
 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.1 Potenciar el civisme, la convivència i l'associacionisme 

 Acció Estratègica  1.1.1 Potenciar el civisme 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per a fomentar les  Campanyes de difusió dels valors de la  Millorar el respecte als espais públics,  
 actituds cíviques convivència i ciutadania mobiliari urbà i altres elements ciutadans,  
 així com dels hàbits de comportament  
 social. 

 Acció Estratègica  1.1.2 Enfortir la convivència i la integració social 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per a fomentar i  Aprofitar des de les institucipns de voluntariat Millorar els canals de comunicació entre les 
 millorar les interrelacions   i el moviment associatiu el potencial   diferents generacions de granollerins,  
 entre la gent gran i la gent  formatiu i d'experiència i la disponibilitat de  evitar l'exclusió social de la gent gran i  
 jove temps de la gent gran reforçar el moviment associatiu i cívic.. 

 Proporcionar equipaments i  
 serveis per dur a terme  
 programes d'ajut a la població  
 immigrada 

 Col·laboració amb finalitats  Obrir els serveis de la ciutat a la població  Facilitar la reinserció de sectors específics  
 educatives i de reinserció de  reclusa. de la població reclusa. 
 Quatre Camins 

 Foment de la convivència  Campanyes de difusió dels valors de  Millorar el nivell de respecte a les persones  
 ciutadana convivència i respecte a la diferència i als  diferents per raó de sexe, religió, ideologia  
 altres. o raça. 
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 Programa per a potenciar la  Actuacions per al coneixement i respecte de  Fer de Granollers un referent en integració i 
 plena integració de la població la creixent diversitat i pluralitat de la   convivència. Abordar les incipients  
  immigrant població, fent especial incidència a les etapes  actituds i plantejaments neofeixistes i  
 formatives xenòfobs d'alguns sectors. 

 Estendre els programes de  Potenciar un treball interdisciplinar entre les  Ampliar la visió d'actuació sobre els grups  
 prestacions socials a tots els  diferents àrees de l'Ajuntament (Urbanisme,  de risc al global de ciutadans 
 ciutadans i especialment a les  Serveis Socials, etc.) de manera que es  
 famílies desestructurades resolguin els problemes dels ciutadans de  
 manera coordinada 

 Programa d'atenció a la gent  Programa per a millorar els serveis públics i  Augmentar la qualitat de vida de la gent  
 gran (mapa geriàtric de la  privats a que té accés la gent gran de  gran. Planificar les necessitats en un  
 ciutat) Granollers. Anàlisi de l'oferta, pública i  context d'envelliment. 
 provada, i la demanda de residències assistides 

 Potenciació d'espais o llocs  Aprofitar els espais de relació existents per al  Facilitar espais físics per al contacte i  
 per al mestissatge (espais per  mutu coneixement entre les cultures presents 
 coneixement entre "totes" les cultures  
 al mutu coneixement entre les a Granollers, i no només per facilitar la  presents a Granollers. 
  diferents cultures presents a  integració de la població immigrant. 
 Granollers) 

 Educació integrada Anàlisi del risc d'acumulació ètnica a  Actuar de cara al perill que suposen algunes  
 determinades escoles actituds per a la creació de gethos culturals 

 Mediadors culturals La població immigrant amb més antiguitat  Actuar de cara al perill que suposen algunes  
 pot servir com a catalitzador entre les  actituds per a la creació de gethos culturals 
 diferents cultures i facilitar la integració i  
 l'accés cultural. 

 Acció Estratègica  1.1.3 Suport a l'associacionisme 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Professionals de Granollers  Vinculació dels col·lectius professionals  Aprofitar el potencial dels col·lectius  
 (vinculació dels col·legis  organitzats en el desenvolupament de la ciutat professionals organitzats implicant-los en  
 professionals de Granollers) els debats sobre el futur de Granollers. 

 Programa informatiu sobre  L'Ajuntament ha de facilitar l'accés a  Optimitzar el seguit de recursos, programes  
 ajudes culturals informacions referents a les possibilitats de  i actuacions culturals de la ciutat. Fomentar  
 subvenció per part de les administracions  la participació en la gestió cultural 
 Ajuntament, Diputació, Generalitat, Ministeri 
  i UE) 
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 Cursos de formació per la  Formar en la gestió administrativa i  Professionalitzar la gestió de les  
 gestió d'associacions i entitats  econòmica als responsables de les 
associacions associacions i entitats ciutadanes. 
 ciutadanes  i entitats. 

 Programes, espais i projectes  Augmentar la presència activa de les dones  
 d'integració de les dones a la  a la vida associativa de la ciutat 
 vida comunitària 

 Anàlisi de les necessitats del  Estudi sobre les actituds dels joves front  Descobrir les causes de la baixa participació  
 jovent en quant a  l'associacionisme: que en pensen, que  de la joventut en les associacions i les  
 l'associacionisme n'esperen, que els motiva a entrar-hi, etc. activitats que aquestes realitzen 

 Les associacions a les escoles Programa de presentació de les activitats de 
 Fomentar la participació dels joves a les  
 les associacions de la ciutat a les escoles.  associacions de la ciutat i en activitats  
 L'edat en la qual es pot tenir un major èxit és  saludables 
 segon nivell de secundària. 

 Programa de suport a les  Incrementar els instruments de suport  Donar resposta a la pluralitat i diversitat  
 associacions. institucional a les organitzacions cíviques. associativa possibilitant una millora en la  
 seva gestió i funcionament. 

 Programa de foment i  Incidir principalment en temes de formació i  Millora de la qualitat dels serveis de  
 potenciació del voluntariat especialització del voluntariat. voluntariat i augment de la participació dels 
  ciutadans en els programes de voluntariat. 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.2 Millorar la qualitat urbana de la ciutat 

 Acció Estratègica  1.2.1 Intervenir en el territori per millorar-ne la qualitat i la permeabilitat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla acabament Rondes Pla per la finalització de la Ronda Nord Facilitar l'accessibilitat a Granollers i la  
 mobilitat interna 

 Ampliar els itineraris urbans  Ampliar els itineraris urbans arbrats amb  Millora de l'espai urbà 
 arbrats espècies autòctones 

 Obertura de carrer Torres i  Obertura de carrer Torres i Bages Millora de la circulació interna de  
 Bages Granollers 

 Accessibilitat equipaments  Garantir una accessibilitat adequada als  Reforçar la capacitat d'atracció de  
 zona nordest (hospital,  equipaments de la zona nordest (deixalleria,  Granollers. Millorar la seguretat 
 tanatori, deixalleria, etc) tanatori, centre comercial,...). Conversió de  
 la C-251 en via urbana 

 Pla d'espais verds de  Crear una xarxa de places i zones verdes entre Millora del medi urbà 
 permeabilitat entre els eixos   els eixos Roger de Flor i línia ferrea  
 Roger de Flor i la línia fèrrea  Barcelona-Portbou. Trasllat del Camp de  
 Port Bou-Barcelona Futbol i de l'estació transformadora de Fecsa 

 Revisió/adquació del Pla  Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana  Recuperació del centre com a zona  
 General d'Ordenació Urbana  per afavorir les operacions de remodelació i  d'habitatge. Captació de nous residents.  
 (PGOU) recuperació i la supressió d'un model de  Millora paisatgística de la ciutat ("la ciutat  
 creixement consumidor intensiu de sòl de les mitjeres") 
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 Perllongament del carrer  
 Esteve Terrades 

 Soterrament de la via en el  Soterrament de la via Barcelona-Portbou Millora de la connectivitat interna de  
 tram c/ Josep Umbert-Pavelló Granollers. Recuperació d'espai urbà 
  de Bàsquet 

 Soterrament de la via de  
 connexió entre les línies Port  
 Bou- Puigcerdà 

 Reforçar la integració del riu a 
  la ciutat 

 Nou pont sobre el riu amb  Passarel·la sobre el riu amb capacitat per a  Reforçar la permeabilitat del riu amb  
 prioritat per als vianants  admetre vehicles. preferència a les persones. 
 (Joan Camps) 

 Acció Estratègica  1.2.2 Renovar i millorar el centre històric 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Agència de Desenvolupament  Creació de l'Agència de Desenvolupament del 
 Potenciació del centre. Recuperació de la  
 del Centre Històric centre històric: remodelació de façanes,  funció residencial del centre 
 rehabilitació d'edificis, tractament del  
 paisatge, recuperació de la memòria històrica 

 Inventari d'usos públics i  Inventari de les activitats al centre Conèixer l'oferta l'udica i de serveis del  
 privats centre. 

