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El Programa d’Actuació Municipal 2019-2023 
 

El document del Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023 determina un compromís 

explícit amb la ciutadania i marca les prioritats d’actuació que es tindran en compte en 

l’elaboració dels pressupostos anuals i els plans i programes d’acció concrets que se’n deriven. 

El PAM 2019-2023 constitueix el “full de ruta”, allò que el govern de la ciutat vol aconseguir per 

als pròxims anys. En aquest cas, es defineixen 50 objectius i un miler d’actuacions, que 

s’estructuren en 10 eixos i tenen una inversió total prevista de gairebé 40 milions d’euros per 

construir una ciutat: 

INCLUSIVA – per una ciutat d’oportunitats per a tothom, construïda des de la diversitat  

 Una ciutat que té cura de totes les persones, sense oblidar ningú 

 Una ciutat que suma i es construeix des de la diversitat 

 L’habitatge, un dret essencial 

TRANSFORMADORA – per uns espais públics que cohesionen en una ciutat educadora, creativa i 

amb identitat 

 Una ciutat compacta amb un espai públic que cohesiona 

 Granollers, ciutat educadora 

 Una ciutat creativa i amb identitat 

 Competitivitat econòmica i un comerç dinàmic i singular 

COMPROMESA i SOSTENIBLE – per contribuir a la construcció d’un món més just i sostenible  

 Un nou model energètic per combatre el canvi climàtic 

 Una administració oberta i transparent 

 Compromesa per un món més just i sostenible 

El document del PAM planteja una estructura jeràrquica amb els següents nivells: 

 

10 eixos 

•Són els valors que inspiren l'acció de govern, on es concentraran 
els esforços municipals 

Objectius generals 

•Determinen les voluntats principals de l'acció dels propers quatre 
anys. Podran estar vinculats a diferents eixos, fent palès el grau de 
transversalitat de l'acció municipal 

Objectius operatius 

•Contribueixen al compliment dels objectius generals. Hauran de 
ser mesurables i vinculats a les fites dels ODS 

Actuacions 

•Són línies de treball que contribueixen al compliment dels 
objectius operatius 
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El PAM és un document viu i dinàmic, atent als canvis socials i de l’entorn, a les relacions i 

aliances amb altres administracions i a les aportacions i propostes dels ciutadans i ciutadanes de 

Granollers. 

Aquest PAM té una visió més transversal respecte els anteriors, ja que els objectius són 

compartits per diversos serveis i es reforcen amb el procés d’alineament amb l’Agenda 2030 de 

Desenvolupament Sostenible, que permet un treball més col·laboratiu. Al llarg del document 

s’han vinculat cadascun dels objectius operatius a diferents fites definides a l’Agenda 2030 per 

tal de visibilitzar com contribueix l’acció de govern al compliment dels ODS. 

Per promoure un model de governança participatiu i transparent, es disposarà d’un seguiment 

permanent a la web del PAM granollers.cat/pam i cada any es publicaran els resultats de 

compliment. 
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Eix 1. Una ciutat que té cura de totes les persones, sense oblidar 

ningú 
 

Volem fer de Granollers una ciutat inclusiva, on tothom hi tingui cabuda, oferint-se com un 

entorn de convivència entre iguals, lliure de barreres físiques, comunicatives, econòmiques i 

socials. I com un projecte d’aprenentatge i construcció col·lectiva, basat en el respecte mutu i la 

cerca compartida del benestar i la felicitat. 

Les persones ens desenvolupem seguint un cicle vital: des de l’etapa prenatal, passant per la 

infància i adolescència, joventut, adultesa, maduresa i vellesa. Diverses circumstàncies 

esdevenen barreres que creen desigualtats entre persones pel que fa a la realització plena del 

projecte vital individual i actuen com a factors d’exclusió social. 

No oblidar-se ningú significa lluitar contra aquests factors d’exclusió i defensar els drets socials i 

la inclusió. És per això que les polítiques socials han estat la columna vertebral de la nostra 

estratègia política els darrers anys i continuarem treballant per a què totes les persones en 

situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social tinguin cobertes les seves necessitats més 

bàsiques, alhora que lluitem contra tots els tipus de discriminació social i econòmica.  

Per fer-ho, comptem amb el desplegament del Pla estratègic d’acció social, el III Pla d’igualtat 

de gènere de ciutadania que impulsa mesures contra qualsevol discriminació per raó de gènere 

i contra la violència masclista, el Pla local d’infància i adolescència (2018-2024) i el Pla local de 

joventut (2019-2022) per acompanyar al jovent en el seu procés d’emancipació.  

Aquest camí per una ciutat inclusiva el fem i el farem amb les entitats del tercer sector, peces 

bàsiques i imprescindibles de la nostra societat perquè aquest és un compromís col·lectiu que 

demana objectius compartits, diàleg i la suma d’esforços. 

 

 

 

 

  

Projectes clau 

Centre de radioteràpia. 

Residència per a gent gran al carrer Tetuan. 

Nou centre obert a Can Relats. 

Ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària. 

Obertura de l’hospital lleuger a l’antiga Policlínica. 

Impulsar el projecte “Granollers, ciutat jugable”. 

Garantir l’accessibilitat a totes les persones a tots els equipaments i a la via pública. 
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1 Avançar cap a una ciutat més inclusiva, amb implicació activa de la ciutadania i els agents 

socials 

1.1 Consolidar Granollers com una ciutat amable per als infants 
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.  

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.  

12.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 

1.1.1 Desenvolupar el projecte de remodelació del pati de l’escola Mestres Montaña, 

dins el procés de pressupostos participatius 

1.1.2 Remodelar el pati de l’escola Salvador Llobet, dins el procés de pressupostos 

participatius 

1.1.3 Instal·lar un tendal al pati de l’escola Granullàrius, actuació que forma part dels 

pressupostos participatius 

1.1.4 Renovar el segell d’UNICEF Granollers Ciutat amiga de la infància cada dos anys 

1.1.5 Desenvolupar les accions recollides al II Pla d’Infància i Adolescència 2018-2024 

1.1.6 Redactar, consensuar, aprovar i donar a conèixer el projecte «Ciutat jugable»  

1.1.7 Dotar al centre de la ciutat amb més jocs infantils 

1.1.8 Estudiar la instal·lació d’una font  lúdica d’aigua  

1.1.9 Millorar les àrees de joc tenint en compte aspectes de seguretat, inclusió, valor 

lúdic i que estimulin la imaginació, l’esport i el desenvolupament 

1.2 Desenvolupar accions que garanteixin els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere 

i intersexuals i eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

1.2.1 Consolidar el nou Servei d’Atenció Integral a persones LGBTI+, com a espai 

d’assessorament al conjunt de la ciutadania i a les professionals dels serveis 

locals de Granollers 

1.2.2 Consolidar el punt LGBTI+ d’atenció junvenil al GRA 

1.2.3 Elaborar el Pla local d’actuació a favor de les persones LGBTI+ 

1.3 Facilitar la inclusió de les persones amb diversitat funcional 
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

1.3.1 Consolidar el Centre per l’Autonomia Personal SIRIUS com a espai de referència 

de les polítiques municipals en l’accessibilitat universal, la sensibilització sobre 

la diversitat funcional i el suport i atenció a les persones amb discapacitat 
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1.3.2 Impulsar i incrementar el nombre de funcions d’arts escèniques i música 

accessibles al Teatre Auditori: amb audiodescripció, subtitulació, bucle 

magnètic i ajuda auditiva 

1.3.3 Aprovar i implementar el nou Pla local d'accessibilitat universal  

1.3.4 Desenvolupar actuacions per l’accessibilitat a exposicions i activitats dels 

museus dins el programa "Mirada tàctil" de la Diputació de Barcelona 

1.3.5 Promoure la millora d’accessibilitat als comerços, treballant amb les 

associacions de comerciants 

1.3.6 Remodelar les andanes i instal·lació d’ascensors a l’estació de Granollers-

Canovelles, a càrrec d’ADIF 

1.3.7 Revisar l’accessibilitat a tots els equipaments públics 

 

2 Avançar en l’assoliment de la igualtat de gènere i en l’eradicació de les violències masclistes 

2.1 Impulsar mesures per abordar la igualtat de gènere a l’Ajuntament 
8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones 

treballadores, incloses les migrades, en particular les dones migrades i les persones amb ocupacions 

precàries 

2.1.1 Fer, aprovar i desenvolupar el Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament 

2.1.2 Definir i implementar accions formatives a professionals municipals integrades 

en el pla de formació de l’Ajuntament 

2.2 Implementar el III Pla d’Igualtat de Gènere de la Ciutadania (2018-2022) 
4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a 

les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en 

situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional. 
5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.  

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en 

tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.  

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la 

comunicació, per tal de promoure l’apoderament de les dones.  

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els gèneres i 

l’apoderament de dones i nenes a tots els nivells.  

2.2.1 Executar, fer el seguiment i avaluar les accions del III Pla d’igualtat de gènere de 

la ciutadania de Granollers (2018-2022) 

2.3 Millorar els serveis d’atenció a les dones proveïts des del Centre d’Informació i Recursos 

per a Dones (CIRD)  
5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la mutilació 

genital femenina. 

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, 

inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

2.3.1 Adequar l’oferta d’hores  d’atenció psicològica del Centre d’Informació i 

Recursos per a Dones (CIRD), adreçat a dones en situació de violència masclista 

2.3.2 Adequar l’oferta d’hores d’atenció jurídica del Centre d’Informació i Recursos 

per a Dones (CIRD), adreçat a les dones en qualsevol aspecte legal 

 

3 Minimitzar el risc d’exclusió entre les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o 

social 

3.1 Concessió d'ajuts d’urgència segons requeriment individualitzat 
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1.3 Posar en pràctica en l’àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a totes les 

persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a les persones pobres 

i vulnerables.  

2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones 

pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant 

tot l’any. 
2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot tardar el 2025, les 

fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i 

abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com de les 

persones grans. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

3.1.1 Consolidar el projecte “NIU”, un programa adreçat a dones embarassades en 

situació de risc social i els seus fills durant els períodes pre i postnatal 

3.1.2 Continuar amb el programa local de suport d’aliments a persones en situació 

de pobresa o vulnerabilitat, conjuntament amb les entitats del tercer sector 

involucrades 

3.1.3 Seguir amb el desplegament que permet l’atorgament dels ajuts de menjadors 

escolar de segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris 

3.1.4 Atorgar ajuts de material i llibres per l’alumnat d’educació infantil, primària i 

secundària 

3.1.5 Reduir la càrrega impositiva a les persones i famílies en situació de pobresa 

3.2 Generar nous recursos d'atenció psicològica  a persones en risc 
1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions 

vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així com 

altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals. 

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 

3.2.1 Consolidar el servei d'atenció psicològica per a infants i adolescents i les seves 

famílies, adreçat a famílies en seguiment pels serveis socials o pel Centre 

d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD)   

3.2.2 Coordinar les entitats del programa de Suport a la Infància de la Caixa 

3.2.3 Implementar i consolidar els Serveis d’Intervenció Socioeducatius (SIS) que 

aglutini serveis de prevenció i tractament de situacions de dificultat de la 

infància i adolescència i de les seves famílies 

3.2.4 Incorporar perfils especialitzats en l’àmbit psicològic dins els Serveis Bàsics 

d’Atenció Social (SBAS) per tal d’oferir una millor detecció, atenció i derivació 

de factors psicològics. 

3.3 Oferir plans individuals d’inserció sociolaboral específics per a col·lectius en risc 
8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

3.3.1 Consolidar l’ús d’horts urbans com a eines per treballar des d'un punt de vista 

social i terapèutic 
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3.3.2 Impulsar un allargament de la durada dels plans ocupacionals municipals per 

completar millor el procés formatiu i afavorir l'enllaç amb prestacions socials en 

cas que la inserció laboral normalitzada no es produeixi 

3.3.3 Oferir plans individuals d’inserció social i/o laboral a aquelles persones 

perceptores de la renda garantida de la Generalitat, que les faculta per 

percebre un complement per a la inserció social i laboral 

3.4 Potenciar els espais de coordinació i acció conjunta entre serveis públics i socials i de 

salut 
2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les persones 

pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant 

tot l’any. 
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

3.4.1 Crear una unitat específica per a la gestió de casos complexos socials i de salut 

3.4.2 Desenvolupar el Pla antiestigma 

3.4.3 Donar continuïtat i millorar el conveni i subvenció amb el Banc Farmacèutic 

3.4.4 Potenciar la Taula d’Acció Social com a eina d’anàlisi compartida de la cohesió i 

risc d’exclusió 

3.4.5 Sistematitzar una agenda estable de reunions per a les Taules de pediatria i 

d'envelliment, per a la comissió de gestió de casos complexos, i per a la salut 

mental infanto-juvenil 

3.4.6 Convertir Can Relats en un nou centre obert  

 

4 Prevenir i minimitzar la vulnerabilitat  associada a la soledat i la dependència entre la població 

de Granollers 

4.1 Prevenir i endarrerir l’aparició de la dependència i promoure el manteniment en el 

domicili 
10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

4.1.1 Estudiar la construcció d’habitatges dotacionals per a persones d’edat 

avançada 

4.1.2 Augmentar l’oferta municipal de serveis d’atenció domiciliària (SAD)  

4.1.3 Incrementar el nombre de persones beneficiàries de teleassistència domiciliària 

4.1.4 Millorar l'oferta del banc d’ajudes tècniques municipals ubicat al Centre per a 

l'Autonomia Personal SIRIUS mitjançant compra d'aparells específics 

4.1.5 Potenciar els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges dins el programa 

del Centre per l’Autonomia Personal SIRIUS 

4.2 Prevenir, detectar i reduir l'aïllament i maltractament de la gent gran 
5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la 

prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció social, 

així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada 

país. 
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10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món. 

4.2.1 Fer accions formatives i de suport a persones cuidadores de persones 

dependents, en la seva majoria dones 

4.2.2 Continuar desenvolupant projectes de detecció i acompanyament de persones 

grans en situació de vulnerabilitat 

4.2.3 Elaborar una guia de recursos i prestacions per a les persones grans i distribució 

a tot el col·lectiu 

4.2.4 Implementar el Pla d'acció del projecte “Granollers, ciutat amigable per a les 

persones grans” 

4.2.5 Implementar un protocol local de prevenció, detecció i actuació contra el 

maltractament a la gent gran, a partir de la guia d’actuació consensuada pel 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

4.2.6 Impulsar una acció concertada amb el Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat, que permeti la construcció d'una residència assistida 

de titularitat municipal de 120 places d'internament i 32 places de centre de 

dia en sòl municipal ja reservat. 

4.2.7 Reforçar els canals de consulta, informació i comunicació amb les persones 

grans 

4.2.8 Impulsar conjuntament amb altres administracions la conversió de la residència 

de la Fundació Adolfo Montañá en espai destinat a l’atenció sociosanitària 
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Eix 2. Una ciutat que suma i es construeix des de la diversitat 
 

Mantindrem i reforçarem la promoció de valors cívics i de convivència entre la ciutadania, 

cercant i construint estratègies que ens permetin afrontar els reptes que comporta viure i 

conviure en una ciutat com la nostra, que és diversa, plural i complexa.  

Aconseguirem aquests objectius mitjançant un treball que prengui els principis de ciutat 

educadora com a base i que garanteixi la igualtat de drets i deures, promocionant recursos per 

a la convivència i la resolució dels conflictes que erradiquin qualsevol tipus de discriminació. Tot 

això ho farem amb la implicació i la participació activa de les comunitats veïnals, les associacions 

cíviques i altres membres de la comunitat. 

Granollers és una ciutat diversa, però no tothom compta amb les mateixes oportunitats: la 

discriminació o la falta d’accés i participació en àmbits socials i culturals és encara una realitat 

per a moltes persones. 

Des de la societat civil, així com des de les institucions, sempre s’ha promogut aquesta riquesa 

entesa com a factor clau de la cohesió social i la convivència, però volem continuar aprofundint 

en aquest treball.  

  

  

Projectes clau 

Pla de barris a Can Bassa i Sota el Camí Ral. 

Estendre el model de policia de proximitat. 

Promoure la mediació en la resolució de conflictes. 

Oficina d’Atenció a les Comunitats. 
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1 Avançar cap a una ciutat més inclusiva, amb implicació activa de la ciutadania i els agents 

socials 

1.1 Millorar el procés d’acollida i d’integració a les persones nouvingudes 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també 

mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades. 

1.1.1 Adaptar l'oficina de Nova ciutadania a les noves realitats de la població 

nouvinguda, revisant i redefinint els processos i proposant noves actuacions 

1.1.2 Ampliar el projecte de voluntariat lingüístic entre persones nouvingudes i 

persones que ja parlen el català 

1.1.3 Col·laborar en l'elaboració del Pla d'acolliment lingüístic, liderat pel Centre de 

Normalització Lingüística (CNL) 

1.1.4 Definir un procediment d’acollida a famílies i alumnat nouvinguts 

1.1.5 Coordinar les demandes del Centre de Normalització Lingüística (CNL) i les 

escoles perquè tots les persones nouvingudes puguin aprendre el català 

1.1.6 Elaboració d’una agenda local d’activitats interculturals vinculada amb el 

projecte de comunicació del Sistema Cultural de Granollers 

 

2 Promoure el civisme i la bona convivència 

2.1 Millorar la convivència i els comportaments cívics a l’espai públic 
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món. 

2.1.1 Desplegar al territori un equip d’agents cívics, amb formació i material 

adequats per a les tasques assignades d’informació i de correcció de males 

pràctiques 

2.1.2 Revisar els indicadors, del sistema de recollida d'informació per a la gestió de 

les queixes i suggeriments i proposta de millora  

2.1.3 Millorar la coordinació i la integració de la policia de barri en el funcionament 

de l’Oficina de suport a les Comunitats de Veïns i Veïnes 

2.1.4 Desplegar el model de policia de proximitat arreu de la ciutat, per passar d’una 

visió preventiva i pal·liativa a la promoció del civisme i la convivència 

2.2 Reforçar la mediació en l’àmbit educatiu així com les mesures restauratives 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

2.2.1 Col·laborar en les accions de mediació entre escola i família 

2.2.2 Formar en mediació escolar i/o mesures restauratives al professorat i a 

l'alumnat dels centres educatius de la ciutat 

2.2.3 Realitzar tallers educatius de convivència i civisme dirigits a escoles 

2.3 Resoldre els conflictes que sorgeixin a la comunitat mitjançant la mediació 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

2.3.1 Assessorar a presidents i presidentes d’escala, i a qualsevol persona que visqui 

dins la comunitat 

2.3.2 Atendre, amb la mediació, totes les demandes d'intervenció per conflicte veïnal 

rebudes a l'Oficina de suport a les comunitats que ho requereixin 
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3 Promoure la corresponsabilitat a través del teixit associatiu i el voluntariat 

3.1 Donar suport al teixit associatiu, entitats i voluntariat de la ciutat 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells.  

