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Els fons Next Generation 
a Granollers

L’Ajuntament de Granollers ha identificat els projectes estratègics de ciutat susceptibles de ser finançats amb els fons euro-
peus de recuperació, en base als eixos de l’Agenda Urbana. Aquesta eina proporciona un marc metodològic que permet abor-
dar els ODS des de l’àmbit d’actuació del municipi i planificar els objectius clau per al desenvolupament urbà sostenible com 
son la cohesió social, l’economia urbana sostenible, la innovació i la governança, entre d’altres.

Es tracta d’un mapa de projectes, un full de ruta que marca el camí de la transformació cap a una ciutat més saludable i 
sostenible, cohesionada i que utilitza les noves tecnologies per facilitar la vida dels ciutadans i les ciutadanes de Granollers. 
Aquests projectes impulsats per l’ajuntament es complementen amb les propostes que incideixen en el territori, presentades 
per altres entitats, i que, a més a més, es treballen cercant aliances i el finançament necessari per tirar-los endavant.

Els projectes s’emmarquen en tres eixos estratègics: Transició ecològica, Cohesió social i Transformació digital.

L’eix de Transició ecològica conté projectes de regeneració urbana i rehabilitació energètica d’edificis, desenvolupament i 
millora d’infraestructures verdes i blaves, economia circular, generació sostenible d’energia i mobilitat sostenible.

Els projectes de l’eix de Cohesió social es concreten en l’aplicació de tecnologia i digitalització de serveis socials per avançar 
cap a nous models que millorin la qualitat de vida de diferents segments de població, nous equipaments per a l’atenció de 
persones amb factors de vulnerabilitat i l’impuls d’una oferta de formació professional per fomentar l’ocupació juvenil.

L’eix de Transformació digital s’articula entorn a l’impuls d’un observatori de ciutat i centre d’anàlisi de dades que ha de 
permetre millorar en la gestió de les polítiques i actuacions municipals. Així com en la modernització i transformació digital de 
l’Ajuntament de Granollers, per aconseguir una prestació més eficient dels serveis públics i incrementar així el seu potencial 
tractor sobre la transformació del teixit productiu.

La Unió Europea va aprovar el 21 de 
juliol de 2020 el Pla de recuperació 
per a Europa amb l’objectiu de res-
pondre de manera conjunta i coor-
dinada a la crisi social i econòmica, 
reparant els efectes causats per la 
pandèmia de la COVID-19. Es tracta 
d’un instrument d’estímul econòmic, 
els fons Next Generation EU (NGEU) 
dotat de 750.000 M€ que es desti-
naran als estats membres durant 
el període 2021-2026. Amb aquests 
fons, juntament amb el marc finan-
cer plurianual 2021-2027, es pretén 
que l’Europa post-pandèmia sigui 
més ecològica, més digital i més 
resilient als canvis i reptes del futur. 
Un programa que es construeix 
prenent com a base l’Agenda 2030 i 
els ODS.

Les entitats beneficiàries d’aquests fons europeus estan obligats a complir amb els 7 principis de gestió en la planificació i 
execució dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència: 

1. Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
2. Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
3. Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH)
4. Pla de mesures antifrau
5. Compatibilitat del règim d’ajudes dEstat i prevenció del doble finançament.
6. Identificació dels beneficiaris
7. Comunicació. 

L’Ajuntament de Granollers els compleix i s’ha presentat a 18 convocatòries, de les quals ja 
han estat concedides subvencions per a 8 projectes i la resta estan a l’espera de resolució.
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El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en data 27 de juliol del 2021, va aprovar el protocol de col·laboració 
amb la Secretaria General d´Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana per elaborar el pla d´acció de l´Agenda Urbana a Granollers. Aquest marc de treball s’integra en el 
procés d’elaboració del pla estratègic Granollers 2030, amb l’objectiu que l’Agenda Urbana es converteixi 

en un instrument que tradueixi en actuacions concretes i aterri de forma efectiva els objectius de sostenibi-
litat social, econòmica i mediambiental. 

La finalitat és  avançar cap a un territori més saludable, sostenible i cohesionat, mitjançant la participació i el 
compromís del conjunt de la ciutat: administracions, empreses, entitats i ciutadania.