 Programa de peatonalització Peatonalització permanent de l'illa de  Millora de la mobilitat del vianant. Millora  
 vianants. Zones de prioritat de vianants amb  de la qualitat de vida 
 voreres més amples als carrers: Lliri, Princep  
 de Viana, Lleo, Palaudaries, St. Josep de  
 Calasanç, Guayaquil, Nou, Espi i Grau i  
 Barcelona 
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 Continuar el Pla de  Posada en marxa d'un pla de rehabilitació  Recuperació del paisatge urbà. Recuperació  
 rehabilitació del centre d'edificis i recuperació de façanes del centre com a zona d'habitatge 

 Inventari d'edificis buits i  Realització d'un inventari d'edificis buits i  Recuperació de la funció residencial del  
 abandonats abandonats centre 

 Millora del paisatge urbà Campanya d'ajuts per a la renovació de  Fer més atractiu i competitiu el centre de la 
 façanes i elements adossats  ciutat. 

 Acció Estratègica  1.2.3 Reduir els desequilibris territorials i potenciar la vida social, cultural i  
 comercial als barris 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Millora d'accés a Can Mònic 

 Elaborar un pla d'equipaments  
 amb una adequada distribució  
 territorial 

 Pont Can Gili-Terra Alta Construir un pont per a vianants que uneixi  Millora de la connectivitat interna de  
 els barris de Can Gili i Terra Alta Granollers. Millora de l'accessibilitat a Can  
 Gili i Terra Alta 

 Nou accés a Terra Alta Construir un nou accés a Terra Alta Millora de l'accessibilitat a Terra Alta 

 Redisseny de les xarxes de  Disposar d'una xarxa urbana d'autobusos amb  Millorar els desplaçaments dins la ciutat i  
 transport públic intervals de pas no superior als quinze minuts  entre ells aparcaments disuasoris i les zones  
 en totes les línies, especialment el cap de  comercials 
 setmana 
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 Permeabilització de la Ronda   Conversió de la Ronda Sud en una via urbana  Millora de la qualitat de vida dels ciutadans 
 Sud amb apantallament acústic 

 Acció Estratègica  1.2.4 Ciutat accessible 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla de desenvolupament del  Pla de desenvolupament del carril bici per  Millorar la mobilitat. Potenciar l'ús de la  
 carril bici tota la ciutat traient espai al vehicle i no als  bicicleta. Millorar la qualitat de vida 
 vianants 

 Programa d'eliminació de  Actualment ja està en marxa però va amb  Garantir l'accessibilitat i mobilitat de tots  
 barreres arquitectòniques en  retràs. Es tractaria d'impulsar el seu  els ciutadans de Granollers en tots els  
 espais urbans i edificis públics desenvolupament. edificis d'ús públic de Granollers. 

 Pla de senyalització urbana Elaboració d'un nou pla de senyalització que  Facilitar la mobilitat de vianants i vehícles 
 faciliti la mobilitat de vehícles i vianants, la  
 identificació de zones comercials, mapes de  
 zones de compra, accessibilitat als  
 aparcaments 

 Sistema d'informació Posar plafons informatius als edificis i espais  Valoritzar el patrimoni de Granollers i  
 d'interès de la ciutat. facilitar-ne el seu coneixement. 

 Pla d'aparcaments Desenvolupament del Pla d'Aparcaments amb Facilitat la mobilitat interna. Facilitar  
  creació d'aparcaments disuasoris  l'accés ales zones comercials de la ciutat 
 especialment al sud de la ciutat, d'aparcaments 
  de vehícles fora de la via i reducció de  
 l'aparcament en superfície a la zona del centre 

 Projecte per afavorir la  Millorar la mobilitat del vianant en els carrers Establir zones de prioritat dels vianants  
 mobilitat de vianants i trànsit   d'accés a la illa de vianant (Lliri, Príncep de  coincidint amb els espais de connexió entre  
 en els sentit Est-Oest Viana, Guayaquil, Lleo, Nou, Espí i Grau,  la illa peatonal i les zones d'aparcament 
 Agustí Vinyamanta, Marià Maspons, Plaça  
 Maluquer i Salvador) mitjançant l'ampliació  
 de voreres. Domini del vian 

 Accessibilitat al transport  Projecte per a millorar l'accessibilitat als  Eliminar les dificultats dels accessos als  
 públic transports públics existents a Granollers transports públics existents a Granollers,  
 orientat a la millora de la mobilitat de tots  
 els habitants en general 
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 Millora de la circulació  Reorganització de la circulació interna a  Millorar la seguretat 
 interna a l'Hospital l'equipament 

 Programa per a la millora de  Programa per a la millora de la  Consolidar el paper de Granollers 
 la complementarietat entre  complementarietat entre el servei de  
 els serveis de ferrocarril i  ferrocarril i el servei d'autobusos interurbans 
 d'autobusos interurbans 

 Acció Estratègica  1.2.5 Assegurar l'accés a l'habitatge 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per a la promoció  Projecte a promoure entre la futura Societat  Garantir l'accés a un habitatge a tots els  
 d'habitatges de lloguer de  Municipal i el Patronat de l'Habitatge. La  ciutadans de Granollers. Especialment als  
 renda baixa falta d'habitatges de lloguer de renda baixa fa  joves 
 que molts joves no puguin accedir-hi o vagin  
 fora de Granollers 

 Sistema d'informació sobre el  Projecte que vindria a complementar la  Facilitar i sistematitzar totes les  
 mercat d'habitatges entre  creació del Patronat  i la Societat Municipal  informacions del mercat local d'habitatges  
 l'administració local i els  de l'Habitatge. Desprès de detectar els  de que disposi l'administració local 
 ciutadans i ciutadanes problemes i donar solucions, cal difondre les  
 informacions. 

