Impulsar el teixit associatiu i incrementar la
participació ciutadana en l’entorn de cada Centre.
Accions
Revisió i actualització del Marc general de centres cívics (2016-2018)
2016 /des Convocada primera reunió de treball (intern) per debatre sobre una primera proposta per a la millora
de la programació de cursos per a entitats a Centres cívics.
2017 /jun Reunió de seguiment als centres cívics per valorar els canvis de contractació dels Talleristes per part
de les entitats residents. Han començat a funcionar també les taules de programació de cara a la
milora del cursos que ofereixen les entitats.
2018 /set S'inicia el nou curs de la Xarxa de centres cívics amb la nova gestió de la contractació dels talleristes
2018 /nov trobada de les 5 juntes de centre de cada Centre Cívic. Revisió de la programació del curs passat i els
canvis introduits segons la llei de transparència.

Definició d'un nou model de suport a les entitats en relació a la gestió de la programació
2017 /gen El nou contracte del servei de gestió i dinamització sociocultural i comunitària de la XCC s'otorga a
l'empresa DOBLE VIA,SCCL. S' incia al gener de 2017.

Modificació del contracte de gestió de centres cívics per gestionar des de l'Ajuntament les activitats autofinançades per les entitats
2017 /gen Entrada en vigor del nou contracte.

Revisió de la programació d'activitats i adaptació d'aquesta a les noves necessitats que es detectin
2016 /jun
2017 /jul
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S'està revisant la programació. Concretament s'han introduit canvis als cursos TIC per facilitar més
accés a diferents col·lectius.
Fins al mes de juliol 4.076 persones han participat a les activitats organitzades per centre cívics durant
el curs 2016-2017.
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Centres Cívics

Consolidar la xarxa de Centres Cívics com a equipaments de proximitat als barris i de la
cultura, l’educació i la participació ciutadana: Impulsar el teixit associatiu i incrementar la
participació ciutadana en l’entorn de cada Centre.
Accions
2017 /jul
2018 /jul

Es valora la continuitat de nous formats d'activitats per a públic familiar, com Diverdivendres i a Viu la
primavera.
Fins al mes de maig s'han programat 152 cursos (70 la XCC; 71, entitats; i 11, PAC . Participants:
1.447 ( 573, a activitats de la XCC; 788, d'entitats; i 86, de PAC)

Fomentar la producció, la difusió i la formació cultural des dels centres cívics per a l’entorn
més proper però també pel conjunt de la ciutat.
Accions

Nova Ciutadania

Fomentar l’arrelament al municipi de les persones nouvingudes, mitjançant el teixit
associatiu, la participació en esdeveniments socials i l'entramat ciutadà.
Accions
Accions conjuntes amb les entitats per impulsar del coneixement entre la societat nouvinguda i la societat
d'acollida
2016 /jun

Participació dels alumnes del Centre Pius XII, Escola d'adults i Amics de l'Àfrica en la cantada
mensual del grup Avui Cantem.
2017 /feb Acompanyament a la sessió "Coneix Gaudí" a l'escola de dones de Caritas.
2017 /mar Xerrada en col·laboració amb l'associació Al Maghfira en relació al "Dia de la Dona" (22 participants).
2017 /mai Obtenció del primer premi de la FAPAC, per part de l'AMPA de l'Escola Ponent, en la categoria
"TOTHOM A L'AMPA" amb el projecte " El català com a via d'inclusió" amb participació del Servei de
Nova Ciutadania.
2017 /des Participació en la cantada de Nadales amb alumnes de cursos de llengua del CPNL.
2018 /oct Col·laboració i cessió d'espai per trobada de l'associació de dones Afrodescendents

Incorporació de ciutadanes i ciutadans de diferents comunitats i entitats de nouvinguts en els diferents
espais de participació de la ciutat
2016 /set

Incorporació de 5 noves mares d'orígens diversos (llatinoamèrica, Marroc i països subsaharians) a les
AMPAS de les escoles Ponent, Ferrer i Guardia i Joan Solans
2017 /jul
Col·laboració amb entitats senegaleses per a l'organització de les eleccions legislatives del Senegal.
2018 /nov Accions de dinamització amb famílies nouvingudes a les escoles Ferrer i Guàrdia i Ponent per a
fomentar la participació al Consell Escolar.
2018 /nov Xerrada a l'escola Lledoner per fomentar la participació a l'AMPA i Consell Escolar

Organitzar accions formatives per afavorir la inserció laboral de persones nouvingudes no
qualificades.
Accions
Accions formatives per a la capacitació acadèmica per part de les persones nouvingudes
2017 /jun

Derivació del participants al grup de joves nouvinguts i participants als tallers de famílies al programa
de Garantia Social i a Cursos de Ponts a la Feina.
2017 /nov Dos cursos d'iniciació a la navegació per la xarxa i descoberta de recurosos amb un total de 25
participants.
2018 /oct Tallers de descoberta i ús de navegadors i pàgines web, adreçat a dones nouvingudes.
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Organitzar accions formatives per afavorir la inserció laboral de persones nouvingudes no
qualificades.
Accions
Accions periòdiques coordinades amb Promoció Econòmica per afavorir el coneixement del món laboral
entre les persones nouvingudes
2015 /nov Inici del primer Curs de coneixements Laborals ( dins del Servei de Primera acollida) amb un total de
22 dones.
2016 /gen Inici del segon Curs de Coneixements Laborals ( dins del servei de Primera Acollida) amb un total de
10 dones.
2016 /gen Visiita i sessió de coneixement del servei de Promoció Econòmica dins del Servei de Primera Acollida.
(Dins del Servei de Primera acollida)
2016 /mar Visita sessió de coneixement del servei de Promoció Econòmica dins del Servei de Primera Acollida (
dins del servei de Primera Acollida )
2016 /mai Visita al Club de Feina de Creu Roja amb el grup de Joves Nouvinguts.
2016 /oct Visita al Club de Feina de la Masia Tres Torres amb un dels grups del Circuït laboral .
2016 /des S'han dut a terme dos nous circuïts de coneixement laborals dins el Servei de Primera Acollida.amb
un total de 16 participants.
2016 /des Visita al Club de Feina de Creu Roja amb el grup del cicuït laboral.
2017 /mar Inici nou circuït del Servei de primera Acollida amb 13 participants
2017 /mar Visita al Servei de Promoció Econòmica amb el grup de Coneixements Laborals.
2017 /abr Visita al Club de Feina de Creu Roja amb el Grup de Coneixments Laborals.
2017 /oct Visita al Club de Feina amb els participants del Servei de Primera Acollida (2n mòdul)
2017 /nov Visita al Club de Feina de Creu Roja amb els participants del Servei de Primera Acollida (2n mòdul)
2018 /feb Coordonició amb les oficines del SOC per l'inici del Mòdul B- Coneixements Laborals del Servei de
Primera Acollida.
2018 /abr Derivació de 30 usuaris interessats en mod. B de coneixements laborals impartits perl SOC
2018 /nov Derivació al SOC d'interessats i participants al segon mòdul de Coneixement de la Societat Catalana.

Facilitar el coneixement de la llengua com a element bàsic per a la plena incorporació de les
persones nouvingudes a tots els àmbits de la vida de la ciutat.
Accions
Millorar la capacitació de les persones i incrementar el seu nivell de coneixement de la llengua: Pla
Educatiu d'Entorn, Normalització Lingüística, cursos de llengua als Centres Cívics, convenis amb entitats
que ofereixen formació.
2015 /des Reunions de coordinació trimestrals amb entitas i centres de formació i aprenentatge de la llengua per
a adults.
2016 /mar Renovació del conveni de col·laboració amb l'associació cultural amics de l'Àfrica.
2016 /mar Renovació del conveni de col·laboració amb el Centre Pius XII de Càritas.
2016 /jun 2 reunions de coordinació trimestrals amb entitas i centres de formació i aprenentatge de la llengua
per a adults.
2016 /oct 2 reunions de coordinació amb les entitats i centres de formació per a adults per preparació de la
jornada de formació per a formadors.
2016 /des Durant tot l'any informació i derivació de persones estrangeres als diferents centres de formació, tant
en llengua com formació professional.
2017 /mar Reunió de coordinació trimestral amb entitats i centres de formació i aprenentatge de la llengua.
2017 /abr Renovació del conveni de col·laboració amb el centre Pius XII i l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica.
2017 /jun Derivació i acompanyament dels alumnes del grup de joves nouvinguts 16/18 que acompleixen la
majoria d'edat per a incriure's i seguir la seva formació a l'Escola d'adults.
2018 /jun Finalització taller de llengua i coneixement d'entorn adreçat a joves en risc d'exclusió social.
2018 /set Derivació i acompanyament si s'escau de familiars reagrupats a espais d'aprenentatge: espai de
Formació per a dones de Càrites , CPNL o Escola d'Adults
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Prestar acompanyament a les famílies en els diferents processos d'arrelament, reagrupament
i d'altres.
Accions
Accions de coneixement de l'entorn per facilitar la incorporació de les persones nouvingudes.
2016 /jun
2016 /des
2017 /mai
2017 /mai
2017 /nov
2018 /jun
2018 /nov
2018 /des

Visita guiada al centre refugi amb 13 participants.
Visita guiada al centre històric: Adoberia, amb 15 participants
Taller "Dona i salut" a l'AMPA Ponent.
Visita guiada al centre històric amb els participants del Circuït de primera Acollida.
Visita guiada al Centre Històric amb el participants del Servei de Primera Acollida
Visita guiada al centre històric amb participants del Servei de Primera Acollida.
Finalització de l segon mòdul de coneixement de Societat Catalana Mod. C amb 25 participants
Visita guiada al centre històric de la ciutat amb els participants del servei de primera acollida

Sessions informatives per prevenir la irregularitat de familiars de comunitaris i acompanyament en la
gestió i formalització de tràmits.
2016 /mar Sessió informativa en relació als canvis per a l'obtenció de nacionalitat espanyola per residència amb
un total de 36 participants.
2016 /des Ateses 385 persones en relació al nou procediment d'obtenció de nacionalitat espanyola per
residència.
2018 /nov Gestió d'informes d'integració per a evitar la irregularitat sobrevinguda per manca de cotització.

Suport tècnic en el procés administratiu de reagrupament de les famílies
2015 /des 67 families ateses per reagrupament familiar amb els corresponents informes de disponibilitat
d'habitatge.
2016 /des 130 families ateses en el procés de reagrupament familiar o regularització de menors, amb els
corresponents informes de reagrupament.
2017 /jun 37 sol·lictuds de reagrupament o regularització familiar .
2017 /des 92 families ateses per reagrupament familiar amb els corresponents informes de disponibilitat
d'habitatge.
2018 /jun Atenció de 22 families arribades per reagrupament familiar. Informació i assessorament i derivació a
serveis
2018 /nov De juny a novembre, atenció i gestió de 62 informes de disponibilitats d'habitatge per a reagrupament
familiar.

Accions informatives que ajudin a prevenir la irregularitat sobrevinguda: manca de cotització, canvi de
domicili, no escolarització de fills, estades llargues fora del territori, etc.
2016 /mai Xerrada informativa en relació a l'obtenció del permís de residència (arrelament) a la seu de "El
Xiprer" amb un total de 48 assistents.
2016 /mai Xerrada informativa en relació a la renovació de permisos de residència a la seu de " El Xiprer" amb
un total de 36 assistents.

Horari d'atenció al públic en relació a tràmits derivats de la llei d'estrangeria.
2015 /des Ateses durant tot l'any 2015 més de 5000 peticions diverses en relació a l'obtenció, renovació de
permisos, obtencions de cita a la subdelegació del govern, derivació a serveis diversos, etc.
2016 /des Ateses durant tot l'any 2016 més de 5000 peticions en relació a tràmits d'estrangeria: regularitzacións,
renovacions de permisos, sol·licituds de cites, etc.
2017 /jun Continuïtat del servei d'atenció en servei d'estrangeria: informació, assessorament i gestió.
2017 /des Es tanca l'any novament amb més de 5.000 atencions en relació a tràmits d'estrangeria.
2017 /des S'han dut a terme 93 informes d'arrelament amb les preceptives entrevistes i 22 d'integració per
prevenir la irregularitat sobrevinguda.
2018 /jun Es manté el servei d'atenció i informeció en estrangeria ambuna afluència mitjana d'unes 55 persones
ateses els dimarts.

24/04/2019

Pàg. 210 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Nova Ciutadania

Prestar acompanyament a les famílies en els diferents processos d'arrelament, reagrupament
i d'altres.
Accions
2018 /nov De juny a novembre gestió de 65 sol·licituds d'informe d'arrelament per a la regularització, amb les
corresponents entrevistes.

Treballar amb el grup de joves nouvinguts, entre els 16 i 18 anys amb accions formatives que
els permetin reincorporar-se a accions reglades.
Accions
Donar continuïtat al curs de joves nouvinguts d'entre 16 i 18 anys fora de l'etapa d'escolarització
obligatòria.
2017 /jun
2017 /oct
2018 /jun
2018 /oct

Finalització del curs 2016/17 amb el grup de joves nouvinguts 16/18 anys, amb un total de 17 joves de
nacionalitats diverses.
S'inicia un nou grup de joves 16/18 amb un total de 10 alumnes a finals d'any. S'incorporen noves
activitats com esport, informàtica o tallers de teatre.
Finalització del curs 2017/18 amb un total de 17 joves . Derivació de 6 dels joves a formació post
obligatòria: pfi, batxillerat, grau mig.
S'inicia un nou curs per als joves estrengers entre 16 i 18 anys. El grup inicial es compon de 10 joves
de 6 països diferents.

Classes de llengua i coneixement d'entorn , a raó de 3 dies a la setmana d'octubre a juny, adreçades a
joves estrangers arribat fora de l'etapa d'escolarització obligatòria de fins a 18 anys d'edat.
2015 /jun
2016 /oct
2017 /jun

Han participat en l'acció durant el curs 2014/15 un total de 19 nois i noies de 8 nacionalitats diferents.
Preparació, captació i entrevistes a alumnes per a iniciar el nou grup de joves 16/18
Finalització del curs de joves nouvinguts 16/18 anys, amb un total de 17 alumnes d'origens i nivells
formatius diversos.
2017 /oct S'inicia un nou grup de joves 16/18 amb un grup de 10 joves de diferents procedències i nivells. El nou
curs comença amb noves activitats com esport, informàtica o tallers de teatre.
2018 /jun Sortida lúdica al Tibidabo amb el grup de joves nouvinguts 16/18
2018 /des Sortida lúdica amb el grup de joves a visitar el mercat de Santa Llúcia (Barcelona)

Treballar la cohesió, tenint present les poblacions d'origen de les persones immigrades,
mitjançant accions bidireccionals (“autòctons”- nouvinguts).
Accions
Informar i assessorar el personal de serveis municipals, associacions i ens que estiguin directament
relacionats amb l'atenció de persones nouvingudes
2016 /oct

Jornada de Formació de formadors d'adults nouvinguts amb 42 participants de diferents d'entitats i
escoles d'adults de la comarca adreçada a millorar lensenyament a través de les TIC.
2016 /nov Xerrada a mestres de l'escola Ferrer i Guardia en relació a estereotips i prejudicis sobre families
migrants.
2017 /jun Reunió Informativa per assessorar als tècnics del Pla de Garantia Juvenil en temes d'estrangeria.
2017 /set Participació tècnica d'acollida en les reunions de la COPAC i en la comissió d'escolarització.
2018 /jun Taller amb mestrs de l''escola Ferrer i Guàrdia en relació l'educació i la diversitat a l'aula.
2018 /set Col·laboració amb el CPNL de Granollers per a la campanya de català al comerç, facilitant persones
nouvingudes referents.
2018 /set Col·laboració amb la Universitat de Vic en la dinamització de dones d'origen estranger per a estudi de
diagnosi en relació a la dona migrada.

Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes, ja sigui millorant els seus
coneixements o estimulant les seves capacitats
Accions
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Incrementar l'apoderament de les dones nouvingudes, ja sigui millorant els seus
coneixements o estimulant les seves capacitats
Accions
Sessions informatives i tallers orientats a estimular la incorporació de les dones joves nouvingudes al món
del treball i a l'emprenedoria
2016 /mai Assessorament i acompanyament en la creació d'associació de dones marroquines.
2016 /jun Visita a la borsa de treball de Creu Roja amb grup de joves nouvinguts
2017 /jun Assessorament individualitzat en la recerca de feina a participants del Modul B- Coneixements
Laborals- i a participants dels tallers de famílies en la recerca de feina i cursos a través de diverses
webs.
2017 /jun Acompanyament i derivació d'usuaris al Servei de Garantia Juvenil.
2017 /ago Assessorament individual en la recerca de cursos a dones participants en el taller de mares.
2018 /nov Assessorament i acompanyament individual a dones per a la recerca de formació i feina.

Treballar amb les famílies immigrants, especialment dins l'àmbit escolar, per tal de potenciar
la implicació dels pares en l'educació dels seus fills i filles
Accions
Sessions i tallers informatius adreçats a pares i mares d'origen immigrant en funció de les seves
necessitats
2015 /jun
2015 /jun
2015 /oct
2016 /abr
2016 /mai
2016 /mai
2016 /jun
2016 /jun
2016 /oct
2016 /oct
2016 /oct
2016 /oct
2017 /feb
2017 /abr
2017 /mai
2017 /jun
2017 /ago
2017 /des
2017 /des
2018 /feb
2018 /jun
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3 ressions repartides de gener a juny sobre el funcionament escolar a families d'alumnes
d'incorporació tadana. Hi ha participat un total de 38 famílies.
Sessió informativa en relació al casal Lingüístic amb l'assistència de 20 famílies.
Inici dels Tallers setmanals amb famílies nouvingudes a les escoles Ferrer i Guàrdia, Ponent i Joan
Solans. Durada curs escolar 2015/16 amb un total de 53 dones participants
15 sessions informatives a l'OAC sobre beques escolars amb un total de 215 assistents.
Dinamització i acompanyament d'un grup de 6 dones marroquines i subsaharianes per a la
participació en 3 sessions del Taller de Petita Infància.
3 sessions informatives a l'OAC en relació a les beques menjador.
Dinamització i acompanyament d'un grup de 6 dones marroquines i subsaharianes per a la
participació en dues sessions del taller de Petita Infància.
Sessió informativa en relació al casal Lingüístic amb una participació de 18 famílies
Xerrada amb 18 famílies nouvingudes a l'escola Ponent
3 sessions informatives adreçades a families nouvingudes d'incorporació fora de termini de preinscripció escolar
Xerrada amb 5 famílies nouvingudes a l'escola Joan Solans
Xerrada amb 15 families nouvingudes a a l'Escola Ferrer i Guàrdia
2 sessions informatives sobre pre- inscripció escolar amb l'assistència de 23 famílies.
7 Sessions informatives en diferents centres escolars en relació als ajuts de material i llibres, amb una
assistència total de 291 persones.
7 Sessions informatives en diferents centres escolarts en relació a les Beques Menjador, amb la
participació total de 266 persones
Sessió Informativa a 20 families d'orígen nouvingut en relació al Casal Língüístic de juliol, per a nens
d'incorporació tardana.
Xerrades a petició de 4 escoles en l'inici de curs per informar les families nouvingudes del seu
funcionament.
L'any es tanca amb un total de 20 xerrades d'àmbits diversos.
S'han dut a terme 3 xerrades en relació a temes de dona i salut i salut i alimentació adreçades a
dones nouvingudes.
5 xerrades informatives en 5 centres escolars en relació a la sol·licitud de beca menjador, amb un total
de 62 assistents.
Xerrada informativa a 35 famílies en relació al casal Lingüístic d'estiu, adreçat a nois i noies
nouvinguts d'incorporació tardana en etapa secundària

Pàg. 212 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Nova Ciutadania

Treballar amb les famílies immigrants, especialment dins l'àmbit escolar, per tal de potenciar
la implicació dels pares en l'educació dels seus fills i filles
Accions
2018 /oct Xerrada amb les Famílies de P·3 de l'escola Joan Solans.
2018 /oct Dinamització de families nouvingudes pr a la participació en el taller de petita infància (15 participants)
2018 /des Durant l'any s'han fet 11 xerrades en relació al funcionament escolar a famílies de nova incorporació o
d'incorporació tardana.

Participació Ciutadana

Dur a terme accions de promoció del voluntariat entre la ciutadania, conjuntament amb les
entitats: exposicions, conferències, publicacions.
Accions
Promoció de la itinerància de l'exposició de voluntariat, tot oferint-la a entitats/equipaments que encara no
hi ha optat
2016 /gen S'ofereix l'exposició a totes les entitats i institucions que ho demanin.
2017 /des L'exposició va a Can Jonch, al CC Can Bassa, CC Nord, Empresa Tió, al Museu de Granollers dins de
l'acte de presentació del voluntariat educatiu i al Palau d'esports de Granollers (Granollers Cup).
2018 /jul
L'exposició s'exposa a Can Jonch durant el mes de juny-juliol
2018 /nov L'exposició s'exposa al Centre Cívic Can Gili de l'11 de novembre al 12 de desembre i al Centre Vallès
del 3 de desembre al 10 de desembre, en motiu del Dia internacional del Voluntariat.

Organització d'actuacions per difondre el voluntariat a la nostra ciutat (xerrades-conferències, web
municipal, facebook, ...)
2016 /feb
2016 /mar
2016 /abr
2016 /jul
2016 /set
2017 /feb
2017 /des
2018 /gen
2018 /abr
2018 /des
2018 /des
2018 /des

Organització de 3 xerrades per explicar el Punt i el voluntariat a l'Escola Municipal del Treball, amb la
participació de 80 alumnes. Projecte del Servei comunitari.
Presentació del Punt de voluntariat al centre de Recursos pedagògics (CRP).
S'actualitza constantment la web del Punt de Voluntariat, amb totes les novetats referents a crides,
activitas i agenda de la ciutat respecte el voluntariat.
Primer curs de l'Escola d'Estiu del voluntariat: Curs d'iniciació al voluntariat. Participació de 12
persones.
16 i 17 de setembre, segon curs de l'EEV 2016. Com liderar equips de treball. Hi participen 10
membres d'entitats de Granollers i la comarca.
Organtizació de 4 xerrades dirigides a centres educatius per explicar el Punt de Voluntariat: 12 gener
Educem (29 alumnes)i 9 i 14 febrer, 3 grups EMT (83 alumnes) Total: 112 alumnes.
Per 3er any som seu de l'Escola d'estiu del voluntariat. Al Juliol es fa un taller de Mindfulness (23
assistents). Al setembre, un taller per a les entitats sobre captació de fons (10 assistents).
Reunió de la Taula de Voluntariat ( 15 persones assistents de 10 entitats diferents)
6 abril- Festa del Voluntariat a la Porxada. Participen 15 entitats i s’hi adrecen 80 persones.
3 xerrades al Centre Vallès en motiu del Dia internacional del voluntariat, hi han participat un total de
39 alumnes.
El Dia internacional del voluntariat, 5 de desembre, presentem el nou butlletí del Punt de Voluntariat
que s'enviarà cada mes tots els inscrits, a finals de mes diposem ja de 70 inscripcions.
4 Xerrades sobre Voluntariat dirigit a centre educatius: 1 a Educem, 3 a EMT. Hi han participat un total
de 95 alumnes.