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

3.1.1 Revisar els criteris de subvenció a les entitats per adaptar-les a les noves 

realitats 

3.1.2 Continuar amb el programa de voluntariat educatiu, mantenint el conveni amb 

RELLA  

3.1.3 Elaborar un pla amb accions d’orientació i assessorament a entitats, formació a 

persones voluntàries i de difusió del Punt de Voluntariat 

3.1.4 Estudiar l'aplicabilitat d'un programa de mentoria social amb persones grans 

voluntàries com a mentores 

3.1.5 Organitzar un acte anual de reconeixement a la feina de les persones 

voluntàries  

3.1.6 Potenciar l’educació i la formació en el lleure i el voluntariat 

3.1.7 Aconseguir que una part dels participants acabin sent voluntaris dels 

programes de pràctica esportiva de la gent gran 

3.1.8 Redactar un pla de voluntariat de gent gran 

3.1.9 Donar suport a la gestió de les associacions 

3.1.10 Fer un programa de formació per a entitats i juntes esportives 
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Eix 3. L’habitatge, un dret essencial 
 

Els governs locals ens reconeixem per la proximitat, el coneixement de la realitat i de les 

necessitats de la ciutadania. L’accés a l’habitatge s’ha convertit en una barrera per a moltes 

persones, i les institucions tenen el deure de garantir aquest dret per construir ciutats inclusives, 

igualitàries i justes.  

El dret a l’habitatge marcarà l’agenda de les ciutats en  els propers anys. Malgrat la limitació en 

les competències a nivell local en aquest àmbit, caldrà seguir actuant com hem fet fins ara per 

acompanyar les situacions d’emergència així com treballar conjuntament amb altres 

administracions per eliminar totes les formes d’exclusió habitacional. 

L’Observatori de l’habitatge ens permet disposar d’indicadors que faciliten el seguiment regular 

de l’evolució de l’habitatge a la ciutat i desenvolupar polítiques generals que millorin l’accés i la 

reversió de les situacions d’emergència. 

El Pla local d’habitatge 2018-2023 determina la guia d’accions per garantir l’accés a l’habitatge, 

entès com a dret fonamental. Durant els sis anys de vigència, el Pla es dota amb més de 8,8 

milions d’euros que fan possible ampliar el parc públic municipal, concedir ajuts a contractes de 

lloguer, incrementar la borsa de lloguer social i promoure millores en l’accessibilitat o 

rehabilitació. 

  

Projectes clau 

Nou equipament d’habitatges d’emergència per a persones sense llar. 

Construcció d’habitatges de lloguer social al pg. de la Muntanya i a Ramon Berenguer III. 

Seguir atorgant ajuts al pagament del lloguer i a la rehabilitació d’habitatges. 

Treballar amb altres administracions per frenar la pujada de preus d’habitatge, i 

especialment de lloguer. 

Reclamar la gestió per part de l’Ajuntament dels pisos de titularitat de la Generalitat. 
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1 Garantir l’accés a un habitatge adequat 

1.1 Desenvolupar el Pla local d’habitatge 2018-2023 
11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

1.2 Donar suport a noves fórmules d’habitatge i la seva propietat 
11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

1.2.1 Cedir a tercers, que tinguin compromís social, solars de titularitat pública  

1.2.2 Crear una taula per l’habitatge cooperatiu i l’estudi d’alternatives per a l’accés 

a l’habitatge 

1.2.3 Donar suport a projectes de cooperativisme i economia social i solidària en el 

sector de l'habitatge i formes regulades per compartir habitatge 

1.3 Fer millores al parc d'habitatges de la ciutat i augmentar la seva eficiència energètica 
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin 

els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres 

i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 

microfinances. 

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 

d’energia. 
7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals 

1.3.1 Divulgar bones pràctiques en la construcció sostenible 

1.3.2 Elaborar un mapa d’eficiència energètica dels edificis, a partir de la realització 

d’auditories energètiques 

1.3.3 Establir convenis amb els col·legis professionals per incentivar l’eficiència i la 

rehabilitació del parc d’habitatges 

1.3.4 Estudiar mesures de bonificació de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres (ICIO) en aquells habitatges que projectin millores d’eficiència i de 

reducció dels consums 

1.3.5 Executar prioritàriament les obres de millora dels habitatges amb empreses del 

tercer sector social per afavorir la inserció de col·lectius en risc d’exclusió 

laboral 

1.3.6 Impulsar la rehabilitació d’habitatges mitjançant el manteniment de les línies 

de subvencions 

1.3.7 Promoure la instal·lació d’ascensors en indrets de la ciutat amb fortes 

carències, com a Can Bassa i a Primer de Maig 

1.3.8 Reclamar recursos a l’Estat i la Generalitat per fer possible un programa 

ambiciós de rehabilitació d’habitatges i d’ajuts per a l’eficiència energètica 

1.4 Impulsar el treball transversal i multinivell per garantir el dret a l’habitatge 
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin 

els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres 

i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 

microfinances. 

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

1.4.1 Fer el seguiment del Pla territorial sectorial d’habitatge 
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1.4.2 Treballar per la regulació dels preus de lloguer, la recuperació del parc 

immobiliari rescatat, allargament i millora dels contractes, etc. 

1.4.3 Incorporar-nos en el projecte Ciutats per un Habitatge Adequat, liderat per 

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) 

1.4.4 Vincular les polítiques d’habitatge de nova creació a les intervencions d’espai 

públic als diferents barris  

1.4.5 Continuar reclamant la gestió municipal del parc d'habitatges públics de la 

ciutat que són titularitat de la Generalitat 

1.4.6 Impulsar la Borsa de Lloguer Municipal per oferir habitatges de lloguer per sota 

dels preus del mercat afavorint convenis de cessió de propietats d’altres 

administracions, d’entitats i o de particulars a la Borsa de Lloguer Municipal 

1.5 Incrementar el parc públic de lloguer 
11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

1.5.1 Adjudicar el nou concurs per a la redacció del projecte per a la construcció d’un 

bloc de 17 habitatges de protecció pública de lloguer a la Font Verda i un bloc 

de 12 habitatges al carrer Ramon Berenguer III  

1.5.2 Adquirir habitatges construïts per rehabilitar-los exercint prèviament el dret de 

tanteig i retracte, sempre i quan aparegui una oportunitat a un preu assequible 

1.5.3 Integrar al parc d’habitatges públics els pisos dels bancs cedits temporal o 

permanentment en execució de les previsions de la Llei 24/2015 

1.5.4 Mantenir els ajuts municipals per a la captació d’habitatges per a la Borsa de 

lloguer municipal 

1.6 Vetllar perquè no hi hagi habitatges buits a la ciutat 
11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

1.6.1 Estimular la participació dels propietaris d’habitatges en els sistemes de cessió 

d’ús de les seves propietats  

1.6.2 Exigir al govern d’Espanya i de Catalunya la millora del marc legal pel que fa a 

l’acció sancionadora dels ens locals envers els grans tenidors en els casos de 

desocupació o incompliment de la funció social de l’habitatge 

1.6.3 Fer un seguiment actiu de les ocupacions d’habitatges i dels habitatges buits 

per prevenir les ocupacions 

1.6.4 Proposar que els parlaments espanyol i català regulin que les entitats 

financeres rescatades amb diners públics i la Societat de Gestió d’Actius 

procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) posin a disposició de les 

administracions locals els seus parcs d’habitatge 

 

2 Minimitzar el risc d’exclusió entre les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i/o 

social 

2.1 Lluitar contra l'exclusió habitacional 
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin els 

mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres i altres 

béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les microfinances. 
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1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin 

els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres 

i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 

microfinances. 

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 

assequibles, i millorar els barris marginals. 

2.1.1 Prestar assessorament obert i general a la ciutadania en matèria d’habitatge, a 

través de l’Oficina d’Habitatge de Granollers 

2.1.2 Adequar una casa de Palou, propietat de l’Ajuntament, com a alberg per a 

persones transeünts 

2.1.3 Crear nous dispositius habitacionals d'emergència per a persones sense llar  

2.1.4 Mantenir i potenciar el procediment d'observació dels espais públics i el 

manual de gestió del programa de detecció i atenció a persones sense sostre 

que permeti establir els procediments i processos que es poden activar en 

situacions de sensellarisme 

2.1.5 Mantenir la taula de pobresa energètica i continuar prestant el servei 

d’intermediació de deutes i els ajuts per evitar els talls de subministraments de 

serveis bàsics com l’aigua, el gas o l’electricitat 

2.1.6 Mediar davant dels casos d’execució hipotecària i de llançaments ordenats pels 

jutjats en els procediments instats pels bancs/grans tenidors, en els casos 

d’impagaments del lloguer 

2.1.7 Fer el seguiment dels problemes hipotecaris i dels lloguers a través de la 

comissió mixta integrada per la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, el 

Col·legi d’Advocats, el Col·legi de procuradors, les entitats del tercer sector i 

l’Ajuntament 

2.1.8 Atorgar subvencions al pagament del lloguer en situacions d’urgència 
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Eix 4. Una ciutat compacta amb un espai públic que cohesiona 
 

La ciutat és territori, és paisatge, és memòria, és història, és patrimoni. És l’espai que la 

ciutadania compartim dia a dia. Volem continuar transformant la ciutat per cohesionar-la i 

construir un model en el qual la ciutadania s’hi senti cada vegada millor de viure-hi, amb més i 

millors serveis, amb una xarxa d’equipaments per a la promoció de l’educació, la cultura i 

l’esport, i amb un espai públic que convidi al passeig i a l’estada, al diàleg i al gaudi, a la 

descoberta de cada racó de la nostra ciutat.  

En aquest sentit, Granollers s’ha adherit a la declaració per una nova Agenda Urbana de 

Catalunya per, entre altres coses, treballar perquè les ciutats esdevinguin arreu del planeta 

espais de desenvolupament de la vida individual i col·lectiva en igualtat de drets i oportunitats i 

amb qualitat de vida, en entorns accessibles, assequibles i sostenibles per habitar-hi en les 

millors condicions. 

El darrer mandat ha estat marcat per l’avenç en la transformació de la ciutat per facilitar els 

desplaçaments a peu, guanyar en qualitat urbana i garantir una visió integral i equilibrada de la 

ciutat. Per això hem seguit creixent en zones amb prioritat per a vianants que ja superen els 

70.000 m2 i hem remodelat el carrer Girona al nord de la ciutat, entre d’altres actuacions.  

Continuarem dedicant un esforç molt especial al manteniment de la ciutat posant l’atenció en 

dos temes d’importància cabdal: la millora del servei de neteja i recollida, i la gestió del servei 

d’aigua. L’objectiu del Pla local de prevenció dels residus serà el d’incrementar els estàndards 

actuals de recollida selectiva de residus, promoure canvis profunds per generalitzar sistemes de 

producció i consum sostenibles i l’execució de sancions a les pràctiques incíviques. 

  

Projectes clau 

Projecte de transformació de la plaça Barangé, incorporant la nova biblioteca central de la 

ciutat. 

Reurbanitzar l’avinguda Sant Esteve, amb un carril bici. 

Ampliar la zona de prioritat per a vianants. 

Canviar la ubicació del camp de futbol. 

Reclamar les millores en infraestructures a les institucions pertinents: connexió amb la R4, 

desdoblament de la R3. 

Completar el projecte d’instal·lació d’escales mecàniques al carrer Carles Riba. 

Definir la forma de gestió del nou servei d’aigua potable. 
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1 Afavorir una mobilitat més sostenible i fluïda 

1.1 Aconseguir una ciutat més ben comunicada i amb una millor oferta de transport públic i 

sostenible 
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 

regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 

especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

1.1.1 Consolidar el conveni acordat entre els municipis de la conurbació, l’Autoritat 

del Transport Metropolità (ATM), la Generalitat i Sagalés  

1.1.2 Consolidar el conveni signat per al servei de taxis a la conurbació 

1.1.3 Dotar de servei de Transport Públic al polígon industrial de Palou Nord i 

estudiar l'ampliació del servei a Lledoner 

1.1.4 Estudiar com millorar el transport nocturn entre Granollers i Mataró les nits de 

divendres i dissabte per accedir a les zones d'oci de Mataró 

1.1.5 Estudiar un possible sistema de transport (sistemes de patinet, e-bike públics, 

inclús mini-bus elèctric llançadora...) entre els aparcaments dissuasius i el 

centre de la ciutat 

1.1.6 Prendre mesures que incentivin a les empreses de més de 150 treballadors que 

ofereixin un pla de desplaçaments 

1.1.7 Transformar les entrades a la ciutat dissenyades com a vies per a la circulació 

de vehicles per convertir-los en espais amb velocitat més moderada, amb 

voreres i arbrat 

1.2 Diversificar l’oferta de transport públic 
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

1.2.1 Canviar progressivament les marquesines dels autobusos perquè comptin amb 

més tecnologia 

1.2.2 Estudiar l’ampliació de la edat T-estudiant fins els 27 anys complint així amb la 

proposta del Pla Jove 

1.2.3 Promoure l’ús de la targeta T-16 per fomentar el transport públic entre els i les 

adolescents de la ciutat 

1.3 Fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat 
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

1.3.1 Articular una xarxa ciclable que connecti tots els barris, els polígons industrials i 

els equipaments de la ciutat, prioritzant els centres educatius 

1.3.2 Augmentar el parc existent de e-bicicletes disponibles pels treballadors/es de 

l’Ajuntament  

1.3.3 Buscar aliances amb els municipis veïns per donar continuïtat als itineraris 

interurbans en bicicleta, com l’Eurovelo 8  

1.3.4 Definir la continuació del carril bicicleta que actualment arriba a Can Mònic cap 

a Corró d’Avall, amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès 

1.3.5 Elaborar un pla estratègic per al foment de l’ús de la bicicleta incorporant-lo al 

Pla de mobilitat urbana 
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1.3.6 Establir convenis que permetin recuperar bicicletes abandonades o 

recuperades per oferir-les a ONG'S o a col·lectius socials en risc d'exclusió 

1.3.7 Implantar un sistema d'aparcaments segurs per a bicicletes 

1.3.8 Obrir un espai de referència sobre l’ús de la bicicleta, de gestió interna o 

externa 

1.3.9 Promoure l’educació, la formació i l’acompanyament en l’ús de la bicicleta 

1.4 Millorar la xarxa d’aparcament de la ciutat 
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 

regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 

especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

1.4.1 Ampliar el nombre de places d’aparcament gratuït al marge dret del riu 

Congost 

1.4.2 Ampliar l’aparcament municipal a la zona de la Bòbila 

1.4.3 Condicionar el solar al costat de l’estació del Nord com a aparcament per al 

veïnat i les persones usuàries de l’estació de tren 

1.4.4 Promoure la targeta d’aparcament de Granollers conjuntament amb els 

pàrquings existents a la ciutat, tant privats com de concessió municipal 

1.4.5 Dotar de mitjans tecnològics les zones d’estacionament regulat, soterrades o 

en superfície, per poder tenir informació online de les places lliures disponibles 

1.4.6 Establir un procediment de manteniment dels solars destinats a 

l’estacionament de vehicles 

1.4.7 Estudiar la implantació de zones verdes d’aparcament als entorns de la Font 

Verda, Sota el Camí Ral i Sant Miquel 

1.4.8 Estudiar la possibilitat de dotar de càmeres de seguretat els espais destinats a 

aparcament, com ara el passeig fluvial, Ramon Llull i Conca del Besòs 

1.4.9 Implementar un sistema de control a les zones de càrrega i descàrrega 

aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies 

1.5 Promoure l’ús del vehicle elèctric 
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.  

1.5.1 Ampliar la xarxa de punts de recàrrega de vehicle elèctric de les diferents 

modalitats (lenta, semi-ràpida i ràpida) 

1.5.2 Augmentar el nombre de vehicles elèctrics i eficients a la flota municipal 

1.5.3 Col·laborar amb empreses de logística que operin a la ciutat per tal que 

realitzin migracions cap a flotes elèctriques 

1.5.4 Fomentar la utilització de vehicles elèctrics entre les empreses que optin a 

licitacions de contractes promoguts per l’Ajuntament 

1.5.5 Incrementar la xarxa de places amb possibilitat de recàrrega per a vehicle 

elèctric als aparcaments soterrats de concessió municipal 

1.5.6 Projectar i executar una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per la Unitat 

Operativa de Serveis (UOS) i la recàrrega dels seus vehicles elèctrics 
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1.6 Reforçar la seguretat viària 
3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit. 

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

1.6.1 Atendre la demanda, quan es produeixi, d’incorporar mòduls sonors per a la 

seguretat de les persones invidents 

1.6.2 Augmentar el nombre de càmeres de control del trànsit 

1.6.3 Convertir el pas de vianants de davant del pavelló de Congost, al carrer Maria 

Palau, en un pas al nivell de les voreres 

1.6.4 Desenvolupar el Projecte d’Itineraris segurs a les escoles aprovat en base als 

Pressupostos Participatius 2018-2019 incorporant la presència de radars 

pedagògics, baranes i elements reductors de velocitat allà on sigui necessari 

1.6.5 Generar i senyalitzar itineraris tous o tranquils que transcorrin per carrers 

secundaris, en les obres de remodelació urbana 

1.6.6 Fomentar campanyes de sensibilització sobre seguretat viària 

1.6.7 Implantar un sistema de control de càmeres de lectura de matrícules a l’illa de 

vianants i altres carrers pacificats amb restriccions del trànsit 

1.6.8 Implementar passos de vianants amb senyalització led de persones 

1.6.9 Instal·lar als passos semafòrics dels carrers més amples de la ciutat indicadors 

del temps que resta de pas a vianants 

1.6.10 Limitar la velocitat a 30km/h a tota la ciutat, amb les excepcions que es 

determinin amb el Consell de Mobilitat  

 

2 Assegurar la protecció i el benestar dels animals 

2.1 Controlar les colònies de gats 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

2.1.1 Actualitzar el cens de les colònies de gats  

2.1.2 Fer campanyes d’esterilització dels gats ferals 

2.1.3 Construir una nova caseta de quarantena a la protectora d’animals 

2.1.4 Formar a persones voluntàries/cuidadores en la gestió de les colònies 

2.2 Implementar accions de control per reduir l’abandonament dels animals domèstics 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

2.2.1 Impulsar campanyes d’informació i correcció de males pràctiques pel que fa  a 

la tinença d’animals 

2.2.2 Revisar l’Ordenança de Tinença d’Animals 

2.3 Potenciar i mantenir les àrees d’esbarjo per a gossos 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

2.3.1 Crear una àrea de gossos al sud del parc Firal 

2.3.2 Crear una àrea tancada per a gossos a Can Gili a l’inici del carrer de Josep 

Escobar 

2.3.3 Crear una nova àrea de gossos al nord del parc del Lledoner 

2.3.4 Millorar la il·luminació de l’àrea de gossos del parc de Ponent 
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3 Assegurar que els establiments tenen unes condicions higienicosanitàries correctes i que 

ofereixen productes segurs 

3.1 Aplicar el programa de control de plagues i d’higiene als edificis i equipaments 

municipals i espais públics 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 
6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 

aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

3.1.1 Difondre consells i recomanacions a través de web i altres mitjans de difusió 

3.1.2 Actualitzar el cens d’instal·lacions de risc 

3.1.3 Controlar si hi ha afectació de legionel·losi de les xarxes de reg per aspersió i 

fonts ornamentals 

3.2 Garantir la seguretat alimentària a tots els establiments 

3.2.1 Desenvolupar i aplicar protocols d’inspecció electrònica i l’acta electrònica 

3.2.2 Implantar un sistema de qualitat per les activitats de seguretat alimentària  

3.2.3 Preparar i difondre missatges visuals informatius pels establiments sobre 

alimentació i seguretat alimentària 

 

4 Fomentar la reducció de residus i el seu reciclatge 

4.1 Dur a terme les accions necessàries per garantir una ciutat neta 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.  