 Promoció d'habitage social i  Actuar de forma molt transversal sobre el  
 rehabilitació d'habitage mercat immobiliari (habitatges i sòl). Això  
 vol dir tenir en compte totes les  
 problemàtiques (condicions  
 socioeconòmiques, qualitat dels serveis, etc) 

 Creació d'un Patronat de  Òrgan encarregat de fer un seguiment del  Fer un seguiment del mercat d'habitatges de  
 l'Habitatge mercat immobiliari a través d'un "Observatori Granollers, detectar les seves disfuncions i  
  del mercat d'habitatges". També haurà de  promocionar actuacions per a la seva  
 controlar els pisos buits o edificis ruïnosos. millora 

 Acció Estratègica  1.2.6 Establir noves centralitats urbanes 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Previsió de sòl per a noves  
 activitats industrials, terciàries 
  i residencials 
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 Programa de peatonalització  Identificació i execució de nous eixos  Consolidació dels centres de barri existents i 
 dels barris comercials, lúdics i de relació ciutadana als   foment de noves centralitats. 
 barris 

 Desenvolupament de noves  
 centralitats a la ciutat  
 (Roca-Umbert, ABS Sant  
 Miquel-Mercat Sant  
 Miquel-Palau Olímpic) 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.3 Gestió ambiental de la ciutat 

 Acció Estratègica  

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Agenda 21. Gestió ambiental  Introduir criteris ambientals en la gestió de la  Assegurar la el desenvolupament sostingut  
 de la ciutat ciutat (enllumenat, reg, poda, mobiliari  de la ciutat 
 urbà,...) 

 Tractament avançat dels  
 residus sòlids coherents amb  
 les noves exigències socials 

 Espais públics periurbans Crear una xarxa d'espais lúdics periurbans  Incrementar els espais lúdics. Potenciar la  
 (Sant Bartomeu, Palou,...) qualitat de vida 

 Pla Integral per a la  Pla per a la recuperació de l'espai vital  Reintegració del riu a la ciutat. Recuperació  
 recuperació del riu Congost constituit pel riu. Recuperació del paisatge del riu com espai urbà 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.4 Accessibilitat 

 Acció Estratègica  1.4.1 Augmentar l'accessibilitat de Granollers els grans eixos de comunicació 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Garantir el desplegament de la Facilitar als ciutadans i ciutadanes l'accés a  
  xarxa de fibra òptica les noves tecnologies 

 Incrementar els serveis de  Ubicació d'una nova estació de trens a la línia  Consolidar el paper de Granollers 
 rodalies de RENFE. Nova  ferrea Barcelona-Portbou 
 estació Granollers-Les  
 Franqueses 

 Nou vial marge dret del riu 

 Nova línia fèrria per millorar  Connectar l'actual línia de mercaderies amb la  Millorar les comunicacions amb el Vallès  
 les connexions  línia prevista Mataró-Granollers convertint-la Occidental 
 Mataró-Granollers-Sabadell-T  en trànsit de passatgers 
 errassa 

 Acabament Ronda Nord 

 Estació intercanvi modal  Planificació per a l'aprofitament de les futures Augmentar l'accessibilitat de Granollers als  
 TAV-Regional  infraestructures per al TAV grans eixos de comunicació. Consolidació  
 de Granollers com a centre de referència en  
 el transport de mercaderies 
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 Desenvolupament dels laterals Reforçament de la via interpolar com a 
 Millorar l'accessibilitat a Granollers 
  de l'A7 i la via interpolar verdadera "ronda" de l'AMG 

 Pla d'aprofitament de  Ús de l'helioport del circuit de Catalunya per a Millora de l'accessibilitat externa a  
 l'Heliport del Circuit de   usos públics i privats Granollers 
 Catalunya per usos públics i  
 privats 

 Millora de les comunicacions  Millora de la via B- de connexió amb el Vallès Millorar la connexió amb el Vallès  
 amb les ciutats de   Occidental Occidental 
 Caldes-Sabadell-Terrassa 

 Desdoblament línia  
 Barcelona-Puigcerdà 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.5 Palou espai obert 

 Acció Estratègica  1.5.1 Assegurar Palou com a espai viu 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Recuperar el camí ral com a  Donar significat al camí ral Recuperar el camí ral com a element  
 element central de Palou, via  central del territori de Palou, via de servei a 
 serveis a l'activitat agrària i   l'activitat agrària i als usos de lleure i  
 els usos de lleure i esport esport. 

 Ordenar l'entorn de la  Ordenar l'entorn de la carretera per  Potenciar l'entrada sud a la ciutat. Reserva  
 carretera convertir-la en un eix que reforci la  l'entorn de la carretera del Masnou per a  
 capitalitat activitats de centralitat econòmica  
 exclusivament, per empreses de serveis o  
 indústries no contaminants. 

 Palou zona d'esport, lleure i  Definir una àrea d'esport en el territori,  Potenciar el territori de Palou com espai  
 cultura mitjançant el disseny d'itineraris culturals i de  adequat per a la realització de diferents  
 descoberta de l'entorn esports no competitius, que afavoreixin la  
 seva pràctica de forma individual o  
 col·lectiva 

 Programa de millora dels  Manteniment dels camins de Palou i  Afavorir la mobilitat dels habitants de  
 camnins de Palou reintroducció de superfície abrada Palou, el desenvolupament de l'activitat  
 agrària i els usos de lleure i esport 

 Promocionar i protegir els  Manteniment d'una estètica paisatgística de  Preservació del valor paisatgístic i ús  
 valors paisatgísticsde Palou qualitat d'aquest territori per a l'oci i l'educació  
 ambiental 
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 Acció Estratègica  1.5.2 Palou com espai d'ús comunitari 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Garantir els serveis públics  Garantir els serveis públics bàsics als nuclis  Igualtat de serveis públics bàsics amb la  
 bàsics als nuclis habitats de  urbans de Palou: transport públic, aigua  resta de la ciutat 
 Palou corrent, clavegueram, gas 

 Estudiar la possibilitat de crear Transformar les antigues escoles de Palou en 
 Crear un centre de caràcter sociocultural a  
  un centre de producció i  un centre de promoció i creació artística  Granollers orientat a la promoció i creació  
 creació artística a les antigues  (CpiCA). Espais d'assaig, plató, buc d'assaig, 
 artística 
 escoles de Palou sala d'exhibició i cessió d'espais 

 Recuperació dels elements de  Conversió d'elements emblemàtics del 
 Recuperació dels elements del patrimoni del 
 patrimoni arquitectònic patrimoni arquitectònic en equipaments   territori de Palou: Can Bassa, Torre de les  
 especialitzats en l'evolució del medi: espai  aigües,... 
 rural, granja-taller, museu de Granollers 

 Acció Estratègica  1.5.3 Reorganització de l'espai de Palou 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla especial de Palou (Serra  Redactar un pla especial (general) del territori Mantenir el territori de Palou com espai  
 Llebant-Congost)  de Palou (Serra de Llevant-Congost) que  agrícola garantint-ne el desenvolupament  
 permeti el manteniment de l'activitat agrícola però preservant la seva incorporació al  
  amb el desenvolupament d'activitats  procés urbà 
 periurbanes compatibles amb l'agricultura,  
 l"'ús comunitari" de l'espai i les 

 Preservar els nuclis urbans de  Preservar els nuclis urbans existents a Palou. 
 Implantació de residències que doni sentit a  
 Palou concentrant-hi les  Concentració de les possibilitats d'edificació  l'espai lliure 
 possibilitats que el  en aquestes zones 
 planejament prevegui per  
 edificar 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  1. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT DE QUALITAT  

 Objectiu  1.6 Granollers, pol d'excel·lència sanitària 

 Acció Estratègica  1.6.1 Millora de l'assistència primària i hospitalària 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Desenvolupament del Pla  Coordinació de l'oferta municipal i de  Integrar el CAP de salut mental amb  
 d'Atenció al Malalt Mental l'Hospital General d'atenció psiquiàtrica l'atenció hospitalària 

 Adequar l'oferta assistencial  Donar resposta al segment de demanda  
 especialitzada a les necessitats ciutadana amb creixement 
  de la població actuals i futures 

 Desplegament de les Àrees  Acabar la reforma iniciada de l'atenció  Adaptar l'atenció primària a les necessitats  
 Bàsiques de Salut primària. de la ciutat. 