Enfortir el Punt de Voluntariat, com a recurs al servei de les entitats i la ciutadania, per tal de
promoure una cultura del voluntariat entre la ciutadania i contribuir a la solidaritat, la cohesió,
el compromís
Accions
Atenció i orientació a ciutadans/es i entitats interessats en el voluntariat
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Enfortir el Punt de Voluntariat, com a recurs al servei de les entitats i la ciutadania, per tal de
promoure una cultura del voluntariat entre la ciutadania i contribuir a la solidaritat, la cohesió,
el compromís
Accions
2015 /des El Punt de voluntariat ha atès un total de 66 persones (33 homes i 33 dones).
2016 /gen Horari d'atenció del Punt de voluntariat: dimarts de 11 a 13 i dijous de 18 a 20 hores. Fins al mes de
desembre s'han atès 51 persones (35 dones i 16 homes) interessades en col.laborar com a
voluntàries amb les entitats de la ciutat.
2017 /des 33 persones ateses durant l'any 2017 (22 dones i 11 homes).
2018 /jul
15 persones demanen informació per ser voluntaris (10 dones i 5 homes)
2018 /des 29 persones ateses al Punt de Voluntariat durant l'any 2018 (17 dones i 12 homes)

Promoció perquè les entitats tinguin projectes de voluntariat propis, per tal de donar resposta a
necessitats socials, a través d'accions de suport, formació i sensibilització.
2016 /abr S'han assessorat a 2 entitats en relació als seus projectes de voluntariat.
2017 /jun S'han atès 6 entitats en relació als seus projectes de voluntariat.
2018 /des S'han assessorat a 4 entitats en relació als seus projectes de voluntariat.

Fer una revisió de l'actual xarxa de consells i espais de participació de la ciutat, per tal
d’establir estratègies de coordinació que els facin més efectius.
Accions
Revisió i actualització del Marc general de participació ciutadana
2017 /jul

El Consell de Ciutat ha elaborat un document amb propostes per incorporar al Reglament de
Participació, que s'està elaborant.
2017 /des Esborrany del Reglament.

Facilitar la incorporació i participació de la ciutadania en els projectes de ciutat, posant a la
seva disposició nous canals i instruments de participació.
Accions

Aprofundir en les eines de diàleg i contacte entre la ciutadania i els representants municipals:
trobades temàtiques, reunions amb veïns, plataformes on-line, entre d’altres.
Accions

Enfortir la xarxa social amb polítiques de foment i suport de l’associacionisme
Accions
Suport tècnic, assessorament i oferta de formació a les entitats, amb l’objectiu de que aquestes puguin
millorar la seva capacitat estructural i de gestió.
2015 /des 20 entitats han demanat assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica.
2016 /jun Es reprèn l'assessorament a les entitats en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica fins a finals
d'any.
2016 /des 11 entitats han demanat l'assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica.
2017 /des 15 entitats han demanat assessorament en temes d'orientació fiscal, laboral i econòmica (entre els
mesos de maig i desembre de 2017).
2018 /jul
S'està planificant l'assessorament a les entitats pel darrer trimestre 2018
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Enfortir la xarxa social amb polítiques de foment i suport de l’associacionisme
Accions
Accions de foment del treball en xarxa de les entitats i associacions, de manera concertada amb
l’Ajuntament, per tal de donar resposta als reptes que sorgeixen a la ciutat.
2016 /nov Reunió amb les entitats membres de la Federació d'associació de veïns per donar resposta al seus
dubtes sobre la llei de trasnperència i altres gestions relacionades amb les subvencions.
2017 /jun Conjuntament amb l 'OAC, Eduació i Esports, s'han organtizat unes sessions de formació dirigides a
les entitats per infomar sobre la tramitació electrònica. Es realitzen dues sessions el 7 de juny i hi
participen 68 membres d'entitats.

Revisió i modificació de les bases de les subvencions a les entitats perquè incentivin el treball en xarxa de
les entitats, els projectes compartits, que donin resposta a les necessitats manifestades per la ciutadania i
als interessos generals
2018 /gen El 23 de gener s'organitza una reunió amb representants de les entitats veïnals i l'Interventor de
l'Ajuntament per resoldre dubtes sobre la justificació 2017 i la tramitació electrònica. 23 assistents.
2018 /mai 23 de maig, reunió amb les enittats veïnals sobre subvenció 2018

Mantenir el registre d'entitats i associacions per conèixer la realitat associativa de la ciutat.
Accions
Mantenir al dia el registre entitats i fer les modificacions pertinents per extreure'n indicadors rellevants
2016 /des Actualment hi ha 113 entitats actualitzades al registre municipal d'un total de 479 entitas donades
d'alta.
2017 /des Actualment hi ha 72 entitats actualitzades al registre municipal d'un total de 499 entitas donades d'alta.
2018 /jul
Actualment hi ha 40 entitats actualitzades al registre municipal d'un total de 479 entitats donades d'alta.

Transparència en l'acció de l'Administració i fomentar també la transparència i la rendició de
comptes de les entitats ciutadanes.
Accions
Programa de formació i assessorament dirigit a les entitats de cara a promoure la transparència
2016 /jun

Programació de 2 cursos dirigits a les entitats: "Protecció de dades" i "Captació de socis i relleu
generacional".
2016 /nov Programació de 3 cursos dirigits a les entitats: Xerrada: "Com constituir-te com a associació: tràmits
bàsics per a les noves associacions", "Obligacions fiscals per a entitats" (17) i "Gestió de projectes i
activitats per part de les associacions"(15)
2017 /jul
Cursos pel curs vinent: "Com gestionar la comunicació a les associacions? (14 persones) , "Com
fomentar la participació de les persones associades?" i "Organització d’activitats: assegurances i
altres obligacions legals que cal conèixer"(abril 2018)

Promoció de la Salut

Promoure l’apoderament de la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit crític en relació
als hàbits i comportaments de salut, amb metodologies d’aprenentatge actiu ja contrastades,
en la línia del projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut
Accions
Desenvolupament i avaluació de la prova pilot a Can Bassa del projecte "Ciutadania Activa i Experta en
Salut", anomenada "RAP Can Bassa"
2017 /jul

24/04/2019

L'aplicació del mètode en el context escolar i exigent de 4rt ESO limita els resultats potencials. A
valorar la seva aplicació en un context més obert, sense restriccions horàries, i reforçant la visió dels
determinants socials de la salut.
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Promoure l’apoderament de la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit crític en relació
als hàbits i comportaments de salut, amb metodologies d’aprenentatge actiu ja contrastades,
en la línia del projecte Ciutadania Activa i Experta en Salut
Accions
Disseminació del projecte "Ciutadania Activa i Experta en Salut" i transformació d'aquest en un programa
de ciutat
2017 /gen Revisió de l'estratègia del projecte per adaptar-la a les actuacions ja desenvolupades des del servei.
2017 /jul
Pendent de replantejar el projecte i desenvolupar accions amb el concurs d'altres serveis: Joventut,
Educació, CIRD.
2019 /gen Els resultats de la prova pilot aconsellen replantejar el projecte, en termes de població objectiu més
adequada, entorn educatiu/extern, mètode, format, durada i aprofondiment en els determinants socials
de la salut. S'està revisant el projecte

Consolidar i perfeccionar el programa AFIS pediàtric, adreçat a prevenir els efectes negatius
del sobrepès i l’obesitat en infants.
Accions
Realització de l'entrevista inicial, dels tallers mensuals per infants i famílies, avaluació anual del programa,
difusió dels resultats i seguiment dels/les participants (AFIS pediàtric)
2015 /des 24 participants al curs 2015-2016. Dues sessions setmanals i 8 tallers realitzats al llarg del curs
escolar per participants i les seves famílies. Sessió de tancament: visita horts i caminada.
2016 /jun Finalització de les activitats d'infans i famílies (15 de juny) amb caminada i visita a l'hort del Lledoner.
Pendent d'avaluació del curs(juliol).
- Total infants que han acabat el curs 15/16: 22.
2016 /des Edició 2016-17:
- Inscripcions inicials: 24
- Continuïtat a 22/12/16: 22
2016 /des Valoració edició 2015-16: el 88% dels nens i nenes que han participat en el programa manifesten que
tenen millor acceptació de la seva imatge corporal i el 50% ha baixat el seu IMC
2017 /jun Finalització activitats curs 2016/17. Avaluació curs
- Comencen: 24 infants (6 a 12 anys)
- Finalitzen: 18
- Perfil: 84% obsesos, 16% sobrepès
- Origen família: 38% Cat, 38% llatinoamèrica, 8% Magreb, 8% Àfrica subsh, 4% Àsia, 4% Europa
2017 /des Inici activitats curs 2017/18.
- Comencen: 24 infants (6-12 anys) (9 incorporacions, 11 continuen)
- Sessions amb famílies: 4 (2 per grup)
2018 /des 2018, curs 18/19 (1r trimestre)
- Nens/es que comencen el curs AFIS-pediàtric: 21 (13 incorporporacions)
- Perfil (origen): 5 Catalunya, 5 Magreb, 5 Àfrica, 6 SudAmèrica
- Sessions activitat física realitzades: 18
- Sessions familiars: 8

Taula de coordinació periòdica amb el servei d'Esports i la xarxa de pediatria de l'atenció primària de salut
2017 /jun Es manté la coordinació en els programes AFIS i AFIS-pediàtric.
2018 /jun 2018 Es manté la coordinació entre els serveis d'Esports i SP pels programes AFIS i AFIS pediàtric
2018 /des 2018 Es manté la coordinació entre els serveis d'Esports i SP pels programes AFIS i AFIS pediàtric

Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta
pedagògica municipal als centres educatius
Accions
Introducció, durant el curs escolar 2015-2016, un taller de prevenció de riscos sanitaris de piercings i
tatuatges
24/04/2019
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Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta
pedagògica municipal als centres educatius
Accions
2015 /des Curs 2015-2016: realització de 5 tallers de pircing i tatuatges al Cel.lestí Bellera(4art d'ESO i
batxillerat) i 1 a la UEC de Perruqueria. 332 participants. Valoració: 8,83
2016 /jun Actualització del catàleg d'activats educatives. Aquests recursos estan a disposició dels centres
educatius interessats.
2017 /jun Curs 2016/17: Tallers tatuatges i pírcings a joves, en el marc escolar
- Tallers fets: 3 (90 alumnes).
2018 /jun Curs 2017/18: Tallers de tatuatges i pírcings: 0

Assessorament sanitari a les escoles i instituts del municipi, prestant atenció ràpida a les consultes sobre
salut
2016 /mar Atenció immediata a les demandes i consultes relacionades amb salut dels centres educatius, un
promig de 5 consultes setmanals, telefòniques i presencials.
2016 /jun S'ha mantingut l'assessorament amb el mateix ritme de consultes (malalties transmissibles, dubtes
sobre medicació, sexualitat, possibles intoxicacions, interpretació d'informes mèdics, etc.)
2016 /des Activitat en continu
2017 /des 2017, assessorament en salut a centres educatius
- S'ha mantingut l'assessorament a les escoles, temes diversos de salut
2018 /jun 2018, 1r semestre, assessorament en salut a centres educatius
- S'ha mantingut l'assessorament a les escoles, temes diversos de salut. Activitat en continu.
2018 /des 2018
- S'ha mantingut l'assessorament a les escoles, temes diversos de salut. Activitat en continu.

Realització de tallers sobre cura del cos: primers auxilis, educació postural i salut bucodental, en el marc
de l'oferta pedagògica als centres educatius de primària i secundària
2015 /jun
2015 /jun

2015 /jun
2015 /jun
2015 /des

2016 /mar
2016 /mar
2016 /mar
2016 /mar
2016 /mar

2016 /mar
2016 /mar
2017 /jun
2017 /jun
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2015
"Menja bé, tu hi guanyes": 4 tallers amb 110 participants
Curs 2014-2015: 16 tallers d'alimentació a 1er d'ESO: 399 alumnes (L'Estel, Educem, C. Vallbona,
EMT, E. Pia). Taller d'alimentació a M. Montero (2), UECS, PCI i Escola Perruq. Margaret i joves
nouvinguts (114 participants)
2 gimcanes d'alimentació amb 150 participants (J. Solans i S. Espriu)
1 taller de diabetes a l'escola per professorat: 22 participants Escola Pereanton; 1 taller d'epil.lèpsia
per professorat a l'Escola Pau Vila: 20 participants
Curs 2014-2015: 322 participants de secundària als tallers de primers auxilis; 1 taller d'higiene
postural amb 10 participants,; 3 tallers al Centre Vallès, amb 45 participants, 1 taller a l'Escola Perruq.
Margaret amb 17 participants.
Exposició "Menja bé, tu hi guanyes": 212 participants a 8 tallers (L'Estel, E. Granollers, A. Mogas i
Lledoner)
Gimcana dieta mediterrània a primària: 155 participants de dos centre (Cervetó i Escola Granollers)
Tallers teoricopràctics d'alimentació per a joves: 87 participants a 4 tallers (C. Vallbona, UEC
Jardineria; Folch i Torras)
Tallers d'alimentació i imatge corporal per a joves: 203 participants a 9 tallers (Estel, Educem, C.
Vallbona, Jardí, CFGM i PCI Parc Estudi)
Curs 2015-2016 (de setembre a març): 234 participants de 1er d'ESO als tallers d'alimentació: 9 tallers
(Educem, L'Estel, A. Cumella, C. Vallbona, IES Granollers); altres: 2 tallers amb 34 participants (M.
Montero i Dimas)
Tallers "Aprèn a menjar amb seguretat": 46 participants a 2 tallers (C. Vallbona, M. Montero)
Tallers d'alimentació a cicle inicial de primària amb l'ICS: 175 alumnes i 7 tallers (Pereanton, S. Llobet,
S. Espriu i Ponent); altres a primària: 107 participants a 8 tallers (E. Pia)
2017, gener-juny, curs 16/17 - Educació primària / Alimentació saludable
- Taller: Descobrim l'limentació saludable. 2 tallers, 1 escola, 50 alumnes
2017, gener-juny, curs 2016/17 - Educació primària / Alimentació saludable
- Exposició, "Menja bé tú hi guanyes": 4 tallers per a 2 escoles. 100 alumnes
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Reforçar el suport a la comunitat educativa en educació per a la salut mitjançant l'oferta
pedagògica municipal als centres educatius
Accions
2017 /jun

2017, gener-juny, curs 2016/17- Educació primària / Alimentació saludable
- 1 gimcana de la dieta mediterrània (06/17): 1 escola, 75 alumnes (3r, 4r i 5è)
2017 /jun 2017, gener-juny, curs 16/17 - Educació secundària / Imatge corporal i alimentació
- Taller: Imatge corporal i alimentació: 12 tallers, 9 centres, 302 alumnes
2017 /jun 2017, gener-juny, curs 16/17 - Educació secundària / Alimentació saludable
- Taller alimentació saludable: 6 tallers, 4 centres, 160 alumnes
- Taller: Cuina sense pares: 3 tallers, 1 centre, 90 alumnes
2017 /jun 2017, gener-juny, curs 16/17 - Educació especial i altres grups / Alimentació
- Taller: Alimentació: 3 tallers, 2 centres, 69 alumnes
2017 /jun 2017, gener-juny, curs 16/17 - Educació secundària / Autoprotecció
- Taller autoprotecció (Diputació BCN): 9 tallers, 4 centres, 192 alumnes
2018 /jun 2018, 1r sem (17/18), cura del cos:
- Imatge corporal i alimentació: ed postobligatòria, 7 tallers, 148 alumnes
- Tallers autoprotecció: ed postobligatòria, 11 tallers, 247 alumnes
- Tallers alimentació: ed 1ària, 2ària i post: 22 tallers, 503 alumnes
2018 /des 2018, (18/19, 1r tri), cura del cos:
- Tallers autoprotecció: ed 1ària, 2ària i postobligatòria, 11 tallers, 255 alumnes
- Tallers alimentació: ed 1ària, 2ària i post: 13 tallers, 331 alumnes
- Salut bucodental (exposició): 4 escoles, 125 alumnes

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de
drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la
comunicació, en les activitats de promoció de la salut
Accions
Realització dels tallers de sexualitat i afectivitat als centres educatius en el marc de l'oferta pedagògica,
atenent a la diversitat sexual i amb perspectiva de gènere
2015 /des Curs 2014-2015: 204 alumnes als tallers d'educació emocional a secundària: "Consciència emocional:
el meu clima emocional". L'Estel, A. Cumella, C. Bellera i cicle Imatge i So
2015 /des Curs 2014-2015: 445 alumnes als tallers d'educació emocional a primària: regulació, autoestima,
assertivitat. S. Espriu, Granul.larius, Pereanton, E. Pia, M. Montaña i Pau Vila. 67 tallers.
2015 /des Curs 2014-2015: 19 alumnes de secundària al taller "A quin fons d'energia em connecto?". L'Estel
2015 /des Curs 2014-2015: 1070 participants als tallers de sexualitat, afectivitat i diversitat sexual. Primària,
secundària, programes de garantia social i cicles de perruqueria.
2016 /mar 2016, Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "Autoestima": 246 alumnes
(Educem, L'Estel, Cervetó). 15 alumnes d'Imatge i So; 9 alumnes de Parc Estudi
2016 /mar 2016, Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "A quines fonts d'energia em
connecto?": 30 alumnes (L'Estel)
2016 /mar 2016, Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "Assertivitat": 270 alumnes
(Cervetó, L'Estel, EMT, C. Bellera)
2016 /mar 2016, Curs 2015-2016 (educació secundària, de setembre a març): "El meu clima emocional": 112
alumnes (A. Cumella i L'Estel)
2016 /mar 2016, Curs 2015-2016 (educació primària, de setembre a març): 340 alumnes participants. S. Espriu,
Granullarius; E. Pia; M. Montaña; Cervetó.
2016 /jun 2016, Curs 2015-16, març-juny: "Adolescència i sexualitat". Tallers separats per a nois i noies. A.
Cumella, 90 alumnes, C. Bellera, 90 alumnes, Estel, 30 alumnes. Total: 210 alumnes.
2016 /jun 2016, Curs 2015-16, març-juny: "Treu-li suc a la sexualitat". Estel, 30 alumnes, C. Bellera, 120
alumnes. Total: 150 alumnes.
2016 /jun 2016, Curs 2015-16, març-juny: "Habilitats i negociació". C. Bellera, 90 alumnes.
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Autostima": 3 centres, 135 alumnes, 6
sessions

24/04/2019

Pàg. 218 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Promoció de la Salut

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de
drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la
comunicació, en les activitats de promoció de la salut
Accions
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "El meu clima emocional": 1 centre, 60
alumnes, 2 sessions
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Assertivitat": 1 centre, 30 alumnes, 1
sessió
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "A quines fonts d'energia em connecto": 1
centre, 60 alumnes, 2 sessions
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Optimisme": 1 centre, 30 alumnes, 1
sessió
2016 /des 2016, Curs 2016-17, primer quadrimestre, secundària, taller "Què hi ha dins la meva motxilla?": 1
centre, 90 alumnes, 3 sessions
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Primària / salut mental /afectivitat
- Autonomia personal. Autostima: 5 centres, 11 tallers, 330 alumnes
- Autonomia personal. Optimisme: 4 centres, 9 tallers, 270 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Total intervencions Educació Secundària Salut Mental i Sexualitat
- Salut mental: 37 intervencions de 5 propostes diferents. Impacte: 1110 alumnes
- Sexualitat: 105 intervencions de 13 propostes diferents. Impacte: 3300 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Total intervencions Educació Primària / Salut Mental
- Salut mental / afectivitat: 54 intervencions de 6 propostes diferents. Impacte: 1590 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / sexualitat-negociació
- No és no: 3 centres, 7 tallers, 210 alumnes
- Què passa si dic no: 2 centres, 10 tallers, 270 alumnes
- Negociació-habilitats: 3 centres, 4 tallers, 120 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / sexualitat - exposicions
- Sex o no sex: 7 centres, 18 sessions 495 alumnes
- Treu-li suc a la sexualitat: 3 centres, 7 sessions, 210 alumnes
- Kdm x akbaptó: 2 centres, 5 sessions, 142 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / salut mental
- Consciència emocional, el meu clima emocional: 1 centre, 1 taller, 60 alumnes
- Regulació emocional, a quines fonts d'E em conneto?: 3 centres, 10 tallers, 300 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / salut mental
- Autoconeixement. Què hi ha a la meva motxilla: 2 centres, 7 tallers, 210 alumnes
- L'autostima, el millor company de viatge: 8 centres, 18 tallers, 510 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / salut mental
- Competència social - Assertivitat: 1 centre, 1 taller, 30 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Primària / salut mental / afectivitat
- Consciència emocional: 3 centres, 5 tallers, 150 alumnes
- Regulació emocional: 5 centres, 11 tallers, 300 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Primària / salut mental / afectivitat
- Competència social. Assertivitat: 5 centres, 11 tallers, 330 alumnes
- Competència social. Empatia: 3 centres, 7 tallers, 210 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, Secundària / sexualitat
- Adolescència i sexualitat: 2 centre, 2 taller, 45 alumne
- Busca resposta: 1C, 1T, 30A
- Identitats: 3C, 12T, 360A
- Cercles concèntrics: 1C, 3T, 90A
- Cicle menstrual: 2C, 12T, 180A
- MTS: 3C, 5T, 210A
2017 /des 2017, curs 2017/18, primer quatrimestre, Educació Secundària Salut Mental i Sexualitat
- Salut mental: 24 intervencions de 4 tallers diferents. Impacte aprox: 720 alumnes
- Sexualitat: 2 intervencions de 2 tallers diferents. Impacte aprox: 60 alumnes
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Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de
drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la
comunicació, en les activitats de promoció de la salut
Accions
2018 /jun

2018, 1r semestre (curs 17/18). Tallers EDUCACIÓ EMOCIONAL
- Ed. SECUNDÀRIA I POST: 3 tallers diferents,
- Intervencions: 15, 390 alumnes
Centres educatius:
- Públics: 2, 6 intervencions
- Concertats: 2, 5 intervencions
- Altres: 2, 3 intervencions
2018 /jun 2018, 1r semestre (curs 17/18). Tallers sobre SEXUALITAT a 2ària i postobligatòria
- 10 activitats
- 75 intervencions, aprox. 2150 alumnes
Centres:
- Públics: 5, 53 intervencions
- Concertats: 6, 18 intervencions
- Altres: 3, 4 intervencions
2018 /jun 2018, 1r semestre (curs 17/18). Tallers EDUCACIÓ EMOCIONAL
- Ed. PRIMÀRIA: 4 tallers diferents,
- intervencions: 30, aprox. 860 alumnes
Centres educatius on s'han realitzat:
- Públics: 4, 12 intervencions
- Concertats: 2, 18 intervencions
2018 /des 2018, (curs 18/19, 1r trim). Tallers sobre SEXUALITAT a 2ària i postobligatòria
- 10 activitats en cartera
- 15 tallers realitzats
Centres:
- Públics: 6, 14 intervencions
- Concertats: 1, 1 intervencions
2018 /des 2018, (curs 18/19, 1r trim). Tallers EDUCACIÓ EMOCIONAL
- Ed. SECUNDÀRIA I POST: 3 tallers diferents,
- Intervencions: 4, 60 alumnes
Centres educatius:
- Públics: 2, 4 intervencions