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

4.1.1 Ampliar el servei de neteja viària als polígons industrials de la ciutat 

4.1.2 Definir estratègies de participació activa de la ciutadania en els objectius de 

neteja, els resultats obtinguts i els costos reals d’una actitud incívica 

4.1.3 Denunciar i sancionar les conductes incíviques d'abocament de residus fora del 

seu lloc i horari  

4.1.4 Desenvolupar el Pla local de prevenció de residus  

4.1.5 Fer un estudi que defineixi les necessitats reals de la quantitat i ubicació de 

contenidors, així com els diferents tipus de recollida per zones o àmbits que cal 

realitzar 

4.1.6 Implantar experimentalment noves tecnologies en els contenidors que 

permetin valorar l’eficiència dels serveis que es presten 

4.1.7 Minimitzar la producció de residus vegetals procedents dels parcs i jardins  

4.1.8 Definir el nou contracte del servei de recollida de residus urbans 

4.2 Fomentar la recollida selectiva dels residus 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.  

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

4.2.1 Definir un procediment i estratègia de recollida de residus en esdeveniments 

esportius i d’altres àmbits a la ciutat 

4.2.2 Fer campanyes de conscienciació referents a la neteja viària i els residus, 

fomentant-ne el seu reciclatge, la reducció i la reutilització 
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4.2.3 Fer una recollida porta a porta pels establiments comercials amb pagament per 

generació en aquelles fraccions que es determinin 

4.2.4 Fomentar la recollida selectiva de residus en els mercats setmanals del dijous i 

del dissabte a Can Bassa 

4.2.5 Implantar el programa pilot Reciclatge 5.0 de foment de la recollida selectiva de 

la fracció d’envasos elaborat per Ecoembes amb el suport de l’Agència de 

Residus de la Generalitat 

4.3 Promoure les funcionalitats i usos de les deixalleries 
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

4.3.1 Treballar en la millora de les instal·lacions a les dues deixalleries de Granollers, 

d’acord amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental  

4.3.2 Difondre les funcionalitats i usos de la deixalleria 

4.3.3 Revisar el sistema de facturació per aconseguir millores fiscals per l’ús de les 

deixalleries 

 

5 Impulsar una ciutat amb serveis de qualitat 

5.1 Definir el model de la gestió de la via pública i els serveis públics 
6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 

assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 

l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

5.1.1 Millora de l’eficiència dels serveis de manteniment de la ciutat 

5.1.2 Nova concessió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat quan finalitzi l’actual 

contracte 

5.1.3 Habilitar un equip dotat i especialitzat en el manteniment de façanes de forma 

que puguin estar lliures de graffittis, regulant-ho a través de la modificació de 

l’ordenança 

5.1.4 Desenvolupar un procediment urbà de distribució de mercaderies que reguli la 

utilització de l’espai públic per part d’aquest sector 

5.1.5 Revisar i actualitzar l’ordenança municipal de via pública 

5.1.6 Instal·lar WiFi a diferents punts de la ciutat 

5.2 Millorar els accessos i serveis del cementiri municipal 
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

5.2.1 Adequar i embellir l’espai destinat als nadons i infants al cementiri per 

convertir-lo en un espai de record 

5.2.2 Aprovar i aplicar el nou Reglament del cementiri municipal  

5.2.3 Estudiar noves fórmules que millorin la gestió funerària 

5.2.4 Implementar un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS) que permeti consultar 

totes les qüestions relacionades amb un determinat nínxol 

5.2.5 Continuar amb la rehabilitació de la part antiga del cementiri 

5.2.6 Obrir una nova entrada pel carrer Veneçuela, per facilitar l’accés a aquelles 

persones que tenen problemes de mobilitat  
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5.3 Millorar l’efectivitat en el control de les activitats 

5.3.1 Disposar d’un cens actualitzat de les activitats que tenen lloc a la ciutat, que es 

podrà publicar al portal de dades obertes 

5.3.2 Millorar el sistema de seguiment dels expedients per resoldre’ls més àgilment 

5.3.3 Publicar la informació ambiental d’interès de les empreses que tenen més 

incidència ambiental atmosfèricament i requerir les correccions necessàries 

5.3.4 Reduir la càrrega burocràtica fomentant la inspecció  

 

6 Consolidar la xarxa d’equipaments de la ciutat 

6.1 Aprovar el Pla municipal d’equipaments 
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 

regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 

especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

6.2 Millorar la xarxa d’equipaments públics de la ciutat 
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 

regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 

especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

6.2.1 Adequar una nova nau a la Unitat Operativa de Serveis (UOS) per a magatzem 

del Museu 

6.2.2 Crear una àrea d’estada al parc Torras Villà i estudiar la viabilitat de disposar 

d’un espai de bar i serveis 

6.2.3 Elaborar el Pla del Palau d'Esports i el seu entorn pels propers 25 anys 

6.2.4 Estudiar l’obertura del bar del camp de futbol cap al parc del Congost 

6.2.5 Millorar la visibilitat i la relació del Casal d’Avis del carrer Nou amb el carrer 

6.2.6 Remodelar la planta baixa del Centre Cívic de Can Bassa, la reordenació i els 

acabats dels espais interiors  

6.2.7 Estudiar la millora de l’entrada del Museu de Granollers des del carrer Nou 

6.2.8 Millora de l’edifici de la masia de Tres Torres 

6.2.9 Instal·lar les bústies de retorn automatitzat a les biblioteques  

6.3 Dur a terme les tasques de manteniment adequades als equipaments municipals 
9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures 

regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb 

especial atenció a l’accés assequible i equitatiu per a totes les persones. 

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

6.3.1 Condicionar les cobertes i paviments a l’escola Montserrat Montero 

6.3.2 Estudiar la remodelació de la coberta del gimnàs de l’EMT 

6.3.3 Executar les obres de remodelació de la façana de Can Puntas 

6.3.4 Impermeabilització del vas del llac del parc de Ponent 

6.3.5 Rehabilitar la façana est 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 

6.3.6 Remodelació dels equips de la sala de màquines del llac del parc de Ponent 
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7 Promoure un model urbà de qualitat i inclusiu 

7.1 Ampliar i millorar voreres per consolidar un model de ciutat accessible 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

7.2 Incrementar l’àrea de vianants contínua 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

7.2.1 Carrer del Sol 

7.2.2 Carrer de la Unió 

7.2.3 Carrer de Castella 

7.2.4 Tram del carrer Ricomà 

7.3 Augmentar els espais de pràctica esportiva, també a l’aire lliure 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.  

7.3.1 Ampliar la zona esportiva del parc firal per a ús lliure i/o regulat de les 

instal·lacions 

7.3.2 Condicionar el camí fluvial del parc de Ponent per connectar el parc del 

Lledoner amb la plaça de la Constitució 

7.3.3 Crear noves zones esportives als espais públics de la ciutat (taules tennis taula, 

cistelles bàsquet, gimnasos exteriors, etc.) 

7.3.4 Dissenyar i difondre les passejades, caminades i excursions a peu i en bici amb 

connexions amb d’altres municipis 

7.3.5 Estudiar la nova ubicació de les pistes de petanca de Can Bassa 

7.3.6 Fer una zona especialitzada per esports urbans de rodes al Parc del Ramassar 

7.3.7 Millorar els fossars d’skate del parc Torras Villà 

7.3.8 Fer millores contínues al passeig fluvial com a espai esportiu apte per a tothom 

7.3.9 Construir dues pistes exteriors cobertes al costat del pavelló de Can Bassa 

7.3.10 Fer millores als camps de futbol de la ciutat 

7.3.11 Executar les obres de millora del Palau Municipal d’Esports 

7.3.12 Instal·lar un nou paviment al pavelló de bàsquet 

7.3.13 Canvi de cortines separadores al Tub 

7.3.14 Avançar en el projecte de renovació de les piscines cobertes municipals 

7.3.15 Renovar el fals sostre del gimnàs interior de les pistes d'atletisme i adequar els 

sistemes d'extracció d'aire 

7.3.16 Renovar els magatzems de les pistes d’atletisme 

7.4 Definir protocols que identifiquin els riscos i que garanteixin la seguretat a la ciutat 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.  

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació 

del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca. 

7.4.1 Adquirir els recursos materials necessaris per fer front a gelades i nevades 

7.4.2 Dotar a la ciutat de 7-8 desfibril·ladors semi-automàtics en punts estratègics 

(centres cívics, centre ciutat, camp futbol de Ponent) 
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7.4.3 Formar als membres de les colles de Blancs i Blaus sobre seguretat en la Festa 

Major i primeres intervencions 

7.4.4 Incloure tots els riscos identificats en el Document Únic de Protecció Civil 

(DUPROCIM) en el programa informàtic de la Resiliència 

7.4.5 Incorporar protocols contra la violència de gènere en tots els plans 

d’emergència d’activitats públiques i privades de caire festiu i lúdic 

7.4.6 Manteniment dels plans dels edificis municipals i les seves corresponents 

implantacions i simulacres 

7.5 Impulsar el desenvolupament urbanístic als barris i zones urbanes 
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles 

per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport 

públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, 

persones amb discapacitat i persones grans. 

7.5.1 Impulsar un Pla de Barris per millorar l’espai públic i les condicions 

d’habitabilitat i la cohesió dels barris, començant per Can Bassa i Primer de 

Maig 

7.5.2 Acordar amb l’Ajuntament de les Franqueses, la remodelació de l’espai públic 

proper a Can Mònic 

7.5.3 Avançar en el projecte de transformació urbana de l’àmbit de la plaça Barangé, 

que inclou la nova biblioteca central  

7.5.4 Avançar en els instruments d’urbanització i reparcel·lació en l’àmbit que inclou 

els carrers Manresa, Moianès i Ponent per avançar en la rehabilitació urbana i 

relligar la trama viària del barri 

7.5.5 Completar l’actuació a la plaça Pau Casals 

7.5.6 Completar la urbanització del parc lineal entre el passeig de la Muntanya i la via 

del ferrocarril  

7.5.7 Connectar el passeig fluvial amb els jardins de Lluís Companys 

7.5.8 Crear un nou passeig al camí de Can Bassa, que connecti el nou espai públic 

d’Esteve Terrades amb el carrer Josep Garrell 

7.5.9 D’acord amb ADIF, millorar el paviment de la zona del carrer Viñamata i 

condicionar la zona verda propera 

7.5.10 Desenvolupar el sector 128 per impulsar la connexió de Rafael Casanova amb el 

barri Lledoner 

7.5.11 Desenvolupar el sector dels carrers Llevant, Josep Piñol 

7.5.12 Desenvolupar els sectors de l’antic Can Baulenas, als carrers de Girona, 

Concòrdia, Hospital i Francesc Ribas  

7.5.13 Desenvolupar els sectors de l’entorn de l’Hospital 

7.5.14 Elaborar el projecte de remodelació integral de la plaça de Can Bassa 

7.5.15 Executar la segona fase de les rampes mecàniques al carrer Carles Riba, entre 

el passeig de la Muntanya i el carrer Lluís Vives 

7.5.16 Fer el projecte de remodelació de l’avinguda Sant Esteve, amb la incorporació 

del carril bicicleta 

7.5.17 Impulsar l’ordenació urbanística dels carrers Molí de la Sal i Monturiol  

7.5.18 Millora de l'entorn i la pròpia rotonda de davant de Can Malla, d’acord amb la 

Generalitat de Catalunya 
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7.5.19 Millora de la placeta interior del carrer Roger de Llúria, a Primer de Maig 

7.5.20 Millora del camí de Can Batzacs, entre el Camí Ral i la carretera del Masnou, 

amb la mateixa tipologia que el Camí Ral 

7.5.21 Millorar l’accessibilitat als entorns del passatge de l'Arbeca 

7.5.22 Millorar l’entrada de Granollers a través de la carretera de Lliçà, un projecte 

elaborat amb la Diputació de Barcelona, que inclou la creació de voreres i carril 

bici, instal·lació d’enllumenat i arbres i la creació d’una nova rotonda 

7.5.23 Modificar el model residencial de la nova zona urbanitzable de Terra Alta per 

assolir una estructura més compacta i sostenible 

7.5.24 Millorar l’accessibilitat de la plaça de les Arts 

7.5.25 Remodelar el talús de la via del tren entre el camí del Migdia i el camí de Can 

Bassa 

7.5.26 Remodelar la plaça Jaume I 

7.5.27 Remodelar la plaça Sant Miquel i unir-la amb els jardins de Josep Sala Perramon 

7.5.28 Remodelar la plaça Serrat i Bonastre per adequar-la als usos de l’estació de 

Granollers-Centre i a la parada d’autobusos 

7.5.29 Fer el seguiment i executar el projecte de cobriment de la via, entre els carrers 

de Francesc Ribas i Agustí Viñamata 

7.5.30 Transformació urbana a l’entorn del camp de futbol del carrer Girona 

7.6 Reclamar a les institucions pertinents, millores en les infraestructures de la ciutat 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

7.6.1 Reclamar el desdoblament de la línia ferroviària entre les estacions de 

Montcada Bifurcació i Vic 

7.6.2 Reclamar el trasllat de l’estació de mercaderies de Granollers-Centre al nou 

espai que preveu el Pla d’infraestructures ferroviàries a la Llagosta 

7.6.3 Reclamar l’alliberament del peatge de l’AP-7 de la Roca i Mollet un cop 

rescatada la concessió per l’Estat i la Generalitat, prevista per a l’any 2021 

7.6.4 Reclamar l’aturada del trens Catalunya Express a Granollers Centre 

7.6.5 Reclamar la construcció del tram ferroviari a l’alçada de Barberà del Vallès per 

connectar la línia R-8, de Granollers a Martorell, amb la línia R-4 de Sabadell, 

Terrassa i Manresa 

7.6.6 Suprimir els passos a nivell de la línia R3 i condicionament d’un camí entre el 

Molí de Can Many i el camí de Can Ninou, a càrrec d’ADIF 

7.6.7 Treballar activament per a que el Departament de Salut de la Generalitat 

contracti a l'Hospital de Granollers 60 llits sociosanitaris de mitja i llarga estada. 

7.6.8 Vetllar per a que es culmini la construcció del nou hospital lleuger en els 

terrenys de l’antiga Policlínica (serveis d’urgències lleugeres, de cirurgia 

ambulatòria i d'atenció a la salut sexual i reproductiva) 

7.6.9 Instar a la Generalitat que faci unes inversions sanitàries adequades i 

necessàries als centres d’atenció primària de salut de la ciutat orientades a 

garantir una millor oferta, tant en estructures com en recursos humans. 

7.6.10 Implicar l’Ajuntament en fer que Benito Menni Complex Assistencial en Salut 

Mental faci efectives les inversions compromeses per a l’ampliació del servei de 
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salut mental ubicat a l’Hospital de Granollers amb noves places de llarga estada 

psiquiàtrica 

7.6.11 Tenir un paper actiu en la construcció d’un centre de radioteràpia a l’Hospital 

de Granollers, equipament que permetrà apropar-la als malalts oncològics de 

les comarques del Vallès Oriental, Osona i Ripollès, els quals actualment han de 

desplaçar-se a Barcelona 

7.6.12 Instar a la Generalitat per a la construcció de voreres a la 152-B, entre la 

rotonda de Joanot Martorell i l’entrada al polígon de Font del Ràdium 

7.6.13 Instar la Generalitat de Catalunya a construir les voreres a la C-352, entre el 

carrer Joanot Martorell i l’accés als polígons industrials de Coll de la Manya i de 

Font del Ràdium  
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Eix 5. Granollers, ciutat educadora 
 

Entenem l’educació com un element transformador i de cohesió que traspassa les parets dels 

centres educatius i de les edats i, per això, definim Granollers com a ciutat educadora. L’equitat 

educativa, tant en l’educació formal com en la no formal, és un condició indispensable per a 

garantir les mateixes oportunitats per a tota la població i fer que l’educació sigui una veritable 

eina de transformació i cohesió social. 

En els darrers anys, tota la comunitat educativa de la ciutat hem estat fent un treball intens per 

avançar cap a una major equitat a les nostres escoles i instituts. Però també és necessari 

afrontar les desigualtats que existeixen el lleure educatiu i en totes les formes d’educació no 

formal i informal. 

En referència a l’educació formal insistirem en generar estratègies de suport a aquell alumnat 

que ho necessiti. La Formació Professional continuarà sent un objectiu prioritari i, en especial, la 

modalitat dual per la seva interacció amb el món laboral. Consolidarem el grau universitari 

d’Enginyeria d’Automoció a Can Muntanyola, i seguirem la vessant docent de l’Hospital on es 

cursen estudis universitaris de medicina i altres experiències formatives en matèria d’innovació i 

recerca. 

És important esmentar que, més enllà de les institucions, a Granollers estem vivint experiències 

educatives extraordinàries que surten de la gent, de les entitats, de la societat civil. És el cas 

d’AGEVO que en els 25 anys d’història ha format milers de persones. I especialment rellevant és 

la irrupció de la Universitat Popular que s’ha convertit en un espai formatiu de referència a la 

ciutat. 

Una altra peça clau en la ciutat educadora són les biblioteques, l’equipament cultural més obert 

i més plural; i l’esport, que volem que continuï sent una eina de cohesió per formar bons 

esportistes i ciutadans i ciutadanes compromeses i ètiques.  

  

Projectes clau 

Projectar un nou centre de FP i d’ESO municipal. 

Consolidar els programes de coneixement i difusió de memòria de la ciutat. 

Fomentar els programes d’envelliment actiu. 

Definir el Pla del Palau d’Esports i el seu entorn pels propers 25 anys. 