Prenent com a referència els objectius de l’Agenda Urbana i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 
s’ha fet un treball d’identificació dels reptes de Granollers amb horitzó 2030, que es converteixen en el punt de 
partida per al procés d’elaboració del pla. Són reptes transversals i tenen una perspectiva integral, en què cadas-
cun contribueix i depèn dels altres.

• Fomentar la transició ecològica i fer front a l’emergència climàtica

• Treballar per a la prosperitat econòmica i la redistribució de la riquesa

• Promoure la igualtat d’oportunitats i de cohesió social

• Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública

Convocatòria:  Projectes pilot de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana espanyola

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Rehabilitació Habitatge i Renegeració Urbana

Inversió: 6. Projecte Pilot Agenda Urbana Espanyoles

Objectius

Des de Granollers es vol elaborar un pla d’acció per a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, que pugui 
servir de guia per a altres entitats locals, i que disposi d’un model de governança participativa, a través del procés 
d’elaboració del Pla estratègic Granollers 2030.
 
Aquest Pla estratègic Granollers 2030, té quatre elements pilars:

• Està alineat amb les agendes globals com l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda Urbana.

• Té un lideratge distribuït, amb una direcció col·legiada formada per tres persones comissàries externes a 
l’ajuntament, dues persones de l’àmbit acadèmic, i dues persones de l’equip de l’ajuntament.

• Impulsa un procés participatiu obert a la ciutadania.

• Estableix missions de ciutat, que són objectius amb una visió transversal i vocació transformadora, que han de 
ser compartits per diversos agents.

Les accions, que han de donar resposta als reptes transversals, s’han d’elaborar i desenvolupar a partir del treba-
ll col·laboratiu de tots els agents.  Amb l’objectiu d’escoltar les veus, opinions i aportacions de tots els sectors de 
la ciutat, així com garantir la transparència i el retiment de comptes de tot el procés d’elaboració, s’han dissenyat 
espais i òrgans de governança, espais de deliberació, esdeveniments i activitats de participació ciutadana i espais 
d’informació i comunicació.

Accions

Descripció

Fites i cronograma

Identificació de projec-
tes transformadors i 
transversals de ciutat

MARÇ 2021-
JUNY 2021

MARÇ 2021 -
 JULIOL 2021

Disseny de la metodo-
logia per a l’elaboració 
del pla i aprovació del 
document inicial

Desenvolupament i redac-
ció dels projectes alineats 
amb l’AUE: renaturalitza-
ció, mobilitat elèctrica i 
oficina de la dada

JULIOL 2021 - 
DESEMBRE 2021

OCTUBRE 2021 -
 ABRIL 2022

Desenvolupament de les acti-
vitats de participació, sessions 
de treball dels grups motor, 
debat del consell de ciutat i 
redacció final del document 
Misiones Granollers 2030

Aprovació del document 
de missions Granollers 
2030

MAIG 2022

JUNY 2022 -
 SETEMBRE 2022

Compilació de tots els 
documents i elabo-
ració del Pla d´Acció 
d´Agenda Urbana

Finançament

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 200.000€

Desembre de 2021: Aprovació de la llista de projectes admesos per a l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció Local 
de l’Agenda Urbana espanyola, per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.  

10 11



Projectes Next Generation a Granollers.
Estat d’Execució. 26.09.2022

Projectes Next Generation a Granollers.
Estat d’Execució. 26.09.2022

En relació amb la creació de carrils per a bicicletes per 
ampliar i connectar la xarxa existent:

· Augmentar la participació de la bicicleta al conjunt de 
mitjans de transport d’ús habitual, amb la creació de les 
infraestructures i amb la gestió de trànsit necessària per 
garantir i promoure’n l’ús quotidià.

· Ampliar les xarxes de carrils bici i facilitar la connexió 
ininterrompuda de la xarxa de carrils bici, unint el centre 
i la perifèria, per irradiar-ne l’impacte al màxim territori 
possible.

El projecte proporcionarà als vianants espais urbans en pro 
de la mobilitat sostenible, la seguretat i facilitarà l’accessibi-
litat en relació amb la permeabilització de barreres urbanís-
tiques, alhora que crearà un gran itinerari de vianants que 
connectarà el centre de Granollers amb el barri de la Font 
Verda, cosa que pacificarà espais i dotarà de més seguretat, 
amplitud i accessibilitat les infraestructures urbanístiques 
i resoldrà la connexió entre diferents nodes generadors de 
mobilitat del centre històric i els afores; reduirà els obs-
tacles i salvarà barreres urbanístiques verticals a favor de 
l’accessibilitat d’un barri amb població altament envellida 
i vulnerable pel que fa a necessitats de mobilitat; també, 
millorarà la qualitat de l’entorn i el paisatge urbà, sense 
fraccionar el territori, reduint el soroll i altres elements.