Realització d'activitats preventives al voltant del Dia Mundial de la Sida (1 de desembre)
2015 /des "Accelerant per posar la SIDA a zero". Xerrades al C. Bellera, C. Vallbona i Educem. Col.laboració
amb el GRA i les biblioteques per a la resta d'activitats que es van realitzar amb motiu del Dia Mundial.
2016 /des Activitats a l'entorn del Dia mundial de la SIDA:
- Activitats de joc a centres educatius de secundària: 3 centres, aprox. 60 participants
- Xerrada ITS i SIDA (1 centre secundària): 30 alumnes
- Visibilització: repartiment de llaços, material educatiu
2017 /des Oferta formativa/informativa a les escoles no s'ha materialitzat. Es manté vigent per tot el curs escolar.
2018 /des 2018
- Trivial de la SIDA: a 5 Instituts
- SIDA, preguntes i respostes: 3 tallers
- MTS i SIDA: 2 tallers realitzats

Realització de tallers sobre consum de drogues i utilització de TICS en centres educatius en el marc de
l'oferta pedagògica
2015 /jun
2015 /jun
2016 /jun
2016 /jun
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Curs 2014-2015: 47 tallers als centres educatius de secundària
Curs 2014-2015: Tallers de pantalles a primària i secundària
Tallers sobre l'ús de TICS (de setembre a març): 69. Alumnes (aprox): 1900
Tallers sobre drogues (de setembre a març): 29. Alumnes (aprox): 950

Pàg. 220 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Promoció de la Salut

Incorporar la salut emocional i afectiva, la sexualitat, la relació responsable amb el consum de
drogues i amb la utilització de dispositius basats en tecnologies de la informació i la
comunicació, en les activitats de promoció de la salut
Accions
2017 /jun

2017, curs 2016/17, gen-juny: Tabac (Secundària)
- Parlem de tabac: 3 centres, 5 sessions, 145 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, gen-juny, ús responsable de drogues (Secundària)
- 10 idees: 8 centres, 25 sessions, 770 alumnes
2017 /jun 2017, curs 2016/17, gener-juny, tallers ús de les TIC:
- Sobre les pantalles: 9 centres, 20 sessions (2 a famílies), 563 alumnes
- Teatre: Estàs empantallat?: 9 centres, 10 sessions
2017 /des 2017, curs 1718, setembre-desembre, ús responsable de drogues (Secundària)
- 10 idees: - centres, 7 sessions, 210 alumnes
2017 /des 2017, curs 2017/18, setembre-desembre: Tabac (Secundària)
- Parlem de tabac: - centres, - sessions, - alumnes
2017 /des 2017, curs 2017/18, setembre-desembre, tallers ús de les TIC:
- Sobre les pantalles: - centres, 12 sessions, 360 alumnes
2018 /jun 2018, 1r semestre (curs17/18)
- Estàs empantallat? (taller teatralitzat): 7
- Tallers pantalles i TIC: 25, aprox 700 alumnes (25/taller)
- Tallers drogues (drogues, cannabis, tabac): 27, 675 alumnes (25/taller)

Treballar de forma transversal, des de diversos serveis municipals, amb adolescents i joves
per promoure unes relacions afectives sanes i igualitàries, i prevenir situacions
d'assetjament, mitjançant espais de reflexió i amb el suport de les TIC
Accions
Constitució i lideratge des del servei d'un grup de treball amb altres serveis municipals (CIRD, Educació,
Joventut, altres), i si s'escau amb altres agents de la ciutat, per definir una estratègia d'actuació conjunta
2017 /jul

2018 /jul

Realitzades diverses reunions de treball entre tècnics de Joventut, Educació, Salut Pública i CIRD.
Elaboració en curs d'una proposta tècnica per implementar un "Punt Jove" (orientació i suport
individual, mitjançant telf., TIC i presencial, a joves).
La proposta original del Punt Jove requeria d'una reorientació, per possibles disfuncions d'altres
serveis de la ciutat, com el PASSIR. S'està treballant activament en reunions tècniques.

Consolidar i perfeccionar el programa AFIS per a adults, adreçat a prevenir els efectes
negatius del sobrepès i l’obesitat en persones adultes, potenciant l’accés de més persones
usuàries.
Accions
Difusió del Programa, avaluació anual del programa, difusió dels resultats i seguiment dels/les participants.
2015 /des 145 persones han estat actius al Programa durant l'any 2015.
2016 /jun Persones que han iniciat el programa el 2016: 30 (14 primer trimestre, 16 2n trimestre)
2017 /jul
2017, curs 2016/17, pendent d'avaluació
Finalitzen el curs 72 persones (4 grups d'activitat)
2017 /des 2017, curs 2017/18,
- Inicien el curs 67 persones (4 grups d'activitat)
- Participants a 31/12/17: 89
2018 /jun 2018, 1r semestre (curs 17/18)
- Nombre total de participants a AFIS: 101
- Assistència mitja: 72,25%
- 17% H, 83% D
- Franja d'edat majoritària: 50-60 anys (37%)
- Principals motius de derivació: obesitat, columna, diverses salut mental
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Millorar l’accés de la ciutadania a informació i gestió de conflictes en temes de consum, tot
prioritzant la utilització de les TIC
Accions
Introducció de material documental administratiu i divulgatiu en un espai específic a la web municipal i
millora del temps de resposta a les demandes presencials amb cita prèvia i amb una atenció directa
inferior a una setmana.
2016 /des 2016, tipus de cas:
- Consultes: 1184 (81,6%)
- Reclamacions: 239 (16,5%)
- Denúncies: 6 (0,4%)
- Queixes: 21 (1,5%)
2017 /des 2017, principals temes:
- 1r, serveis de telefonia, 28%
- 2n, comerç en establiments, 9,50%
- 3r, serveis de gas, 7,2%
2017 /des 2017, tipus d'activitat
- Consulta: 998 (73,0%)
- Consulta de seguiment: 75 (5,5%)
- Denúncia: 7 (0,5%)
- Denúncia derivada de reclamació: 2 (0,2%)
- Reclamació: 261 (19,1%)
- Queixa: 25 (1,8%)
- Total casos nous 1293
2017 /des 2017, tipus d'atenció:
- e-mail: 93 (6,8%)
- Personal, cita prèvia: 724 (53,2%)
- Personal, sense cita: 132 (9,7%)
- Reg. Entrada: 271 (19,9%)
- Telèfon: 142 (10,4%)
2018 /jun 2018 1r semestre, tipus d'atenció
- e-mail: 56 (7,1%)
- Personal, cita prèvia: 376 (47,4%)
- Personal, sense cita: 105 (13,2%)
- Reg. Entrada: 157 (19,8%)
- Telèfon: 96 (12,1%)
2018 /jun 2018, 1r semestre, principals temes:
- 1r, serveis de telefonia, 28,5%
- 2n, comerç fora establiments, 8,6%
- 3r, serveis electricitat, 8,2%
2018 /jun 2018, 1r semestre, tipus d'activitat
- Consulta: 585 (73,7%)
- Consulta de seguiment: 44 (5,5%)
- Denúncia: 3 (0,4%)
- Denúncia derivada de reclamació o queixa: 3 (0,4%)
- Reclamació: 147 (18,5%)
- Queixa: 12 (1,5%)
- Total casos nous 794
2018 /des 2018, 2n semestre, activitat
- Consulta: 556 (74%)
- Consulta de seguiment: 33 (4%)
- Denúncia: 3 (0,4%)
- Denúncia derivada de reclamació o queixa: 3 (0,4%)
- Reclamació: 148 (20%)
- Queixa: 12 (1,6%)
- Total casos nous 732
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Millorar l’accés de la ciutadania a informació i gestió de conflictes en temes de consum, tot
prioritzant la utilització de les TIC
Accions
2018 /des 2018, anual, principals temes:
1r- Telefonia: 449 (28,7%)
2n- Electricitat: 112 (7,1%)
3r- Comerç a establiments: 105 (6,7%)
2018 /des 2018 2n semestre, tipus d'atenció
- e-mail: 36 (5%)
- Personal, cita prèvia: 396 (53%)
- Personal, sense cita: 78 (10%)
- Reg. Entrada: 159 (21%)
- Telèfon: 81 (11%)

Realització del cicle "Aula de Consum" i altres activitats d'informació i divulgació
2015 /des Nombre de xerrades realitzades l'any 2015: 4: "Subministraments bàsics": 11 assistents; "Factura
llum": 12 assistents; "Economia domèstica": 10 assistents; "Alimentació sostenible": 12 assistents
2016 /mar Preparació de l'Aula del Consum per l'any 2016. Es planifiquen 3 xerrades: "Crèdits ràpids" ,
"Subministraments bàsics" i "Entitats bancàries". Lloc: Sala d'actes de la Biblioteca Roca Umbert. El
nombre de xerrades pot augmentar.
2017 /jun 2017, 1r semestre, Aula del Consum: 1 xerrada
- La devolució de les clàusules sòl en les hipoteques, 13 de març, a càrrec d'AICEC-ADICAE.
2017 /des 2017, 2n semestre, Xerrada "Els al·lèrgens", a càrrec de DB. 12 assistents.

Introducció d'un taller de consum en l'oferta pedagògica municipal als centres educatius de Granollers
2016 /mar Curs 2015-2016:S'ha realitzat un taller de consum responsable ("Publicitat") en un centre educatiu
com activitat de l'oferta pedagògica. 22 alumnes. Escola L'Estel; 3er d'ESO
2016 /jun Es renova la inclusió a lla Guia d'activitats i recursos de Granollers, adreçada als centres educatius,
del taller "Publicitat" perquè pugui ser sol·licitat per les escoles interessades.
2017 /jun 2017, primer semestre, oferta pedagògica:
- Un forat al moneder (adreçat a 3r/4r primària)
- Oh! La joguina no juga (adreçat a P4/P5)
No hi ha hagut peticions d'escoles
2017 /des 2017, curs 2017/18:
- Taller "Un forat al moneder", 3 tallers a 1 centre educatiu (primària). 75 alumnes
2018 /jun 2018, primer semestre
- Oh! La joguina no juga (adreçat a P4/P5). 2 tallers. Aprox 50 alumnes
2018 /des 2018, total anual
- Oh! La joguina no juga (adreçat a P4/P5). 2 tallers. Aprox 50 alumnes
- Un forat al moneder: 6 tallers
- La Publicitat: 1 taller
- Què t'hi jugues?!: 2 tallers

Realització de campanyes de consum
2015 /des 16/7/15: campanya consum al mercat dels dijous: 121 establiments visitats, en col.laboració amb la
Diputació; al llarg de 2015, 146 establiments de restauració visitats per temes de consum.
2016 /mar Es planifica la segona la segona fase de la campanya de consum al mercat del dijous (resta
d'establiments). Previsió: juny. Nombre d'establiments previstos: 200
2016 /jun Juny es realitza el treball de camp. Nombre de visites: 200.
2016 /des Es preveu continuïtat de la campanya de consum al mercat el 2017 per assolir intervenció a totes les
parades
2017 /des 2017, 1r semestre, campanyes consum
- 3a fase campanya inspecció requisits bàsics a mercat del dijous. 75 parades. Realització: juny. Amb
Diputació de Barcelona (Servei de Polítiques de Consum).
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Millorar l’accés de la ciutadania a informació i gestió de conflictes en temes de consum, tot
prioritzant la utilització de les TIC
Accions
2018 /des 2018
- No s'ha realitzat cap campanya específica de consum
- Les inspeccions a establiments alimentaris inclouen apartat de Consum, en el que es recullen els
requisits bàsics. Establiments inspeccionats: 204.

Vetllar per la qualitat de l’aigua de consum, tot oferint a les comunitats residents en edificis
antics revisions sobre la presència de contaminants potencialment negatius per a la salut en
les xarxes de distribució d'aigua a nivell dels edificis
Accions
Realització d'analítiques d'aigua d'aixeta a les persones que ho sol.licitin i als equipaments municipals
2016 /des Durant el 2016 s'han realitzat 75 anàlisis tipus "control d'aixeta", 38 a equipaments públics i fonts i 37
a domicilis particulars (sota petició).
2017 /des 2017, control aixeta (punt consum) (realització 1r semestre)
- 28 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003
- 8 control aixeta domicili (aixeta i metalls). 100% compleix RD 140/2003. Campanya limitada a edificis
construïts abans 1980.
2018 /jun 2018, 1r semestre, control aixeta (punt consum)
- 27 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003
- 6 control aixeta domicili (aixeta i metalls). 100% compleix RD 140/2003. Campanya adreçada
preferentmen a edificis construïts abans 1980.
2018 /des 2018, total anual
- 19 control aixeta domicili (15 xarxa, 4 pou). 87,5% compleix RD 140/2003
- 27 fonts públiques/edificis públics. 100% compleix RD 140/2003

Dins les competències locals en protecció de la salut, mantenir un alt nivell d'inspecció i
control higienicosanitari d’establiments alimentaris i de restauració i formar en la corrrecta
manipulació d'aliments
Accions
Programa d'inspeccions sanitàries: establiments de restauració, venda de productes carnis, pa i
pastisseria i minoristes d'alimentació.
2015 /des - Nombre d'inspeccions any 2015: 377.
- Establiments visitats: 237;
- Establiments classificats segons risc al 2015: 104 (en total estan classificats 409)
2016 /mar - Nombre d'inspeccions primer trimestre 2016: 82.
- Establiments visitats: 71.
- Establiments classificats: 18.
2016 /jun - Nombre d'inspeccions segon trimestre 2016: 69
- Establiments visitats: 66
- Establiments classificats: 11
2016 /des 2016, activitat de control d'establiments alimentaris:
- 261 inspeccions
- 226 establiments visitats
- 90 establiments classificats segons risc (en total estan classificats 499 establiments)
2016 /des - Nombre d'inspeccions segon semestre 2016: 110
- Establiments visitats: 89
- Establiments classificats: 61
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Dins les competències locals en protecció de la salut, mantenir un alt nivell d'inspecció i
control higienicosanitari d’establiments alimentaris i de restauració i formar en la corrrecta
manipulació d'aliments
Accions
2017 /jun

2017, 1r semestre, control minoristes alimentació
- Inspeccions: 198 (42 control inicial, 60 vigilància, 96 comprovació mesures correctores)
- Establiments visitats: 158
- Establiments classificats: 91
- Total establiments classificats: 540
2017 /des 2017, 2n semestre, control minoristes alimentació
- Núm. inspeccions: 171 (17 control inicial, 59 vigilància, 92 comprovació mesures, 3 altres)
- Establiments visitats: 72
- Establiments classificats: 29
- Total establiments classificats a 31/12: 568
2018 /jun 2018, 1r seme, control minoristes alimentació
- Núm. Inspeccions: 186 (17 control inicial, 32 vigilància, 136 comprovació mesures, 1 altres)
- Establiments visitats: 144
- Establiments classificats: 29
- Total establiments classificats a 22/06/18: 597
2018 /des 2018 Establiments minoristes alimentació. a 13/12/18
- Inspeccions: 367 (38 ctrl inicial, 46 vigilància, 280 seguiment mesures, 3 altres)
- Establiments visitats: 204
- Establiments classificats: 54
- Total establiments classificats a 13/12/18: 622

Realització de cursos de formació sobre higiene i seguretat alimentària per a persones manipuladores
d'aliments que han d'acreditar formació
2015 /des Nombre de cursos realitzats: 12 (Empresa DIMAS: 1; GRA: 3; Creu Roja: 1; Montserrat Montero: 1;
UEC: 2; població general: 4); Nombre total de participants 2015: 129.
2016 /mar - Cursos manipuladors d'aliments primer trimestre: 1, Empresa Dimas, amb 19 participants.
2016 /jun - Cursos formació manipuladors d'aliments 2n trimestre: 5. Total assistents: 52. (cursos realitzats a
població general, serveis socials, Gra, UEC i Creu Roja).
2016 /des 2016, total formació MA:
- 11 cursos
- 114 participants
2016 /des - Cursos MA 2n semestre: 5 (3 col·lectiu general, 1 GRA, 1 treballadors xinesos). Total de participants:
43
2017 /jun 2017, 1r semestre, formació manipulació aliments
- Nombre cursos realitzats: 5
- Total assistents: 66 persones
- Col·lectius: 1 població general, 2 alumnes UEC, 1 DIMAS, 1 col·lectiu xinès
2017 /des 2017, total formació de manipuladors d'aliments:
- 3 cursos, 1 adreçat a població general i 2 a col·lectius específics (DIMAS, Montserrat Montero)
- 106 participants
2018 /jun 2018, 1r semestre, formació en manipulació d'aliments:
- Oberts a ciutadania: 1 (12 assistents)
- A col·lectius específics: 2 (19 assistents)

Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establiments no alimentaris que realitzen
pràctiques directes sobre les persones que comporten riscos per a la seva salut, com ara
tatuages, piercings o aplicació de raigs ultraviolats
Accions
Control del 100% dels establiments de piercings i tatuatges. Autoritzacions sanitàries
2015 /des - Establiments amb autorització sanitària de funicionament a 31/12/15: 6
- Nombre d'establiments visitats 2015: 5

24/04/2019

Pàg. 225 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Protecció de la Salut

Mantenir un alt control higienico-sanitari d'establiments no alimentaris que realitzen
pràctiques directes sobre les persones que comporten riscos per a la seva salut, com ara
tatuages, piercings o aplicació de raigs ultraviolats
Accions
2016 /mar - Establiment inspeccionat 1r trimestre: 1
2016 /jun - Peticions autorització sanitària 1r semestre: 2
- Cens establiments 1r semestre: 9
2016 /jun - Establiments inspeccionats 2n trimestre: 2
2016 /jun Preparació de campanya d'inspecció 2016. Previsió: 3r trimestre
2016 /des - Establiments amb autorització sanitària a 31/12/16: 8
2017 /jun 2017, 1r semestre:
- Nombre d'establiments autoritzats: 9
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 0 (prevista vigilància 2n semestre)
- Nombre de requeriments: 0
2017 /des 2017, 2n semestre:
- Nombre d'establiments autoritzats: 8
- Nombre de peticions d'autorització sanitària rebudes en el període: 0
- Nombre d'inspeccions realitzades: 6 (campanya 4rt trimestre)
- Nombre de requeriments: 4
- Baixes d'establiments: 1
2018 /jun 2018, 1r semestre:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 1
- Nombre total d'establiments autoritzats: 9
2018 /des 2018, total anual:
- Peticions d'autorització sanitària: 1
- Establiments inspeccionats: 4
- Nombre total d'establiments autoritzats en actiu: 9

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat
Accions
Realització d'anàlisi de control d'aigües (consum, bany, riu, etc.)
2015 /des Total analítiques:
- Aigües destinades a consum humà: 405
- Aigua de bany: 43
- Aigua no destinada a consum (control riu, aiguamoll, etc.) 190
2016 /mar Total anàlisis 1r trimestre:
- Aigües de consum: 43
- Aigua de bany: 12
- Aigua no destinada a consum (riu, aiguamoll, etc.) 37
2016 /jun Total anàlisis 2n trimestre (fins a 21 de juny)
- Aigües de consum: 96
- Aigua de bany: 8
- Aigües no destinades a consum (riu, aiguamoll, etc.): 53
2016 /des Anàlisis realitzades 2016 (a 22/12/16) per control municipal:
- Control aigua consum: 307 mostres
- Control de piscines: 37 mostres
- Control d'aigua superficial/subterrània: 204 mostres
- Altres: 2
- Total mostres analitzades control municipal: 549
2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 21478,2€
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Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat
Accions
2017 /jun

2017, 1r semestre (27/06/17), control municipal aigua: total anàlisis 266
- Aigua consum: 50
- Legionel·la equipaments: 73
- Legionel·la reg: 67
- Control piscines: 29
- Control aigua continental: 47
2017 /des 2017, 2n semestre (des de 28/06/17),
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 17.972,85 €
- Control municipal d'aliments: import estimat de les anàlisis: 1.034€
2017 /des 2017, 2n semestre (27/06/17), control municipal aigua i aliments: total anàlisis
- Aigua consum: 52
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 76
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 163
- Control aliments: 22
2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18),
- Control municipal d'aigua: import estimat de les anàlisis: 22.926,8 €
- Control municipal d'aliments: -€
2018 /jun 2018, 1r semestre (fins a 25/06/18), control municipal
- Aigua consum: 151
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45
- Control piscines: 27
- Control aigua continental: 83
- Control aliments: 2018 /des 2018, total, control municipal
- Aigua consum: 46
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64
- Control piscines: 59
- Control aigua continental: 181
- Altres controls aigua: 8
- Control aliments: 0

Realització dels controls analítics de legionel·la en l'aigua d'instal·lacions municipals d'alt i baix risc i
proposta de mesures en cas que siguin necessàries
2015 /des Baix risc: 9 centres educatius; 3 centres cívics; 1 equipament esportiu; 3 fonts ornamentals; 34 recs
per aspersió; 2 equipaments esportius amb rec per aspersió. Control analític.
2015 /des Alt risc: el Programa inclou 15 edificis i 15 instal.lacions d'alt risc municipals. S'han realitzat les
analítiques segons el que marca el RD 865/2003
2016 /jun Programa de prevenció de Legionel·la en instal·lacions municipals inclou: 13 escoles, 12 equipaments
esportius, 14 edificis municipals d'ús divers, 3 fonts ornamentals, 15 lots de reg.
2016 /jun Controls analítics de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 55
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 71
2016 /des Controls de Legionel·la associats al programa de prevenció:
- Circuïts d'aigua sanitària calenta/freda: 139 mostres de 29 equipaments
- Reg, fonts i altres sistemes de baix risc: 91 mostres de 91 punts diferents
2017 /jun 2017, 1r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 29. Controls analítics realitzats: 73
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 67
2017 /des 2017, 2r semestre (27/06/17), control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 21. Controls analítics: 51
- Reg per aspersió i fonts ornamentals: 14, controls analítics, 14
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Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat
Accions
2017 /des 2017, anual, control legionel·la associat a prevenció en instal·lacions municipals:
- Equipaments, 39. Controls analítics: 132. Legionella+: 5mostres (2 equipaments)
- Reg aspersió/fonts ornamentals: 61 anàlisis, Legionella+: 1
- Altres: 14, Leg+: 0
2018 /jun 2018, 1r semestre
Continua el programa de prevenció de legionel·losi en les instal.lacions municipals. Anàlisis
realitzades:
- Legionel·la equipaments: 69
- Legionel·la reg: 45
2018 /des 2018, total programa de prevenció de legionel·losi en les instal.lacions municipals. Anàlisis realitzades:
- Legionel·la equipaments: 131
- Legionel·la reg: 64