 

 

 



 
 
 
 

29 
 

1 Avançar en l’assoliment de la igualtat de gènere i en l’eradicació de les violències masclistes 

1.1 Impulsar accions coordinades de sensibilització sobre les violències masclistes en l’espai 

públic 

1.1.1 Disseny d'una estratègia de dinamització, consolidació i visibilització del 

Protocol d’abordatge de les violències masclistes de Granollers 

1.1.2 Donar suport a les entitats i col·lectius de la ciutat en la implementació del 

Protocol contra les agressions sexistes en els espais de festes a Granollers 

1.1.3 Elaboració de mapes de risc i de percepció del risc d'agressió sexual durant les 

nits i espais de festa a Granollers 

1.1.4 Realitzar accions per millorar l’abordatge de les violències masclistes en joves 

 

2 Desenvolupar el model de CIUTAT EDUCADORA seguint la Carta de l’Associació Internacional 

2.1 Donar a conèixer la Carta de Ciutats Educadores als centres educatius 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

2.1.1 Fomentar la participació dels centres educatius  en les propostes i activitats 

que es desenvolupin emmarcades en la proposta de ciutats educadores 

2.1.2 Dedicar una jornada a treballar els valors de Ciutats Educadores amb centres 

2.1.3 Marcar en el calendari de la ciutat el dia internacional de Ciutats Educadores 

2.2 Estendre el caràcter de ciutat educadora en tots els serveis municipals i a la ciutat 
OBJECTIU 4. GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE 

OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM  

2.2.1 Crear un espai web propi que visibilitzi Granollers com a ciutat educadora  

2.2.2 Crear una taula de treball de tots els serveis municipals per establir 

mecanismes de treball compartit, de coordinació i de propostes, que tinguin 

l'accent en el model de ciutat educadora 

2.2.3 Elaborar un sistema d'avaluació d'impactes de les actuacions, projectes, 

programes i serveis que ens permeti observar els impactes educatius i socials 

2.2.4 Vincular els centres educatius amb els equipaments culturals de la ciutat per 

construir projectes orientats en la innovació pedagògica 

2.3 Participar activament a l'Associació Internacional i a la Red Estatal de Ciudades 

Educadoras 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

2.3.1 Continuar participant a les xarxes temàtiques de la Red Estatal de Ciudades 

Educadoras (RECE) 

2.3.2 Participar a la Comissió de seguiment de la Red Estatal de Ciudades Educadoras 

(RECE) 

2.3.3 Participar al Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Ciutats 

Educadores (AICE) 

 

3 Diversificar l’oferta formativa 

3.1 Ampliar l’oferta de formació post obligatòria a la ciutat 
4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació 

tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 
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3.1.1 Definir quines famílies professionals tenen més necessitats dins el nostre 

territori 

3.1.2 Impulsar convenis de col·laboració amb la Universitat de Vic 

3.1.3 Ampliar l’edifici de Can Muntanyola per acollir-hi més aules per a formació post 

obligatòria 

3.2 Augmentar l’oferta de programes que apropin la tecnologia i la innovació als més joves 
4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació 

tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 

3.2.1 Consolidar el Mercat de Tecnologia 

3.2.2 Ampliar Vallesbot i treballar diferents temàtiques relacionades amb la 

sostenibilitat 

3.3 Incrementar el nombre d’estudiants en modalitat FP dual 
4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació 

tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari. 

3.3.1 Facilitar la relació entre empreses i centres d’FP, incentivant les col·laboracions 

 

4 Fomentar l’equitat educativa com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots 

els col·lectius 

4.1 Donar resposta a la demanda de places en centres educatius 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 

sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una 

cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució 

de la cultura al desenvolupament sostenible 
4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones 

discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no 

violents, inclusius i eficaços per a totes les persones. 

4.1.1 Redactar el projecte d’un nou centre de FP públic a la ciutat 

4.1.2 Elaborar el projecte d’ampliació de l’escola Joan Solans 

4.1.3 Estudiar la possibilitat d’obrir un nou centre municipal d’ESO 

4.1.4 Impulsar la creació d’Institut-escola  

4.2 Garantir l’accés a l’educació formal, informal i no formal a totes les persones 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en 

la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a 

l’ensenyament primari 

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a 

les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en 

situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional. 
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

4.2.1 Acompanyar la ciutadania en l’adquisició de competències digitals i 

informacionals que evitin l’escletxa digital  

4.2.2 Ampliar el programa de beques en activitats extraescolars i formació musical 
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4.2.3 Consolidar el programa de beques infantils, reforçant la dotació econòmica 

municipal en les beques per escoles bressol i ESO 

4.2.4 Continuar desenvolupant i potenciant el Pla Educatiu d'Entorn, recuperant la 

figura de l'integrador/a social com a professional que exerceixi d'interlocutor i 

mediador entre l'escola i l'entorn familiar 

4.2.5 Incorporar la figura del/la dinamitzador/a-educador/a de carrer dins el 

programa Patis Oberts per dinamitzar l'acció educativa que es desenvolupa en 

aquests espais 

4.2.6 Conveniar amb el Departament d’Educació l’obertura d’una Aula Integral de 

Suport (AIS) a la ciutat per proporcionar una atenció integral i intensiva a 

alumnes d’educació obligatòria amb necessitats educatives especials 

4.2.7 Acompanyar les entitats que desenvolupin activitats en l’àmbit de l’educació no 

formal o informal 

4.2.8 Elaborar el Pla director d’escoles bressol 2020-2030 

4.2.9 Estudiar la implementació de la tarificació social a les escoles bressol 

4.2.10 Estudiar la possibilitat d’obrir una aula terapèutica en una de les escoles 

bressols municipal, d’acord amb la Generalitat 

4.2.11 Mantenir els cursos i tallers del GRA per a majors de 16 anys 

4.2.12 Organitzar anualment el Casal Inclusiu adreçat a l’alumnat de primària i 

secundària de l’Escola d’Educació Especial Montserrat Montero 

4.3 Promoure les iniciatives formatives dirigides a persones adultes  
4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les 

competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per accedir a l’ocupació, el treball decent 

i l’emprenedoria. 

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com 

dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica. 
10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, 

polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest 

efecte 

4.3.1 Donar suport a la Universitat Popular de Granollers (UPG) 

4.3.2 Donar suport a l’oferta que ofereix Aules d'Extensió Universitària per a la Gent 

Gran del Vallès Oriental (AGEVO) 

4.4 Millorar el procés d’acollida d’alumnes nouvinguts/des 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 
4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a 

les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en 

situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional 

4.4.1 Donar continuïtat al debat a l'entorn de la segregació escolar, en el marc del 

Consell Escolar Municipal i a través de comissions de treball 

4.4.2 Procurar no assignar alumnes amb necessitats específiques en el període de 

matrícula viva als centres amb més volum d'infants d’aquestes característiques 

 

5 Garantir l’èxit escolar 

5.1 Disminuir les taxes d’abandonament escolar prematur i augmentar la taxa de graduats 

en ESO i de titulats en estudis post obligatoris 
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4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

5.1.1 Crear un programa de Noves Oportunitats, que reculli els diferents programes 

en transicions educatives 

5.1.2 Millorar el sistema d’orientació acadèmica postobligatòria 

5.1.3 Mantenir els projectes singulars a secundària 

5.1.4 Revisar els projectes per a joves del Centre Vallès 

5.1.5 Crear un programa per a joves d’ESO amb conductes disruptives que els 

permeti continuar amb la seva escolaritat 

5.2 Donar accés a programes de reforç escolar  i d’acompanyament a l’escolaritat per poder 

ajudar a assolir un major èxit educatiu 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

5.2.1 Ampliar el servei de Sales d’Estudi durant els períodes d’exàmens 

5.2.2 Coordinar amb les entitats, escoles i serveis socials els programes de reforç de 

les escoles 

5.2.3 Impulsar programes d’acompanyament a l’escolaritat 

 

6 Impulsar el treball conjunt entre administracions, centres educatius i comunitat educativa 

6.1 Definir una Zona Educativa de Granollers 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

6.1.1 Iniciar un treball per tal de recuperar la Zona Educativa que fa uns anys va 

eliminar el Departament d’Educació 

6.1.2 Impulsar la creació de la xarxa per coordinar i oferir també activitats 

extraescolars obertes 

6.2 Establir mesures d’acollida al nou professorat 
8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

6.2.1 Definir un model d'acollida i benvinguda al professorat que s'incorpora a les 

escoles de la nostra ciutat 

6.2.2 Promoure “mentories” entre professionals que ja no estan en actiu i els centres 

educatius, per tal de beneficiar-se dels coneixements i assessoraments 

d’aquests professionals 

6.3 Facilitar espais de debat a les AMPAs 

6.3.1 Fer formació a les famílies que vulguin crear o enfortir les AMPAs 

6.3.2 Fer una diagnosi de la situació de les AMPAs 

6.4 Impulsar projectes comuns entre diferents centres educatius 
4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, 

que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços. 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

6.4.1 Crear una xarxa de centres educatius i professorat de centres educatius que 

puguin definir aquests projectes 
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6.4.2 Mantenir els seminaris i/o grups de treball de mestres i professors a l'entorn de 

Vallesbot, Mercat de Tecnologia, Poesia a pes, etc. 

6.4.3 Col·laborar en l’organització d’un seminari de coordinació entre les dues etapes 

d’Educació Infantil 

 

7 Promoure els hàbits saludables, la salut mental i emocional 

7.1 Oferir activitats educatives que permetin adquirir coneixements i hàbits relacionats amb 

aquests àmbits 
2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot tardar el 2025, les 

fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l’emaciació dels menors de 5 anys, i 

abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embarassades i lactants, així com de les 

persones grans. 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de 

planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i 

els programes nacionals.  

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

7.1.1 Cercar l’acord amb els propietaris agraris de Palou per fomentar la visita 

d’escoles a les explotacions agràries 

7.1.2 Continuïtat de l’oferta existent de tallers i activitats a les escoles sobre 

alimentació equilibrada i hàbits higiènics, activitat física, tecnologies, consum 

de drogues, etc. 

7.1.3 Impulsar a través del programa Punts d'Informació i Dinamització en els 

Centres d'Educació Secundària (PIDCES), campanyes de prevenció contínues 

sobre drogues, salut, sexualitat i altres 

7.1.4 Revisar i adaptar l’oferta pedagògica relacionada amb la promoció d’una vida 

saludable (l’alimentació i l’activitat física), la salut emocional i afectiva 

7.1.5 Revisió de les actuacions dependents del Servei de Salut Pública municipal, 

existents en el marc de l’oferta pedagògica municipal als centres educatius 

7.2 Prevenir les addicions entre la població jove 
3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut 

d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol. 

7.2.1 Elaboració d’una estratègia comunicativa a la ciutadania sobre prevenció de 

consum de substàncies nocives 

7.2.2 Elaboració del IV Pla de drogues 

7.2.3 Revisió i avaluació del III Pla de drogues 

7.3 Posar a l’abast de la població informació rellevant d’utilitat en relació a la seva salut i 

benestar 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar 
5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, 

inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació. 

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les 

lleis nacionals i els acords internacionals. 

7.3.1 Accions de difusió d'actius de salut a la ciutadania 
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7.3.2 Elaboració d'un 'mapa d'actius de salut'  (recursos educatius, culturals, lúdics, 

esportius, de salut, d’envelliment actiu, etc.) de la ciutat 

7.3.3 Publicar la carta de serveis de protecció de la salut prestats pel servei de salut 

pública 

7.3.4 Seguiment i difusió de l’acompliment dels compromisos de salut pública 

7.3.5 Potenciar el Punt G, espai de resposta i prevenció d’agressions masclistes i 

consums d’alcohol i drogues 

7.4 Adaptar el Centre de Medicina de l’Esport als nous requeriments 

 

8 Donar accés a la pràctica esportiva a totes les persones, utilitzant l’esport com a eina de 

cohesió social i de salut 

8.1 Estendre la pràctica d’activitat física entre persones grans per un envelliment actiu 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar 

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

8.1.1 Continuar desenvolupant i fent créixer el programa «A cent cap als cent» 

8.1.2 Descentralització progressiva i potenciació d'espais i programes d'activitat física 

i mental als diferents centres cívics 

8.1.3 Desenvolupar el programa Granollers Camina 

8.1.4 Integració de l'oferta pública dels casals de la gent gran de la Generalitat en el 

Programa d'Envelliment Actiu municipal  

8.1.5 Utilitzar la pràctica esportiva per identificar possibles patologies 

8.2 Fomentar la participació de les dones en activitats esportives 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar 
5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món. 

8.2.1 Desenvolupar un pla d’actuació dirigit al suport, l’impuls i la difusió de l’esport 

femení 

8.2.2 Organitzar esdeveniments esportius que facilitin l’accés de les dones a la 

pràctica esportiva 

8.3 Oferir programes perquè les persones amb diversitat funcional puguin practicar esport 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar 

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 

condició 

8.3.1 Ampliar el programa Activitat Física i Salut (AFIS) i AFIS pediàtric, i ampliar 

l’oferta esportiva inclusiva 

8.3.2 Desenvolupar un programa esportiu per a nenes i nens amb autisme i altres 

disfuncionalitats físiques i mentals 

8.3.3 Donar a conèixer a la ciutadania els programes d’Activitat Física i Salut (AFIS) 

per la seva singularitat 

8.4 Fomentar la pràctica de l’esport entre els joves 
3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la 

prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar. 



 
 
 
 

35 
 

8.4.1 Col·laborar amb els instituts per coordinar treballs de recerca de contingut 

esportiu 

8.4.2 Concedir beques anuals per la pràctica d’esport 

8.4.3 Definir un nou model d’escoles esportives 

8.4.4 Donar anualment els premis a els millors treballs de recerca d’àmbit esportiu 

8.4.5 Fer difusió de les entitats esportives a les escoles 

8.4.6 Garantir places al casal d’estiu municipal pels joves 

8.4.7 Promoure l’esport de lleure i el joc cooperatiu 
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Eix 6. Una ciutat creativa i amb identitat 
 

La cultura contribueix, com a impulsora o com a facilitadora, al desenvolupament humà 

sostenible. Les polítiques culturals esdevenen un valor públic imprescindible per construir el 

futur. Entenem la cultura com a dret, com a servei públic, com a eina per a la cohesió i la 

convivència on la protagonista és la ciutadania. Una ciutadania que volem agent actiu i 

compromès del sistema cultural de la ciutat. 

Granollers té una densitat creativa remarcable. Hi ajuda la llarga història de l’Escola Municipal 

de Música, el dinamisme d’Amics de la Unió, el coratge i la innovació que ve de l’Institut Celestí 

Bellera i d’Arsènic, les colles de Blancs i Blaus de la Festa Major, el nou activisme de Roca  

Umbert,  la  gran  qualitat de les produccions del Teatre Auditori, les exposicions del Museu de 

Ciències Naturals i les biblioteques i les oportunitats que facilita un espai públic renovat i els 

centres cívics. I sobretot la força que ve de la seva gent. Que ve de les entitats. 

En el moment actual necessitem dibuixar les polítiques culturals des d’una nova perspectiva: el 

benefici que tenen sobre les persones i la societat. La construcció i reafirmació d’identitat i de 

valors col·lectius i la generació de capital social: inclusió, participació ciutadana i acció ciutadana 

esdevenen eines essencials per a la cohesió i la convivència. Al mateix temps, l’accés a la cultura 

i l’educació són els vectors de creixement d’una ciutadania més lliure i responsable.  

Volem perseguir la cohesió territorial vertebrant accions culturals a tots els barris de la ciutat i 

generant accions/programes culturals propis i acostant propostes culturals per arribar a públics 

no habituals a través, per exemple, de l’ús dels carrers com a espais per a la cultura i per parlar 

de “nosaltres” del passat, del present i del futur. 

A l’Ajuntament li correspon facilitar i acompanyar tots aquests projectes posant al seu abast 

equipaments culturals de qualitat, oberts i accessibles. Equipaments amb permanent vocació 

educadora, que siguin incubadores de projectes en els quals tothom s’hi senti protagonista. 

Roca Umbert és un exemple d’espai creatiu per excel·lència i on la ciutadania es converteix en 

protagonista, ja que pot crear, inventar, dissenyar i participar i que converteix els carrers i els 

espais propers en un “districte cultural i creatiu”.  

 

 

  

Projectes clau 

Creació d’un districte cultural, tecnològic i innovador al voltant de Roca Umbert. 

Donar visibilitat al Museu de “La Tela”, el seu Planetari i al grup de recerca. 

Ampliar el fons documental de l’arxiu per conèixer i difondre la història de la ciutat. 

Promoure els centres cívics com a espais de cohesió i que apropen la cultura a la 

ciutadania. 

Desenvolupar el projecte de museïtzació de La Tèrmica, a Roca Umbert. 

Potenciar l’art i la cultura al carrer, amb projectes com Murs que parlen. 
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1 Afavorir el coneixement, la col·laboració i la innovació 

1.1 Consolidar els programes de recerca i els seus equips 
9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els 

països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i 

augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la 

investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i 

desenvolupament dels sectors públic i privat. 

1.1.1 Donar visibilitat als projectes de recerca del museu de La Tela millorant els 

canals de comunicació 

1.1.2 Impulsar i consolidar el programa de recerca de l’art català contemporani a 

partir de l’arxiu documental  

1.1.3 Potenciar i impulsar la recerca arqueològica  

1.1.4 Treballar per a la consolidació del grup de recerca del Museu de Ciències 

Naturals, i el seu reconeixement per part de la Generalitat de Catalunya 

1.1.5 Acollir la presentació d’estudis i treballs de recerca vinculats a la ciutat 

 

2 Consolidar la inclusió social a través de la cultura 

2.1 Impulsar la funció educativa i de reflexió dels equipaments de la ciutat a la ciutadania en 

general 
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin 

els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres 

i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 

microfinances. 