 Acció Estratègica  1.6.2 Coordinació entre els diferents agents sanitaris i sociosanitaris 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Potenciar la coordinació  Creació d'instrument(s) de coordinació entre  Crear una oferta complementària entre els  
 hospitalària, atenció primària, la diferent oferta hospitalària existent a la  centres existents que garanteixi la cobertura 
  socio-sanitària i residència  ciutat (Hospital General i Policlínica)  de les necessitats d'assistència sanitària dels 
 assistida  habitants. 

 Adequació de l'Atenció  Assumir el paper que donen als ajuntaments  Tenir, i expressar davant les  
 Primària les lleis de l'àmbit sanitari en la gestió de  administracions superiors en representació  
 l'atenció primària a la ciutat. dels ciutadans i ciutadanes, una opinió  
 pròpia respecte la gestió de l'atenció  
 primària 
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 Acció Estratègica  1.6.3 Potenciació de Granollers com a ciutat de referència en l'àmbit sanitari 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Potenciació de l'atenció  Potenciació dels serveis d'hospital de dia i  Millorar l'oferta sanitària d'àmbit comarcal  
 hospitalària cirurgia major i potenciar l'atractivitat de Granollers 

 Potenciació dels serveis de  Crear serveis de medecina nuclear i resonància Ampliar l'oferta sanitària a l'àmbit  
 radiodiagnosi de l'Hospital   magnètica comarcal i potanciar l'atractivitat de  
 General Granollers 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  2. ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT  

 Objectiu  2.1 Ciutat de qualitat, administració de qualitat 

 Acció Estratègica  2.1.1 Elaboració d'un Pla de modernització de l'administració de la ciutat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla d'Usos, Espais i  Programa d'inventaris. El patrimoni de  Conèixer tots els espais i equipaments de  
 Equipaments de l'Ajuntament  l'administració sovint és un actiu subexplotat.  que disposa l'Ajuntament així com dels seus  
 i creació d'un organ de la  La quantitat i complexitat d'espais necessita  usos, per tal de rendibilitzar el patrimoni  
 gestió del patrimoni una gestió especialitzada municipal i prestar un millor servei. 

 Sistema d'indicadors de la  Inicialment s'ha de restringir als  3 o 4  Fer un seguiment de la qualitat dels serveis  
 gestió de l'Administració indicadors més significatius. No ofegar els  prestats per l'Ajuntament 
 recursos actuals de l'Administració 

 Pla de Modernització de  Com a pas previ a un pla de modernització  Tenir les informacions necessàries de cara a 
 l'Administració prèvia  administratiu o un programa de de millora de   dissenyar els plans de modernització i  
 realització del catàleg dels  la gestió dels espais i usos de l'Ajuntament, es  millora administrativa 
 serveis oferts per  necessita conèixer quins serveis es realitzen,  
 l'Ajuntament qui els fa, etc 

 Acció Estratègica  2.1.2 Sistemes de control de qualitat dels serveis municipals 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Impuls a la elaboració de  Establiments dels objectius de referència dels  Millora de la qualitat de l'administració  
 Cartes de Serveis de  serveis municipals local 
 l'administració municipal 

 Pla de Qualitat dels Serveis de  El pla haurà d'introduir nous serveis o 
 Proporcionar uns serveis amb major  
 l'Ajuntament modernitzar altres de ja existents, millorar  qualitat 
 procediments i escurçar tràmits i augmentar i  
 potenciar la formació del personal 

 17 de 43 



 Acció Estratègica  2.1.3 Imatge i comunicacions corporatives 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla d'imatge corporativa per a Actualment sembla que hi ha una manca  Centralitzar i unificar les diferents  
  les comunicacions de  generalitzada d'imatge corporativa en les  comunicacions de l'Ajuntament. Facilitar la  
 l'Ajuntament comunicacions difoses des de l'Ajuntament  seva identificació per part dels ciutadans 
 (butlletí, tríptics informatius, etc) 

 Llenguatge no sexista a les  Programa per a erradicar tota referència  Implantar un llenguatge no sexista en els  
 comunicacions públiques sexista en les comunicacions oficials de  diferents mitjans de comunicació de  
 l'Ajuntament (ràdio, butlletí, web, etc). l'Administració local 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  2. ADMINISTRACIÓ DE QUALITAT  

 Objectiu  2.2 Administració al servei de la ciutat 

 Acció Estratègica  2.2.1 Atenció al ciutadà 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Adaptació dels serveis públics  Adaptació dels serveis públics per a la atenció 
 Facilitar l'accés dels immigrants als drets de  
 per a la atenció de la població  de la població immigrada ciutadania 
 immigrada amb risc d'exclusió  
 (immigrants analfabets  
 funcionals, etc.) 

 Estudiar la millora i facilitació Finestra única significa canvi "cultural" dels  Escurçar, si es pot, els processos. Millorar  
  dels tràmits administratius  responsables de processos. Alhora implica  la qualitat de la tramitació administrativa.  
 amb l'Ajuntament a través de  analitzar l'organigrama, horaris i responsables. Fer un seguiment més "personalitzat" dels  
 la finestreta única  Primera aprox. a través de les 4 zones  processos. Simplificar passos. Atenció més  
 naturals de Granollers propera al ciutadà. 

 Acció Estratègica  2.2.2 Millora de la informació al ciutadà 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla de millora de la  Revisió dels objectius, continguts i mitjans de  Millora de la qualitat de la comunicació i  
 informació proporcionada per comunicació i informació. per exemple: Web  informació amb els ciutadans 
  l'Ajuntament Ajuntament, butlletí, personal d'atenció  
 directe, etc. 

 Granollers a l'abast. Guia per  En l'acte d'empadronament es facilita tota la  Facilitar la integració via accés a les  
 al Ciutadà informació referent als centres cívics i  entitats i activitats culturals de la ciutat 
 culturals, les associacions i les seves activitats  
 i, en definitiva, tot allò que faciliti la  
 integració. 
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 Acció Estratègica  2.2.3 Potenciació de la participació ciutadana 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Potenciar el coneixement de  
 l'Oficinna de Defensa del  
 Ciutadà (formació, serveis i  
 infraestructures) 

 Impulsar els Consells de  Impulsar i fomentar la participació  
 Participació ciutadana 

 Aprofitar les possibilitats de  Facilitar la comunicació entre ciutadans i  
 les noves tecnologies per  administració per a detectar les deficiències  
 afavorir la paricipació  dels serveis locals i impulsar la implicació  
 ciutadana ciutadana en la millora de la gestió. 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.1 Potenciar i articular les activitats econòmiques 

 Acció Estratègica  3.1.1 Potenciar la cooperació entre les entitats i institucions de Granollers 
amb  
 les empreses del municipi 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Afavorir el desenvolupament  
 de les organitzacions que  
 representen el teixit productiu 
  de la ciutat 

 Pla de promoció econòmica  Impulsar accions de cooperació  Implicar la iniciativa privada en la millora  
 de la ciutat público-privada per tal de millorar l'entorn  de l'entorn urbà 
 urbà de les zones comercials 

 Creació d'un ens aglutinador i  Creació d'un ens aglutinador de les activitats  Afavorir la cooperació interempresarial.  
 coordinador de les actuacions  econòmiques de la ciutat Potenciar les activitats econòmiques a la  
 de formació, promoció i  ciutat 
 foment 