Control periòdic dels edificis i equipaments municipals i espais públics en relació a plagues i animals
peridomèstics, realitzant les intervencions necessàries en cas de problemàtiques, i assessorant a
particulars quan s'escaigui
2015 /des 2015 Edificis i equipaments municipals inclosos en programa de control de plagues 2015: 59. 6 equip.
Serveis Socials; 2 biblioteques; 6 centres cívics; 6 equip. Cultura; 8 equip. Roca Umbert; 2 teatres; 17
equip educació; 12 equipaments esportius
2015 /des 2015, Control de plagues: edificis i equipaments municipals. Control trimestral i sota avís. Avisos
rebuts el 2015: formigues: 49; paneroles: 15; rosegadors: 19; vespes: 9; altres: 14
2015 /des Control de plagues: terme municipal i espais públics. Control i sota avís. Avisos rebuts el 2015:
rosegadors: 117; paneroles: 16; Formigues: 2; vespes: 4; abelles: 4; mosquits: 12
2015 /des Control de coloms: 537 aus capturades: 3 a Can Bassa; 260 al barri centre; 152 Joan Prim Centre;
122 Sant Miquel.
2016 /gen Control de plagues 2016: Ed. i equipaments municipals inclosos en programa: 59. 6 equip. Serveis
Socials; 2 biblioteques; 6 CC; 6 equip. Cultura; 8 equip. RU; 2 teatres; 17 equip educació; 12
equipaments esportius. Control trimestral i per avís. (= 2015)
2016 /jun Control de plagues: edificis i equipaments municipals, avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a
21/06/16): formigues, 7; vespes, 1; paneroles, 9; rates, 9; altres, 4.
2016 /jun 2016, segon trimestre, Control cotorres:
- Maig/juny: cens inicial
- Juny: primeres actuacions de control
2016 /jun Control de plagues: terme municipal i espais públics. Avisos atesos 1r semestre 2016 (fins a
21/06/16): paneroles: 3; rates: 34; Abelles: 16; Altres: 3
2016 /jun Control de cotorres:
- Maig, contractació d'empresa per diagnosi i proposta d'actuacions de control (Biodiversitat)
- Maig, cens parcial. 16 nius col·lectius, aprox. 33 cavitats actives. Estimació adults: 70
- Juny: primera activitat de retirada
2016 /des 2016, control aus urbanes, coloms
- Punts de control: 13 (1 Can B, 7 Centre, 1 Instit, 1 JPrimC, 2 St.M, 1 SotaCR)
- Aus capturades: 587, 524 coloms (89%) i 63 tórtores (11%)
2016 /des 2016, control cotorres, total anual: s'han localitzat 16 nius amb un total de 32 cavitats actives. S'han
retirat 38 indidus.
2017 /gen 2017, primer trimestre, control plagues
- 01/01/17 inici contracte amb BCN-plagas pel control de plagues a edificis i espais. Inclou 94 centres i
espais municipals, de diferent categoria, i xarxa clavegueram. Controls programats i avisos.
2017 /mar 2017, primer trimestre, control cotorres
- Contracte menor amb BIODIVERSITAT pel servei control i seguiment de la població de cotorreta de
pit gris (Myopsitta monachus).
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Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat
Accions
2017 /jun

2017 /jun

2017 /des
2017 /des

2017 /des

2017 /des

2018 /jun

2018 /jun
2018 /jun

2018 /jun

2018 /des
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2017, 1r semestre (a 22/06/17), control plagues-avisos registrats: total 147
- Abelles: 12
- Formigues: 27
- Paneroles: 25
- Rates: 64
- Vespes: 9
- Altres (diversos): 10
2017, 1r semestre, control plagues-controls programats
- S'han realitzat els controls a edificis i equipament segons la previsió: mensual a escoles i centres
esportius, trimestral edificis administratius, CC i culturals, semestral altres espais
2018, Projecte pilot de control territorial de cotorra en els municipis de la plana del Besòs, amb el
suport de la Diputació de Barcelona
2017, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 158 / 101
- Abelles: 15 / 8
- Formigues: 8 / 33
- Mosquits: 1 / 3
- Paneroles: 16 / 14
- Rates: 99 / 23
- Vespes: 12 / 14
- Altres (diversos): 7 / 6
2017, segon semestre, control cotorres
- Seguiment de la població de cotorreta de pit gris (Myopsitta monachus) a través de BIODIVERSITAT
- Intervencions realitzades: 4
- Nius actius a 31/12/17: 3
- Nombre estimat d'adults a 31/12/17: 6
2017, aus urbanes-coloms/tórtores:
- Punts control: 10 anuals
- Aus retirades: 258: 221 coloms (85,7%), 37 tórtora
- Requeriments tancament espais i mesures: 27
- Prog afectat per aplicació mesures preventives pel brot de grip aviar (febrer) (Gironès)
2018, 1r semestre, cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Intervencions a Granollers: 4
- Cens actual a Granollers: 8 adults, 3 nius actius
2018, 1r semestre, mosquits
- Diagnòsi mosquits a GRN, amb el suport de DB
2018, 1r semestre, coloms/tórtores:
- Punts control: 7
- Aus retirades: 352: 263 coloms (74,7%), 89 (25,3%) tórtores
- Requeriments tancament espais i mesures: 12
2018, 1r semestre, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments): total 92 / 55
- Abelles: 8 / 3
- Formigues: 2 / 20
- Mosquits: 0 / 2
- Paneroles: 16 / 4
- Rates: 59 / 14
- Vespes: 3 / 5
- Altres (diversos): 4 / 7
2018, anual, coloms/tórtores:
- Punts control: 10
- Aus retirades: 352: 332 coloms (82%), 73 (18%) tórtores
- Requeriments tancament espais i mesures: 19
- Actuacions especials: 0

Pàg. 229 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Protecció de la Salut

Reforçar les mesures de vigilància activa dels riscos per a la sanitat ambiental de la Ciutat
Accions
2018 /des 2018, Actuacions per plagues d'espècies invasores
- Per primera vegada s'han registrat avisos per vespa asiàtica (Vespa velutina). Retirats 3 nius dins
nucli urbà.
- Per primera vegada s'han registrat avisos pel bernat marbrejat (Halyomorpha halys).
2018 /des 2018, control plagues-avisos registrats (via pública / equipaments)
- Abelles: 5 / 2
- Formigues: 0 / 26
- Mosquits:8 / 6
- Paneroles: 7 / 2
- Rates: 80 / 8
- Vespes: 19 / 13
- Altres (diversos): 1 / 3
- Total: 120 (67%) / 60 (33%)
2018 /des 2018, Resultat de la diagnòsi mosquits a GRN
- Es detecten possibles focus
- Proposta actuacions: - Tractament a embornals a l'entorn de punts sensibles, amb larvicides d'efecte
llarg; - Informar a ciutadania sobre mesures preventives
2018 /des 2018, control cotorres
- Projecte pilot de control territorial a la plana del Besòs (11 municipis), amb el suport de la DB
- Actuacions a Granollers:
* Cens: 6 adults, 2 nius actius
* 1 niu retirat, 4 cotorres retirades

Promoure la protecció dels animals de companyia, fomentar la tinença responsable i l'adopció
i fer actuacions de control d'animals al carrer
Accions
Accions de foment de l'adopció d'animals de companyia
2015 /des 1.567 gossos i 204 gats censats. 177 gossos i 297 gats al Centre d'acollida. 102 gossos i 194 gats
adoptats. 49 gossos i 6 gats recuperats. Tots els dissabtes parada informatina de l'APAG al centre de
Granollers
2016 /des Registre d'animals domèstics a 21/12/16 (Cens municipal + ANICOM):
- 1828 gossos
- 283 gats
2016 /des 2016, adopcions a través del CAD (només GRN)
- Adopcions total: 239
- Adopcions gossos: 93
- Adopcions gats: 146
- Animals a centre a 31/12/16: 72 gos, 45 gat
2017 /des 2017
- Total adopcions CAD: 1055, 510 gats, 534 gossos, 11 altres animals
- Total adopcions a Granollers: 157, 85 gats, 70 gossos, 2 conills
2018 /gen 2018, Animals que comencen l'any al CAD Font del Ràdium:
- 191, 102 gats, 89 gossos
2018 /des 2018, Animals que acaben l'any al CAD Font del Ràdium:
- 304, 187 gats, 90 gossos. 27 altres
2018 /des 2018, Total adopcions al CAD (període 01/06/18 a 20/12/18)
- Total adopcions CAD: 688, 388 gats, 239 gossos, 61 altres animals
- Total adopcions a Granollers: 112, 75 gats, 29 gossos, 8 conills

Accions de sensibilització ciutadana per promoure el cens dels animals domèstics i atorgar llicències per a
la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
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Promoure la protecció dels animals de companyia, fomentar la tinença responsable i l'adopció
i fer actuacions de control d'animals al carrer
Accions
2015 /des 2015: Llicència de gossos potencialment perillosos
- Sol·licituds presentades: 25
- Llicències atorgades: 24
2016 /des 2016: Llicència de gossos potencialment perillosos
- Sol·licituds presentades: 33
- Llicències atorgades: 20
2016 /des 2016: Altes en el cens d'animals domèstics-ANICOM (a 22/12/16): 362
- Altes gossos: 254 (dels quals 38 potencialment perillosos)
- Altes gats: 108
2016 /des 2016, impacte microxip com a element que permet localització animal perdut
- Animals recollits a GRN pel CAD i retornats a propietari: 50 gos, 2 gats
- Retornats a propietari que portaven xip: 21 gos, 1 gat
Conclusió: 42% de retrobaments gràcies a xip
2017 /jun 2017, xip com a element que permet recuperació
- Recollits: 386 gos, 304 gats
- Recollits amb xip: 136 gos (26 de GRN), 4 gats
- Recollits amb xip i retornats a prop.: 113 gos (12 GRN), 4 gat
=> 29% gos retornats tenen xip, 83% gos amb xip es retorna
2017 /jun 2017, 1r semestre, promoció de cens i identificació: Campanya amb PL
- Nombre d'intervencions a la via púbica: 18
2017 /jun 2017, 1r semestre (a 27/06/17), Registre d'animals domèstics ANICOM
- Animals en situació "vigent": 1214
- Gossos en situació "vigent": 864
- Gats en situació "vigent": 347
- Fures en situació "vigent": 3
- Inscripcions: 242
- Baixes o canvis: 25
2017 /jun 2017, 1r semestre, Llicència tinença/conducció potencialment perillosos
- Nombre de llicències sol·licitades: 11
- Nombre de llicències atorgades: 14
- Nombre de llicències denegades: 0
- Nombre de llicències vigents: 101
2018 /jun 2018, 1r semestre (a 25/06/18), Registre d'animals domèstics ANICOM
- Animals en situació "vigent": 1679
- Gossos en situació "vigent": 1175
- Gats en situació "vigent": 497
- Fures en situació "vigent": 4
2018 /des 2018, total, Llicència tinença/conducció potencialment perillosos
- Nombre de llicències sol·licitades: 46
- Nombre de llicències atorgades: 43
- Nombre de llicències vigents: 139
2018 /des 2018, (a 20/12/18), Registre d'animals domèstics ANICOM
- Animals en situació "vigent": 1931
- Gossos en situació "vigent": 1351
- Gats en situació "vigent": 576
- Fures en situació "vigent": 4

Control actiu de les colònies de gats de carrer
2015 /mar Nombre de colònies controlades; nombre de gats/es esterilitzats/des: 11 colònies de gats controlades i
42 gats tractats.
2016 /jun 2016, primer semestre (a 22/06/16):
- Colònies registrades: 13
- Esterilitzacions practicades (fins a 30/05/16): 34 individus
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Accions
2016 /des 2016
- Colònies registrades: 18
- Esterilitzacions practicades: 76
2017 /jun 2017, primer semestre:
- Colònies registrades: 16
- Esterilitzacions practicades: 9
- Control de colònies en col·laboració amb l'Associació Dogs&Jobs
2017 /des 2017, resum anual:
- Colònies registrades: 26
- Esterilitzacions practicades: 53
- Control de colònies en col·laboració amb l'Associació Dogs&Jobs
2018 /jun 2018, 1r semestre:
- Colònies registrades: 32
- Esterilitzacions practicades: 26
2018 /des 2018, Colònies gats ferals, total:
- Colònies registrades: 29
- Esterilitzacions practicades: 63
- S'ha construït gatera semioberta amb PQPI Centre Vallès

Renovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Protectora d'Animals domèstics i de la llicència
d'ús privatiu del Centre d'Acollida d'Animals domèstics de Granollers (CAD) per a la prestació de servei de
recollida i acollida.
2015 /des Renovació Conveni i llicència per l'any 2016.
2016 /des 2016, activitat CAD (només GRN)
- Recollits: 182 gos, 268 gat
- Recuperats per propietari: 50 gos, 2 gat
- Recuperats amb microxip: 21 gos, 1
- Adopcions: 93 gos, 146 gat
- Baixes: 7 gos, 46 gat
- Animals a centre a 31/12/16: 72 gos, 45 gat
2016 /des S'ha prorrogat la llicència d'ús de les instal·lacions del Centre d'Acollida d'Animals i el conveni que
regula les condicions a favor de l'Associació Protectora d'Animals de Granollers pel 2017.
2017 /jun 2017,1r sem, Moviments CAD (gestionat per APAG)
- Animals a 01/01/17: 70 gos (32 de GRN), 53 gat (38 de GRN)
- Animals a 30/06/17: 111 gos (24 de GRN), 161 gat (74 de GRN)
- Entrades: 386 GS, 304 GT
- Adopcions: 217 GS, 151 GT
- Baixes: 15 GS, 39 GT
2017 /jun Conveni i llicència vigent. Funcionamet del Centre d'Acollida d'Animals Font del Ràdium segons el
pactat amb l'APAG.
2018 /gen 2018: 1/01/18 es formalitza el conveni de col·laboració amb l'APAG i la cessió d'ús del CAAD "Font
del Ràdium" pel 2018.
Animals que comencen l'any al centre: 191, 102 gats, 89 gossos

Relacions Ciutadanes

Crear l’oficina de suport a la gestió de les comunitats veïnals, proporcionant a presidents i
presidentes d’escala assessorament, eines i formació a fi de contribuir a millorar la seva
gestió i promoure la convivència i les bones pràctiques veïnals
Accions
Elaboració i implementació d'un Pla de difusió de l'Oficina
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Crear l’oficina de suport a la gestió de les comunitats veïnals, proporcionant a presidents i
presidentes d’escala assessorament, eines i formació a fi de contribuir a millorar la seva
gestió i promoure la convivència i les bones pràctiques veïnals
Accions
2016 /nov Conveni amb el col.legi d'avocats a través de Granollers Promocions amb el qual es donarà
assessorament jurídic a l'oficina de suport a les CCVV i al servei de mediació.
2017 /mai Roda de premsa de presentació de l'Oficina de Suport a les Comunitats de Veïns, el 24 de maig.
2017 /jun Distribució díptics a l'oficina de suport a les CCVV, a les revistes dels barris i als equipaments
municipals.
2018 /feb Distribució díptics de l'Oficina per tots els barris de Granollers
2018 /jun Presentació oficina presidents CCVV amb participació Alcalde i regidors.4 reunions als barris de Can
Gili, Congost, Can Bassa i Granollers Nord, 59 persones assistents

Atenció a les peticions rebudes, amb organització de reunions a les comunitats de propietaris que ho
demanin
2016 /jul
2017 /jul

S'atenen i gestionen totes les peticions rebudes.
Des de la presentació de l'oficina hem rebut 6 consultes, 5 d'elles sobre subvencions per la
rehabilitació edificis.
2018 /mar 1r T: Oficina rep 8 peticions (7 persones ateses), 22 Gestió/facilitació i Mediació (44 pers.)
2018 /jun 2n T:Oficina rep 13 peticions (8 persones ateses), 28 Gestió/facilitació i Mediació (25 persones)
2018 /set 3r T: Oficina rep 21 peticions ( persones ateses), 23 Gestió/facilitació i Mediació
2018 /des 4t T: Oficina rep 26 peticions ( persones ateses) , 10 Gestió/facilitació i Mediació

En el marc d’una administració oberta, millorar els canals de comunicació amb la ciutadania i
la gestió de les respostes: sistema de gestió de queixes i suggeriments.
Accions
Organització de formacions per a professionals municipals destinataris/es de cara a una millor coordinació
interna i a assegurar la resposta a la ciutadania
2015 /des
2016 /des
2017 /des
2018 /des

Durant el 2015 s'han rebut 839 peticions: 556 via web i 283 via APP.
Aquest any s'han rebut 847 peticions dels ciutadans: 535 via web i 312 via l'APP de l'Ajuntament.
Durant l'any 2017 s'han rebut 782 peticions: 555 via web i 227 via APP.
Durant l'any 2018 s'han rebut 898 peticions: 655 via web i 243 via APP.

Revisió contínua del circuit de les queixes, tant intern com de resposta al/la ciutadà/ana
2018 /nov S'està revisant durant tot l'any.

Elaborar un pla de suport a la convivència i el civisme en les comunitats veïnals treballant per
la gestió i millora de la convivència veïnal i les bones relacions de veïnatge
Accions
Elaboració d'un pla de difusió de normatives, organització de reunions informatives, o gestió de conflictes,
entre d'altres, per promoure bones relacions de veïnatge
2016 /des Aquest any s'han atès 108 casos de conflictes dins les CCVV, però cap d'ells ha requerit organitzar
una reunió a nivell de bloc.
2017 /des Aquest any s'ha intervingut en 107 conflictes i 13 consultes a la Oficina de suport a les CCVV.
Implicació de 235 persones.
2018 /jul
77 casos atesos: 30 al 1erT i 51 al 2n T. 16 per l'oficina de suport a les CCVV i 61 per mediació, 103
persones participants
2018 /des Casos atesos 44 3r T i 36 4t T.
Oficina de suport a
les CCVV 21 3r T; 26 4t T. Mediació i gestió de conflictes 23 3r T; 10 4t T.
2018 /des 161 casos atesos: 68 per l'Oficina de suport a les CCVV, 18 dels quals per consultes de subvencions
per accessibilitat i rehabilitació, i 93 de mediació i gestió de conflictes, 452 persones ateses.
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Relacions Ciutadanes

Eradicar actituds incíviques buscant l’aliança amb la gent que vol una ciutat endreçada, neta i
tranquil•la
Accions

Salut Pública

Utilitzar les xarxes socials basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, tot
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de
comunicació i promoció de la salut
Accions
Adaptació dels missatges de promoció de la salut adreçats a gent jove a les noves formes de comunicació
(xarxes socials basades en TIC, mitjans audiovisuals, etc.) i que permeti mantenir una comunicació
bidireccional amb ells
2015 /des
2016 /mar
2016 /mar
2016 /jun

2016 /jun
2016 /des

2016 /des
2017 /jun

2017 /des
2017 /des

2018 /jun
2018 /des

Presentació i edició de l'estudi: "Usos adolescents de noves tecnologies"
Publicació de l'estudi "Adolescents, també a la xarxa". Edició 500 exemplars. Previsió: abril
925 visites a la pàgina web www.sobredrogues.net de l'estudi.
08/06/16 Lliurament premis "Sobre pantalles". 7 vídeos participants, en els que han participat més de
100 persones, i 4 premis. Obra guanyadora: "El cos a les xarxes" realitzat pel Centre Obert de la Font
Verda.
Publicació "Adolescents, també a la xarxa" rebuda. 400 exemplars impresos. S'inicia distribució.
2016, Seminari docents: "Com incorporem l'univers 2.0 a centres educatius", centres 2ària de GRN.
Sessions: 1. Normatives (J. Vivancos); 2. Identitat (J. Funes); 3. Problemàtiques (J. Matalí); 4,
Privacitat (L. Arroyo); 5. Experiències. 25 assistents.
Ús del mòbil com a eina de comunicació amb joves per part del tècnic de drogues. Línia oberta 12
hores diàries: whatsapp, trucades, missatges de fecebook. De promig, 40 converses per setmana.
2017, 1r semestre, Material per a docents:
- Edició d'infografies derivades de les sessions de seminari "Com incorporem l'univers 2.0 als centres
educatius". Difusió a través www.sobrepantalles.net, xarxes socials i MAC 2017
2017, Ús del mòbil i xarxes com a eina de comunicació amb joves per part del tècnic de drogues. Línia
oberta 12 hores diàries: watsaps, trucades, missatges de fecebook.
2017 (4r trim), seminari :Trastorns de conducta, conductes trastornades i conductes que ens
trastornen. Participeants: 37.
1) Transtorns
2) Psiquiatrització del malestar
3) Experiència bones pràctiques
4) Com actuar amb l'alumnat...
5) Conclusions
1r semestre 2018 sense activitat
2018
- Instagram PuntG: 32 pub, diverses històries, 604 segueix
- whatsupp i tl oberts 12h/dia
- Sobredrogues
* Entrd facebook: 41. Segueix: 698
* Piulades: 82, segueix 2031
- Sobrepantalles
* Entrd facebook : 22. Seg: 326
* Piulades: 23. 1036 Seg

Incorporació d'una estratègia de comunicació i difusió de les activitats que es realitzen per part del servei
com a part dels diferents programes de salut, tot incorporant la utilització d'eines basades en les TIC
2016 /mar Difusió activitats a través pàgina web municipal, webs pròpies, butlletí municipal, El Rengle, facebook i
twiter
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Utilitzar les xarxes socials basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, tot
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de
comunicació i promoció de la salut
Accions
2017 /jun
2017 /jun

2017, 1r semestre, Es manté la difusió d'activitats a través de web i xarxes socials.
2017, Edició d'infografies derivades de les sessions de seminari "Com incorporem l'univers 2.0 als
centres educatius". Difusió a través www.sobrepantalles.net, xarxes socials i MAC 2017.
2018 /des 2018 Les activitats del servei es comuniquen de manera sistemàtica a través de la web i twuiter
@granollers. Nou Instagram per a PuntG

Fer créixer i difondre les eines basades en TIC sobredrogues.net i sobrepantalles.net
2015 /mar Any 2015: www.sobrepantalles.net: 7.413 persones usuàries; 13.949 pàgines vistes
2015 /des Any 2015: www.sobredrogues.net: 6.641 persones usuàries; 12.447 pàgines vistes
2017 /jun 2017, Producció: noves entrades primer semestre
- sobredrogues.net: 6, tuits: 12, retuits: 10, entrades facebook: 4
- sobrepantalles.net: 3, tuits: 17, retuits: 18, entrades facebook: 5
2017 /jun 2017, 1r semestre, www.sobredrogues.net:
3239 sessions;
2808 usuaris;
5141 pàgines vistes;
1904 seguidors de twiter;
670 seguidors de facebook;
8999 visites SlideShareSobredrogues
2017 /jun 2017, 1r semestre, www.sobrepantalles.net:
5771 sessions;
5002 usuaris;
8483 pàgines vistes;
936 seguidors de twiter;
209 seguidors de facebook;
5846 visites SlideShareSobrepantalles
2017 /des 2017, 2n semestre, www.sobredrogues.net:
2326 sessions;
5002 usuaris;
4737 pàgines vistes;
2005 seguidors de twiter;
688 seguidors de facebook;
15000 visites SlideShareSobredrogues
2017 /des 2017, 2n semestre, www.sobrepantalles.net:
4541 sessions;
3839 usuaris;
6580 pàgines vistes;
1010 seguidors de twiter;
320 seguidors de facebook;
5000 visites SlideShareSobrepantalles aprox
2018 /jun 1r semestre 2018:
-sobredrogues twuitter: 18 tuits, 14 d'ells de PuntG. 2016 seguidors a 22/06/18
-sobrepantalles twuitter: 5 tuits, 3 d'ells de PuntG. 1022 seguidors a 22/06/18
-Instagram PuntG: 14 post, 265 seguidors (a 25/06/18)
2018 /jun 1r semestre 2018:
-sobredrogues.net. 2 entrades. Seguidors facebook 695
-sobrepantalles.net: 2 entrades. Seguidors facebook 322
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Utilitzar les xarxes socials basades en les tecnologies de la informació i la comunicació, tot
aprofitant el seu ampli ús per part de la ciutadania, com a vehicle per realitzar activitats de
comunicació i promoció de la salut
Accions
2018 /des 2018
- Sobredrogues
* Entradesd facebook: 41. Segueixen: 698
* Piulades: 82, segueixen 2031
- Sobrepantalles
* Entrades facebook : 22. Segueixen: 326
* Piulades: 23. 1036 Segueixen

Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observatori Municipal del Consum de Drogues com a
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes addictives.
Accions
Realització del tercer informe de l'Observatori del Consum de Drogues, amb revisió dels indicadors
2017 /feb

Aprovació del Pla de drogues 2016-2020 al Ple de febrer, que inclou l'Observatori de consum de
drogues.