OBJECTIU 4. GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE 

OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM 

2.1.1 Crear itineraris de ciutat amb visites als barris per tal de conèixer la seva 

història 

2.1.2 Promoure i impulsar el programa d'activitats familiars al Museu de Ciències 

Naturals 

2.1.3 Desenvolupar el projecte Art i debat al Museu de Granollers a partir de 

l’exposició permanent 

2.1.4 Difondre a través de les exposicions i activitats, la feina feta pels investigadors 

dels museus de la ciutat 

2.1.5 Donar continuïtat, impulsar i fer créixer els itineraris patrimonials de la  ciutat 

2.1.6 Explicar i difondre a través d’activitats i de l’exposició permanent «Tu 

investigues» el treball dels investigadors i investigadores de recerca científica 

2.1.7 Organitzar accions i programacions de divulgació que posin en valor les 

instal·lacions d’art públic 

2.1.8 Organitzar activitats i continguts per facilitar les experiències culturals abans, 

durant i després d’un espectacle a través de la programació d’activitats 360º 

2.1.9 Donar continuïtat al programa d’activitats de l’Adoberia   

2.1.10 Impulsar el projecte Un Matí d'Orquestra amb Apropa Cultura (musicoteràpia 

per a col·lectius amb necessitats especials)  

2.1.11 Treballar per ampliar els Clubs de Lectura per a totes les edats i a diferents 

espais 

2.1.12 Desenvolupar el projecte de difusió de la muralla medieval de Granollers 
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2.1.13 Impulsar i consolidar el programa de recerca i difusió del Granollers romà 

2.1.14 Continuar el projecte Carles Riera al Teatre Auditori per fer arribar la pràctica i 

el gaudi musical a sectors amplis de la població  

2.2 Impulsar programes educatius pels més joves vinculats a la cultura 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

2.2.1 Acollir la programació d'espectacles dirigits a joves de centres escolars en 

horari escolar  

2.2.2 Continuar amb l’organització de Cantània a nivell comarcal 

2.2.3 Impulsar el projecte educatiu de la cultura popular i tradicional, amb La Troca 

com a centre 

2.2.4 Donar continuïtat al projecte Tots Dansen amb escoles de la ciutat i la comarca 

2.2.5 Establir escenaris de treball i coordinació entre la lectura pública i les 

biblioteques escolars i especialitzades de la ciutat 

2.2.6 Facilitar la vinculació dels joves als equipaments i a la vida cultural en el marc 

del programa Etcètera  

2.2.7 Fomentar el desenvolupament de projectes artístics dins les escoles, implicant 

artistes de Roca Umbert 

2.2.8 Impulsar i dinamitzar el projecte socioeducatiu Coenzims, que promou la visió 

transformadora de la cultural 

2.2.9 Impulsar anualment el programa «Opera aperta, de l’obra a la paraula”, 

organitzant activitats de diàleg, tertúlies de filosofia nocturnes i accions 

artístiques a diferents espais de la ciutat, partint de les obres d’art del Museu 

2.2.10 Mantenir la producció bianual d’un encàrrec d’una òpera infantil com a 

projecte educatiu que implica a les escoles 

2.2.11 Millorar el seguiment i aprofitament pedagògic de les activitats culturals 

adreçades als escolars amb la implicació del professorat i la realització de guies 

pedagògiques 

2.2.12 Promoure les activitats escolars al Museu de Ciències Naturals com a  eina 

educativa 

2.3 Consolidar els equipaments culturals com a espais oberts de cohesió social 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

2.3.1 Convertir i posicionar els cinc centres cívics de la ciutat en xarxes culturals 

participatives i de proximitat  

2.3.2 Desenvolupar mesures d’accés a l’oferta cultural per a persones amb 

vulnerabilitat i risc d’exclusió per la inclusió social a través de la cultura 

2.3.3 Redactar, aprovar i impulsar el Pla de biblioteques municipal 

2.3.4 Elaborar el projecte de la nova biblioteca central a la Plaça Barangé 

2.3.5 Incrementar la implicació i participació de les entitats dels barris en l’oferta dels 

centres cívics 

2.3.6 Implementar un programa de portes obertes al patrimoni de la ciutat 

2.3.7 Donar continuïtat i impulsar el projecte Musicànim a l’Hospital i ampliar-lo a 

altres centres de salut i cura de persones 
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2.3.8 Desenvolupar el programa Bibliolab a la programació de biblioteques  

2.3.9 Promoure la utilització d’instal·lacions esportives municipals per a actes 

culturals 

2.3.10 Definir el futur de la Sala Majestic 

2.4 Reforçar la cultura popular com a eina de cohesió social 

2.4.1 Impulsar l’activitat cultural en les festes de barri, posant a disposició de les 

Associacions de Veïns una cartera d'activitats centrades en artistes i entitats de 

la ciutat 

2.4.2 Actualitzar reglaments, bases i normatives de la Festa Major 

 

3 Consolidar Roca Umbert com un espai de dinamisme i creació 

3.1 Connectar la Fàbrica a les xarxes de fàbriques de creació del país i a les xarxes 

internacionals 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

3.1.1 Establir contactes i vincles amb centres culturals, fundacions, i espais de cultura 

contemporània que persegueixen objectius similars als nostres 

3.1.2 Participar a les xarxes de fàbriques de creació  

3.2 Consolidar programes i activitats de referència 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

3.2.1 Consolidar i obrir el Festival Panoràmic perquè sigui referent del sector i a la 

ciutat 

3.2.2 Consolidar la Mostra d'Art Urbà (MAU) i enxarxar-la amb altres festivals del país 

i obrint-la  a la ciutat 

3.2.3 Desenvolupar activitats educatives en l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic a la 

Tèrmica de Roca Umbert 

3.2.4 Seguir essent la seu del Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), transformant-

lo i adaptant-lo als canvis del sector i de la societat 

3.2.5 Desenvolupar un projecte educatiu de Roca Umbert format per diversos àmbits 

que contemplin el fet industrial, els àmbits que la fàbrica treballa, els projectes 

educatius de cada equipament i els propis de les activitats que proposa la 

fàbrica 

3.2.6 Recopilar la memòria històrica de l’antiga Fàbrica Roca Umbert 

3.3 Crear espais de participació per definir el present i futur de la Fàbrica de manera 

conjunta i consolidar els que ja existeixen 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.  

3.3.1 Crear Consells d’assessors/es, col·laboradors/es d’àmbits diversos, formats per 

persones de reconeguda trajectòria per posar les bases de les programacions i 

projectes 

3.4 Treballar per ser referents de les Arts Visuals i les indústries creatives al país i a l'estat 
8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i 

procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el 

Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països 

desenvolupats. 
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3.4.1 Accedir a les ajudes d’Europa Creativa per obtenir recursos per invertir en 

continguts i permetre tenir complicitats amb altres ciutats europees 

3.4.2 Ampliar les residències de curta i llarga durada com a element estratègic amb 

convocatòries obertes que tinguin en compte en la seva diversitat criteris de 

qualitat, proximitat i implicació i compromís social 

3.4.3 Desenvolupar un Pla de comunicació intern i extern de Roca Umbert 

3.4.4 Establir acords amb professionals reconeguts, allotjats o no que facin creació, 

proporcionin mestratge i alhora difonguin les seves obres i activitats 

3.4.5 Impulsar les residències d'artistes referents que aportin valor afegit a la fàbrica 

3.4.6 Potenciar la marca Roca Umbert a les produccions  i artistes que hagin residit a 

la fàbrica com a element d'identitat i de projecció exterior 

3.5 Fer de l’espai físic de Roca Umbert un espai viu, amable, verd i creatiu que faciliti la 

interacció i cohesió social 

3.5.1 Acabar l'arranjament dels espais exteriors, convertir-los en places i àgores 

públiques obertes a tothom 

3.5.2 Rehabilitar l’edifici de la Nau E3, adossada al Centre Audiovisual de Roca 

Umbert per evitar el seu deteriorament 

3.5.3 Crear un espai de restauració i de diversos comerços culturals en els espais 

lliures del carrer de continuïtat del Princesa 

3.5.4 Estudiar el tancament de nit de Roca Umbert perquè l'espai quedi protegit 

3.5.5 Estudiar l'ampliació de la Biblioteca de Roca Umbert, traslladant el Bibliobús 

3.5.6 Instal·lacions Wifi als espais exteriors de cada equipament de Roca Umbert 

3.5.7 Posar en funcionament el nou espai d’informació i recepció adjacent a la Nau 

Dents de Serra 

3.5.8 Treballar per aconseguir finançament per destinar la nau de davant de la 

Biblioteca a tallers de producció de Festa Major i espais de magatzem i de 

lloguer de residències d’empreses culturals com l'actual escola de teatre 

3.5.9 Treballar per aconseguir finançament per fer un aparcament soterrani 

necessari per al recinte i per a la zona esportiva i construir una plaça a sobre 

3.5.10 Convertir la planta baixa de la casa del porter en un espai literari i de creació 

connectat amb la biblioteca 

3.5.11 Estudiar i fer el projecte d’ubicació una sala polivalent de 150 butaques per fer 

teatre, cinema, conferències i presentacions a la nau E1 de Roca Umbert 

 

4 Garantir formes de governança que fomentin la cocreació en les polítiques locals 

4.1 Integrar la participació com a eina de cocreació de programes i polítiques culturals 

4.1.1 Desenvolupar el projecte #secretjove, per apropar la cultura al joves a través de 

descomptes, i implicant-los en la programació i organització d’activitats 

culturals  

4.1.2 Definir i impulsar el Consell de Cultura com a màxim òrgan de representació i 

participació de la definició de la política cultural 

 

5 Oferir una proposta cultural de qualitat i per a tothom 

5.1 Ampliar l’oferta i accés cultural i d’oci jove 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 
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5.1.1 Abordar l’oferta d’oci nocturn a la ciutat amb la creació d’una taula formada per 

la Nau B1, entitats juvenils i joves a títol individual 

5.1.2 Crear un espai de treball entre els diferents serveis i equipaments culturals per 

fomentar la programació cultural jove 

5.1.3 Donar suport a les entitats que ofereixin activitats d’oci nocturn per a joves 

5.1.4 Fomentar la col·laboració público-privada amb els agents culturals per vincular 

la seva activitat als joves a través dels projectes de música, teatre i dansa al GRA 

5.1.5 Impulsar l’oferta pública d’oci nocturn a través de diferents espais municipals 

5.1.6 Mantenir el Festival Musik N Viu i ampliar la seva projecció 

5.1.7 Potenciar en èpoques estivals l’oci a l’aire lliure vinculat a cultura i esport 

5.2 Desenvolupar el Pla director del Teatre Auditori de Granollers (TAG) a través de les seves 

línies estratègiques i de les actuacions que es proposen 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

5.2.1 Adequar la sala del soterrani del Teatre Auditori com a espai d’assaig  

5.2.2 Impulsar la transformació i l’adequació dels espais públics exteriors i interiors 

del Teatre Auditori per ampliar els usos i la pràctica d’activitats culturals d’oci  

5.2.3 Millorar la infraestructura tècnica del Teatre Auditori 

5.3 Desenvolupar el Pla de cultura de la ciutat 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

5.4 Oferir una proposta cultural diversificada i de qualitat  
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

5.4.1 Comunicar de manera diversificada amb l’ús de les noves tecnologies i xarxes 

socials la programació cultural de tota la ciutat  

5.4.2 Desenvolupar  una  gestió  centralitzada  de  la  estratègia  de  vendes  i  

captació de dades per a la creació i desenvolupament de públics d’escena grAn 

5.4.3 Definir i impulsar el projecte de la targeta GRN CULTURA per afavorir i 

potenciar l’accés a la cultura 

5.4.4 Promoure una cartellera escènica de qualitat que esdevingui referent a la 

comarca i al país, pensada per a diferents públics 

5.4.5 Treballar per crear una agenda cultural única en format web i APP 

5.4.6 Articular una programació que permeti acostar la biblioteca als barris 

5.4.7 Incentivar noves propostes culturals amb el sector cultural privat per a 

programar plegats 

5.5 Promoure l’art i la cultura al carrer 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

5.5.1 Celebrar un cap de setmana de dibuix al carrer 

5.5.2 Consolidar el projecte d’art públic  

5.5.3 Donar continuïtat al projecte Murs que parlen, potenciant nous murs i un 

itinerari 

5.5.4 Definir i impulsar el projecte «Quioscos oberts a la cultura” 
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5.5.5 Promoure l’activitat cultural a l’espai públic en diverses èpoques de l’any: 

Nadal, festes dels barris, Granollers Cup, etc. 

5.5.6 Realitzar intervencions artístiques efímeres i permanents a l’espai públic 

 

6 Promoure la capacitat creativa com a valor emergent per a la construcció de la societat i la 

ciutat del futur 

6.1 Donar suport als joves que treballen en disciplines artístiques 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers 

6.1.1 Consolidar el projecte de suport a iniciatives juvenils per a joves creadors per 

donar a conèixer nous artistes i mostrar les seves obres 

6.1.2 Dissenyar i implementar un projecte de joves productors i gestors culturals 

6.1.3 Impulsar projectes d’expressió artística a nivell amateur al GRA 

6.1.4 Potenciar el desenvolupament de projectes conjunts entre el GRA i Roca 

Umbert que promoguin, difonguin i creïn projectes artístics juvenils 

6.2 Donar suport i impuls als artistes i entitats locals 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers.  

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

6.2.1 Adequar l’escenotècnic de la Sala Sant Francesc creant una bossa de material 

escenotècnic en gira pels diferents equipaments escènics i musicals de la ciutat 

6.2.2 Cartografiar les indústries, comerços i serveis culturals de la ciutat 

6.2.3 Definir i impulsar un projecte que posi de relleu l’activitat musical de Granollers 

a partir del lema “Granollers, terra de músics” 

6.2.4 Estudiar línies de suport i ajut a les empreses creatives, culturals i artístiques de 

la ciutat 

6.2.5 Facilitar a les entitats i associacions culturals l’acompanyament professional 

necessari per a promoure les seves activitats culturals 

6.2.6 Promoure programes i espais permanents de divulgació d’autors locals i 

comarcals 

6.2.7 Redactar nous convenis de suport i acords de residència amb l'Orquestra de 

Cambra de Granollers i Amics de la Unió 

6.2.8 Redactar un nou projecte de suport a la creació no professional i artistes 

emergents 

6.3 Ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de la cultura i arts escèniques a la ciutat 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

9.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 
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6.3.1 Formalitzar convenis  de pràctiques  amb llicenciatures , postgrau i màsters amb 

diferents universitats i/o centres de recerca 

6.3.2 Impulsar programes de pràctiques amb entitats d’arts escèniques de la ciutat 

6.3.3 Cartografiar la formació artística i cultural en l’àmbit local i comarcal 

 

7 Promoure un model urbà de qualitat i inclusiu 

7.1 Recuperar i conservar elements del patrimoni arquitectònic, arqueològic i cultural de la 

ciutat 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 

7.1.1 Buscar fórmules per preservar elements de titularitat privada 

7.1.2 Desplegar les actuacions previstes al Pla director d’enllumenat del patrimoni i 

altres actuacions per posar en valor elements rellevants 

7.1.3 Elaboració d’un procediment especial de protecció i gestió de les muralles i els 

corredossos medievals que en permeti la millora, ús, coneixement i difusió com 

a bé patrimonial de la ciutat 

7.1.4 Elaborar un catàleg del patrimoni històric de la ciutat 

7.1.5 Incorporar descomptes i bonificacions per a la rehabilitació d’edificis catalogats 

i protegits 

7.1.6 Potenciar la Comissió de Patrimoni com a espai de treball municipal per 

protegir, gestionar i donar a conèixer els valors del paisatge urbà i del patrimoni 

de la ciutat 

7.1.7 Revisar i actualitzar el Pla especial del patrimoni arquitectònic i arqueològic de 

Granollers (2003) 

7.1.8 Revisar les edificacions existents a Palou per analitzar les potencialitats i usos 

7.1.9 Senyalitzar els camins i valors patrimonials i els itineraris periurbans 

7.1.10 Vetllar pel patrimoni arqueològic romà del centre històric a través de la 

valorització dels dels jaciments romans al voltant de l’Adoberia i de l’illa 

formada pels carrers de Sant Jaume, Rec, Pompeu Fabra i Sant Josep  

 

8 Potenciar l’Arxiu com a referent per al coneixement de la història de la ciutat 

8.1 Aconseguir una nova ubicació física de l’Arxiu que compleixi els requisits del decret 

190/2009, de 9 de desembre 

8.1.1 Analitzar equipaments existents o noves ubicacions que compleixin els 

requeriments tècnics definits per al nou Arxiu 

8.1.2 Realitzar el projecte de requeriments tècnics del nou equipament arxivístic 

8.1.3 Realitzar les obres d’adequació o nova edificació de l’equipament arxivístic 

8.2 Ampliar el nombre de documents d’arxiu disponibles i fomentar l’ús de l’arxiu online com 

a espai de consulta 

8.2.1 Ampliar el nombre de documents descrits dins la base de l’arxiu 

8.2.2 Definir una estratègia de comunicació de tota l’activitat de l’arxiu, adequat al 

públic objectiu 
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8.2.3 Digitalitzar i augmentar les fotografies presentades al Portal de l’Arxiu 

Fotogràfic  

8.2.4 Penjar a l’Arxiu Digital documents, estudis i treballs i fons documentals que són 

d’interès general 

8.2.5 Penjar a l’Arxiu Digital noves capçaleres de premsa històrica 

8.2.6 Acollir la presentació d’estudis i treballs de recerca vinculats a la ciutat 

8.2.7 Catalogar la documentació sobre el franquisme 

8.3 Crear una línia de publicacions sobre la història de la ciutat 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

8.3.1 Crear una col·lecció de postals de ciutat 

8.3.2 Publicar d’una còpia del Llibre de Privilegis de la Vila de Granollers 

8.3.3 Crear un catàleg de les exposicions de l’espai Porxada 

8.4 Realitzar activitats de difusió donant valor als fons documentals de l’Arxiu Municipal i 

visibilitzar els documents que en formen part 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

8.4.1 Difondre les fotografies  a través de les xarxes socials  

8.4.2 Donar visibilitat i valor a les petites donacions o cessions a l’Arxiu 

8.4.3 Penjar en el canal de Youtube de l’Arxiu els films històrics editats dels fons 

audiovisuals  

8.4.4 Planificar un calendari anual d’activitats de difusió, amb la col·laboració 

d’entitats i associacions 

8.4.5 Potenciar les visites dels Centres Educatius de la ciutat a l’Arxiu, per apropar els 

fons documentals als estudiants 

8.4.6 Realitzar activitats vinculades a les programacions de la ciutat i del país 
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Eix 7. Atractivitat econòmica i un comerç dinàmic i singular 
 

La quantitat i qualitat de serveis, les infraestructures i la capacitat per teixir aliances fan de 

Granollers una ciutat d’oportunitats i atractiva per a impulsar nous projectes. 

Els darrers anys hi ha hagut una millora considerable en la taxa d’atur a la ciutat. Hem passat de 

més del 20 % al llarg del 2013 i 2014, a l’11,5 % el desembre del 2019. Tot i així, un percentatge 

alt de granollerins i granollerins segueixen tenint molts problemes per accedir als nous llocs de 

treball i pateixen la temporalitat i la poca qualitat d’alguns d’aquests. Cal promoure polítiques 

que donin suport a la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i 

encoratjar la regularització i el creixement de les petites i mitjanes empreses, així com reduir la 

taxa d’atur i donar suport a les persones aturades.  

Granollers és la segona ciutat més industrialitzada de Catalunya en termes de percentatge de 

població ocupada a la indústria, amb un 21 % (desembre 2019). En els darrers anys 

l’Ajuntament ha impulsat actuacions de millora de les infraestructures dels polígons i cal seguir 

facilitant les condicions per captar noves inversions i noves activitats; així com promoure un 

model d’economia circular que impulsi mesures com la simbiosi industrial. 

El turisme esdevé actualment un sector estructural de l’economia en les societats 

contemporànies. Les 1.580 places hoteleres de l’àrea de Granollers, que suposen el 40 % de les 

places de la comarca, fan que siguem el principal pol d’atracció de turistes. La ciutat disposa 

d’una agenda d’esdeveniments que convida a la visita i que cal seguir promocionant, com la 

Granollers Cup o el mundial de F1 i de motocicleta.  

Som el municipi de Catalunya amb més densitat comercial. El model comercial de Granollers es 

caracteritza per la varietat i la qualitat de la seva oferta comercial. Les fires i mercats al carrer 

són l’altre factor clau del model comercial de la ciutat que contribueix a captar visitants: la Llotja 

del Disseny, el Dfactory o la Fira de l’Ascensió, el JugarXJugar i el festival Jugatú i les fires 

d’alimentació i artesania.  

El mercat mil·lenari del dijous, amb més de 400 parades és un potent signe d’identitat i un actiu 

econòmic de la ciutat. Cal continuar treballant per aconseguir un mercat del dijous singular, 

incorporant més productes de valor afegit i de qualitat, i promovent actuacions de millora de la 

imatge de les parades. 