Convocatòria:  Implantació de Zones de Baixes Emissions i la Transformació Digital i Soste-

nible del Transport Urbà

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component:  1. Pla de Xoc Mobilitat Sostenible, segura i connectada en entorns urbans i metropolitans

Inversió: 1. Zona de Baixes Emissions i transformació del transport urbà i metropolità

Objectius

La ciutat de Granollers es troba en una zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric, segons la classi-
ficació de la Generalitat, per haver superat les concentracions de partícules i òxids de nitrogen a l’aire per 

sobre dels valors legislats. 

Les concentracions de diòxid de nitrogen (dades 2021) oscil·len entre 26.6g/m3 i 46.1g/m3, amb una mitja-
na de ciutat de 34.4g/m3, i 7 punts tenen concentracions superiors a 40g/m3, valors per sobre dels recoma-

nats per l’OMS. 

Segons dades del recent PMUS, les emissions CO2 associades a la mobilitat urbana (sense considerar les 
vies interurbanes) són de 36.621tn/any. Aquestes dades demostren clarament la necessitat d’implantar 

aquest projecte per millorar la qualitat de l’aire. 

La present sol·licitud inclou actuacions destinades a dissuadir de la utilització del vehicle privat contami-
nant a l’entorn urbà, i a millorar l’accessibilitat i la connexió entre pols generadors de mobilitat.

L’Ajuntament de Granollers veu imprescindible fomentar els desplaçaments a peu i amb bicicleta al centre de la ciutat com 
a pas previ i complementari a la implantació de la ZBE el 2023, que s’està desenvolupant en paral·lel. Per això, és important 
dur a terme aquesta inversió en infraestructures competitives, ben dissenyades, de qualitat i amb impacte, que promoguin 
la mobilitat activa, l’accessibilitat, la reducció del soroll, que facilitin la multimodalitat i que prioritzin el progrés econòmic, i la 
cohesió social, mediambiental i territorial.

Protegir el clima, el medi ambient, la salut i el benestar col·lectiu, l’equitat, l’economia del bé comú; en definitiva, la mobilitat 
urbana sostenible és l’objectiu primordial del projecte plantejat, que suposa la continuació d’una estratègia integral desenvo-
lupada des de fa dècades de manera ininterrompuda, a través de projectes a escala nacional i europea.

Descripció

· Adequar l’espai urbà per consolidar i estendre la superfície 
pacificada, amb la promoció de millors itineraris de via-
nants, de reducció prioritària de la mobilitat motoritzada, i 
les seves connexions centre-afores/serveis essencials.

· Disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica; reduir 
els contaminants atmosfèrics PM10, NOx i NO2 procedents 
del transport contaminant amb un impacte que pugui ser 
mesurat; destinar més superfície d’espai públic segur i ac-
cessible per fer els desplaçaments a peu; reduir l’accidenta-
litat imputable als mitjans de transport motoritzats amb la 
promoció dels desplaçaments amb mitjans no motoritzats 
per una infraestructura de vianants ben connectada amb 
els nodes generadors de mobilitat i les diferents àrees de la 
ciutat.

· Controlar i assegurar el compliment de la missió principal 
per la qual s’instal·len: calmar el trànsit rodat per millorar 
la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica gràcies 
a l’adequació de la infraestructura urbanística per promo-
cionar la mobilitat sostenible i disminuir la presència de 
vehicles contaminants.