Elaboració i implementació del tercer Pla de Drogues de Granollers, 2016-2019
2016 /nov Presentat el Pla de drogues 2016-20 a la Comissió tècnica de drogodependències i a la Comissió
municipal de drogodependències. Es preveu que el Pla de drogues sigui aprovat pel Ple de la
Corporació de gener.
2017 /feb 2017, Aprovació del Pla de drogues 2016-2020 al Ple de febrer.
2017 /jun 2017, Pla de drogues, seguiment: intervencions en els 6 eixos: 1) informació i comunicació, 2)
Prevenció i reducció de riscos, 3) Detecció i intervenció, 6) Atenció i seguiment, 5) Intervenció
comunicació, 6) Recerca i investigació.
2017 /jun Eix 5 de Pla de drogues: Disseny i desenvolupament Salut i Festa-PuntG, liderat per SP i participació
de Joventut i CIRD. Obj.: reducció de riscos derivats de consum problemàtic d'alcohol i drogues i
violències masclistes en nits de festa.
2017 /jun 2017, Juny/Juliol , Punt G a Musi'k'n'Viu
2017 /des S'han realitzat intervencions en els 5 eixos d'activitat del Pla de drogues (informació i comunicació,
prevenció i reducció de riscos, detecció i intervenció, atenció i seguiment, comunitat, recerca i
investigació).
2017 /des PuntG 2017:
- Nits d'intervenció: 4 Musik'n'viu, 5 FM, de 23-7h
- Visites: 2880 (conèixer 21%, drogues 2%, sexualitat 1%, violències 2%)
- Ctrl alcohol: 766, -: 32%, >0,5: 20%
- Material escrit: 784 u
- Preservatius: 2104 u
- Personal implicat: 9
2018 /jun 1r semestre 2018, Granolles_Acció Municipal en el consum de drogues ha estat inactiu. El juny ha
reemprès l'activitat.
Malgrat l'aturada, s'han continuat realitzant les activitats Guia d'activitats i recursos en centres
educatius que ho han demanat
2018 /des 2018 Es continua a la implementacó del Pla de drogues

Accions d'informació, suport i atenció psicològica especialitzada no coberta pels centres assistencials de
salut a adolescents amb problemes d'ús de drogues
2016 /des Segon semestre: 217 visites
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Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observatori Municipal del Consum de Drogues com a
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes addictives.
Accions
2017 /jun

2017, 1r semestre, atenció:
- Nous casos: 36
- Nombre total de visites: 270
- Primeres visites: 36
- Visites de seguiment: 270
- Nombre de menors en seguiment: 82
2017 /des 2017, 2n semestre, atenció:
- Nous casos: 28
- Nombre total de visites: 199
- Primeres visites: 28
- Visites de seguiment: 171
- Nombre de menors en seguiment a 31/12: 31
2017 /des 2017
- Nois/es que s'incorporen: 64, dels quals 16 per prog de mesures alternatives
- Nois/noies que tanquen el seguiment durant 2017: 35
- Total de visites: 469
- Nois i noies que continuen el 2018: 31
2018 /jun 1r semestre 2018
- S'ha rebut 5 peticions de mesures alternatives
- S'ha rebut 8 peticions derivades per altres vies
2018 /des 2018
- Nois/es atesos: 23H, 10D
- Motiu incorporació:
* Mesures alternatives: 11
* Derivació escola: 14
* Petició família: 2
* Altres (SS, CSMIJ, CAP, CRAE, propi): 6
- Casos tancats a 31/12: 10
- Total visites: 151
- Nombre mig visites noi/a: 4

Continuació amb el programa de mesures alternatives educatives en menors multats per tinença i/o
consum a la via pública
2016 /des 2016, Mesures alternatives: total joves 35
2017 /jun 2017, primer semestre: joves que s'incorporen a Programa de mesures alternatives: 12

Atenció a les demandes de famílies i centres educatius relacionades amb el consum de drogues
2016 /des 2016, total de demandes ateses: 484
2017 /jun 2017, 1r semestre, demandes ateses (drogues i pantalles): total 354
- 24 (adolescents derivats de famílies, centres educatius i centrers assitencials)
- 60 tallers a centres educatius (dif. nivell, tema i format)
- 270 visites atenció personalitzada
2018 /jun 1r semestre 2018 (inactiu)
- Peticions d'atenció derivades de famílies i centres educatius: 8
2018 /des 2018
- Nois i noies derivats de centres educatius: 14 (8 noies, 6 noies)
- Peticions d'assessorament rebudes: 5 famílies, 6 centres educatius

Realització de tallers i activitats de promoció de la salut relacionats amb l'ús de drogues dins el marc de
l'oferta pedagògica als centres educatius de Granollers
2015 /des Curs 2014-2015: 300 joves van realitzar el taller de prevenció de consum de tabac i 400 el taller de
prevenció de consum d'alcohol. Els tallers es van realitzar als centres de secundària, UECS, Centres
Oberts. Tallers realitzats: 47
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Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observatori Municipal del Consum de Drogues com a
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes addictives.
Accions
2016 /jun

Nombre de tallers de prevenció de tabac i de consum d'alcohol realitzats a educació secundària curs
2015-2016 de setembre a juny: 7. Aproximadament 300 alumnes
2016 /des 2016, primer trimestre curs 16/17, centres de secundària: 10 sessions sobre drogues (1 de les quals
sobre tabac) i 7 sobre pantalles. Aproximadament 680 alumnes
2017 /jun 2017, gen-juny curs 16/17, 2ària i post:
- 10 idees..: 8 centres, 25 xerrades, 770 alumnes aprox.
- Parlem de tabac: 3 C, 5 X, 145 A. aprox
- Sobre pantalles...: 9 C, 20 X (1 1ària i 2 famílies), 563 pers
- Empantallat: 8 C, 10 representacions
2017 /des 2017, 2n sem (curs 16/17), 2ària i post:
- 10 idees..: x centres, 7 xerrades, 210 alumnes aprox.
- Parlem de tabac: x C, 12 X, 360 A. aprox
- Sobre pantalles...: 9 C, 20 X (1 1ària i 2 famílies), 563 pers
2018 /jun 1r sem 2018 (curs 17/18)
- Estàs empantallat? (taller teatralitzat): 7 sessions
- Tallers relacionats amb pantalles i TIC: 28. Aprox 700 alumnes (25/taller)
- Tallers relacionats amb drogues (drogues, cànnabis, tabac): 27. Aprox 675 alumnes (25/taller)
2018 /des 2018
- 1ària: Tallers: 11
- 2ària: 25 T, 633 alumnes (353 H, 280 D)
- Postobligatòria:
* Batx: 3 T, 99 alumnes (47H, 52D)
* CFGM: 3 T, 110 alumnes (67H, 43D)
* PFI: 4 T, 52 alumnes (39H, 13D)
- Altres (famílies i professionals): 6 activitats

Participació en jornades i fòrums supramunicipals per difondre el model d'abordatge de les
drogodependències
2017 /mar 2017, març
- Ponència: Usos TIC en l'acompanyament dels adolescents (FEDAIA)
2017 /abr 2017, abril,
- Xerrada: Cànnabis i adolescència: bases per a una prevenció efectiva (UVIC)
2017 /abr 2017, febrer
- Xerrada CC Bellavista (Aj. Les Franqueses): I si es passen tot el dia connectats, què?
2017 /mai 2017, maig
- Professor curs: Models d'abordatge en el consum problemàtic de drogues (CEJFE)
2017 /mai 2017, maig
- Xerrada: I si es passen tot el dia connectats, què? (Aj. BCN-Servei per a famílies d'adolescents)
2017 /mai 2017, maig
- Xerrada: Joves i drogues (Sant Pere Claver)
2017 /mai 2017, maig
- Comunicació: Redes sociales y adolescencia (Congreso internacional de inteligencia emocional,
Saragossa)
2017 /mai 2017, maig
- Xerrada: Joves i festa, inevitablement amb alcohol? (Aj. Ciutadella)
2017 /mai 2017, maig
- Xerrada: Adolescència, diverssió i/o addicció (Aj BCN_Serveu oer a fanñukues adolescents)
2017 /jun 2017, 1r semestre, total participació: 10 jornades i congressos, 1 publicació
2017 /jun 2017, 1r semestre:
- Publicació (capítol de llibre): Adolescentes y cannabis, ¿qué podemos hacer? [Las sendas de la
reguación del cannabis en España], 2017
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Continuar utilitzant el Pla de Drogues i l’Observatori Municipal del Consum de Drogues com a
instruments estratègics per adequar les actuacions municipals preventives i assistencials en
l’àmbit del consum de drogues i de les conductes addictives.
Accions
2017 /jun

2017, juny
- Organització i presentació 2 sessions MAC'17: "Com incorporem l'univers 2,0 a secundària" i "La
privacitat en l'era del big data"
2017 /des 2017, total participació: 10 jornades i congressos, 1 publicació
2018 /des 2018
Participació en diverses jornades

Desenvolupar un pla estructurat d’actuacions de promoció de comportaments saludables en
alimentació, exercici físic i hàbits de salut i altres, que involucrin amb un caire participatiu a
amplis grups de la ciutadania i agents socials i econòmic
Accions
Celebració del Dia Mundial de l'Alimentació i del Dia Mundial de l'Activitat Física
2016 /jun

Realització 6 d'abril, dia de l'Activitat Física. Activitats conjuntes amb Esports i ICS i ASP-Vallès
Oriental:
- Passejada matinal: de St. Miquel a Palou: 30 persones
- Sessió Tai-Txí a la Porxada: 50 persones
2016 /des Valoració activitats Dia mundial de l'alimentació:
- "Som gent de profit": exposició oberta a públic general i monitoratge per a les escoles interessades
(1 centre, 135 alumnes+mestres)
- Taller d'aprofitament d'aliments: 10 assistents
2017 /jun 2017, Dia mundial activitat física (6 abril)
- Difusió de la jornada
- Caminada des de St. Miquel a Can Cabanyes, amb demostració de marxa nòrdica. Aprox 40
participants
- Tai-Txi (Pl. Porxada) Aprox. 30 particip
- Ioga en família, 20 particip
2017 /des 2017, Dia mundial alimentació (16 oct)
- Conferència inaugural Aula salut: "Menjar, créixer, aprendre, gaudir". Posposada a primavera 2018.
2018 /jun 2018, 1r semestre :
- Dia mundial de l'activitat física (6 abril) (SP+ASP+ABS): marxa nòrdica (aprox 25 persones),
tècniques hipopressius, taller moviment espontani, Do sport, learn English

Creació, amb implicació de persones i entitats dels barris, d'una agenda d'activitats intergeneracionals de
foment d'exercici físic i hàbits saludables, amb mirada àmplia i socialitzadora, amb sentit no competitiu
sinó de salut, gaudi, benestar i educatiu
2016 /jun
2016 /jun

2017 /abr

2017 /jun
2017 /jun
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- Les activitats realitzades en el marc del dia muncial de l'Activitat Física (6 d'abril) s'inscriuen en
aquest àmbit ja que participen persones de totes les edats (passejada i taller tai-txí)
2016, 2n trimestre: tallers d'hàbits saludables per a persones usuàries de Creu Roja:
- Tallers famílies: alimentació saludable, 12 persones, compra saludable, 14 persones.
- Gent gran: alimentació saludable, 12 persones, cuina, 10, activitat física, 10
2017, 8 d'abril:
- Suport i participació en el "Dinar d'aprofitats", iniciativa d'El Xiprer i la Plataforma Aprofitem els
Aliments
2017, 1r semestre : activitats realitzades en el marc del dia muncial de l'Activitat Física (6 d'abril)
s'inscriuen en aquest àmbit (passejada, taller tai-txí, ioga en família). Total participants: aprox 90
2017, 1r semestre, act foment hàbits saludables:
- 1 Taller aprofitament aliments (10 prs)
- 1 Taller alimentació a famílies (15 prs)
- 2 Taller 1r auxilis (dones i joves) (25 prs)
- 1 Taller autoprotecció (15 prs)
- 1 Taller epilèpsia (Esc. Ponent)
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Desenvolupar un pla estructurat d’actuacions de promoció de comportaments saludables en
alimentació, exercici físic i hàbits de salut i altres, que involucrin amb un caire participatiu a
amplis grups de la ciutadania i agents socials i econòmic
Accions
2017 /des 2017, 2n semestre:
Taller autoprotecció, suport vital bàsic i dea per a ciutadania. 13 persones.
2017 /des 2017, 2n semestre:
Amb Pla educatiu de l'entorn, tallers sobre alimentació a 3 escoles (5è-6è primària). Participació
d'escoles Joan Solans, Granollers, Ponent
- "Consells per a una alimentació saludable"
- "Autostima i alimentació"
2018 /des Taller d'autoprotecció a famílies, 15 participants

Continuació en el desenvolupant el cicle "Aula de la Salut", en col.laboració amb l'atenció primària (ICS),
l'Hospital de Granollers i la xarxa de centres cívics
2016 /mar Conferències 1r trimestre: 21 de gener, "Malaltia oncològica": 8 assistents; 18 de febrer, "Marihuana":
10 assistents; 17 de març, "Sòl pèlvic": 34 assistents
2016 /jun Conferències 2n trimestre: 21 abril, "Vida sexual", 18 assistents; 19 de maig "Càncer de pell", 30
persones
2016 /oct Cicle Aula de la Salut 2016-2017 (octubre a maig). Aquest curs tracta sobre temes relacionats amb
l'adolescència (conducta, tecnologia, transtorns alimentaris, sexualitat).
2016 /oct 05/10/11: Conferència inaugural Aula de la Salut 2016-17: "Els problemes de conducta a
l'adolescència, símptoma o transtorn?". Assistents: 85
2016 /nov 16/11/17: Conferència "Tecnologia i adolescència": 30 assistents
2017 /gen 18/01/17: Els transtorns alimentaris: hi ha forma de poder prevenir-los?, 10 participants
2017 /mar 15/03/17: Eines per comprendre l'adolescència, 40 participants.
2017 /mai 17/05/17: I tú, en quin moment et vas adonar que eres hetero?, 12 participants
2017 /jun Preparació Aula de la Salut 2017/18, àrea temàtica: la infantesa.
2017 /jun Valoració Aula de la Salut 2016/17:
- Nombre de sessions: 5
- Total de persones que han assistit a les sessions: 177
2017 /nov Sessió Aula de la Salut: Taller de lactància natural.
2018 /gen Sessió Aula de la Salut: Primers auxilis a la infància, sessió teoricopràctica, 80 assistents (45 D, 35 H)
2018 /mar Sessió: "Principals transtorns del son en els infants i com s'han de tractar". 21 assistents (17 D, 4 H)
2018 /mai Curs 2017/18, 1r semestre: "Gestió dels problemes de comportament en la infància". 13 assistents (9
D, 4 H)
2018 /jun Curs 2017/18: "Menjar, créixer, aprèndre i gaudir. Presentació de la guia d'alimentació". Organitzada
conjuntament amb l'ASP. 41 assistents (34 D, 7 H)
2018 /jun Curs 2018/19: preparació de l'edició 2018/19, a l'entorn d'activitat física i salut.
2018 /des 2018 Curs 18/19, sessions realitzades:
- Conferència inaugural, "Salut mental, esport i alimentació saludable". Aprox 50 assistents (30D, 20H)
- "Esport, el mitjà per ser feliços". Aprox 15 assistents (9D, 6H)

Mantenir i millorar l’actual nivell de presència dels serveis tècnics de salut pública en xarxes
de recerca i col·laboració internacionals en l’àmbit de la salut pública en col·laboració amb
diferents actors locals (hospital, ICS, salut mental)
Accions
Impuls i coordinació del projecte estratègic prioritzat del Pla de Projecció Exterior: "Posar les bases per
esdevenir un centre de referència internacional en l'àmbit de la salut, l'esport i la geriatria"
2017 /jun
2018 /feb

24/04/2019

Presentat full de ruta i proposta d'indicadors als tècnics de suport de la Diputació de Barcelona.
Contactes realitzats amb EIT Health Spain, per a possible selecció com a soci local en el
desenvolupament de projectes europeus d'innovació en salut (alimentació i activitat física, i
envelliment actiu)
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Mantenir i millorar l’actual nivell de presència dels serveis tècnics de salut pública en xarxes
de recerca i col·laboració internacionals en l’àmbit de la salut pública en col·laboració amb
diferents actors locals (hospital, ICS, salut mental)
Accions
2018 /jun

Participació activa de l'assessor-coordinador de l'Àrea en la Comissió Territorial d'Envelliment de
Barcelona, dins el Programa PINSAP, en representació de la FMC i de l'Ajuntament. Triat el programa
d'envelliment actiu municipal com a Guia de Replicació

Ampliació del servei de salut mental de l’Hospital General de Granollers
Accions
Ampliació del servei de salut mental de l'Hospital general de Granollers
2019 /gen Reforma i ampliació de la planta de Psiquiatria. El projecte ha permès incrementar 19 llits de
subaguts. Projecte executiu aprovat. Es preveu que els llits estiguin en funcionament per l'estiu 2019

Desenvolupar una estratègia de coordinació i treball en xarxa entre dispositius i entitats de
salut i socials a Granollers, que permeti millorar l'atenció a les persones de Granollers,
especialment a les més vulnerables
Accions
Reforç del treball en xarxa de la Taula de Salut Mental per tal d'optimitzar recursos, des de la prevenció,
l'atenció sanitària i social, l'oci, el treball, l'habitatge, la sensibilització i la lluita contra l'estigma
2016 /des Reunions de taula salut mental i les seves comissions realitzades segons programa. Comissions
constituïdes: Dia de la salut mental, Comissió de formació i treball, Comissió coordinació en l'atenció a
joves del territori, Comissió coordinació i protocols
2017 /feb Pla antiestigma: presentació del projecte per part d'Obertament i formació del Grup Motor, coordinat i
conduït per Obertament
2017 /jun 2017, 1r semestre, treball en xarxa:
- Sessions de la Taula de salut mental: 3
- Sessions comissió Dia salut mental: 3
- Sessions Pla antiestigma: 7
2017 /jun Pla antiestigma, actuacions:
- 1r semestre: recollida informació per a diagnòstic de partida. En procés
2017 /jun Pla antiestigma, actuacions:
- Formació "Activistes en la lluita contra l'estigma", 13 i 20 de juny. 20 persones
- Formació primera persona, 14, 21 i 28 de juny. 16 persones
2017 /des 2017, Pla antiestigma, sessions grup motor: 12
2017 /des 2017, 2n sem.,Pla antiestigma, formació:
- "Acompanyament d'història de vida", per a professionals
- "Història de vida", per a 1a persona
- "Salut mental i mitjans de comunicació": per a professionals i 1a pers.
- Esmorzars i converses amb periodistes
2017 /des 2017, Taula salut mental, sessions 4
2017 /des 2017 Dia Salut Mental (10 oct)
- 10/10, "Las zapatillas amarillas". 2 sessions. 5 escoles (3r i 4r primària), 176 alumnes
- 22/10, Caminada per salut mental (600 aprox)+premis concurs cartells (15 treballs)
- Oct: exp. parelles artístiques CanPedrals
2018 /jun 2018, 1r semestre, Pla Antiestigma de Granollers:
- 16/02/18 Presentació interna
- 14/03/18 Presentació a ciutadania
- Ple de 24/04/18: s'aprova l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers al Pla Local Antiestigma, sorgit de
la Taula de Salut Mental.
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Desenvolupar una estratègia de coordinació i treball en xarxa entre dispositius i entitats de
salut i socials a Granollers, que permeti millorar l'atenció a les persones de Granollers,
especialment a les més vulnerables
Accions
Definició i consolidació d'agenda estable de reunions amb els diferents agents de provisió de serveis de
salut del municipi (at. primària, hospital, salut mental, Agència de Salut Pública de Catalunya) al voltant de
la salut de la població de Granollers
2016 /des Comissió de joves, juliol i set 2016
2016 /des Taula pediatria, setembre 2016: coordinació d'activitats comunitàries, activitats de promoció
d'alimentació saludable en població infantil immigrada i famílies, AFIS pediàtric, subvencions
medicació, proposta de GT per a circuït maltractament infantil,...
2017 /jun 2017, 1r semestre, Taula de pediatria:
- 1 reunió seguiment
- 1 reunió revisió protocol actuació davant possibiles situacions de maltractament d'infància en risc
2017 /des 2017, total participacions:
- Taula pediatria: 3 sessions
- Taula salut mental: 3 sessions
- Consell de la salut: 1 reunió
2018 /jun 2018, 1r semestre, resum reunions
- Taula de pediatria: no reunida
- Taula de Salut Mental
2018 /des 2018
- Taula pediatria: no reunida
- Consell de la salut: no reunit
- Taula Salut Mental: 4 sessions
- Comissió antiestigma: 10 sessions
- Xarxa de prevenció i control del Tabaquisme del VO: 2 sessions
- Es manté la coordinació amb agents salut

Continuar prestant ajuts econòmics per a l'accés gratuït a la medicació a persones amb
especials dificultats socials i econòmiques, donant prioritat als ajuts per a infants
Accions
Pagament de medicaments i productes sanitaris, total o parcial, a persones en situació precària derivades
des del servei de Serveis socials
2015 /des Nombre de famílies ateses: 238. Cost econòmic: 24.982 euros.
2016 /des 2016, total programa:
- Persones beneficiàries: 192
- Cost total ajuts: 28.981,30 €
2017 /gen El pressupost de 2017 preveu la partida pressupostària per fer front als ajuts de medicació i donar
continuïtat a aquest programa.
2017 /mar 2017, 1r trimestre, import ajuts a medicació: 3847,37€
2017 /mai 2017, Maig: Ple de la Corporació aprova conveni amb Banc Farmacèutic. Es concreta en subvenció
nominativa perquè aquesta As. pugui gestionar el programa d'ajuts a medicaments. Inici: 01/07/17.
2017 /des 2017: Indicadors conveni BF juliol-desembre
- Total beneficiàris: 72 (3r trimestre), 33 (4r trimestre)
- Total despesa: 3377,89 (3r triemstre), 3866,43 (4rt trimestre)
- Farmàcies participants: 15 (3r trimestre)
2018 /jun 2018, 1r semestre, Conveni Banc Farmacèutic pel progrma "Suport a persones amb desigualtat
d'accés a medicaments"
- Import del programa: 9.914,15€, dels quals 8.261,79€ corresponen a despesa en medicaments
2018 /jun 2018, 1r semestre. Conveni amb Banc Farmacèutic pel desenvolupament del programa "Suport a
persones amb desigualtat d'accés a medicaments"
01/01/18 es signa conveni amb vigència d'01/01/18 a 31/12/18.
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Continuar prestant ajuts econòmics per a l'accés gratuït a la medicació a persones amb
especials dificultats socials i econòmiques, donant prioritat als ajuts per a infants
Accions
2018 /des 2018 Conveni Banc Farmacèutic per "Suport a persones amb desigualtat d'accés a medicaments".
Pendent dades finals.