Projectes clau 

Granollers, seu del Mundial Femení d’Handbol 2021. 

Consolidar el caràcter esportiu com a dinamitzador econòmic. 

Ampliar els serveis oferts des de Can Muntanyola per a la creació de noves empreses. 

Promoure el producte local de Palou. 

Potenciar el mercat del dissabte i singularitzar el mercat del dijous i el mercat municipal. 

Desenvolupar el projecte de turisme industrial. 

Millora dels serveis i vials dels polígons industrials. 

Revitalitzar els comerços de l’entorn de la Porxada. 
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1 Augmentar l’eficiència, eficàcia i transparència en la Contractació Pública 

1.1 Incorporar noves clàusules socials i medi ambientals i innovar en formes de contractació 

d’empreses de proximitat, tenint en compte l’Agenda 2030 
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals 
12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques 

i prioritats nacionals. 

1.2 Vetllar pel compliment de la normativa contractual en l’àmbit local 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

1.2.1 Continuar amb el suport a les diferents entitats municipals per a la contractació 

1.2.2 Garantir els criteris de transparència en la contractació pública 

1.2.3 Incidir en el seguiment dels contractes 

1.2.4 Planificar econòmicament de la contractació 

1.3 Apropar la contractació pública a les PIMES i comerços locals 
OBJECTIU 8. PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, L'OCUPACIÓ 

PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE PER A TOTHOM 

1.3.1 Formar als representats de PIMES en l’àmbit de la contractació pública 

1.3.2 Implementar sistemes dinàmics de contractació pública 

1.4 Elaborar la Guia de Contractació Electrònica 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

 

2 Consolidar Roca Umbert com un espai de dinamisme i creació 

2.1 Promoure les indústries creatives i del món audiovisual 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

2.1.1 Adequar un nou espai per a artistes amb zones compartides dotades de 

maquinària i mitjans tècnics adequats (escultura, moda, grabat, etc.) 

2.1.2 Ampliar els espais de lloguer i coworking d’indústries creatives i culturals 

2.1.3 Estudiar la creació d’un districte cultural a l’entorn de Roca Umbert 

 

3 Convertir Granollers en una ciutat més atractiva i amable pels seus visitants 

3.1 Consolidar la identitat turística de Granollers i millorar els productes turístics 
8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï 

ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 

3.1.1 Generar permanent  d’un banc d’imatges, vídeos i textos de la destinació 

3.1.2 Ampliar l'oferta de visites guiades i redefinició del model de gestió d’aquestes 

visites 

3.1.3 Estendre el segell Biosphere a equipaments públics i privats, seguint amb el 

procés d’acreditació ja iniciat 

3.1.4 Ampliar l’horari d’obertura dels equipaments i espais d’interès per al visitant  

3.1.5 Comercialitzar nous productes de turisme industrial  a partir de Roca Umbert i 

les xemeneies de la ciutat 

3.1.6 Gestionar una borsa de guies turístics que permeti ampliar l’oferta de visites 

guiades 

3.1.7 Oferir activitats complementàries per als visitants i acompanyants dels 

esdeveniments esportius 
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3.2 Fer que la ciutat sigui més visitable 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 

3.2.1 Renovar la senyalització turística i patrimonial de la ciutat per adaptar-la als 

visitants de parla no catalana 

3.2.2 Traducció a diversos idiomes de les visites autoguiades amb audioguies. 

3.3 Promocionar la ciutat per augmentar el nombre de turistes i de visitants 
8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï 

ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 

3.3.1 Organitzar presstrips, famtrips o blogtrips per promocionar la destinació a 

diferents mercats i públics objectius 

3.3.2 Promoure la ciutat i la seva oferta turística en fires i esdeveniments  

 

4 Desenvolupar un projecte de turisme industrial a la ciutat 

4.1 Desenvolupar el projecte de promoció de turisme industrial a Roca Umbert i a la ciutat, 

cofinançat amb el FEDER 
8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme sostenible que creï 

ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi 

d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. 

4.1.1 Executar el projecte de museïtzació i conservació, convertint-la en l’espai de 

coneixement del passat industrial de la fàbrica i de tota la ciutat, així com 

també l’espai de reflexió sobre l’energia i l’ús present i futur de les energies 

renovables i sostenibles 

4.1.2 Garantir l’accessibilitat a la Tèrmica i al llarg del recorregut per Roca Umbert 

4.1.3 Promoure les rutes i la visita a la Tèrmica 

4.1.4 Rehabilitació de les xemeneies, els ponts, el refrescadors i la Tèrmica 

4.1.5 Urbanitzar la zona del Refrescador 

4.1.6 Definir una ruta que relligui Roca Umbert amb tots els equipaments de la ciutat 

que expliqui el passat i el present de la fàbrica i de Granollers 

 

5 Dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat 

5.1 Revitalitzar l’entorn de la Porxada, comercialment, a nivell d’activitats i aportant 

singularitat 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

5.2 Donar suport a les activitats de dinamització comercial de les associacions 
8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i 

procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el 

Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països 

desenvolupats. 

5.2.1 Acompanyar el procés de creació d’una àrea d’excel·lència comercial en el marc 

de la llei reguladora de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) 

5.2.2 Aprovar convenis de col·laboració i suport amb les associacions de comerciants 

5.2.3 Celebrar els Premis Porxada anualment per reconèixer el comerç local 

5.2.4 Estudiar i valorar fórmules per animar el consum en els comerços dels barris 
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5.3 Millorar la qualitat de les fires organitzades a la ciutat 
8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i 

procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el 

Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països 

desenvolupats. 

5.3.1 Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica d’instal·lar una gran pèrgola al parc 

firal per acollir esdeveniments firals, culturals i esportius 

5.3.2 Fer enquestes de satisfacció en cada edició de Boda Market i Fira de l’Ascensió 

5.3.3 Redefinir les fires de vi, de formatge, de cervesa, d'antiguitats i de Nadal 

d’acord amb els seus promotors  

5.3.4 Reubicar les parades del Mercat de Nadal que actualment s’instal·len a la 

Porxada 

5.4 Consolidar el mercat del dijous, del dissabte i Sant Carles per la seva singularitat i qualitat 
12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el 

consum, així com les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues post 

collita. 

5.4.1 Analitzar l’impacte econòmic del mercat dels dijous 

5.4.2 Consolidar el sistema d'inspecció i control del mercat del dijous per detectar les 

deficiències i corregir-ne els usos incorrectes  

5.4.3 Dotar el mercat d’una millor senyalització i serveis 

5.4.4 Incorporar productes que suposin novetat i un valor afegit, així com mesures 

relacionades amb la neteja que el facin més sostenible 

5.4.5 Promoure accions per fer sostenible el mercat, cercant la col·laboració dels 

paradistes per una millor gestió dels residus 

5.4.6 Millorar la imatge de les parades per tal de promocionar el mercat com atractiu 

turístic directament relacionat amb els elements històrics i urbanístics del 

centre de la ciutat 

5.4.7 Executar el projecte d’embelliment i millora de les façanes del Mercat Sant 

Carles 

 

6 Dinamitzar l'activitat econòmica a Palou 

6.1 Afavorir l’accés a terres agrícoles a Palou 
2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques 

agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels 

ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, 

sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra. 

6.1.1 Adquirir  terres agrícoles per a posar-les a disposició de projectes productius de 

valor afegit 

6.1.2 Identificar i promoure nous projectes productius (relleu generacional, espai 

test) 

6.2 Augmentar la superfície de regadiu i la disponibilitat d’aigua a Palou 
6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 

assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 

l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques 

agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels 

ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, 

sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra. 
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6.2.1 Constituir una comunitat d'usuaris d'aigua 

6.2.2 Instal·lar una xarxa d’aigua procedent de l’aiguamoll de Can Cabanyes per al reg 

agrícola 

6.3 Incrementar la producció i el consum de producte agroecològic i de proximitat 
2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d’aliments de petita 

escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a 

través, entre d’altres, d’un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, 

coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i treball no 

agrícola. 
12.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 

6.3.1 Incorporar criteris agroecològics en la compra pública i en les fires-mercat, 

campanyes de comunicació 

6.4 Promoure el producte local i reforçar la marca Productes de Palou 
2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i aplicar pràctiques 

agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al manteniment dels 

ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, 

sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra. 

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i 

rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional. 
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

6.4.1 Col·laborar amb el Banc de Llavors del Vallès Oriental per recuperar i protegir 

llavors de la zona 

6.4.2 Convocar subvencions a la producció i comercialització de Productes de Palou 

6.4.3 Dinamitzar del Mercat del Dissabte i organització d'activitats gastronòmiques 

6.4.4 Millorar la diversitat d’oferta de productes agraris i elaborats del mercat dels 

dissabtes i de la zona de productes de proximitat del mercat dels dijous, i 

avançar cap a una major presència dels productes ecològics 

 

7 Dinamitzar el teixit industrial de la ciutat 

7.1 Fomentar la simbiosi industrial i les sinergies entre les empreses 
9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant 

els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals 

ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

7.1.1 Crear un grup de treball de polígons que faci el seguiment dels serveis de 

manteniment 

7.1.2 Promoure entrevistes d'assessorament, identificació d’oportunitats de millora, 

dinamització de la plataforma Granollers Recursos Industrials (GRID)  

7.1.3 Promoure la col·laboració amb les associacions d’empreses dels polígons 

7.2 Millorar les infraestructures dels polígons industrials 
9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera 

significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les 

circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 
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7.2.1 Adequar les voreres del polígon Cal Gordi-Cal Català 

7.2.2 Desenvolupar el Sector Industrial (Els Xops), un àmbit de més de 550.000 m2, 

dels quals un mínim del 40% es destinaran a sistemes públics 

7.2.3 Executar el projecte aprovat de reforma integral del polígon Font del Ràdium 

7.2.4 Executar el projecte de millora de la mobilitat del polígon comercial Ramassar 

7.2.5 Urbanitzar el carrer Sabadell 

7.3 Obtenir el certificat de qualitat dels polígons industrials 
9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar de manera 

significativa la contribució de la indústria a l’ocupació i al producte interior brut, d’acord amb les 

circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys avançats. 

7.3.1 Generalitzar les auditories per certificar tots els polígons 

 

8 Millorar l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur 

8.1 Contractar temporalment a persones aturades 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 
8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

8.1.1 Participar en els programes subvencionats del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya (SOC) que inclouen la contractació temporal de persones aturades 

8.1.2 Programar i impulsar plans d’ocupació municipals 

8.2 Donar accés a la informació sobre el mercat de treball i les ofertes de treball 
8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

8.2.1 Promoure entrevistes d'inscripció al Servei Local d’Ocupació (SLO) a través de la 

Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona 

8.2.2 Gestionar les ofertes i demandes laborals de la borsa de treball del SLO, amb el 

suport de la xarxa Xaloc 

8.2.3 Promoure el servei d'assistència tècnica a la recerca activa de feina- Club de 

feina 

8.3 Realitzar accions d'orientació laboral i de formació a les persones inscrites al Servei Local 

d'Ocupació 
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització 

tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús 

intensiu de mà d’obra. 
8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

8.3.1 Fer entrevistes individuals i accions grupals 

8.3.2 Participar en el programa Oficines Tècniques Laborals (OTL) de la Diputació de 

Barcelona 

8.3.3 Planificar i executar accions de formació professionalitzadora i transversal 

8.4 Acompanyar les empreses per la contractació de persones aturades 
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8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els homes i 

dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball 

d’igual valor. 

8.4.1 Convocar anualment subvencions a la contractació de durada indefinida i 

mínima de 12 mesos per a empreses 

8.4.2 Participar en les convocatòries del  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)  

que subvencionen a les empreses que contracten persones aturades 

8.5 Impulsar programes per a l’ocupació del jovent 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers.  

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni 

reben formació.  

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

8.5.1 Desenvolupar el programa Agents Innovadors 

8.5.2 Mantenir el programa de Referents d’Ocupació Juvenil 

8.5.3 Adequar els serveis d’assessoria laboral del GRA a les necessitats dels joves 

8.5.4 Consolidar l’Oficina Jove del Vallès Oriental, adaptant i ampliant els serveis que 

ofereix 

8.5.5 Crear la «Xarxa de referents antena jove» com a espai d’orientació als i les joves 

de la ciutat en relació als recursos existents 

 

9 Promoure l'economia circular, la innovació i la competitivitat de les empreses 

9.1 Augmentar la presència de models d’economia circular i d’economia cooperativa i social 
8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos mundials i 

procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el 

Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant pels països 

desenvolupats. 

9.1.1 Formar i acompanyar a empreses per identificar oportunitats   

9.1.2 Formar i fer entrevistes per assessorar a les empreses 

9.1.3 Col·laborar amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental en la dinamització de 

l'economia social  i cooperativa 

9.2 Acompanyar els projectes d’innovació de les empreses 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 
9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials de tots els 

països, en particular els països en desenvolupament, entre d’altres maneres fomentant la innovació i 

augmentant substancialment, d’aquí al 2030, el nombre de persones que treballen en el camp de la 

investigació i el desenvolupament per cada milió d’habitants, així com la despesa en investigació i 

desenvolupament dels sectors públic i privat. 

9.2.1 Organitzar entrevistes d'assessorament i accions de formació a equips directius 

9.2.2 Promoure i acompanyar els projectes col·lectius de subministrament energètic 

renovable entre empreses 
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10 Promoure l’emprenedoria i la creació d’empreses 

10.1 Estimular l’esperit emprenedor  i la formació sobre gestió empresarial 
8.2. Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització 

tecnològica i la innovació, entre d’altres maneres centrant l’atenció en sectors de més valor afegit i ús 

intensiu de mà d’obra. 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

10.1.1 Impulsar accions formatives adreçades a les persones emprenedores, a les 

micropimes del sector del comerç i serveis, i a les pimes industrials. 

10.1.2 Promoure entrevistes d'assessorament individual i sessions de formació 

col·lectives  

10.1.3 Promoure xerrades als i les joves de batxillerat i FP, accions de sensibilització a 

les persones aturades i a les dones, projecte CUEME amb escolars 

10.2 Subvencionar la creació de noves empreses 
8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats productives, la 

creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el 

creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de l’accés a 

serveis financers. 

10.2.1 Convocar anualment subvencions a la creació d’empreses per part de les 

persones aturades residents a Granollers 

10.2.2 Convocar les subvencions del programa Reempresa per la compra d’empreses 

per part de persones residents a la ciutat 

10.2.3 Promoure entrevistes d'assessorament individual a empreses cedents i a 

persones reemprenedores. 

 

11 Promoure l’esport com a dinamitzador econòmic i de ciutat 

11.1 Celebració del Mundial d’Handbol Femení 2021 
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi 

d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. 

11.1.1 Crear una borsa de persones voluntàries pel Mundial 

11.1.2 Definir una estratègia comunicativa perquè tota la ciutat visqui el mundial 

11.1.3 Establir espais de treball conjunt amb el sector hoteler i gastronòmic 

11.1.4 Posar en valor l’esport femení i la seva història a la ciutat 

11.2 Consolidar els esdeveniments esportius organitzats a la ciutat i reconèixer el seu 

caràcter esportiu 
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi 

d’aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. 

11.2.1 Estudiar la construcció d’un alberg/residència per a esportistes, per facilitar la 

seva estada 

11.2.2 Organitzar anualment els tornejos d’estiu de futbol-7 

11.2.3 Organitzar anualment els tornejos de lleure d’hivern  

11.2.4 Convocar anualment el Premi Joan Creus a l’esportivitat 

11.2.5 Celebrar anualment la Nit de l’Esport 

11.2.6 Celebrar anualment la Festa de la Bicicleta 
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11.2.7 Crear un segell esportiu per a les entitats que reconegui la qualitat dels 

projectes i bones pràctiques 

11.2.8 Promoure l’esport local a través de les xarxes socials i el portal web 
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Eix 8. Un nou model energètic per combatre el canvi climàtic 
 

Fer front als evidents reptes que suposa el canvi climàtic és una de les nostres prioritats. Creiem 

que el paper dels municipis és clau per avançar. Hem afermat el nostre compromís amb l’Agenda 

2030 i la fita de reduir les emissions en un 40 % en l’horitzó de l’any 2030.  

Granollers compta amb més de 10 m² d’espai verd per habitant, un indicador que situa la nostra 

ciutat dins dels estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. El Pla director del 

verd urbà marcarà les prioritats i esdevindrà el document de referència en els criteris d’actuació 

com l’increment d’arbrat viari, que avui supera els 19.000 exemplars. 

Si la recuperació del riu Congost va ser el repte ambiental de les darreres dècades del segle xx, 

actualment ho és la millora de la qualitat de l’aire i fer que la ciutat sigui menys sorollosa. 

Aquest és un problema que necessita ser abordat des de l’òptica de regió metropolitana i amb 

l’aplicació de mesures estructurals en l’àmbit de la mobilitat, de la indústria i de les activitats 

més contaminants.  

Algunes de les mesures són promoure l’ús d’energies renovables, prioritzar i millorar el 

transport públic i altres sistemes eficients de transport ajustant-los a la demanda i fent 

accessibles les seves parades, regular de manera més eficient les zones d’estacionament 

existents, ampliar les zones de prioritat per a vianants a tota la ciutat i facilitar l’ús de la bicicleta 

i el vehicle elèctric. 

Per assolir tots aquests objectius caldrà treballar en xarxa. I també és fonamental la implicació 

de la ciutadania, amb els nostres gestos quotidians en àmbits com la gestió dels residus, de 

l’energia, de la mobilitat, en les pràctiques saludables.  

 

 

  

Projectes clau 

Treballar per incorporar-nos a la Zona de Baixes Emissions. 

Noves plantes de biomassa. 

Instal·lar plaques fotovoltaiques a equipaments municipals. 

Impulsar formes d’aprofitament d’aigua regenerada. 

Liderar la Taula supramunicipal per la qualitat de l’aire. 

Renovar progressivament la xarxa de clavegueram de la ciutat. 

Ampliar Can Cabanyes, com a espai per difondre coneixement del patrimoni natural. 
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1 Combatre els factors ambientals nocius 

1.1 Controlar i reduir la contaminació acústica 
11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 

1.1.1 Acordar entre administracions mesures correctores a partir l’estudi de les 

zones de soroll (2018): C352, C-35, BP-5002, C-17, BV-1432, c-1415b, AP-7 i les 

línies ferroviàries 

1.1.2 Actualitzar periòdicament els mapes estratègics de soroll, segons preveu la 

normativa 

1.1.3 Monitoritzar les activitats emissores amb sensors (trànsit, obres, concerts, 

indústria, etc.) 

1.2 Elaborar i aprovar un sistema de resiliència urbana 
1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situacions 

vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb el clima, així 

com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals. 
11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i 

posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació 

del canvi climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar 

en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a 

la reducció del risc de desastres 2015-2030. 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 

naturals a tots els països. 

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans nacionals. 