 Facilitar la cooperació  Participació dels sectors econòmics de la  Afavorir la internacionalització de les  
 internacional amb finalitats  ciutat en fires i congressos internacionals en  empreses. Donar a conèixer la ciutat 
 comercials per mitjà d'eines  col·laboració amb el COPCA, l'ICEX i l'AVE 
 com la Cambra de Comerç,  
 Vallès Exportador, COPCA o  
 ICEX 

 Potenciació de les relacions de Potenciar les relacions entre ajuntament i la 
 Millorar la comunicació i les possibilitats  
  l'Ajuntament amb les  Intersectorial en temes com la formació, la  d'actuació conjunta entre els diferents  
 associacions empresarials seguretat en el treball, etc. agents econòmics de la ciutat 

 Potenciar el Servei d'Estudis  Aquest servei s'encarregarà de fer una selecció Fer un seguiment dels indicadors  
 Econòmics dins l'àrea de   de dades estadístiques a recollir i anàlisi i  socioeconòmics i empresarials de  
 promoció econòmica tractement d'aquestes  (projeccions,  Granollers. Disponibilitzar els instruments  
 indicadors, etc.)  dins l'entorn comarcal i  estadístics necessaris per a la promoció  
 metropoltà econòmica de la ciutat 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.2 Potenciar l'oferta industrial a Granollers 

 Acció Estratègica  3.2.1 Millorar les infraestructures de suport a les empreses 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Garanatir l'accessibilitat de les  Garanatir l'accessibilitat de les empreses a la 
 Millorar la competitivitat de les empreses  
 empreses a la xarxa de cable  xarxa de cable per permetre l'ús de noves  de la ciutat. 
 per permetre l'ús de noves  tecnologies 
 tecnologies 

 Estudiar la millor adequació de Adequar el sòl industrial i les normatives 
 Millora de la infraestructura del sòl 
  les normatives urbanístiques d'ocupació, ús i edificació a les necessitats dels 
  sectors econòmics 

 Execució del centre firal  Ubicació en el recinte firal d'un centre de  Afavorir la comercialització dels productes  
 estable (centre de negocis i  negocis i exposició permanent de les empreses de Granollers 
 exposició permament) 

 Promoure el desenvolupament Desenvolupament del polígon amb ubicació 
 Diversificació de la base econòmica local 
  de Cal Gordi-Cal Català per  d'indústria no molesta 
 afavorir la ubicació  
 d'activitats econòmiques d'alt  
 valor afegit 

 Centre de serveis telemàtics i  Transformació de l'edifici de Telefònica a  Millora dels serveis telemàtics. Introducció  
 videoconferències l'Av. del Parc en un centre de serveis  de les noves tecnologies a les empreses 
 telemàtics i un centre difusor de TIC 

 Programa de modernització i  Programa per a la millora dels serveis públics i Millorar la competoitivitat de les empreses 
 manteniment dels polígons   privats existents en els polígons (transport  
 (elaboració de mapes de  públics, xarxa fibra òptica, enllumenat,  
 qulitat dels polígons) neteja, etc.) 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.3 Potenciar el desenvolupament d'un teixit productiu de futur 

 Acció Estratègica  3.3.1 Desenvolupar programes i serveis de suport a les empreses 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Desenvolupar el Centre  Aprofundir en l'assessorament a les empreses Afavorir la diversificació de la base  
 d'Assessorament i  productiva local. Millorar la competitivitat  
 Dinamització Empresarial  de les empreses 
 (CADE) 

 Xarxa de microempreses Creació d'una xarxa de microempreses d'alt  Diversificació de la base productiva local 
 valor afegit aprofitant la implantació de la  
 fibra òptica 

 Impuls a la creació d'un centre Fomentar la col·laboració entre l'EMT i les  Transferència de coneixement del món  
  d'una oficina de tranferència  empreses acadèmic a les empreses 
 tecnològica 

 Centres de Serveis Avançats  Ubicació als poligons de centres de serveis Potenciar el desenvolupament dels poligons 
 als Poligons 

 Potenciar l'activitat firal Augmentar l'activitat firal a la ciutat amb  Potenciar les activitats empresarials i  
 l'ampliació de l'oferta amb fires amb activitat  comercials. Donar a conèixer la ciutat 
 lúdica, comercial i professional 

 Cració d'un viver d'empreses Cració d'un viver d'empreses Ampliació del teixit productiu i generació  
 d'ocupació 
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 Acció Estratègica  3.3.2 Afavorir el desenvolupament del sector terciari fent especial atenció al  
 sector de serveis avançats 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per al foment dels  Una possibilitat és la creació d'un viver  Promoure i facilitar la creació d'iniciatives  
 processos d'autocupació d'empreses per a noves iniciatives  empresarials noves 
 empresarials. Serveis prestats pel  
 centre:assessorament, formació i lloguer a  
 preu ajustat de l'espai i els serveis bàsics 

 Establir noves zones  Adoptar mesures que afavoreixin la ubicació  Afavorir la ubicació d'aquest tipus  
 d'atracció pels serveis  (Pol. Cal Gordi, Pol. V-1) d'activitat a la ciutat 
 avançats v-1, Cal Gordi-Cal  
 Català) 

 Afavorir l'aparició  Ampliar la base econòmica local amb  
 d'iniciatives empresarials que  serveis de valor afegit 
 caracteritzen els serveis a les  
 empreses 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.4 Augmentar la qualificació dels recursos humans i les opotunitats  
 d'ocupació 

 Acció Estratègica  3.4.1 Potenciar l'Observatori del Mercat Laboral 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Observatori del Mercat  Potenciar les activitats de l'observatori del  Detectar les necessitats de recursos humans  
 Laboral Mercat Laboral. Augment del seu abast a  a les empreses. Coneixement de l'evolució  
 l'AMG del mercat laboral 

 Acció Estratègica  3.4.2 Coordinació de la formació ocupacional i desplegament de noves  
 professions 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per desenvolupar el  Aprofitar els potencials de Granollers per a  
 sector cultural i de serveis de  generació d'ocupació en un sector en  
 proximitat com a nous sectors creixement 
  econòmics 

 Centre professional de  Consolidar el projecte de formació continuada Millorar la capacitació del mercat laboral de 
 formació continuada.  a la ciutat.  Granollers i ampliar les oportunitats als  
 seus ciutadans i ciutadanes. 

 Redacció del Pla de Formació  
 Continuada i Ocupacional 

 Formació en moduls  Dotar l'oferta reglada en els moduls  Millora de la qualificació dels recursos  
 relacionats amb els serveis i el formacionals en els moduls en els serveis i el 
 humans. Ajustament a les necessitats de la  
  medi ambient mediambient demanda 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.5 Guanyar noves atractivitats com a capital comercial 

 Acció Estratègica  3.5.1 Impuls del comerç a la ciutat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla de senyalització que  Elaboració de sistemes d'informació de les  Facilitar la mobilitat de vianants i vehícles.  
 identifiqui les zones  zones comercials que permeti identificar i  Localització de l'oferta 
 comercials ubicar l'oferta existent en la zona 

 Impulsar la cooperació  
 público-privada per a la  
 millora de l'entorn urbà de les  
 zones comercials (camí vell de 
  Canovelles) 

 Potenciar i modernitzar els  Pla de millora i potenciació dels mercats  Revitalització dels mercats municipals 
 mercats municipals (accessibilitat, reglaments interns,  
 climatització, senyalització,...) i els seus  
 entorns com a centres comercials  
 (mobilitat,...) 