Un cop en fase de redacció del projecte executiu, instar a la Generalitat la construcció del nou
edifici hospitalari al solar de l’antiga Policlínica
Accions

Seguretat Ciutadana

Desenvolupar el Programa de mediació ciutadana, com a eina per a la resolució pacífica dels
conflictes que sorgeixin a la comunitat.
Accions
Protocol d'atenció i resposta ràpida a les peticions rebudes
2017 /jun

2 de juny de 2017: 1a trobada d'alumnes mediadors de 3 instituts de Granollers, 24 alumnes dels IES
Celestí Bellera, EMT i Educem. (2n,3er i 4art d'ESO).

Actualització i millora de l'anàlisi dels casos atesos
2015 /des Durant el 2015 es van atendre 57 casos.
2016 /des L'any 2016 s'han atès 108 casos des del servei de mediació.
2017 /jun Durant el primer semestre de l'any 2017 s'han atès 52 casos de conflictes veïnals. 49 entre dues parts
i 3 casos de conflictes multiparts (49 persones implicades), dins les comunitats de veïns.
2017 /des Aquest any s'ha intervingut en 107 conflictes i 13 consultes a l'Oficina de suport a les CCVV.
Implicació de 235 persones.
2018 /jun II Trobada d’alumnes mediadors. Hi participen 30 alumnes dels 3 instituts que fan aquest programa:
l’EMT, del Celestí Bellera i de l’Educem

Mantenir i millorar el Pla local de Protecció Civil i desenvolupar consciència ciutadana sobre
la prevenció del risc i l'auto-protecció
Accions
Realització de campanyes informatives i de sensibilització a la població sobre les diverses actuacions en
casos d'emergència.
2017 /jun Realitzada la primera prova acústica d'enguany, sense novetat.
2018 /gen Sense incidents les proves acústiques de les sirenes d'avís d'accident químic del 2017.
2018 /abr Primera prova acústica semestral del 2018 realitzada sense incidents. Es posa a prova una aplicació
de la Generalitat que permet informar de la qualitat del so de la sirena en un punt de la ciutat
2018 /des Primera prova acústica semestral del 2018 realitzada sense incidents. Es posa a Prova acústica del
segon semestre. Es prova per segon cop l'aplicació de la Generalitat que permet informar de la
qualitat del so de la sirena en un punt de la ciutat.

Participació activa en tots els simulacres que organitzin les empreses que tinguin la obligació de realitzarlos.
2016 /nov
2017 /mar
2018 /gen
2018 /jun

24/04/2019

S'ha participat en simulacres realitzat per centres escolars i Teatre Auditori.
S'han realitzat els simulacres anuals de les escoles bressol municipals.
Simulacres de les escoles i edificis municipals corresponents correctes
Es participa en simulacres de les escoles bressol, CEE Montserrat Montero, Teatre auditori i d'edificis
municipals
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Mantenir i millorar el Pla local de Protecció Civil i desenvolupar consciència ciutadana sobre
la prevenció del risc i l'auto-protecció
Accions
2018 /des Participació en els simulacres de les escoles bressol, Centre vallès i EMT

Redacció, implantació, manteniment i actualització de tots els plans dels edificis municipals, així com la
realització dels simulacres pertinents.
2017 /jun S'han actualitzat els plans d'emergència de diferents edificis municipals i la fira de l'Ascensió.
2018 /gen S'actualitzen els plans corresponents.
2018 /des Es van actualitzant els diferents plans d'emergència de les activitats municipals anuals (festa major,
mitja marató, carnestoltes, cavalcades,..)

Actualització dels plans d'emergència municipals a un únic pla d'emergència (document únic de protecció
civil municipal)
2018 /feb

Aprovat en el Ple del 30 de gener el Document Únic de Protecció Civil de Granollers.

Revisió, i si cal millora, de les actuacions coordinades del grup d’actuants en casos d’emergències.
2016 /jun

Realització de simulacre emergència a heliport Circuit Catalunya de final de curs alumnes transport
sanitari EMT.
2018 /gen Es realitzen diverses reunions de coordinació amb els diferents equips d'actuació segons les activitats
multitudinàries que hi ha al municipi.
2018 /des Es manté el pla de formació en primers auxilis i ús de desfibril·ladors a treballadors municipals que
correspon

Participació activa a l'Associació de Defensa Forestal (ADF) de Montseny-Congost, com a entitat que
promou el voluntariat en l'àmbit de la protecció forestal i en la prevenció i els treballs d’extinció dels
incendis forestals.
2016 /gen Assemblea bianual realitzada a Granollers de l'associació Montseny Congost.

Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública
mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les
instal·lacions de les que es disposa
Accions
Millora de l’estat de les dependències de la policia local i actualització dels espais que per raó del temps i
l'obsolescència tècnica hagin quedat desfasats o no compleixin correctament la funció per a la qual han
estat dissenyats inicialment.
2016 /jun Actualització a normativa vigent de la instal·lació de l'aigua de l'edifici de la comissaria.
2016 /des Desplaçament extintor fixe de paret ubicat a parking vehicles carrer Princesa, a lloc més protegit i
actualització a la normativa vigent del sistema d'extinció d'incendis del arxiu de la comissaria.
2017 /gen S'ha reparat una filtració d'aigua del subsol de l'edifici que afectava a la zona de l'ascensor principal
de la comissaria i s'ha implementat un aillament per evitar humitats futures al mateix entorn
2017 /jul
S'ha reparat el parallamps instal·lat a l'edifici millorant l'actual presa a terra per fer-lo més eficaç i
posar-lo en normativa

Redisseny de l'espai de la planta baixa on hi ha l'ODAC i la Sala de Control.
2016 /feb

S'ha alliberat espai a la planta baixa per disposar d'un tercer locutori, canviant d'ubicació el despatx
del cap d'ODAC.
2017 /mar S'ha instal·lat un nou lloc de treball (ordinador a despatx cap d'ODAC) per millorar la capacitat de
resposta i coordinació de l'oficina d'atenció al ciutadà
2018 /gen Creació de la figura del coordinador d'ODAC per millorar el temps de resposta actual de tancament
dels atestats de trànsit.
2018 /des Inici licitació per la instal·lació de càmeres lectores de matricules a diferents accessos principals de la
ciutat.
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Mantenir els nivells de qualitat del servei de la policia local en matèria de seguretat pública
mitjançant la formació permanent i l'actualització i modernització dels equipaments i les
instal·lacions de les que es disposa
Accions

Actualització del mobiliari i maquinària de la Sala de Control (taules, cadires i pantalles de visionat de
càmeres de videovigilància del trànsit).
2017 /des S'inicien els estudis previs d'execució del projecte d'implantació de càmeres de vigilància del trànsit i
seguretat als accessos principals del municipi.
2018 /des S'ha substituït el mobiliari del despatx del responsable de planificació.

Mantenir els nivells actuals de seguretat ciutadana i els estàndards de col·laboració i
coordinació amb la resta d’interlocutors dels Cossos i Forces de Seguretat (Mossos,
Comissaria Nacional de Policia, Guardia Civil i policies locals veïnes)
Accions
Consolidació del nou format de Junta Local de Seguretat, posada en funcionament darrerament
2016 /mar Celebració de Junta Local de seguretat durant el març de 2016.
2016 /abr Celebració de la Junta Local de Seguretat durant el es d'abril de 2016 conjuntament amb l'Ajuntament
de Canovelles per tractar assumptes de seguretat d'interés d'ambdos municipis.
2016 /oct Celebració Junta Local de Seguretat a finals d'octubre.
2017 /jun S'ha celebrat la Junta Local de Seguretat ordinaria.
2018 /jun Celebració Junta Local de seguretat ordinària el 21 de juny

Manteniment de les meses de coordinació operatives que ja es celebren amb normalitat i assiduïtat
2016 /gen
2016 /ago
2017 /mai
2018 /gen
2018 /mai
2018 /jun
2018 /jun
2018 /nov

Celebració de mesa operativa per raó de la mitja Marató
Reunió dela mesa operativa per tractar el dispositiu extraordinari de Festa Major
Celebració de MCO per raó de F-1 i moto-GP.
Celebració de mesa operativa en motiu de la Mitja Marató 2018.
Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Formula 1
Celebració mesa operativa per preparar dispositu policial Moto GP
Celebració mesa operativa per preparar dispositiu policial Granollers CUP i Musik'n'viu
S'ha realitzat reunió conjunta CME PL's per coordinar actuacions conjuntes en prevenció de robatoris
a interior habitatge.

Creació d'una unitat contra el petit tràfic de drogues a la ciutat, que implica créixer en nombre d'agents
Continuació del programa de renovació del parc mòbil de vehicles de la policia local
2017 /jun S'incorporen els tres primers vehicles híbrids a la policia local.
2018 /gen Previsió d'incorporació durant el 2018 de dos nous vehicles hibrids amb kit de detinguts per la policia
local.
2018 /mar Incorporació d'un vehicle no diesel procedent de art. 106 LSV de paisa per la policia local
2018 /des Inici licitació subministrament vehicles per policia local amb càrrec als pressupostos de 2018 i 2019 (4
vehicles)

Continuar treballant per mantenir, i si es possible millorar, les dades actuals de sinistralitat,
posant l’èmfasi en la prevenció i estenent i normalitzant en el temps les proves de detecció de
drogues durant la conducció.
Accions
Adquisició d'etilòmetre evidencial per a l'ús de la policia local

Adqusició d'aparell de detecció de drogues en saliva
24/04/2019
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Continuar treballant per mantenir, i si es possible millorar, les dades actuals de sinistralitat,
posant l’èmfasi en la prevenció i estenent i normalitzant en el temps les proves de detecció de
drogues durant la conducció.
Accions
2016 /gen S'ha adquirit i posat en funcionament l'aparell detector de Drogues als controls de trànsit que fa la
policia local.

Adquisició de cinemòmetre per a l'ús de la policia local
Adquisició i incorporació de PDA per als agents de disciplina viària, en el cas que l'Ajuntament migrés a
una plataforma informàtica que incorporés aquesta funcionalitat
2017 /jul

El servei d'Informàtica està estudiant diferents opcions de maquinari existent al mercat per decidir si
és viable, aporta millores en la gestió actual i són compatibles amb les aplicacions actuals de gestió
de sancions de la policia local.
2018 /nov Lliurament PDA en prova pilot per portar a DSIP a posar-hi aplicació informatica per consultar
antecedents policials

Millorar la sensació de tranquil·litat i seguretat de la ciutadania i facilitar el civisme en l'espai
públic, mitjançant accions de policia de proximitat i de foment del civisme
Accions
Ampliació progressiva d'efectius de policia de proximitat
2017 /feb

A requeriment del regidor es crea la policia de barri, inicialment amb dos agents que procedeixen dels
grups de treball d'atestats.
2018 /gen Increment en dos agents del cos de la policia local al pressupost de seguretat que quan es concretin
s'incorporaran al servei de proximitat.
2018 /jun Increment en dos efectius de la Relació de llocs de treball de la policia local per incrementar els
efectius de la policia de barri
2018 /des Ampliació a 4 agents durant novembre 2018 i previsió de incorporar 2 més a finals de gener de 2019
2019 /gen Incorporació a policia de barri de la unitat canina el gener de 2019

Incorporació de la figura d'un agent de relacions amb les comunitats.
2017 /jul

Estan en procés diferents concursos d'oposició que permetran que es pugui crear l'Oficina de
relacions amb la comunitat i incorporar-hi un comandament.
2018 /nov Desplegament de policies de barri.

Implementació d'actuacions i campanyes en matèria de civisme per potenciar actituds de convivència i
dissuadir certs comportaments incívics.
2016 /abr
2016 /jun
2017 /jun
2018 /jun

Es planifica ordre de servei especifica per reconduir la presència de gossos sense lligar al parc del
Lledoner.
Es planifica ordre de servei especifica per reconduir presència de gossos sense lligar al parc Torres
Villa.
Es realitza una campanya informativa i de control de gossos censats amb microxip.
Inici campanya de neteja i gestió de residus, per evitar comportaments incívics.

Accions orientades a una major implicació dels propis ciutadans i ciutadanes en la convivència cívica.
2017 /feb

Els dos agents de policia de barri orienten part de la feina que fan a la promoció dels ciutadans en la
convivencia en els barris.
2017 /jul
Els agents adscrits a la policia de barri han computat 204 actuacions (entre incidents i serveis) als
barris de Sant Miquel, Ponent i Congost.
2018 /nov Ampliació dels 2 agents de la policia de barri a 4 i previsió de que siguin 6 a finals de gener de 2019

Serveis Socials i Gent Gran
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Continuar insistint davant el govern de la Generalitat per tal d’incrementar la ràtio de places
residencials i de centre de dia públiques a la ciutat, mitjançant la seva participació en el
finançament de la construcció d’una residència al C. Tetuan
Accions
Elaboració d'un document tècnic descriptiu d'una proposta d'acció concertada entre l'Ajuntament i la
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per a la seva presentació al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat
2016 /jul

Document elaborat coordinadament per la Direcció de l'Hospital i la Direcció de l'Àrea d'Acció
Comunitària i Benestar.

Nova presentació a la Conselleria de Benestar i Família de la Generalitat, de la proposta d'acció
concertada amb la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
2016 /jul

Presentació del document i de la proposta per part de l'Alcalde a la Consellera Dolors Bassas el 27 de
juliol, acompanyat de la Regidora de Serveis socials i Gent Gran i del Cap de l'Àrea.

Millorar la qualitat de l’atenció a les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS) per donar
resposta a l’increment de demandes.
Accions
Proposta reorganitzativa del servei per optimitzar recursos, tot passant de 4 a 3 zones d'atenció amb
equips més grans i creació de 2 equips d'atenció semiespecialitzada (infància en risc i dependència i gent
gran).
2017 /jun

Finalment la unificació de les zones 1 i 2 es va realitzar amb èxit al febrer de 2017. Actualment
l'atenció social a Granollers a quedat configurada en 3 zones, NORD, CENTRE i SUD. Pendent
valorar la implantació d'equips semiespecialitzats.
2018 /gen Durant el primer semestre del 2018 està previst implementar parcialment l'equip semiespecialitzat de
dependència a l'espera de noves contractacions de personal que possibilitin el pas de 3 zones
d'atenció a 2, tal com estava previst inicialment.
2018 /jun A data 1 de juliol s'ha implementat el pas a 2 grans zones d'atenció social (zona nord i zona sud). A la
zona centre (portalet) es mantindrà un equip semiespecialitzat d'atenció a persones amb grau de
dependència assignat.
2018 /des Implementat el canvi a una sola zona al centre (Portalet) per tractar l'atenció als temes de
dependència per a tota la ciutat.
2018 /des Implementat el canvi a 2 zones grans d'intervenció Sud (font verda, can bassa, st miquel, 3 torres,
palou) i Nord (G. centre, can gili, congost, terra alta, Instituts, lledoner, can monic, J.Prim, G. nord,
l'hostal i ponent).

Revisió i actualització del protocol d'atenció de primeres visites i seguiments.
2017 /jun

S'ha implementat el sistema a la nova zona Nord de la ciutat. Pendent implementar els sistema de
primeres visites i seguiments a la zona centre. La implementació serà en funció de noves
incorporacions i possibilitat de reorgantizar els equips.
2018 /gen Restem a l'espera de noves incorporacions a l'equip sol·licitades pel 2018, amb les noves
incorporacions es podrà avançar en la implementació de 2 grans zones d'atenció. Probablement es
descarti implantar servei d'acollida a zona centre.
2018 /jun Amb la nova organització de 2 grans zones d'atenció social primària, s'implementa definitivament un
sistema de 2 professionals d'acollida a cada zona i 5 professionals de seguiments també a cada zona
2018 /des Implementat sistema d'acollides a les 2 grans zones d'atenció des del juliol, 2 professionals d'acollida i
5 de seguiment a cada zona. Al desembre s'ha realitzat una reunió de seguiment per unificar criteris
d'ìntervenció.

Vetllar per l’accés equitatiu de la ciutadania als recursos econòmics existents per atendre
situacions de necessitat social
Accions
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Vetllar per l’accés equitatiu de la ciutadania als recursos econòmics existents per atendre
situacions de necessitat social
Accions
Creació d'un nou reglament per als ajuts econòmics de serveis socials i incorporació d'una calculadora
que objectivi l'aplicació de barems i l'atorgament d'ajuts
2017 /jun

Calculadora consolidada, els ajuts d'urgència social es gestionen en la seva totalitat per via
electrònica. El reglament ha patit petites modificacions i és preveu la seva aprovació definitiva durant
els mesos de juny-juliol.
2018 /gen El nou Regalement va ser aprovat per Ple el 25 de juliol de 2017, pendent de publicació.
2018 /jul
El Reglament va ser aprovat per PLE el 25/07/2017 i publicat definitivament el 02 de maig de 2018. El
Reglament està en ús i plenament integrat en el funcionament i valoració d'ajudes d'urgència social.
2018 /des Implementat i funcionant des del maig de 2018, es valora molt positivament la implementació del
Reglament ja que facilita el judici i valoració dels professionals.

Informació a les persones demandants al servei de serveis socials sobre altres prestacions de caràcter
econòmic d'altres Administracions.
2016 /des Des de l'inici del 2016 i fins el 5 de desembre el equips bàsics d'atenció social han atés 4.429
persones de les quals s'han identificat 4.376 actuacions informatives
2017 /des L'any 2017 s'ha tancat amb un total de 7.760 persones ateses i 18.567 actuacions informatives.
2018 /des L'any 2018 s'ha tancat amb un total de 7.961 persones ateses i 18.923 actuacions informatives.

Atendre les necessitats bàsiques i urgents de subsistència de la població en situació de greu
risc social
Accions
Concessió de subvencions nominatives a entitats que desenvolupen projectes relacionats amb la
cobertura de necessitats bàsiques i que treballen coordinadament amb els serveis socials municipals.
2017 /jun

Amb el pressupost de 2017, s'han contemplat les subvencions nominatives a El Xiprer, Creu Roja i per
primer cop a l'Entitat Estel del Matí, totes elles vinculades a la cobertura de necessitats bàsiques com
l'alimentació i la higiene personal.
2018 /gen S'han concedit totes les subvencions nominatives a Entitats previstes, duant el 2017 s'han atorgat
subvencions a APADIS, El Xiprer, Estel del Matí, Creu Roja, Caritas Piu XII, Amics d'Àfrica, Ressó,
Hospital-Asil Granollers i Col·legi Advocats.
2018 /jun Durant el primer semestre s'han gestionat les corresponents justificacions presentades per les
diferents entitats i es gestionen i aclareixen dubtes per les sol·licituds de les subvencions 2018
2018 /des S'han concedit totes les subvencions nominatives a Entitats previstes, duant el 2018 s'han atorgat
subvencions a APADIS, El Xiprer, Estel del Matí, Creu Roja, Caritas Piu XII, Amics d'Àfrica, Ressó,
Hospital-Asil Granollers i Col·legi Advocats.

Concessió d'ajuts econòmics individuals per a subministraments de la llar.
2015 /des La demanda d'ajuts per a subministraments és molt elevada, i finalment sumant la despesa del
pressupost ordinari i la despesa efectuada des del pla de xoc 2015 va ser per un total de: 34.539,46 €.
2016 /des A data 31/10/16 s'han realitzat un total de 126 ajuts que han beneficiat un total de 385 persones per
un import de 25.168 €
2017 /gen Finalment es va tancar l'any amb l'atorgament de 167 ajuts en concepte de subministraments que van
arribar a un total de 501 beneficiaris amb un cost total de 33.203,39 €
2017 /jun Durant el primer semetre de l'any 2017, s'han tramitat un total de 66 ajuts per a subministraments
bàsics que han arribat a un total de 193 beneficiaris per un import de 11.922,26 €
2017 /des Un cop tancat l'any 2017, des del servei s'han tramitat un total de 145 ajuts econòmics sota el
concepte de subministrament a la llar, que han beneficiat un total de 444 persones.
2018 /jul
Durant el primer semestre, des del servei s'han tramitat un total de 64 ajuts econòmics sota el
concepte de subministrament a la llar, que han beneficiat un total de 198 persones per un import de
14.033,84 €
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Atendre les necessitats bàsiques i urgents de subsistència de la població en situació de greu
risc social
Accions
2018 /des Durant el 2018, s'han realitzat un total de 138 ajuts per a subministraments de la llar que han
beneficiat a un total de 437 persones per un import total de 30.603,08 €

Concessió d'ajuts econòmics per suport a temes relacionats amb l'habitatge perquè tothom pugui viure en
un habitatge digne i accessible
2015 /des Durant el 2015 s'han realitzat un total de 107 ajudes per al sosteniment a la llar. Aquestes ajudes
s'han dirigit majoritàriament a nuclis familiars per tal el benefici real d'aquests ajuts ha estat molt
superior arribant a les 266 persones.
2015 /des El cost total de les ajudes per a temes relacionats amb l'habitatge durant el 2015 ha estat 45.298 €.
2017 /gen Finalment es va tancar l'any amb l'atorgament de 98 ajuts per a temes relacionats amb
problemàtiques d'habitatge que van arribar a un total de 251 beneficiaris amb un cost total de
41.216,63 €
2017 /des El 2017 s'ha tancat amb un total de 141 ajuts econòmics tramitats per temes d'habitatge que han
beneficiat a un total de 266 persones per un import total de: 68.143,66 €.
2018 /jul
S’han redactat les bases de la tercera convcatòria d'ajuts i s’aprovaran en Junta de Govern del mes
de juliol, per poder obrir convocatòria dins del 2018 i adjudicar les subvencions durant les mes de
desembre.
2018 /des Durant el 2018 s'han realitzat un total de 155 ajudes de suport en temes d'habitatge que han beneficiat
a un total de 335 persones per unt total de 87.162,01 €.