1.2.1 Crear espais verds com a recollida de pluvials i evitar inundacions en períodes 

de fortes pluges 

1.2.2 D’acord amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, 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 del riu 

1.2.3 Estudiar i desenvolupar amb sistemes tecnològics l’anàlisi de dades per a 

preveure i reduir els efectes derivats del canvi climàtic i de l’actuació humana 

1.3 Millorar la qualitat de l’aire de la ciutat 
3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit. 

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics 

perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl. 

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant 

els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals 

ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives. 

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la 

qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus. 
13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació 

del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca. 

1.3.1 Analitzar els plans referents a la gestió de la qualitat de l’aire i aprovar en el Ple 

municipal les actuacions que es poden dur a terme a la ciutat per millorar la 

qualitat de l’aire  

1.3.2 Aplicar mesures correctives amb els municipis de forma estructural i en cas 

d’episodi de contaminació alta 
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1.3.3 Cercar finançament europeu i regional per a la visualització territorial de la 

contaminació a la zona i la contribució de les fonts emissores  

1.3.4 Comunicar de manera pedagògica i educativa sobre les mesures que es poden 

prendre per reduir la contaminació 

1.3.5 Coordinar entre administracions un cens permanent de focus emissors de 

contaminació (trànsit, activitats industrials i agrícoles)  

1.3.6 Elaborar estudis sobre qualitat atmosfèrica i concentracions de contaminants  

1.3.7 Informar a la ciutadania dels nivells de contaminació de manera permanent i 

visible (web o APP) 

1.3.8 Mantenir i impulsar el treball de la Taula intermunicipal per a la millor de la 

qualitat de l’aire en la zona del Vallès Oriental 

1.3.9 Treballar per incorporar-se a la Zona de Baixes Emissions 

 

2 Potenciar i preservar el patrimoni natural i agro-forestal 

2.1 Ampliar l’espai natural de Can Cabanyes 
6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels 

abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció 

a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del 

reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 

assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 

l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 

aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

2.1.1 Augmentar la producció d’aigua regenerada a Can Cabanyes 

2.1.2 Ampliar l’equipament mediambiental a Can Cabanyes 

2.1.3 Millorar el tractament, telegestió i instal·lació solar fotovoltaica a Can Cabanyes 

2.1.4 Promoure Can Cabanyes com a element de promoció de ciutat per atraure 

visitants 

2.2 Control i millora de la qualitat de l’aigua dels aqüífers i dels cursos fluvials 
6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels 

abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció 

a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del 

reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 

aiguamolls, rius, aqüífers i llacs. 

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els 

progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels 

indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als 

països en desenvolupament. 

2.2.1 Incloure i comunicar les dades referents a la qualitat de l’aigua a través del 

portal de dades obertes 

2.2.2 Portarem un control analític de les aigües de l’aqüífer, el subsòl, el riu Congost i 

de l’aigua depurada i regenerada 

2.3 Protegir la biodiversitat i el verd urbà 
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 
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15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els 

ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, 

les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals. 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la 

pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció. 

2.3.1 Continuar amb el programa de substitucions de l’arbrat viari i de parcs i jardins 

2.3.2 Creació d’hàbitats per a la fauna beneficiosa per a l’autodefensa de les plantes 

2.3.3 Eradicar l’ús d’herbicides en benefici de la fauna i flora útil i adopció de 

mesures biològiques 

2.3.4 Minimitzar els riscos de trencament de branques i caiguda d’arbres 

2.3.5 Minimitzar les actuacions de poda dràstiques i orientar les campanyes a la 

formació i manteniment de les estructures naturals dels arbres 

2.3.6 Naturalització dels espais verds i làmines d’aigua 

2.3.7 Revegetar el riu Congost amb espècies pròpies 

2.3.8 Revisar i aprovar el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural de 

Granollers 

2.4 Vetllar i millorar l’estat de conservació dels hàbitats forestals i fluvials 
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món. 
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, 

en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.  
15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els 

ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, 

les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les obligacions marcades pels acords internacionals. 

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la 

pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció. 

2.4.1 Ampliar la superfície pública de l'espai natural d’interès municipal del bosc de 

Can Ferran 

2.4.2 Avançar en la recuperació del bosc del Congost, amb el projecte europeu LIFE-

Alnus 

2.4.3 Condicionarem l’espai verd situat al darrera de la masia de Tres Torres 

2.4.4 Cooperar amb els Agents Rurals i Generalitat per controlar les poblacions de 

fauna salvatge 

2.4.5 Crear un itinerari de natura entre l’escola Granollers i la verneda de Can Gili 

2.4.6 Difondre el riu Congost com a lloc d’interès de la xarxa Natura 2000 

2.4.7 Dinamitzar programes de treball amb els municipis veïns per una gestió integral 

dels espais naturals compartits 

2.4.8 Elaborar un estudi del balanç productiu de l’arbrat de la ciutat 

2.4.9 Incrementar la superfície del verd urbà a les zones més dures i consolidades de 

la ciutat 

2.4.10 Mantenir la xarxa bàsica de camins forestals per la prevenció d’incendis 

2.4.11 Preservar i millorar l’estat ecològic dels torrents de Can Català i de Can Ninou 

2.4.12 Redactar i aprovar el Pla director del verd urbà 

2.4.13 Reparar els camins i paviments interiors del parc del Puig de Les Forques i unir-

lo a l’entorn de la Torre Pinós 

2.4.14 Restaurar els dos marges del tram final de la riera Carbonell, cooperant amb 

l’Ajuntament de les Franqueses 
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3 Promoure l’ús d’energies renovables i mètodes de gestió eficient i sostenible dels recursos 

3.1 Mantenir el cicle d’auditoria i renovació del certificat Sistema comunitari de gestió i 

auditoria mediambiental (EMAS) 
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals 

3.2 Augmentar l'eficiència energètica en equipaments i a la via pública 
7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica 
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 
17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els 

progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels 

indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als 

països en desenvolupament. 

3.2.1 Canviar els equips de Vapor de Sodi d'Alta Pressió (VSAP) per uns de nous i més 

eficients 

3.2.2 Crear l’Agència Local per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic, en 

substitució del grup de treball municipal de Transició Energètica i Canvi Climàtic 

3.2.3 Crear la figura del “Gestor Facilitador” que farà el seguiment dels equipaments 

municipals des del moment del seu disseny fins a donar-los de baixa, i 

intervindrà en el manteniment d’instal·lacions, la seva neteja, logística 

d’adaptació, trasllats, etc. 

3.2.4 Desenvolupar un Pla d’eficiència energètica adreçat especialment a 

l’enllumenat de les instal·lacions esportives 

3.2.5 Elaborar i difondre l’atles de sostenibilitat urbana de l’institut cartogràfic amb 

mapes (demanda energètica, comportament tèrmic, verd urbà, eficiència 

energètica...) 

3.2.6 Instal·lació de dispositius de telegestió als quadres de comandament de 

l’enllumenat públic  

3.2.7 Mobilitzar recursos per donar continuïtat a projectes com Estalgia, 50/50, o la 

Marató de l’Aire 

3.2.8 Renovació progressiva dels sistemes de climatització dels equipaments 

municipals 

3.2.9 Renovar les lluminàries per LED en aquells trams que ofereixin una millora 

substancial respecte el consum existent 

3.2.10 Revisar i renovar el programa d’estalvi i eficiència energètica i d’aigua en els 

equipaments municipals 2015-2020 

3.2.11 Treballar en la millora i adequació de la climatització dels pavellons iniciant una 

prova pilot de geotèrmia-aerotèrmia 

3.3 Impulsar l’ús d’aigua regenerada per a usos municipals, agrícoles, industrials i 

paisatgístics 
6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 

assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 

l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua. 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

3.3.1 Construcció de la xarxa d’aigua per reg des de Roca Umbert als jardins de Lluís 

Companys i pistes d’atletisme 

3.3.2 Estudiar la viabilitat de projectes d’economia verda i circular vinculats a la xarxa 

d’aigua no potable 
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3.3.3 Fomentar l’ús de les aigües mines per al reg i també usos ambientals i/o 

paisatgístics 

3.3.4 Impulsar projectes pilot d’ús d’aigua regenerada com el CEMOWAS2 

3.3.5 Instal·lar reg per degoteig al sector sud dels jardins de can Guitart i les pistes 

d’atletisme 

3.3.6 Participar en grups de treball de l’aigua del Consorci del Besòs Tordera, 

l’Agència Catalana de l’Aigua i la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat 

3.4 Millores en l’estalvi i l'eficiència en la gestió i consum dels recursos hídrics 
6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels 

abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció 

a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del 

reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat. 

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 

assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 

l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua 

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

3.4.1 Desplegar el Pla director de clavegueram 

3.4.2 Donar continuïtat al programa d’estalvi i eficiència energètica i d’aigua en els 

equipaments municipals 

3.4.3 Estudiar un nou model de gestió i manteniment de la xarxa d’aigua no potable 

3.4.4 Fer campanyes d’estalvi d’aigua, especialment en episodis de sequera 

3.4.5 Renovar progressivament la xarxa de canonades de fibrociment encara 

existents a la ciutat per minimitzar el nombre d’avaries 

3.5 Promoure l’ús d’energies renovables 
7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts 

d’energia. 

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica. 

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sostenibles, usant 

els recursos amb més eficàcia i promovent l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i racionals 

ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures d’acord amb les capacitats respectives. 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

3.5.1 Amb el fons europeu FEDER, ampliar la xarxa de calor per biomassa a centres 

esportius, escolars i Roca Umbert 

3.5.2 Ampliació de les instal·lacions del Centre Vallès i EMT amb sistemes 

d’emmagatzematge per a l’autoconsum no instantani 

3.5.3 Acompanyar la instal·lació d’energies renovables per tal d’estendre el model en 

l’àmbit públic i privat 

3.5.4 Avaluar amb l’eina Thermos els sistemes i xarxes de subministrament energètic  

compartit als polígons i a la ciutat 

3.5.5 Col·laborar amb el Consorci del Besòs Tordera i el de Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental en l’aprofitament de la depuradora i la planta de compostatge  

3.5.6 Estudiar l’aprofitament local del biogàs i de la calor excedent com a font 

energètica local de proveïment d’energia al polígon del Congost 

3.5.7 Executar el projecte sud de la xarxa de calor per biomassa elaborats per la 

Diputació de Barcelona 
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3.5.8 Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per a l’autoconsum a les cobertes 

del Palau d’Esports, Roca Umbert i a la Unitat Operativa de Serveis (UOS) 

3.5.9 Oferir als industrials i empresaris de Granollers una eina-calculadora solar 

elaborada amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i l’Ajuntament de 

Granollers i Badalona 

3.6 Fomentar la compra verda de productes més respectuosos amb el medi ambient 
12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

3.6.1 Emprar paviment asfàltic reductor de soroll en els vials on sigui aconsellable  

3.6.2 Promoure l’adquisició de mobiliari urbà procedent de material reciclat o que 

suposi una disminució de les tasques de manteniment 

3.6.3 Reutilitzar les llambordes procedents dels carrers del centre en l’obra pública 

3.6.4 Utilitzar fusta certificada a l’obra pública 
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Eix 9. Ciutat amb una administració oberta i participativa 
 

Governar vol dir parlar i escoltar, i així construir projectes col·lectius sumant sensibilitats i fent de 

les tecnologies de la informació i la comunicació la millor eina per tenir un ajuntament amb 

parets de vidre. I el govern obert és aquell que és transparent, que facilita l’accés a la informació 

pública i que promou la participació ciutadana. Ens proposem doncs, consolidar aquest model de 

govern i transformar la relació entre la ciutadania i l’Administració cercant noves formules que 

estimulin la participació i que permetin construir col·lectivament la ciutat. 

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de 

les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques. El màxim òrgan de participació 

és el Consell de Ciutat, el qual ha posat les bases per fer el reglament de participació ciutadana, 

ha impulsat els pressupostos participatius, ha intervingut en la definició del pla d’acció de 

civisme i convivència i ha estat present en la definició dels diferents plans directors que hem 

anat aprovat durant el passat mandat. 

Per ampliar i consolidar l’ecosistema de govern obert disposarem d’eines innovadores que 

aprofundeixin en la transparència i en la rendició de comptes. Volem continuar potenciant el 

model de serveis públics orientats a impulsar una gestió transparent, més eficient i en el que la 

qualitat sigui un compromís contrastable i avaluable per part de la ciutadania.  

En aquesta línia disposem d’un portal de dades obertes que permet accedir a les dades de 

gestió de l’administració. Ara ens cal fer un pas més i hem de promocionar l’ús i la reutilització 

d’aquestes dades obertes amb l’objectiu d’afavorir la col·laboració, la innovació i la creació de 

coneixement i de valor afegit. Hem d’apoderar a la ciutadania en l’ús de les dades obertes. 

Per últim, ens proposem en aquest mandat redactar el III Pla estratègic. Granollers 2030, que 

concreti el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest pla ha de 

basar-se en el treball en xarxa, les aliances i les estratègies compartides i serà l’oportunitat per a 

Granollers per fer de motor del canvi i contribuir a aquesta Agenda 2030 de Desenvolupament 

Sostenible amb la col·laboració de la ciutadania i altres agents. 

 

  

Projectes clau 

Desenvolupar la segona edició dels pressupostos participatius, amb 2 milions d’euros de 

pressupost. 

Crear un portal de dades de ciutat. 

Aconseguir el segell Infoparticipa anualment, que reconeix el grau de transparència. 

Elaborar i implementar el codi ètic i de conducta del personal de l’Ajuntament. 

Obrir el nou portal de dades obertes i transparència. 

Elaborar el III Pla estratègic. 

Desplegar el Reglament de participació ciutadana. 
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1 Avançar cap a una ciutat més inclusiva, amb implicació activa de la ciutadania i els agents 

socials 

1.1 Desplegar el programa de ciència ciutadana per implicar la ciutadania en els reptes de 

millora de la ciutat 
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 

sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una 

cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució 

de la cultura al desenvolupament sostenible 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

1.1.1 Fer un projecte de ciència ciutadana a un centre educatiu per avaluar l’impacte 

de la mobilitat actual de les famílies en les emissions locals i crear sinergies per 

afrontar el repte del canvi climàtic 

 

2 Afavorir la col·laboració, la innovació i la creació de coneixement i de valor afegit a través de 

l’ús de les dades obertes 

2.1 Estandarditzar catàlegs de dades per facilitar-ne la comparació 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

2.1.1 Canviar l’eina del portal de dades obertes amb dues finalitats: que sigui 

comparable amb altres administracions i que sigui més automatitzable 

2.1.2 Publicar els catàlegs de dades definits per la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies (FEMP) 

2.2 Promoure l’ús del portal de dades obertes 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

2.2.1 Donar a conèixer el portal de dades obertes de manera interna i externa 

2.2.2 Incorporar clàusules d’obertura de dades en els plecs administratius de grans 

contractes 

2.3 Promoure la reutilització de les dades 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

2.3.1 Crear un grup de treball de dades per millorar la quantitat, qualitat,  

disponibilitat i utilització de les dades 

2.3.2 Fer activitats que reflecteixin la utilitat de les dades obertes per a diferents 

agents 

 

3 Crear un Observatori de ciutat que reculli les dades de la ciutat 

3.1 Consolidar el nou Observatori local de gènere 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

3.1.1 Dissenyar un sistema d'indicadors específic i proporcionar un diagnòstic 

continuat de les desigualtats de gènere  i dels progressos cap a la igualtat 
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3.1.2 Elaborar una estratègia de difusió de la informació generada des de 

l’Observatori de gènere que permeti realitzar un debat participatiu 

3.1.3 Incloure les dades recollides al portal de dades obertes o al portal d’indicadors 

3.2 Crear un Observatori d’indicadors de sostenibilitat 
17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. 
17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els 

progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un complement dels 

indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a la formació en estadística als 

països en desenvolupament. 

3.2.1 Calcular Indicadors de gestió i seguiment dels instruments de planificació local 

3.2.2 Crear un observatori d’indicadors per al seguiment dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), per monitorització ambiental intel·ligent i 

pel seguiment d’instruments de planificació local 

3.2.3 Fer una transició dels indicadors de l’Agenda 21 Local (2019) als globals de 

ciutat en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

3.2.4 Informar a la ciutadania de l’estat del medi i la sostenibilitat local amb 

memòries i informes ambientals anuals 

3.2.5 Fer el seguiment i informar de la qualitat ambiental amb sensors locals 

(atmosfera, soroll, aigua), sensors sobre focus emissors 

 

4 Donar a conèixer els compromisos del mandat i fer-ne públic el seguiment 

4.1 Fer públic el Programa d’Actuació Municipal (PAM) i fer-ne el seguiment 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

4.1.1 Incorporar una eina que faciliti fer el seguiment del Programa d’Actuació 

Municipal (PAM) 

4.1.2 Definir el Programa d’Actuació Municipal (PAM), amb l’Agenda 2030 com a 

marc 

4.1.3 Millorar la pàgina web del  Programa d’Actuació Municipal (PAM) perquè la 

ciutadania pugui fer-ne el seguiment  

4.1.4 Retre comptes com sobre l’evolució del PAM davant la ciutadania 

 

5 Establir una relació de confiança amb la ciutadania per afrontar els nous reptes democràtics 

de les ciutats 

5.1 Complir els requisits del codi ètic dels alts càrrecs 
16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn. 

5.1.1 Publicar la informació referent dels codis ètics a través de la seu electrònica 

5.1.2 Elaborar una guia de desplegament (com desplegar-ho i com fer-ne el 

seguiment) 

5.1.3 Fer el seguiment i donar compte públicament del codi ètic dels alts càrrecs 

5.2 Implementar el codi de conducta dels treballadors/es de l’administració 
16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn. 