 Promoure les activitats de  
 formació comercial amb  
 participació pública i privada 

 Pla d'actuació municipal per  Modernització i adequació del comerç als  Millora de l'oferta comercial de Granollers 
 potenciar i desenvolupar el  gustos canviants dels consumidors i als canvis  
 comerç a la ciutat en els mercats (centrals de compra, noves  
 tecnologies). 

 Pla d'orientació d'equipaments elaboració i desenvolupament del Pla  Ordenació dels equipaments comercials a la  
  comercials (POECS) d'orientació als equipaments comercials ciutat 
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 Afavorir el desenvolupament i 
  modernització del comerç de  
 barri 

 Acció Estratègica  3.5.2 Aprofitar l'atractivitat del centre com a motor del comerç 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Peatonalització del centre  
 històric amb gestió  
 especialitzada 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  3. GRANOLLERS UNA CIUTAT AMB UNA ECONOMIA MODERNA  

 Objectiu  3.6 Aprofitar les capacitats de logística i d'atractivitat a la ciutat 

 Acció Estratègica  3.6.1 Granollers, centre logístic 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Centre d'intercanvi modal de  Potenciar l'existència de la connexió entre les Desenvolupar les potencialitats derivades de 
 mercaderies  línies Barcelona-Portbou i   la posició estratègica de la ciutat 
 Barcelona-Puigcerdà i la intermodalitat 

 Trasllat de l'estació de  Trasllat de l'estació de mercaderies cap al Sud. Consolidació de Granollers com a centre de  
 mercaderies  Connexió amb la via orbital referència en el transport de mercaderies 

 Xarxa de fibra òptica Desenvolupar la xarxa de fibra òptica Millorar la competitivitat del territori.  
 Afavorir la introducció de noves  
 tecnologies 

 Acció Estratègica  3.6.2 Aprofitar les oportunitats derivades de l'existència de determinats pols  
 d'atractivitat econòmica a l'entorn de Granollers 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Circuit de Catalunya Aprofitar les dinàmiques creades pel circuit de Potenciar i/o crear equipaments d'abast  
  Catalunya supramunicipal 

 Desenvolupar un programa  
 d'atractivitat turística 
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 Aprofitar l'existència  Aprofitar les dinàmiques creades per la Roca  Creació d'un nou pol d'atracció comercial 
 d'equipaments comercials a la  Factory Shop 
 comarca (La Roca Factory  
 Shop) 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  4. EDUCACIÓ I CULTURA BASES DEL PROGRÉS DE LA CIUTA T 

 Objectiu  4.1 Aprofitar Roca Umbert per fer-ne una peça clau de l'atractivitat  
 de Granollers 

 Acció Estratègica  4.1.1 Planificar i donar continguts al projecte de Roca Umbert 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Granollers ciutat de la imatge Posicionar Granollers com a ciutat de la  Convertir Granollers en un referent del  
 imatge de Catalunya sector audiovisual a l'àrea metropolitana  
 amb Roca Umbert com a capçalera i altres  
 equipamets de suport (teatre, teatres  
 privats, Pol-Cal Gordi...) 

 Espai per a la formació  Incrementar els cursos de formació en  Augmentar la mà d'obra especialitzada en el 
 continuada audiovisuals i sectors auxiliars (demanda de   sector audiovisual i auxiliars 
 nous moduls formatius, formació no reglada,  
 programes de postgrau,...) 

 Fira de compra-venda de  Organitzar una fira de compra/venda de  Augmentar les activitats firals de la ciutat.  
 produccions audiovisuals productes, programes de les empreses locals  Reforçar el posicionament de Granollers en  
 de comunicació el sector audiovisuals 

 Formació audiovisual dins el  Tot i la saturació en l'oferta universitària de  Aprofitar l'oportunitat que pot suposar  
 projecte Roca Umbert l'àrea de Barcelona, els audiovisuals encara  Roca Umbert per dotar a Granollers d'una  
 tenen un marge important per créixer. oferta universitària específica i diferenciada 
  dins la RMB. 

 Pla de reforma i rehabilitació  Reforma i rehabilitació de l'equipament que  Crear un entorn agradable que ofereixi els  
 de l'equipament de Roca  doni valor al conjunt. Manteniment d'alguns  serveis requerits per l'equipament 
 Umbert mantenint alguns  elements  d'arquitectura industrial (tèrmica,...) 
 elements d'arquitectura   Trasllat de les entitats i serveis municipals  
 industrial ubicats 

 Pla d'Usos de Roca Umbert Definir les necessitats de la ciutat i de la regió  Adaptar l'equipament a les necessitats de la  
 metropolitana a les que pot donar resposta un realitat del món audiovisual, i dels serveis  
  equipament d'aquestes característiques.  auxiliars 
 (Trasllat de la televisió local, formació en  
 audiovisuals,...) 
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 Agència de la imatge Creació d'un organ encarregat de promocionar Desenvolupar a Granollers un cluster de la  
  Granollers com a ciutat de l'audiovisual.  indústria audiovisual 
 Responsable d'aconseguir finançament pel  
 projecte per part de les diferents institucions  
 (UE, Govern central, privats,...) 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  4. EDUCACIÓ I CULTURA BASES DEL PROGRÉS DE LA CIUTA T 

 Objectiu  4.2 Fer de Granollers una ciutat cultural. Desenvolupar la creació,  
 la difusió i la promoció cultural 

 Acció Estratègica  4.2.1 Potenciar Granollers com a centre cultural dins la regió de Barcelona 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per a difondre la  Donar-li nous espais i dates fora de les  Potenciar la festa de Blancs i Blaus.  
 festa Blancs i Blaus a altres  habituals Exportar la imatge de la ciutat a través  
 municipis d'una de les seves imatges més  
 característiques 

 Pla d'Arqueologia Urbana Pla especial de protecció del patrimoni  Conservació i manteniment del patrimoni  
 arquitectònic i arqueològic coordinat amb el  històric amb anàlisi de les possibles  
 Museu declaracions de Bé Cultural d'Interès Local  
 (BCIL). 

 Programa de  
 desenvolupament de l'Escola  
 de Música Josep Mª Rueda 

 Potenciació de les formacions 
  culturals a la ciutat (orquestra 
  de cambra, big band, etc.) 

 Catàleg de Patrimoni  Inventari del patrimoni arquitectònic de la  Facilitar la conservació, manteniment i  
 històric-artístic ciutat difusió del patrimoni arquitectònic de la  
 ciutat. 

 Creació d'una Oficina de  Centre per a coordinar i gestionar els recursos Coordinar el mecenatge de la ciutat de  
 Mecenatge  dels possibles mecenes de la ciutat forma general. No solament la cultura, sinó  
 altres activitats com ara l'esport o  
 l'associacionisme. 
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 Pla de promoció de l'oferta  El pla de reorganització de l'oferta cultural  Evitar puntes en l'oferta. Potenciar  
 cultural (Programa de  podria incloure la creació d'un Òrgan de  activitats sorgides des de gent de Granollers. 
 Promoció de Festivals  participació Administració-Associacions que   Foment de la participació dels diferents  
 Locals,...) coordini la reorganització dels espais culturals  agents en l'organització de l'oferta cultural. 
 i els seus usos 

 Acció Estratègica  4.2.2 El Teatre Auditori com a figura central de l'activitat cultural de la ciutat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla d'Usos del Teatre Auditori Definir les necessitats de la ciutat a les que  Adaptar el que queda per fer del projecte a  
 pot donar resposta un equipament d'aquestes  les necessitats de la realitat del món cultural 
 característiques  general i l'específic de Granollers. 