Reforçar el programa de beques, complementant el que fa la Generalitat i estenent-les a
escoles bressol, educació secundària i accés a l’esport
Accions
Manteniment de l'oferta de Beques de material i llibres de pre-escolar i primària com a accions
consolidades
2016 /des El curs 2016/2017 s'han atorgat un total de 991 ajuts de material i llibres a educació infantil i primària
per un total de 63.580 € i un total de 270 ajuts de material i llibres per educació secundària per un
import de 27.000 €.
2017 /jun No es pot parlar d'ajuts atorgats i denegats ja que estem en període de valoració. Per al curs 20172018 s'han presentat un total de 1722 sol·licituds, de les quals 372 son de preescolar (21,6%), 892 de
primària (51,8%) i 426 de secundària (24,7%).
2018 /gen Curs 2017-2018: 293 ajuts atorgats de material a pre-escolar per un total de 8790 €; 702 ajuts a
primària dels quals 14.040 € per material i 42.120 per a llibres.
2018 /jul
Curs 2017-18: 302 ajuts de material atorgats d'infantil (de 30€)M; 669 ajuts de material atorgats a
primària (de 20€); 672 ajuts atorgats de llibres primària (60€) i 381 ajuts secundària (de 100€)
2018 /des Pel curs 2018/19 s'han presentat un total de 1848 sol·licituds, de les quals en van aprovar 960 de
material d'infantil i primària, 700 ajuts de llibres de primària i 440 de material i llibres de secundària.
2018 /des A nivell d'imports s'ha realitzat una despesa de 61.550 € (928 material i llibres infantil i primària i 676
per ajuts llibres infantil i primària) per a infantil i primària i 41.100 € per a secundària (411 ajuts).

Consolidació, amb increment de dotació pressupostària, de l'oferta de Beques de material i llibres de
secundària: es realitzen per primer cop el curs 2016/17
2016 /mar S'ha realitzat proposta de continuitat per ajuts de material i llibres de secundària, per valor de
30.000,00 euros. Pendent confirmació i acceptació d'aquesta proposta al pla de xoc de 2016.
2016 /des S'han presentat 397 sol·licituds de beques de secundària de les quals s'han atorgat un total de 270
ajuts (68% dels sol·licitats) de material i llibres per educació secundària per un import de 27.000€.
2017 /jun Al juny no es poden concretar els ajuts atorgats i denegats del curs 2017/18, ja que s'està en període
de valoració. Durant el curs 2017/18 s'han presentat 426 sol·licituds de secundària que suposen un
24,7% del total (1722).
2018 /gen S'ha consolidat la oferta d'ajuts per material i llibres de secundària. El curs 2017-2018 s'ha tancat amb
l'atorgament de 427 ajudes per un import total de 42.700 € (100 € per beneficiari).
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Reforçar el programa de beques, complementant el que fa la Generalitat i estenent-les a
escoles bressol, educació secundària i accés a l’esport
Accions
2018 /des L'import d'ajuts per la secundària s'ha consolidat en 45.000 euros anuals, que en aquest ultim curs
2018-19 s'han acabat atorgant per valor de 41.100,00 € (411 ajuts).

Manteniment del nivell d'implicació en l'atorgament d'Ajuts de menjador escolar per part del Consell
Comarcal.
2016 /mar S'han realitzat reunions amb el Consell Comarcal per fer propostes per a les noves Bases pel curs
2016-17.
2016 /jun Curs 2016-17: S'han realitzat tot el procés de recollida de sol·licituds dels ajuts de menjador escolar a
Granollers s'han recollit un total de 1413 sol·licituds.
2017 /jun Pel curs 2017/2018 s'han presentat un total de 1.564 sol·licituds, de les quals 464 d'infantil , 927 de
primària i 149 de secundària i 24 d'educació especial.
2017 /jun El curs 2016-2017 s'ha tancat amb un total de 1442 sol·licitants dels quals s'han atorgat un total de
1018 ajuts.
2018 /gen De les 1564 sol·licituds entrades per al curs 2017-18 finalment a data d'avui s'han atorgat 1206 de les
quals 43 al 100% i 1163 al 50%. Resten pendents assignar 20.
2018 /des El curs 2018-19 s'han atorgat un total de 1.254 ajuts de menjador (alumnes beneficiaris empadronats
a Granollers) per un import màxim de 678.501,68 €.

Consolidació dels ajuts de menjador complementaris a infants en situacions de risc per abordar i
complementar les situacions no cobertes des dels programes d'ajuts de menjador ordinaris.
2015 /des Durant el 2015 s'han realitzat un total de 47 ajudes per temes de menjador escolar. Aquestes ajudes
han beneficiat a un total de 70 nenes i nenes de la ciutat. En una mateixa ajuda es poden incloure un
o diversos nens/es d'una mateixa família.
2015 /des Durant el 2015 es van destinar 14.500 euros en ajuts complementaris de menjador des del Pla de Xoc
2015. Son ajuts dirigits a complementar ajuts ordinaris o bé a cobrir necessitats no cobertes per
aquests.
2016 /des A data 31/10/16 s'han realitzat un total de 32 ajuts que han beneficiat a un total de 55 menors per un
import de 11.102 €, aquestes son situacions que no s'han pogut abordar des del proces habitual de
concurrència.
2017 /feb Finalment es va tancar l'any amb l'atorgament de 64 ajuts complementaris de menjador escolar amb
un cost total de: 21.370,01 €.
2017 /jun S'ha habilitat de nou la partida de pla de xoc d'ajuts de menjadors escolar complementaris. Amb l'inici
del nou curs escolar 2017-2018 es valoraran noves necessitats.
2018 /gen Durant el 2018 s'han atorgat un total de 40 ajuts complementaris de menjador escolar que no han
pogut ser atesos pels canals ordinaris, s'han beneficiat 76 menors per un import de 11.270,24 €
2018 /jul
Durant el primer semestre s'han realitzat un total de 27 ajudes de menjador complementàries que han
beneficiat a 30 nens i nenes per un valor de 10.249,75 €
2018 /des Durant el 2018 s'han realitzat un total de 59 ajuts de menjador (codi 3) complementaris que han
beneficiat un total de 97 persones per un import de 21.826,57 €

Continuar gestionant l'accés a la Renda Mínima d’Inserció d'aquelles persones afectades per
la crisi econòmica que es trobin en situació de risc d'exclusió, fomentant la seva
coresponsabilitat en la cerca d'ocupació i la seva reinserció
Accions
Manteniment de la tasca de valoració i proposta de Rendes Mínimes d'Inserció (RMI) per part dels EBASP
(Equips Bàsics d'Atenció Social).
2016 /des A data 31 de desembre de 2016 a Granollers hi havia un total de 376 expedients de renda mínima
vigents. Constaven 55 expedients pendents de valoració per part de la Generalitat.
2017 /jun A Granollers hi ha un total de 360 expedients de renda mínima vigents. Consten 43 expedients
pendents de valoració per part de la Generalitat.
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Continuar gestionant l'accés a la Renda Mínima d’Inserció d'aquelles persones afectades per
la crisi econòmica que es trobin en situació de risc d'exclusió, fomentant la seva
coresponsabilitat en la cerca d'ocupació i la seva reinserció
Accions
2018 /gen Des del 15 de setembre de 2017 està en vigor la Renda Garantida de Ciutadania. Totes les RMI
actives en aquesta data, han estat absorvides com a RGC. No hi ha dades disponibles. És manté el
seguiment de casos des dels serveis socials.
2018 /des Durant el 2018 s'ha funcionat per complert amb la nova Renda Garantida. La implementació de nous
casos és molt lenta. Al desembre s'ha fet una reunió de coordinació amb la OTG de Granollers per
millorar l'atenció general dels demandants.

Gestió d'incidències, modificacions i visites de seguiment de les Rendes Mínimes d' Inserció (RMI)
atorgades per la Generalitat.
2017 /abr S'han generat un total de 2750 atencions en relació a la gestió de la RMI a Granollers.
2018 /gen Des del 15 de setembre de 2017 està en vigor la Renda Garantida de Ciutadania. Totes les RMI
actives en aquesta data, han estat absorvides com a RGC. No hi ha dades disponibles. Actualment
espera de 5 mesos per ser atés a oficines de treball.
2018 /jun Des del 15 de setembre de 2017 està en vigor la Renda Garantida de Ciutadania. Totes les RMI
actives en aquesta data, han estat absorvides com a RGC. No hi ha dades disponibles.
2018 /des No hi ha dades disponibles de la implementació de la Renda Garantida. Actualment espera de 4-6
mesos per obtenir una resolució de sol·licitud de RGC.

Consolidar el nombre de places de centre obert adequant-les a les diferents situacions de
vulnerabilitat (lleu-mitjana-greu) que presenten els infants.
Accions
Garantia d'accés prioritari a places de centres oberts als casos de risc social amb expedient obert pels
equips d'atenció primària d'atenció social municipal.
2015 /des Es va finalitzar el 2015 amb un total de 272 usuaris en els 5 centres oberts de la ciutat.
2016 /des Es manté el mateix índex d'ocupació. Al gener s'actualitzaran les dades d'ocupació dels centres oberts.
2017 /gen El 2016, es va tancar amb una mitjana mensual de 197 usuaris repartits als 5 centres oberts, amb un
mitjana d'assistencia setmanal per usuari de 2,6 hores.
2017 /jun Es manté el mateix índex d'ocupació dels centres oberts amb el qual es va tancar el 2016.
2018 /gen Es manté índex ocupació dels centres oberts, en les properes setmanes es podrà concretar amb les
dades de la memòria 2018.
2018 /jul
Es treballa per implementar el nou model de serveis socioeducatius d'infància (SIS) proposat per la
Generalitat de Catalunya. Actualment en fase de disseny, s'ha concretat l'acompanyament i suport de
la DIBA en aquest procés.
2018 /des Pendent de poder confirmar dades definitives al gener, l'any 2018 s'ha tancat amb un atenció mitjana
de 205 nens i nenes en els 5 centres oberts. Al desembre es lliurarà informe definitiu de suport de la
DIBA a la implementació model SIS.

Millora en la participació comunitària dels centres oberts en espais públics, lúdics i festius del barri on
s'ubiquen i foment i millora del coneixement dels equipaments a la comunitat.
2016 /des Es manté la participació comunitària d'acord amb la programació prevista dels diferents equipaments,
especialment consolidada la participació a les festes de nadal i carnestoltes.
2017 /jun Es manté la participació comunitària d'acord amb la programació prevista dels diferents equipaments.
2018 /gen Participació CO Sud i CO Congost al projecte Alepslaces! Amb l'acció de l'artefacte, CO Sud
participació durant el mes de desembre activitat de circ Ekilibris a Roca Umbert
2018 /jun Treball en curs per participar al projecte Coenzims amb el TAG al febrer. CO Sud.
- treball en curs per participar al projecte Coenzims amb el TAG al maig. CO Ponent
- treball en curs per participar al projecte Murs que parlen al maig. CO Font verda.
2018 /des El centre obert Ponent ha participat a l'hort municipal, i participació per la jornada del 25 de novembre
pel dia de la Violència de Gènere.
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Intervenir educativament en l'espai públic amb els infants i adolescents a través dels/de les
educadors/es de medi obert aportant referències i valors socials positius, com a estratègia
per a millorar la resposta a les necessitats detectades.
Accions
Consolidació del projecte "A les places!" com a exemple de treball transversal que promociona accions
socioculturals adreçades a la infància i adolescència a l'espai públic.
2016 /des Paritipació a la jornada "Drets dels infants a la ciutat " de l'Ajuntament de Barcelona on anem a
explicar el projecte "A les places".
2017 /gen Participació al projecte "Llana a dojo" amb alumnes del IES Celestí Bellera amb l'objectiu de fer
participar a l'alumnat amb propostes de modificació de l'espai públic. Finalització del projecte marc de
"A les places".
2017 /jun Comença l'activitat de "A les places!".
2018 /gen Des del juny s'han desenvolupat dues accions d'Alesplaces!, l'Emmapa't i l'Artefacte al barri Sant
Miquel i Plaça Llibertat amb CO Sud i CO Congost. Al novembre primera plenària de la nova
temporada alesplaces!
2018 /des S'han realitzat reunions per recuperar la transversalitat del projecte i millorar de la participació dels
agents del barri. Es planteja planificar les activitats d'acord al diagnòstic previ.

Desenvolupar recursos d’atenció amb visió pedagògica i preventiva que permetin resoldre els
conflictes familiars que afecten negativament el desenvolupament d’infants i joves: recurs
d’atenció a nens i joves afectats per conflictes de violència dins
Accions
Proposta, dinamització i generació d'espais d'atenció socioeducativa grupals als EBASP com a
complement a l'atenció individualitzada.
2016 /des Reunions amb les EBASP per part dels educadors/es comunitaris per tal de detectar noves
necessitats i treball en un nou disseny de treball grupal pel gener 2017
2017 /jun Durant el primer semestre s'ha realitzat el grup de dones a la zona nord de serveis socials i la
intervenció grupal mitjançant el projecte de l'hort social.
2017 /des Dinamització grupal del projecte Volem amb adolescents de l'Escola Ferrer i Guàrdia vinculats a
serveis socials. Octubre: engega el projecte de Moviment de serveis socials per a dones. Desembre:
projecte Twerk de serveis socials noies adolescents.
2018 /gen Gener: canvi d'ubicació de l'hort de serveis socials (desplaçament al centre) i s'amplia el grup
d'usuaris, treball de disseny del nou projecte Espai Congost de treball grupal per a adults.
2018 /jun S'ha dinamitzat l'espai congost, s'han derivat casos dels equips amb diferents índex d'adhesió al
projecte. S'han dissenyat espais per treballar els temes següents: estalvi domèstic, recerca de feina,
lectura de factures subministraments,
2018 /des Espai de dinamització a Congost no va funcionar, es va optar per portar-ho a les zones però no hi va
haver suficients inscrits i s'opta per obrir un sol espai al Gra pel gener/febrer 2019.

Consolidació del projecte d'atenció psicològica per a famílies amb infants que són derivades dels equips
d'atenció social primària municipals i del CIRD
2015 /des El projecte s'ha desenvolupat amb èxit. L'atenció ha anat dirigida a famílies ateses des dels serveis
socials municipals o des del CIRD. Fins al desembre s'han atès un total de 26 usuaris/s i fins a 111
sessions d'ajut psicològic.
2016 /des Durant el 2016, es van atendre un total de 25 infants i joves al programa d'atenció psicoterapèutica.
2017 /jun Durant el 2017 s'han atès un total de 55 infants i joves en el programa d'atenció psicològia i hi ha 4
persones en llista d'espera.
2017 /des Durant el 2017 s'han atès un total 21 menors que han generat una mitjana de 40 sessions de teràpia
mensual.
2018 /des Durant el 2018 sumant derivacions CIRD i serveis socials s'han atès un total de 41 menors que han
generat una mitjana de 52 sessions de teràpia mensual.
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Desenvolupar un protocol d’actuació local orientat a optimitzar l’atenció a les persones
vulnerables que involucri els serveis de salut i socials municipals i el serveis d’atenció
sanitària de la ciutat, i que inclogui espais estables de coordinació
Accions
Adaptació del sistema d'informació (HESTIA) per millorar la coordinació de les xarxes sanitària i social i el
contacte amb les persones usuàries, per tal de millorar l'eficiència del sistema i l'accessibilitat
2017 /jun

S'han implementat utilitats per millorar la gestió s'usuaris per part de la coordinació d'equips, s'està
implementant el carrerer de Granollers, i es pot entrar a l'aplicació amb signatura electrònica, fet que
permet consultar el padró.
2018 /des No hi ha hagut cap canvi més en aquest sentit. El programa ha patit altres millores relacionades amb
la funcionalitat i accessibilitat. Ara el programa permet penjar documents adjunts als expedients.

Adopció del protocol d'actuació conjunta de serveis sanitaris i socials pactat en el si del projecte pilot
d'atenció integrada del PIAISS a la conurbació Granollers-Les Franqueses-Canovelles

Continuar possibilitant que les persones grans o en situació de dependència puguin restar a
casa potenciant els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, tot incrementant els
serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques
Accions
Recollida de material, mitjançant el SIRIUS, per formar part del Banc d'Ajudes Tècniques (campanya de
recollida del BAT).
2015 /des Durant el 2015, s'han beneficiat del BAT un total de 202 persones, hi ha un total de 322 articles
integrat al Banc d'Ajudes Tècniques proviments 192 de donacions/cessions i 30 comprats per
l'Ajuntament.
2016 /des La Generalitat ha respost positivament a la proposta d'incloure el BAT dins el Contracte Programa. Pel
2017 un mínim de finançament per part de la Generalitat pel Banc d'Ajudes Tècniques.
2017 /gen Durant el 2016 s'han beneficiat del BAT un total de 256 persones, hi ha un total de 366 articles que
integren el Banc d'Ajudes Tècniques provinents 337 de donacions/cessions i 29 comprats per
l'Ajuntament.
2017 /jun Durant el primer semestre del 2017 s'han beneficiat del BAT un total de 221 persones, hi ha un total
de 373 articles que integren el Banc d'Ajudes Tècniques provinents 339 de donacions/cessions i 34
comprats per l'Ajuntament.
2017 /des Durant el 2017, s'han beneficiat del BAT un total de 283 persones, hi ha un total de 407 articles
integrat al Banc d'Ajudes Tècniques proviments de 367 de donacions/cessions i 40 comprats per
l'Ajuntament.
2018 /jun Durant el primer semestre s'han beneficiat del BAT un total de 264 persones, hi ha un total de 429
articles integrant el Banc d'Ajudes Tècniques provinents de donacions, cessions (390 articles) i
comprats ajuntament (39).
2018 /des Durant el 2018 s'han beneficiat del BAT un total de 306 persones, i hi ha un total de 473 articles que
formen part del BAT, provinents de 424 donacions/cessions i 49 comprats

Préstec de productes de suport del Banc d'Ajudes Tècniques municipal (BAT) a aquelles persones que ho
necessitin i que no poden optar a ajudes per a la seva obtenció
2015 /des Durant el 2015, s'han beneficiat del BAT un total de 202 persones.
2017 /des Durant el 2017 s'han beneficiat del BAT un total de 283 persones, d'aquestes 108 persones han
gaudit d'un préstec nou en el 2017 i 175 persones ja el gaudien abans del 2017.
2018 /des Durant el 2018 s'han beneficiat del BAT un total de 306 persones, d'aquestes 119 persones han
gaudit d'un préstec nou en el 2018 i 187 ja en gaudien abans del 2018.

Visites a domicili a les persones usuàries del SAD que han patit caigudes tot fomentant la utilització de
productes de suport
2015 /des Durant el 2015 el Sirius ha tingut coneixement de 179 caigudes al domicili, i s'han realitzat un total de
33 visites a domicili. Hi va haver un promig de 16 caigudes mensuals.
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Continuar possibilitant que les persones grans o en situació de dependència puguin restar a
casa potenciant els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, tot incrementant els
serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques
Accions
2017 /des Durant el 2017, s'ha tingut coneixment de 236 caigudes a domicili que han generat un total de 13
visites a domicili.
2018 /des Durant el 2018 s'ha tingut coneixement de 209 caigudes a domicili que han generat un total de 11
visites a domicili.

Orientació, mitjançant el SIRIUS, a persones amb discapacitat/dependència i a les seves famílies, en la
supressió de barreres arquitectòniques en l'accés a i a l'interior dels domicilis
2015 /des En relació a les barreres arquitectòniques dir que es van poder valorar un total de 30 casos mitjançant
el programa d'arrenjaments de la DIBA dels quals 17 van finalitzar en algun tipus d'obra de millora al
domicili.
2017 /des Durant el 2017 s'han realitzat un total de 167 actuacions informatives/assessorament en relació a les
barreres arquitectòniques al domicili. Està previst realitzar durant el 2017 un total de 14 actuacions
d'arranjaments en edificis mitjançant DIBA.
2018 /jul
Durant el 2018 s'han realitzat un total de 162 actuacions informatives/assessorament en relació a les
barreres arquitectòniques al domicili. En el període 2016-2018 s'han realitzat 26 casos d'arranjaments
al domicili.

Increment en l'oferta municipal de Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) per apropar-la progressivament a
la demanda ciutadana, mitjançant el corresponent increment pressupostari.
2015 /des S'ha previst una modificació pressupostària per al Servei de SAD de més 64.000 euros per passar del
355.000 euros als 419.000 euros pel 2017 (IVA exempt).
2016 /des Es va finalitzar l'anàlisis de necessitats del SAD. Es va concloure amb la necessitat de multiplicar com
a mínim en 2.5 la inversió en el SAD els propers anys. Ja s'ha plasmat aquesta necessitat al
pressupost de 2017 amb un increment de 200.000 €.
2017 /jun Es preveu millorar l'accés a recursos de SAD a partir de l'1 de juliol, l'augment de pressupost no s'ha
pogut posar en pràctica durant el primers mesos de l'any per motius contractuals.
2018 /gen El pressupost 2018 ha gaudit d'un nou augment per valor de 120.000 € per aplicar en cas d'augment
de la demanda (100.000 € per SAD dependència i 20.000 € per SAD Social).
2018 /des El 2018 s'ha tancat amb un total aproximat de 39.760 hores de SAD (12835 de sad social i 26924 de
sad dependència), per un import aproximat de 620.702,52 €. Per l'any 2019 s'ha pressupostat una
despesa màxima de 893.000 € (+ 43% capacitat de despesa).

Increment en l'oferta municipal de Servei de Teleassistència per apropar-la progressivament a la demanda
i necessitat ciutadana, mitjançant el corresponent increment pressupostari.
2015 /des El servei de Teleassistència durant el 2015 ha tingut un total de 1214 aparells actius per un total de
1158 llars ateses. Diputació de BCN ha expressat el seu interès en universalitzar el servei. Pendent
valoració municipal.
2016 /des S'ha obtingut una millora pressupostària pel 2017 que es concreta en un augment de 8.000 € , que
permet abordar la llista d'espera i permetre l'entrada de persones més grans de 75 anys, fins ara
només s'arribava a més grans de 80 anys.
2017 /des S'ha finalitzat l'any amb un total de 1266 usuaris del servei. La demanda continua sent constant.
2018 /des Durant el 2018 s'han mantingut una mitjana de 1299 aparells actius, hi ha aproximadament 117
persones en llista d'espera de casos no prioritaris. Es prioritzen les necessitats urgents i les persones
més grans de 75 anys.
2018 /des Pel 2018 s'ha augmentat el pressupost un 8% per abordar les llista d'espera, amb un pressupost anual
de 125.500,00 €

Adaptació de l'oferta municipal de Servei de Menjador a Domicili d'acord a les necessitats de les persones
amb manca d'autonomia i manca de suport familiar amb expedient obert als serveis socials municipals.
2015 /des Durant el 2015 s'han atés un total de 38 persones que han rebut el servei de menjador al seu domicili i
es van repartir un total de 5190 apats.
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Continuar possibilitant que les persones grans o en situació de dependència puguin restar a
casa potenciant els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, tot incrementant els
serveis d’atenció a domicili i les ajudes tècniques
Accions
2017 /des Durant l'any 2017 s'ha repartit 7196 menús donant servei a una mitjana de 23 usuaris. Hem finalitzat
l'any repratint el mes de desembre 689 menus a 26 usuaris i amb llista d'espera.
2018 /des Durant el 2018 s'ha mantingut una mitjana de 25 persones per reparitr aproximadament un total de
7970 menus per una despesa anual aproximada de 50.900 €

Continuar desenvolupant accions per treballar amb joves a partir de quinze anys que tinguin
dificultats a l’escola, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i
professionals.
Accions
Manteniment actiu de la comissió de seguiment de l'absentisme escolar com a eina de detecció i garantia
de l'escolaritat en edat obligatòria
2017 /des L'any 2017 s'ha tancat amb un total de 76 consultes a la Comissió. 8 d'elles en educació infantil, 22 en
educació primària i 46 en educació secundària. La Comissió ha actuat en 12 casos i ha assessorat en
la resta.
2018 /des Durant l'any 2018 s'han activat 13 casos nous de setembre a desembre i s'ha intervingut directament
en 6, també s'arrosseguen 23 casos actius de l'any anterior.