5.2.1 Elaborar el codi de conducta dels treballadors/es de l’administració 

5.2.2 Elaborar una guia de desplegament (com desplegar-ho i com fer-ne el 

seguiment) 
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5.2.3 Fer el seguiment i donar compte públicament del codi de conducta dels 

treballadors/es de l’administració 

5.2.4 Formar als/les treballadors/es en el codi de conducta que els implica 

5.3 Fer més usable i accessible tota la informació corporativa que es publica 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les 

lleis nacionals i els acords internacionals 

5.3.1 Definir i posar en marxa les eines per complir amb el Reial Decret 1112/2018 

sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per dispositius mòbils del sector 

públic 

5.3.2 Definir una estratègia comunicativa de transparència perquè la informació 

arribi a la ciutadania 

5.3.3 Millorar permanentment la web de transparència i indicadors 

5.3.4 Revisar i adaptar els documents informatius municipals per tal que siguin 

comprensibles per a tothom 

5.3.5 Utilitzar eines de visualització per fer més amable la informació publicada 

5.3.6 Visualitzar les dades de la ciutat a través d’un espai mensual al butlletí 

 

6 Garantir formes de governança que fomentin la cocreació en les polítiques locals 

6.1 Implementar i difondre el Reglament de participació ciutadana aprovat el 2018 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

6.2 Consolidar el Consell de Ciutat com a màxim òrgan de participació ciutadana 

6.2.1 Crear espais de trobada i treball tècniques i polítiques amb el Consell de Ciutat 

a la recerca de solucions transformadores als reptes de ciutat 

6.2.2 Garantir la comunicació i visibilitzar periòdicament la feina del Consell de Ciutat 

6.2.3 Redactar un pla de treball del Consell de Ciutat que defineixi les tasques que se 

li encomanen anualment 

6.2.4 Renovar els membres del Consell de Ciutat segons l’establert al reglament 

6.2.5 Retre comptes davant del plenari de l’Ajuntament 

6.3 Desplegar de nou el projecte de Pressupostos participatius 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

6.3.1 Desenvolupar la web de pressupostos participatius 

6.3.2 Dissenyar les properes edicions i fer-ne difusió 

6.4 Dinamitzar els diferents espais de participació existents i revisar-ne el seu funcionament 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

6.4.1 Actualitzar el reglament del Consell Municipal de Joventut promovent nous 

espais i noves formes de participació 

6.4.2 Dinamitzar la Comissió d’Espai Públic dins del Fòrum dels adolescents 

6.4.3 Potenciar el Consell Assessor d’Urbanisme com a instrument de participació i 

assessorament tècnic 

6.4.4 Promoure la participació del Consell Municipal de l’Esport en el disseny de la 

política esportiva municipal 

6.4.5 Revisar la composició i les convocatòries del Consell de la Gent Gran 

6.5 Fomentar la cocreació en els plans, projectes i programes municipals 
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11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

6.5.1 Acompanyar les iniciatives i donar els recursos necessaris a les entitats juvenils 

per crear projectes conjunts 

6.5.2 Continuar amb les comissions veïnals de seguiment de l’obra pública i 

sistematitzar-les metodològicament 

6.5.3 Crear una comissió entre l’ajuntament i els veïns i les veïnes de Palou per fer el 

seguiment del manteniment dels camins 

6.5.4 Fomentar la participació de la ciutadania en les seves festivitats així com en 

l’elaboració de les festes del futur com a gran valor patrimonial de la ciutat 

(Sant Jordi, Ascensió, Festa Major, Carnaval, etc.) 

6.5.5 Implicar activament l’espectador en els diferents processos de programació i 

activitats culturals 

6.5.6 Reprendre el programa Fem un Jardí, que promou la participació d’escolars de 

la ciutat en tot el procés de transformació de l’espai públic 

6.6 Garantir l’existència d’espais i eines de participació i cocreació 
11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i 

gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països. 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

6.6.1 Desenvolupar un projecte de ciència ciutadana per crear sinergies i afrontar el 

repte del canvi climàtic 

6.6.2 Fer un projecte de ciència ciutadana a un centre educatiu per avaluar l’impacte 

de la mobilitat actual de les famílies en les emissions locals 

6.6.3 Desenvolupar una web de participació que garanteixi la inclusió de tothom 

6.6.4 Identificar i promoure espais i canals de participació tant físics com conceptuals 

i virtuals per involucrar a la ciutadania en la co-creació de polítiques públiques 

6.6.5 Posar en funcionament el FabLab de Roca Umbert com un espai d’innovació i 

cocreació de projectes i iniciatives que reverteixin a la ciutat 

6.6.6 Potenciar les TIC com a via participativa 

6.6.7 Redactar un manual de bones pràctiques perquè els diferents serveis 

municipals garanteixin la implicació i cooperació dels diferents agents implicats 

en els projectes de ciutat 

6.7 Promoure projectes que facilitin la participació de joves i alumnat de secundària 
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 
13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 

naturals a tots els països. 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

6.7.1 Consolidar el Fòrum d’adolescents ARREL 

6.7.2 Consolidar projectes de participació estudiantil als centres de secundària a 

través del projecte Punts d'Informació i Dinamització en els Centres d'Educació 

Secundària (PIDCES) 

6.7.3 Donar continuïtat als projectes relacionats amb medi ambient, sostenibilitat i 

joventut EYES i COMPOSE 
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6.7.4 Potenciar el Consell dels Infants com a òrgan de participació i implicació dels 

més joves 

6.7.5 Treballar de manera coordinada amb els representants estudiantils i els serveis 

de l’Ajuntament 

 

7 Vetllar pel compliment de la normativa de transparència que sigui d’aplicació en l’àmbit local 

7.1 Assegurar que el portal de transparència s’adapti a les necessitats d’informació de la 

ciutadania 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les 

lleis nacionals i els acords internacionals 

7.1.1 Afegir un breu qüestionari a la web de transparència per valorar si la persona 

interessada ha trobat la informació que buscava 

7.1.2 Benchmarking per valorar altres experiències en mètodes d’informació sobre 

transparència 

7.1.3 Complir amb els requisits d’organitzacions que valoren els portals de 

transparència 

7.1.4 Garantir que els continguts del portal de transparència estan sempre 

actualitzats 

7.1.5 Obrir un nou portal de transparència amb l’objectiu d’automatitzar part de la 

informació que s’hi mostra 

7.2 Estendre normatives de transparència i codis ètics a les entitats vinculades i 

participades, EP, consorcis i prestadors de serveis 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

7.2.1 Assegurar el compliment de les normatives de transparència a les empreses 

que treballen per l’Ajuntament a través de clàusules de contractació pública 

7.2.2 Desenvolupar les eines necessàries per garantir que s’aplica la normativa 

referent a transparència 

7.3 Fer un sistema de seguiment per identificar possibles punts de millora en el sistema de 

transparència de l’organització 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

7.3.1 Sotmetre’ns a avaluacions de transparència d’organitzacions externes 

7.4 Donar resposta a les peticions de dret d’accés 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

7.4.1 Donar resposta a les peticions de dret d’accés 

7.5 Crear el sistema arxivístic del municipi 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

7.5.1 Aprovar del sistema arxivístic municipal 

7.5.2 Desenvolupar del sistema arxivístic municipal 

7.5.3 Publicar el reglament del sistema arxivístic municipal 

7.5.4 Redactar el reglament del sistema arxivístic del municipi 

7.5.5 Fer accions formatives per divulgar les funcions i tasques de l’arxiu al personal 

municipal 

7.5.6 Implicar les Oficines de Gestió per a que vetllin per la transferència dels 

expedients reglats i no reglats a l’Arxiu Municipal  
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Eix 10. Compromesa per un món més just i sostenible 
 

Granollers és ciutat oberta. Acollidora i amb vocació internacional. Solidària i implicada en la 

construcció d’un món més just.  

El treball en xarxa és fonamental per consolidar el nostre compromís amb la pau, des de Mayors 

for Peace i amb l’educació, des de Ciutats Educadores. I, per aquest motiu, ens proposem 

continuar treballant en el marc de les xarxes de ciutats: Ciutats i Governs Locals Units, Ciutats 

educadores, Alcaldes per la Pau, Ciutats pel clima.  

El treball en xarxa a nivell europeu també forma part de les prioritats de l’Ajuntament perquè 

són una oportunitat per compartir coneixement i experiències amb altres territoris que 

afronten reptes similars als nostres i per emprendre accions innovadores que contribueixin a la 

millora de la ciutat.  

Per altra banda, hem aprovat el nou Pla director de cooperació que ha permès reforçar el 

compromís solidari de la nostra ciutat i distribuir millor l’aportació de l’1 % dels ingressos propis 

i que desenvolupa una política municipal pròpia en l’àmbit de la Mediterrània, especialment 

amb els països d’origen de gran part dels granollerins i granollerines nascuts fora d’Espanya.  

En aquest sentit, Granollers també ha refermat el compromís amb l’acollida de persones 

refugiades, des de l’Ajuntament s’hi han destinat recursos i s’ha acompanyat a les entitats que 

han treballat en aquesta acollida. Tanmateix, les accions de sensibilització sobre la cooperació al 

desenvolupament i en la solidaritat a tots els nivells i el treball de recuperació de memòria 

històrica dels bombardejos que va patir la ciutat l’any 1938 i 1939, també han ajudat a establir 

aquests pilars en favor de la justícia global. 

Per últim, els ens locals estan treballant arreu per fer dels objectius globals una realitat local. 

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides l’any 2015, n’és el màxim exponent. I també ho és la Nova Agenda Urbana, 

aprovada l’any 2016 en el marc de la 3a Conferència de Nacions Unides sobre Habitatge i 

Desenvolupament Urbà Sostenible (Habitat III). Aquests marcs de treball ens han d’ajudar a 

treballar la coherència de polítiques, la transversalitat, la cooperació amb tots els agents i la 

cocreació de projectes conjuntament amb la ciutadania. 

 

 

  

Projectes clau 

Impulsar la Xarxa Europea d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, amb seu a Can Jonch. 

Alinear la política local amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i la Nova 

Agenda Urbana. 

Destinar l’1 % dels ingressos propis a cooperació pel desenvolupament. 

Liderar un projecte europeu vinculat a esport i inclusió social. 

Impulsar l’articulació de la regió metropolitana. 
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1 Comprometre’s i alinear la política municipal amb l’Agenda 2030 i altres agendes 

internacionals 

1.1 Impulsar l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de 

Granollers  
12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

1.1.1 Definir un pla d’acció intern per la implementació de l’Agenda 2030 

1.1.2 Impulsar la Nova Agenda Urbana (NAU) per garantir el dret a la ciutat, la 

qualitat de vida i la igualtat de drets i oportunitats 

1.1.3 Definir una estratègia de comunicació per difondre l’Agenda 2030 

1.2 Reafirmar el compromís polític amb aquestes agendes 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

1.2.1 Elaborar i fer públic l’informe de seguiment anual de l’alineament amb l’Agenda 

2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 

1.2.2 Participar en espais on compartir el coneixement dins la pròpia organització i 

també amb altres ciutats 

1.2.3 Promoure i aprovar un acord de Ple de compromís amb l’Agenda 2030 

1.3 Transició de l’agenda 21 local a l’Agenda 2030 
13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres 

naturals a tots els països. 

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible. 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

1.3.1 Dinamitzar el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat presentant els 

projectes de sostenibilitat més significatius 

1.3.2 Tancar el darrer pla d’acció (2009-2018) i aprovar el procés de transició a 

l’Agenda 2030 de forma transversal  

1.3.3 Dur a terme el procés de transició amb la participació de la ciutadania i amb 

persones expertes locals en desenvolupament sostenible 

 

2 Contribuir a la construcció d’un món més just i sostenible a través de la cooperació entre 

institucions i societat civil 

2.1 Establir més estratègies de cooperació amb països en vies de desenvolupament 
1.a Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot mitjançant la 

millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als 

països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, per tal de posar en pràctica 

programes i polítiques encaminats a l’eradicació de la pobresa en totes les seves dimensions.  

2.a Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació internacional més àmplia, en 

infraestructura rural, investigació agrícola i serveis d’extensió, així com en desenvolupament tecnològic i 

bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als països en 

desenvolupament, en particular als països menys avançats. 

4.c Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats mitjançant, entre d’altres, la 

cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als 

països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.  
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7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l’accés a la investigació i a les 

tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i 

les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en 

infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant. 

9.a Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients als països en desenvolupament 

per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països menys avançats, països en 

desenvolupament sense litoral i petits estats insulars en desenvolupament. 

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, perquè 

puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals. 

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, 

tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, 

entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de 

les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia. 

2.1.1 Avaluar i tancar el Pla director de cooperació 2017-2020 

2.1.2 Destinar l’1% dels ingressos propis a programes i projectes de cooperació 

2.1.3 Elaborar el nou Pla director de cooperació horitzó 2030 

2.1.4 Establir línies de cooperació amb les comunitats d’origen de persones migrades 

que viuen a la ciutat (Senegal, Marroc, Amèrica Llatina) 

2.2 Garantir l’acollida de les persones refugiades que arriben a la ciutat 
10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també 

mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades. 

2.2.1 Coordinar els programes d’acollida de persones refugiades a la ciutat amb les 

entitats que hi treballen 

2.3 Incloure l’enfocament de DDHH a les polítiques públiques 
1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnerables, tinguin 

els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, propietat i control de les terres 

i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apropiades i serveis financers, incloses les 

microfinances. 

2.3.1 Elaborar una guia d'implementació dels DDHH a les polítiques públiques 

prenent com a referència la Carta Europea de DDHH, l’Agenda Mundial de 

DDHH a la Ciutat, etc. i treballant transversalment 

 

3 Conèixer, preservar i difondre la memòria històrica de la ciutat 

3.1 Ampliar la secció de Fonts Orals amb nous testimonis 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 

3.1.1 Catalogar i posar a disposició pública tots els testimonis disponibles a la secció 

de Fonts Orals 

3.1.2 Difondre el projecte de fonts orals 

3.1.3 Realitzar noves entrevistes a persones rellevants per la història de la ciutat 

3.2 Treballar per recuperar la memòria de la ciutat 
16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis 

nacionals i els acords internacionals. 

3.2.1 Distribuir beques de recerca sobre la memòria democràtica de la ciutat 

3.2.2 Continuar amb les activitats de memòria dels bombardeigs, Guerra Civil i del 

patrimoni memorial vinculat a aquest tema 

3.2.3 Continuar recopilant la memòria històrica de Roca Umbert 
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3.2.4 Fer recerca de nous fons documentals personals, d’associacions o d’empreses 

rellevants pel patrimoni documental de la ciutat i incentivar-ne la donació o 

cessió 

3.2.5 Incorporar accions de recuperació de la memòria històrica als barris 

3.2.6 Obrir una línia de recerca per recuperar la memòria del Franquisme (1939-75)  

3.2.7 Organitzar trobades quinzenals amb el grup de treball per a descriure 

documents textuals  

3.2.8 Organitzar trobades quinzenals amb el grup de treball per a documentar 

fotografies antigues de la ciutat 

3.2.9 Recuperar i difondre la memòria de l’holocaust i dels granollerins i granollerines 

que van ser deportats 

3.2.10 Promoure les visites a l’arxiu municipal per conèixer les fonts primàries que 

ofereix, com l’eina de recerca pels treballs dels i les alumnes 

 

4 Elaborar el III Pla estratègic reflexionant conjuntament amb la ciutadania i agents sobre quin 

Granollers volem pel 2030 

4.1 Definir el III Pla estratègic, amb l’Agenda 2030 com a marc 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells 
16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 

necessitats a tots els nivells. 
17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l’accés a la ciència, 

tecnologia i innovació, i augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, 

entre d’altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l’àmbit de 

les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de facilitació de la tecnologia. 

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.  

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

4.1.1 Definir la metodologia, el model de governança i el procés participatiu en 

l’elaboració del III Pla estratègic 

4.1.2 Elaborar el diagnòstic fent ús de les dades disponibles 

4.1.3 Elaborar el document final del III Pla estratègic i fer-lo públic  

4.1.4 Aprofitar les noves eines tecnològiques per facilitar la participació 

4.1.5 Establir l’estratègia de comunicació i ampliar els canals de difusió del III Pla 

estratègic 

4.1.6 Dinamitzar la Taula intermunicipal 

4.1.7 Aprofitar els Consells ja creats per involucrar els agents 

4.1.8 Definir estratègies de comunicació segmentades segons els diferents agents 

implicats 

 

5 Fomentar l’educació pel desenvolupament sostenible tenint en compte la igualtat, la cultura 

de pau i drets humans i la sostenibilitat ambiental i econòmica cap a una ciutat més inclusiva, 

amb implicació activa de la ciutadania i els agents socials 

5.1 Assegurar que tot l’alumnat participa en els programes educatius sobre igualtat i 

sostenibilitat  
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 

sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una 
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cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució 

de la cultura al desenvolupament sostenible 

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per 

al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura. 

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació 

del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca. 

5.1.1 Crear un projecte de coeducació i diversitat afectiva en l’educació no formal 

5.1.2 Desenvolupar un pla d’accions de sensibilització sobre la diversitat funcional, 

coordinades des del Centre per a l’Autonomia Personal SIRIUS 

5.1.3 Oferir exposicions sobre qualitat de l’aire, sobre soroll, rutes quilòmetre zero 

amb geocerca de tresors (sobre l’aigua i les zones naturals periurbanes), visites 

a la tèrmica i tallers en anglès per fer un captador termos 

5.1.4 Organitzar debats en el marc de l’Espai de Debat Educatiu per reflexionar sobre 

aspectes importants de l’educació 

5.2 Promoure projectes de sensibilització i educació per la pau i la justícia global    
4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 

promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 

sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una 

cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució 

de la cultura al desenvolupament sostenible. 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 

5.2.1 Executar anualment el programa «Ciutats Defensores dels Drets Humans» 

5.2.2 Promoure la participació de joves en espais d’intercanvi internacional 

 

6 Posicionar la ciutat estratègicament a nivell supramunicipal 

6.1 Constituir aliances i sinergies a través de projectes europeus 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

6.1.1 Assessorar i acompanyar els diferents serveis en la redacció de propostes, 

recerca de socis i tramitació 

6.1.2 Difusió i comunicació dels projectes europeus 

6.1.3 Fer una recerca activa de les oportunitats de participar en projectes europeus a 

partir de les prioritats de la ciutat 

6.2 Impulsar la xarxa europea d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau 
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

6.3 Participar en xarxes i espais de col·laboració de ciutats 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

6.3.1 Donar compte a la ciutadania de la participació de la ciutat en les diferents 

xarxes 

6.3.2 Impulsar la xarxa Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau a Catalunya i 

l’Estat 

6.3.3 Mantenir els espais de cooperació i treball en xarxa a nivell local, comarcal i 

nacional 
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6.3.4 Organitzar i participar en jornades de conscienciació sobre els àmbits que 

treballen aquestes xarxes 

6.3.5 Participar activament en la Red Estatal de Ciudades Educadoras 

6.3.6 Participar activament en la xarxa de Ciutats pel Clima 

6.3.7 Col·laborar amb Ciutats i Governs Locals Units per incloure en la política 

municipal l’àmbit de la cultura de pau, l’aprofundiment de la democràcia i la 

defensa dels drets humans 

6.4 Participar activament en el marc de la conurbació i l'àmbit metropolità 
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la 

societat civil, aprofitant l’experiència i les estratègies d’obtenció de recursos dels partenariats. 

6.4.1 Col·laborar amb la Generalitat i els Ajuntaments per a l’impuls del planejament 

territorial i del planejament director a Granollers i connurbació, per al 

desplegament dels plans necessaris pel correcte desenvolupament de tota 

l’àrea urbana del baix Congost 

6.4.2 Continuar amb les reunions de treball amb els equips de govern dels municipis 

que termenegen amb Granollers: Canovelles, les Franqueses del Vallès, Lliçà 

d’Amunt, Lliçà de Vall, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, la 

Roca del Vallès i Vilanova del Vallès amb l’objectiu de compartir estratègies i 

serveis 

6.4.3 Definir estratègies compartides amb els municipis del Vallès Oriental i 

Occidental 

6.4.4 Instarem la Generalitat de Catalunya a l’activació del seguiment del Pla 

Territorial de la Regió de Barcelona i del Pla de Mobilitat del Vallès 

6.4.5 Participar activament a la xarxa de l’àmbit de la B-30 

6.4.6 Participar activament a la xarxa de l’àmbit de la C-17 