 Recuperar el Teatre Casino Tornar a utilitzar la caixa escènica del Casino  Generar hàbits teatrals que garanteixin un  
 com a espai de teatre resposta positiva al futur Teatre auditori,  
 oferint una programació estable i espais per 
  a assaig teatral. 

 Acció Estratègica  4.2.3 Articular l'oferta cultural de la ciutat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Pla General d'Usos i  
 Equipaments Culturals 

 Facilitació de l'accés ala  Programa de potenciació i promoció de les  Potenciar el consum i la producció cultural  
 cultura activitats socioculturals de Granollers. La seva dels ciutadans de Granollers 
  realització es pot fer des de la mateixa Àrea  
 de Cultura de l'Ajuntament 

 Diagnòstic de la demanda  Conèixer que es consumeix culturalment, on i  Conèixer bé el mercat per emprendre  
 cultural dels ciutadans de l'àrea perquè i qui ho consumeix qualsevol tipus 
d'actuació 
  de Granollers 

 Programa de Coordinació  Articulació de l'oferta global de programació  Coordinació dels agents programadors  
 Cultural de la programació  cultural estable. públics i privats per tal de consolidar hàbits  
 estable de consum cultural i millorar la rendibilitat  
 de l'oferta. 
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 Programa d'Inversions  Definició i priorització de les inversions  Identificar i donar resposta a les necessitats  
 Culturals. culturals del consum i la producció cultural a la  
 ciutat. 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  4. EDUCACIÓ I CULTURA BASES DEL PROGRÉS DE LA CIUTA T 

 Objectiu  4.3 Ciutat de lleure i esport 

 Acció Estratègica  4.3.1 Equipaments: millora i potenciació de lús 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Centre temàtic de la Festa  Crear un centre  "temàtic" dedicat a la Festa  Estendre l'ambient de la festa major tot  
 Major Major de Granollers. l'any, aglutinant les activitats de les entitats 
  al voltant de la Festa 

 Aprofitament dels pavellons  Rendibilitzar socialment els equipaments  
 esportius per a activitats de  existents 
 lleure 

 Acció Estratègica  4.3.2 Pràctica de l'esport 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Ciutat per a l'esport Millorar espais urbans com a zones esportives Facilitar la pràctica esportiva no  
  no convencionals. competitiva i de lleure (jogging, cross,  
 bicicleta...) als ciutadans i ciutadanes de  
 Granollers. 

 Formació de tècnics en l'àmbit Incrementar els cursos de formació de  Augmentar la cultura esportiva de la ciutat 
  esportiu professionals esportius (monitors, àrbitres,  
 gestors d'equipaments, directius...) 

 Decàleg de l'espectador  Material docent, elaborat amb la participació  Augmentar la cultura esportiva de la ciutat i 
 esportiu dels clubs esportius, sobre comportament als   el rendiment esportiu dels infants  
 espectacles esportius. practicants. 
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 Esport Escolar Introduir l'esport dins el currículum escolar. Recuperar l'esport no competitiu en la  
 infància i adolescència com a pràctica  
 saludable i formativa. 

 Premi a l'esportivitat. Incorporar el Premi a l'esportivitat a la Nit de Augment la cultura de l'esportivitat i  
  l'Esport. respecte a l'adversari. 

 Esport al carrer Adaptar i senyalitzar espais urbans com a  Potenciar l'espai públic com a lloc de  
 pistes esportives de caire no permanent. trobada i relació a partir de la pràctica  
 esportiva. 

 Acció Estratègica  4.3.3 Esport d'alt nivell 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Ciutat seu de competicions  Ser seu de partits de les diferents seleccions  Fer de Granollers un punt de referència en  
 esportives a nivell  esportives catalanes. l'esport català d'elit. 
 internacional 

 Potenciar les activitats del  
 Centre de Medicina Esportiva 

 Centre d'alt rendiment  Creació d'un centre per als esportistes  Augmentar l'atractivitat de Granollers  
 esportiu per a discapacitats discapacitats de competició. aprofitant les sinergies amb el Centre de  
 Medecina Esportiva. 

 Capitalitat esportiva comarcal Fer de l'esport d'elit un referent comarcal i no Ampliar el nombre de seguidors de l'esport  
  només ciutadà d'elit, tot ampliant la capitalitat de la ciutat 

 Promoció i consolidació de  Favorir la presència d'equips de Granollers en  Promocionar la ciutat i augmentar  
 l'esport d'alt nivell competicions esportives d'alt nivell l'atractivitat 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  4. EDUCACIÓ I CULTURA BASES DEL PROGRÉS DE LA CIUTA T 

 Objectiu  4.4 Potenciar l'educació 

 Acció Estratègica  4.4.1 Augmentar els nivells i les infraestructures d'educació 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Programa per a la  
 incorporació de les noves  
 tecnologies a la xarxa escolar  
 de Granollers 

 Programa per a la formació  Elaboració de projectes didàctics adreçats a les Increment de l'educació en la convivència  
 amb valors: no sexista,   escoles entre sexes 
 medi-ambiental, etc 

 Pla de millora dels  Rehabilitació dels equipament i espais i  Satisfer les necessitats de la demanda  
 equipaments de la ciutat  incorporació de doble línia. educativa de la zona. 
 (Escola Ferrer i Guàrdia, etc.) 

 Estudi per a la creació d'un  Possible integració d'aquests ensenyaments en Impulsar algun centre d'ensenyament on  
 centre d'ensenyament primari   algun centre convencional de primària i  s'integrin plenament els ensenyaments  
 i secundari que integri els  secundària. artístics tenint en compte la insuficiència  
 estudis artístics dins el  de la oferta a Catalunya. 
 currículum escolar. 

 Potenciació del Pla de  Coordinació i adequació de l'oferta de  Aconseguir que tots els ciutadans i  
 Formació d'Adults. formació d'adults.. ciutadanes de Granollers puguin accedir a  
 una formació adequada. 

 Cració d'una Escola oficial  Seguiment i impuls de l'acord per a dotar a  Planificar l'adaptació de l'Institut Antoni  
 d'idiomes. Granollers d'un centre oficial d'idiomes. Cumella per a convertir-lo en una escola  
 superior d'idiomes tenint en compte els  
 inconvenients educatius que pot suposar. 
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 Programa per aimpulsar els  
 ensenyaments de batxillerat  
 artístic en els centres  
 d'ensenyament de règim  
 ordinari 

 Estudiar l'adequació de l'oferta Planificar de forma més adequada la 
 Adequar geogràfica i socialment la ubicació  
  d'estudis primaris. coherència geogràfica de l'oferta d'estudis  de l'oferta i demanda d'estudis primaris en  
 primaris. funció de les tendències de creixement  
 demogràfic i urbà. 

 Adaptació de les escoles a la  Dotar les escoles de Granollers amb els  Incorporar les noves tecnologies en la  
 societat de la informació recursos necessaris per a incorporar les noves  pràctica de l'ensenyament reglat.. 
 tecnologies en l'ensenyament. Incorporar les  
 noves tendències d'educació en noves  
 tecnologies. 