Consolidació i foment del curs de so i escenografia per a joves sense ESO
2016 /des El curs 2015-2016 ha incorporat un total de 19 alumnes.
2017 /jun El total d'alumnes del curs 2016/17 ha estat de 20.
2017 /des Setembre: comença el curs 2017-2018 amb un total de 13 alumnes
Desembre: es manté la participació dels 13 alumnes i se n'afegeixen 2 més
2018 /jun El curs ha finalitzat amb la participació de 14 alumnes.
2018 /des El curs 2018-19 a mig curs (vacances nadal) manté un total de 12 alumnes.

Manteniment i millora de la coordinació amb la xarxa TET (transició escola-treball)
2016 /mar Assistència a reunions convocades des de la Xarxa TET.
2016 /des Es mantenen les reunions en XARXA per fomentar la transició Escola Treball, serveis implicats
(promoció econòmica, educació, joventut i ssocials). Des de Ssocials acordem continuar amb la
detecció i derivació de joves al GRA, a la masia 3 torres, etc...
2018 /des Es mantenen les accions bàsiques de detecció i derivació de joves en edat laboral als recursos
disponibles.

Propostes d'anàlisi i millora de la coordinació amb el servei de promoció econòmica per fomentar accions
dirigides al col·lectiu de joves de 16-18 anys
2016 /des S'han iniciat reunions trimestrals dels diferens serveis per concretar com des de la detecció que
realitzen els serveis socials es pot aprofitar els recursos de la Xarxa (promoció econòmica, educació i
formació no reglada).
2018 /des Es mantenen les accions bàsiques de detecció i derivació de joves en edat laboral als recursos
disponibles.

Proposta, generació, i dinamització d'espais d'atenció socioeducativa grupals amb joves com a
complement de l'atenció i seguiment de casos individualitzat.
2017 /nov S'inicia un projecte dirigit a noies adolescents per treballar la construcció de la identitat i
empoderament femení mitjançant el ball. També s'ha treballat en el projecte "Volem" adreçat a
alumnes d 6è primària vinculats a serveis socials.
2018 /jun El grup dirigit a noies adolescents per treballar la construcció de la identitat i empoderament femení
mitjançant el ball ha mantingut una assistència intermitent de 5-8 noies.
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Continuar treballant de forma coordinada amb les entitats socials, i especialment amb
l’enfortiment de la Taula d’Acció Social, per poder afrontar de forma coresponsable les
situacions de risc d’exclusió social derivades de la crisi econòmica.
Accions
Reactivació de la Taula d'Acció Social com a eina de reflexió que permeti compartir experiències i
coneixements i proposar accions conjuntes a nivell de ciutat

Manteniment dels espais de diàleg i treball amb entitats i plataformes socials dedicades a assolir millores
socials per a la ciutadania.
2015 /des S'han mantingut un total de 3 reunions amb la PAH per tal de compartir informació i necessitats.
També s'ha mantingut contacte amb entitats mitjançant la taula de pobresa energètica.
2016 /mar Es manté coordinació telefònica amb la PAH per casos puntuals i resta oberta la possibilitat de
programar reunions durant l'any 2016. Això mateix és extensible a altres plataformes d'interès socials.
2017 /jun Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coodinació. Revisió del
protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.
2018 /gen Reunions a demanda per treballar situacions concretes i manteniment de la coodinació. Revisió del
protocol intern d'actuació de la PAH en ocupacions.
2018 /jun Durant el mes de juny s'ha realitzat una coordinació amb Creu Roja Granollers i es preten programar
una sessió amb Caritas Granollers.
2018 /des Als barris de Congost i Can Bassa i mitjançant les AA.VV s'han fet activitats per fomentar i donar a
coneixer el servei Sirius.

Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l’accés a l’oferta cultural municipal
a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
Accions
Participació activa dels tècnics de dinamització comunitària en les reunions i accions del programa Apropa
Cultura
2016 /des Participació a les reunions per coneixer la programació anual d'apropa cultura. Valoració permanent
d'accedir amb grups formats segons interessos i possibilitats.
2017 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.
2018 /gen S'ha utlitzat Apropa Cultura mitjançant el grup del projectes "coenzims" , que intenten vincular grups
existents a la programació cultura de la ciutat. El grup de moviment al desembre va assistir a un
espectacle de dansa.
2018 /jun És manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.
2018 /nov Es manté la coordinació i es rep la informació d'activitats. Assistència puntual de petits grups de
serveis socials en espectacles promocionats des d'apropa cultura.

Informació i motivació a la participació de persones usuàries de serveis socials en actes i accions
culturals, per part dels equips bàsics d'atenció primària social
2016 /mar En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de
fomentar l'us i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.
2018 /des En permanent execució. Des del EBASP es té present total la informació cultural i social per tal de
fomentar l'us i la participació dels usuaris/es dels serveis en la xarxa social.

Proposta, generació, dinamització i participació en projectes (pròpis o aliens) i activitats de caràcter
cultural, esportiu, educatiu que fomentin la participació social dels joves millorant la seva circulació pels
recursos i equipaments de la ciutat.
2016 /mar Construcció participada d'un artefacte de joc amb els infants i adolescents de les places del barri de
Sant Miquel.
2016 /mar Projecte Alesplaces: dissenyant les següents accions: 4 accions de mural participatiu a càrrec de Pau
Farell a Sant Miquel i Sota el Camí Ral.
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Fomentar la inclusió social a través de la cultura, facilitant l’accés a l’oferta cultural municipal
a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
Accions
2018 /des En el marc conveni de col·laboració en matèria d'accions cíviques i comunitàries es valoren,
programen i dissenyen activitats intergeneracionals amb els centres de gent gran de la Generalitat de
Catalunya.

Treballar des del territori per enfortir les relacions veïnals de suport i ajuda mútua i apoderar
la ciutadania mitjançant l’estimulació d’un esperit crític davant el context socioeconòmic
restrictiu i inequitatiu
Accions
Consolidació de la presència de l'equip de treball comunitari als barris, mitjançant accions transversals
amb centres cívics, associacions de veïns, entitats ciutadanes, centres educatius i de salut
2015 /des Projectes actius 15-16: Projecte "alesplaces" a tota la ciutat. Projecte Radars a Can Bassa i Palou.
Projecte atenció transeünts abast a tota la ciutat. Xarxa de Català al barri de ponent. Projecte Ekilibris
a tota la ciutat, Hort la magrana amb c. Obert.
2016 /des S'està treballant en la finalització del projecte "escriptura creativa" amb alumnes del Celestí Bellera
dins el projecte "Radars".
2017 /jun Seguiment del projectes d'hort social amb "La magrana" i "Caritas", els horts estan ubicats al barri del
Lledoner, prop del Centre Cívic. Durant el mes de juny d'enguany es presenta l'Hort en col·laboració
amb Entitat Social DIMAS.
2018 /des Colideratge amb centres cívics del projecte Alesplaces, els projectes "Murs que parlen" i "Volem"
implica treball directe amb escoles.

Implementació progressiva de taules de barri com a producte participatiu, propositiu i de diàleg amb la
ciutadania
2016 /mar Activació de recursos humans en permanent contacte amb el teixit associatiu dels barris. Presencia a
demanda d'educadors per gestionar demandes i vehicular accions comunitàries.
2016 /des Nova orientació degut a la dificultat de mantenir una taula representativa: Activar Recursos humans a
demanda amb el teixit associatiu dels barris. Presencia d'educadors per gestionar demandes i
vehicular accions comunitàries o situacions concretes.
2017 /jun Es manté l'activació de recursos humans a demanda amb el teixit associatiu dels barris. Presència
d'educadors per gestionar demandes i vehicular accions comunitàries o situacions concretes.
2018 /des Es manté l'activació de recursos humans a demanda amb el teixit associatiu dels barris. Presència
d'educadors per gestionar demandes i vehicular accions comunitàries o situacions concretes.

Adaptar les polítiques municipals per avançar en el concepte de ciutat accessible, inclusiva i
participativa per a totes les generacions actuals i futures, mitjançant la implementació del
projecte "Granollers, Ciutat Amigable amb les Persones Grans"
Accions
Finalització de la Fase I del projecte: Creació de mecanismes per assolir la participació de les persones
grans en la xarxa
2016 /des Redacció de document descriptiu del diagnòstic participat de les persones grans sobre l'amigabilitat
de la ciutat, a partir de grups focals.
2018 /feb Retorn del diagnòstic a col·lectius participants i selecció de propostes per elaborar el pla d'acció.
2018 /abr Redacció i presentació del pla d'acció triennal a l'equip de govern, per enviar a l'OMS.
2018 /des El Pla d'acció està redactat i les linies mestres d'actuació estan comunicades al Consell de la Gent
Gran com a òrgan participatiu del col·lectiu.

Finalització de la Fase I del projecte: Avaluació inicial de l'adaptació de la ciutat a les persones grans
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Adaptar les polítiques municipals per avançar en el concepte de ciutat accessible, inclusiva i
participativa per a totes les generacions actuals i futures, mitjançant la implementació del
projecte "Granollers, Ciutat Amigable amb les Persones Grans"
Accions
2017 /jun

Durant el mes de maig i juny s'han realitzat entrevistes a professionals i persones significatives de
l'organització municipal amb la finalitat de completar en el diagnòstic participat de Granollers com a
ciutat amigable de la Gent Gran.
2017 /jul
Entrevistes en curs a persones i professionals referents externes a l'ajuntament sobre l'amigabilitat de
la ciutat. Previst finalitzar-les durant el mes de juliol i incorporar a la redacció del doc diagnòstic final
disponible a finals d'agost.
2017 /set Document diagnòstic disponible sobre l'amigabilitat de la ciutat, amb identificació dels aspectes a
millorar
2018 /des El diagnòstic està finalitzat, es disposa ja d'un document diagnòstic que es la base del pla d'acció
pendent d'aprovar al febrer del 2019

Finalització de la Fase I del projecte: Formulació d'un pla d'acció triennal per a tota la ciutat basat en
l'avaluació prèvia, amb definició d'indicadors per monitorar els progressos realitzats
2018 /mar
2018 /jun
2018 /jul
2018 /des

Contractació d'una tècnica mitjançant un pla ocupacional per elaborar la proposta del pla d'acció
Presentació d ela proposta al grup tècnic motor del projecte per validar les accions proposades
Redacció i presentació de la proposta de pla d'acció triennal a l'equip de govern
Es disposa de la proposta tècnica del pla d'acció triennal, pendent d'aprovació per l'equip de govern
amb data estimada febrer 2019

Implementació de la Fase 2 del projecte: presentació del pla d'acció local per a aprovació per l'OMS
2018 /des Pendent d'aprovació al mes de juny per l'equip de Govern previ a la seva tramesa a l'OMS.

Execució del pla d'acció local, una volta aprovat per l'OMS
2019 /jun

Inici de la implementació del Pla, una volta tramès a l'OMS.

Mantenir el Centre per a l'Autonomia Personal Sirius com a instrument de suport a les
persones amb discapacitat i aquelles amb dependència i servei de referència per orientar les
polítiques i actuacions locals de supressió de barreres
Accions
Orientació i assessorament a persones amb manca d'autonomia, els seus familiars i/o cuidadors i als
professionals dels diferents municipis de la comarca del Vallès Oriental i Maresme.
2015 /des Durant el 2015 s'han atés un total de 1340 persones, de les quals 536 han estat persones amb
mobilitat reduïda. El 80 % de les persones ateses són de Granollers i el 20% restant de fora de
Granolers (Comarca del Vallès Oriental)
2016 /mar Durant el primer trimestre s'han atès un total de 330 persones, de les quals 132 han estat persones
amb mobilitat reduïda. És manté el percentatge 80% de persones ateses de Granollers i el 20%
restant de fora.
2016 /jun Durant el primer semestre s'han atès un total de 594 persones, de les quals 237 han estat persones
amb mobilitat reduida. Es manté el percentatge 80% de persones ateses de Granollers i el 20%
restant de fora.
2016 /des Fins el 30/11/2016 s'han atès un total de 1.247 persones, de les quals 499 han estat persones amb
mobilitat reduida. Es manté el percentatge 80 % de persones ateses de Granollers i el 20_% restant
de fora.
2017 /jun Fins el 16-06-17 s'han atès un total de 695 persones , de les quals 278 han estat persones amb
mobilitat reduïda. Es manté el percentatge del 86 % de persones ateses de Granollers i el 14 %
restant de fora de la ciutat.
2017 /des Durant el 2017 s'han atès un total de 1.312 persones , de les quals 525 han estat persones amb
autonomia reduïda. El percentatge de persones ateses de Granollers és del 83 % i el 17 % restant de
fora de la ciutat.
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Mantenir el Centre per a l'Autonomia Personal Sirius com a instrument de suport a les
persones amb discapacitat i aquelles amb dependència i servei de referència per orientar les
polítiques i actuacions locals de supressió de barreres
Accions
2018 /jul

Durant el primer semestre del 2018 s'han atés un total de 795 persones, de les quals 318 han estat
persones amb autonomia reduida. El percentatge de persones ateses de Granollers es del 80% pel
20% restatn de fora la ciutat.
2018 /des Durant el 2018 s'han atès un total de 1.295 persones, de les quals 518 han estat persones amb
autonomia reduïda. El percentatge de persones ateses de Granollers és del 85% i el 15% restant de
fora de Granollers.

Intervenció activa de professionals del Sirius en esdeveniments de ciutat (festa major, Reis, Carnestoltes,
...) per garantir la participació equitativa a la festa de persones amb discapacitat.
2015 /des En permanent execució. S'ha participat amb èxit a la festa major de la ciutat. D'aquestes actuacions
s'han beneficiat un total de 225 persones en relació a la festa major de la ciutat.
2016 /jun S'ha programat la participació del Sirius en la festa major del 2016. S'han realitzat un total de 2
reunions per tal de consensuar i coordinar les actuacions.
2016 /des El 3 de desembre s'ha organitzat la jornada commemorativa dels 10 anys del Sirius aprofitant la
celebració del dia de la discapacitat. S'ha projectat una película, s'ha fet una xocolatada i s'ha exposat
l'activitat del servei en plafons.
2017 /jun Participiació a la Fira Tecnolòica organitzada pel Departament d'Educació de Granollers amb un
estand de productes de suport.
2017 /des En permanent execució. S'ha participat amb èxit a la festa major de la ciutat. D'aquestes actuacions
s'han beneficiat un total de 187 persones en relació a la festa major de la ciutat.
2018 /des S'ha participat amb èxit a la Festa Major de la ciutat . D'aquestes actuacions s'han beneficiat un total
de 216 persones que han participat a la fira tecnològica, amb 2 tallers sensibilització.

Orientació i suport a les persones amb discapacitat en els diferents serveis de lleure
2015 /des Durant el 2015, el Sirius ha realitzat 61 actuacions relacionades amb l'assessorament en l'oci, lleure i
associacionisme de persones amb discapacitat.
2016 /des Fins el 30/11/16 s'han realitzat un total de 58 assessoraments / informacions per temes relacionats
amb l'oci/lleure i associaonisme.
2017 /des Durant el 2017, s'han realitzat un total de 37 assessoraments/informacions per temes relacionats amb
l'oci/lleure i associacionisme.
2018 /des Durant el 2018, s'han realitzat un total de 28 assessoraments/informacions per temes relacionats amb
l'oci /lleure i associacionisme

Orientació a persones amb discapacitat que desitgin realitzar activitats com a voluntàries, en coordinació
amb el Punt de Voluntariat
2018 /des Es mantenen les accions de coordinació i informació a demanda d'usuaris o professionals en relació a
informar sobre el Punt del Voluntariat de Granollers i les seves funcions.

Aprofundiment en el coneixement de les necessitats socials de les persones amb discapacitat, a fi de
millorar la seva participació social, la resposta municipal a les seves necessitats i canviar la percepció de
la ciutadania sobre la discapacitat
2015 /des Durant el 2015 s'han realitzat 104 accions d'Informació/orientació/assessorament en la integració
laboral i promoció de l’ocupació de persones amb discapacitat
2016 /des Fins a 30/11 del 2016 s'han realitzat 98 accions d'Informació/orientació/assessorament en la
integració laboral i promoció de l’ocupació de persones amb discapacitat
2017 /des Durant el 2017, s'han realitzat 63 accions d'informació/orientació/assessorament en la integració
laboral i de l'ocupació de persones amb discapacitat.
2018 /jul
Durant el pimer semestre del 2018 s'han realitzat un total de 40 accions d'informació, assessorament i
orientació en la integració i ocupació laboral de persones amb discapacitat.
2018 /des Durant el 2018 s'han realitzat 42 accions d'informació /orientació /assessorament en la integració
laboral i de l'ocupació de persones amb discapacitat.

24/04/2019

Pàg. 259 de 261

2015-2019
Acció Comunitària i Benestar
Serveis Socials i Gent Gran

Mantenir el Centre per a l'Autonomia Personal Sirius com a instrument de suport a les
persones amb discapacitat i aquelles amb dependència i servei de referència per orientar les
polítiques i actuacions locals de supressió de barreres
Accions

Treballar des del territori per enfortir les relacions veïnals de suport i ajuda mútua adreçades a
persones grans vulnerables
Accions
Consolidació del projecte RADARS als barris de Can Bassa i Palou
2015 /des Durant el 2014-2015 s'ha realitzat la difusió i sensibilització del projecte a través de la comissió de
veïns. Realització d'activitats des dels diferents serveis implicats
2016 /mar Continuació del treball iniciat més valoració d'iniciar la plataforma de seguiment telefònic i accions per
prevenir l'aïllament social de la gent gran a les seves llars.
2016 /jun Es manté el seguiment per part d'un professional de treball comunitari.
2017 /jun El projecte és reorientarà adaptant-lo a la capacitat de recursos humans actual.
2018 /des S'està treballant per implementar aspectes bàsics que integraven el projecte RADARS i adaptar allò
que sigui factible amb els recursos actuals.

Implementació progressiva del projecte RADARS als diferents barris de la ciutat amb la finalitat de
consolidar el projecte com una eina preventiva i de participació social i comunitària
2016 /mar En funcionament a Can Bassa i Palou. Pendent consolidació per iniciar accions a d'altres indrets de la
ciutat.
2016 /jun En funcionament a Can Bassa i Palou. Pendent consolidació per iniciar accions a d'altres indrets de la
ciutat.
2017 /jun El projecte es readaptarà a la capacitat de recursos humans actual. Es preveu incorporar la xarxa de
farmàcies de la ciutat com a radars, mitjançant conveni de col·laboració.
2017 /jul
S'està replantejant el projecte tot prenent en consideració la presència al territori de la policia de barri
també com a RADAR i com a recurs facilitador per a que flueixi la informació sobre possibles casos
des de la ciutadania
2018 /gen Es proposarà incidir especialment amb la programació d'activitats de la Gent Gran al barri de Can
Bassa i Palou aprofitant la participació de l'AA.VV amb la participació del Sirius per informar i
assessorar persones cuidadores.
2018 /gen A nivell tècnic es considera que el programa RADARS tal com està concebut requereix d'una dotació
específica de recursos humans. Al no existir no es pot desenvolupar en la seva totalitat.

Signatura d'un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Farmacèutics per a la seva participació activa
dins el programa RADARS
2018 /des S'ha revisat el Conveni proposat pel Col·legi de Farmacèutics, es proposarà un nou redactat adaptat
als recursos i viabilitat de les accions, que caldrà posar en consideració del Col·legi de Farmacètutics.

Fer una revisió integral de les actuacions municipals orientada a garantir l'accés universal, la
igualtat d'oportunitats i la inclusió social de tota la ciutadania independentment de les seves
condicions
Accions
Elaboració d'un Pla Estratègic d'Acció Social
2017 /mar Revisió interna de la informació disponible sobre les característiques de la població vulnerable de
Granollers, i de les actuacions realitzades pel Servei de Serveis Socials vers el col·lectiu
2017 /oct S'ha contractat l'empresa D-Cas per a l'elaboració del Pla Estratègic d'Acció Social
2017 /nov S'ha iniciat la fase diagnòstica per part de l'empresa D-Cas, mitjançant recull i anàlisi d'informació i
documentació estratègica disponible al servei i al sistema d'informació municipal
2018 /gen Realització de 480 enquestes amb un qüestionari sobre condicions de vida a la ciutadania, i a diversos
tècnics municipals, per complementar el diagnòstic del Pla
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Fer una revisió integral de les actuacions municipals orientada a garantir l'accés universal, la
igualtat d'oportunitats i la inclusió social de tota la ciutadania independentment de les seves
condicions
Accions
2018 /abr

Pendent de realització de grups focals interns, amb tècnics municipals, i amb els membres de la Taula
d'Acció Social
2018 /jul
Durant el primer semestre s'han realitzat les sessions de treballs amb professionals de serveis socials,
amb professionals de l'Ajuntament, amb entitats i grups polítics. En fase de redactat del document
final.
2019 /gen Aprovat per unanimitat el Pla Estratègic d'Acció Social de Granollers.

Impuls, des de Serveis Socials, per a l'elaboració d'un nou Pla local d'Accessibilitat, treballat de forma
transversal amb els diferents serveis municipals, que sigui liderat per l'Àrea de Territori i Ciutat
2018 /feb
2018 /jun

Constitució d'un grup de treball interdisciplinari, amb professionals de les diferents àrees municipals
Durant el primer semestre s'han fet diverses sessions de treball amb Urbanisme, s'ha parlat amb
empreses per valorar pressupostos per fer la fase de diagnosi.
2018 /jul
S’ha contractat una empresa externa que està elaborant el pla enfocat de manera integral. Estarà llest
aquest any 2018.
2018 /des S'ha realitzat una selecció d'edificis municipals per tal d'analitzar l'accessibilitat en concepte ampli des
de la perspectiva de l'usuari. Es podria tenir el Pla redactat al maig 2019.
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