 Programa per augmentar  Segons el diagnòstic és en aquesta etapa  Dotar a Granollers d'una oferta pública i de  
 l'oferta educativa pública  educativa que hi ha un major dèficit d'oferta  qualitat per a totes les etapes educatives  
 entre 0 i 3 anys educativa pública. (obligatòries i no obligatòries) 

 Acció Estratègica  4.4.2 Planificar la formació de caire professional amb els agents i institucions  
 implicades 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Impulsar l'aplicació i revisió  Fer del Consell Escolar Municipal  Aconseguir una formació professional amb  
 en l'oferta en formació  l'interlocutor davant el Departament  el màxim de qualitat possible. Potenciar les  
 professional (grau mig i  d'Ensenyament de la revisió del Mapa Escolar relacions entre els centres de formació i les  
 superior)  dins del Mapa   en formació professional. empreses 
 Escolar 

 Acció Estratègica  4.4.3 Assumir el projecte de fer de Granollers una ciutat educadors 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Petits però Ciutadans Assumir per part de tots els sectors públics i  Augmentar la qualitat de vida dels infants  
 privats l'anàlisi de l'adequació de la ciutat a les introduint en la vida quotidiana,  
  necessitats dels infants que es fa des d'aquesta  especialment de les administracions, el punt 
 plataforma  de vista de les necessitats dels infants. 

 Projecte Educatiu de Ciutat Elaboració d'un projecte educatiu de ciutat. Coordinar els diferents àmbits educatius de  
 la ciutat 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  4. EDUCACIÓ I CULTURA BASES DEL PROGRÉS DE LA CIUTA T 

 Objectiu  4.5 Granollers, ciutat universitària 

 Acció Estratègica  4.5.1 Activitat universitària 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Creació d'un òrgan de gestió  Constituir una entitat que es responsabilitzi  Aprofitar les oportunitats que representen  
 d'iniciatives universitàries. del seguiment i impuls de les diferents  les diferents propostes universitàries dins  
 propostes universitàries que se li puguin  una visió de conjunt. 
 presentar a Granollers. 

 Creació d'un òrgan per a la  Creació d'algun tipus d'entitat que gestioni  Garantir l'accés dels estudiants de Granollers 
 promoció dels estudiants  recursos per a la promoció dels millors   als estudis d'especialització. Creació d'un  
 universitaris de Granollers estudiants de Granollers per a que puguin  sistema de beques locals. 
 accedir als cursos d'especialització. 

 Consell Universitari de  Associació de professors, estudiants i personal Dinamitzar l'ambient universitari a la ciutat 
 Granollers.  laboral universitari resident a Granollers i la   i aprofitar el potencial del personal  
 comarca universitari resident. 

 Acció Estratègica  4.5.2 Articulació de l'oferta universitària 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Psicologia de l'Esport Coordinar amb institucions científiques una  Aprofitar el potencial esportiu de  
 anàlisi de la psicologia de l'esport aplicada a  Granollers i el nombre de practicants per  
 Granollers. ser l'objecte de l'estudi. 

 Docència i recerca lligada a  
 l'Hospital 
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 Titulació de grau superior a  
 l'Escola de Música 

 Establiment d'un Centre de  Consolidació de la presència de la UOC a la  Dinamitzar l'oferta universitària de la ciutat 
 Suport adscrit de la UOC ciutat convertint el Punt de Suport actual en   a través del Centre de Suport i gestionar  
 Centre de Suport. alguna de les noves carreres de la UOC. 

 Acords amb universitats  Aprofitar l'espai i l'oferta tècnica i científica  Ampliar i millorar l'oferta d'estudis i  
 catalanes per potenciar una  que ofereix el Museu de Ciències Naturals La  especialitzacions que es poden realitzar a  
 oferta amb cursos de postgrau  Tela per donar resposta a la demanda de 
 Granollers. 
 i mestratge postgraus de l'entorn. 

 Diplomatura en Producció i  Seguiment i impuls del projecte presentat al  Aprofitat l'ocasió que se li ofereix a  
 Gestió Industrial. Comissionat d'Universitats per a oferir  Granollers per donar aquests estudis que a  
 aquesta llicenciatura  adscrita a la UdG des de  més van molt lligats al teixit  
 Granollers. productiu-empresarial de la ciutat. 

 Estudis Universitaris de  
 Turisme 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  5. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT QUE ES VERTEBRI AMB   
 ELS SEUS ENTORNS: GRANOLLERÍ, CATALÀ I AMB PROJECCC IÓ 
  EN L'ARC MEDITERRANI OCCIDENTAL  

 Objectiu  5.1 Estructurar l'àrea urbana de Granollers 

 Acció Estratègica  5.1.1 Planificar i coordinar el desenvolupament de l'àrea 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Impuls conjunt dels municipis  
 de l'àrea de la xarxa bàsica i  
 els sistemes generals 

 Coordinació del planejament  Desenvolupament d'un planejament conjunt  Organitzar l'àrea de Granollers 
 urbanístic de l'àrea o, com a mínim coherent, entre els quatre  
 municipis 

 Coordinar les polítiques de sòl  
 residencial, comercial i  
 industrial 

 Programar de forma conjunta  
 els espais de sòl buits 

 Acció Estratègica  5.1.2 Coordinar o convenir aquells serveis de l'àrea que siguin necessaris per 
a  
 millorar la seva gestió 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Establir taules de coordinació  Establir taules de coordinació sectorial amb  Millorar la coordinació entre la xarxa de  
 entre els diferents municipis altres ciutats mitjanes ciutats mitjanes 
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 Pla de promoció econòmica  
 conjunta dels municipis de  
 l'àrea 

 Estudiar la mancomunització  Estudiar la possibilitat d'ampliar serveis com  Augment de l'eficàcia en la prestació dels  
 de serveis el d'escombraries o les línies d'autobusos a  serveis. Millorar la rendibilitat d'aquestes  
 l'àmbit metropolità de Granollers. empreses i les activitats que aquestes  
 realitzen 

 Potenciar el desenvolupament 
  del Consorci per la defensa  
 del riu Besòs i del Consorci  
 per a la gestió per a la gestió  
 dels residus del V.O. 
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 Pla Estratègic de Granollers  
 La vila oberta al futur  

 Línia Estratègica  5. FER DE GRANOLLERS UNA CIUTAT QUE ES VERTEBRI AMB   
 ELS SEUS ENTORNS: GRANOLLERÍ, CATALÀ I AMB PROJECCC IÓ 
  EN L'ARC MEDITERRANI OCCIDENTAL  

 Objectiu  5.2 Posicionar Granollers en el conjunt de la Regió Metropolitana,  
 Catalunya i Arc Mediterrani 

 Acció Estratègica  5.2.1 Comunicar des de tots els sectors una imatge coherent de la ciutat 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Participar activament en  
 l'elaboració del Pla Territorial 
  de la Regió I 

 Elaborar un Pla de Marketing  A desenvolupar A desenvolupar 
 de la ciutat 

 Reforçar la capitalitat  
 comarcal afegint al  
 reconeixement administratiu  
 propostes de serveis i  
 equipaments 

 Acció Estratègica  5.2.2 Consolidar el paper de Granollers a la xarxa de ciutats mitjanes de  
 Catalunya 

 Nom del projecte  Descripció del projecte  Objectius del projecte  

 Projectes de ciutat digital  
 (infraestructures, serveis i  
 formació) 

 Establir un Observatori  Creació d'un observatori conjunt entre  Potenciar el lideratge de Granollers al  
 d'indicadors de qualitat per a  diferents ciutats sistema català de ciutats 
 ciutats mitjanes 
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