· Recollir informació sobre la mobilitat per millorar la gestió 
del trànsit a la ciutat.
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Fites i cronograma

Ampliació i millora de la infraestructura ciclista a Granollers

Ampliació de la xarxa d’itine-
raris de bicicletes (c. Torras i 
Bages i av. Estació del Nord)

AGOST 2021 
- MARÇ 2023

FEBRER 2021 -
NOVEMBRE 2022

Aparcaments segurs per a bicicletes

Pla de comunicació i 
sensibilització

GENER 2022 - 
MARÇ 2023

Peatonalització d’espais urbans i millora de l’accessibilitat 
amb la permeabilització de barreres urbanístiques

Finançament

Rampes al c. Carles Riba per 
millorar l’accessibilitat al barri 
de la Font Verda (fase 2)

NOVEMBRE 2021 
- ABRIL 2022

AGOST 2021 -
NOVEMBRE 2022

Passeig de la Muntanya

Ampliació i millora de la infraestructura ciclista a Granollers

Pacificació dels carrers Sol i Unió 

JUNY 2021 - 
JUNY 2022

OCTUBRE 2021 -
JUNY 2022

Pacificació del carrer Castella

Millora dels camins escolars

JUNY 2021 - 
JUNY 2022

Implantació de sistemes d’execució

Adquisició i obres d’instal·lació de càmeres de control

GENER 2022 - 
DESEMBRE 2023

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 2.628.577,38 €

Febrer de 2022: aprovació de la llista de projectes admesos per elaborar projectes de zones de baixes emissions per part 
del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. 

Es defineixen 4 conjunts d’actuacions:

Actuació 1: Construcció de nous carrils bici per ampliar i connectar la xarxa ciclista municipal, amb la integració dins la xarxa 
de transport públic municipal per fomentar el transvasament modal i unir els grans pols generadors de mobilitat. S’inclou 
en aquesta actuació el condicionament de zones urbanes, i la instal·lació de la senyalització i de nous aparcaments segurs i 
digitalitzats per a bicicletes.

Actuació 2: Peatonalització d’espais urbans en pro de la mobilitat a peu, la millora de la seguretat, facilitar mitjançant ram-
pes mecàniques l’accessibilitat en relació amb la permeabilització de barreres urbanístiques i connectar pols generadors de 
mobilitat centre-perifèria.

Actuació 3: Actuacions destinades a calmar el trànsit rodat mitjançant accions de pacificació i creació d’itineraris de connexió 
entre barris (carrers Sol, Unió i Castella) i millores destinades a la mobilitat sostenible en entorns escolars, per disposar 
d’itineraris ben senyalitzats, accessibles i segurs per fomentar els desplaçaments sostenibles i l’autonomia dels escolars.

Actuació 4: Instal·lació de càmeres de control per assegurar que es compleix l’objectiu darrer: calmar el trànsit rodat i reduir 
pressió a la zona pacificada del centre.

Accions
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L’objectiu general és multiplicar la infraestructura 
verda urbana incorporant espais d’oportunitat que 
sorgeixen de l’aplicació del pla de superilles i la mean-
drificació del riu.

La intervenció té els objectius següents:

a) Multiplicar la biodiversitat eliminant l’encaixonat 
del riu Congost. L’encaixonament formigonat del curs 
de l’aigua del riu Congost impedeix l’increment de la 
biodiversitat que es crea quan el riu es meandrifica.

b) Crear una mota de terra i vegetació que connecti de 
manera natural (avui és un mur de formigó) la llera del 
riu amb el parc Congost.

c) Renaturalitzar el Parc Congost en general, elimi-
nant, a més, un vial asfaltat de cotxes i aparcaments 
(643 m) que recorren el parc de nord a sud en paral·lel 
al riu.

d) Renaturalitzar dues superilles limítrofes al parc 
(amb arbrat i vegetació arbustiva) i crear les millors 
condicions d’habitabilitat i socioeconòmiques, elimi-
nant la circulació del trànsit de pas i creant un espai 
pacificat (10 km/h) de (11,4 ha) per a l’exercici de tots 
els drets ciutadans: entreteniment (entre ells, el joc 
dels infants), l’intercanvi (el mercat, les terrasses, 
etc.), la cultura i l’art, l’expressió democràtica (l’àgora) 

Convocatòria:  Fundación Biodiversidad, F.S.P., per a fomentar actuacions dirigides a la rena-

turalització i resiliència de ciutats espanyoles

Política Palanca: 2.Infraestructures i ecosistemes resilients

Component:  C4. Conservació i restauració d’ecosistemes i la seva biodiversitat / C5. Preservació de 

l’espai litoral i el recursos hídrics

Inversió: C4.I3 Restauració d’ecosistemes i infraestructura verda / C5.I2 Seguiment i restau-

ració d’ecosistemes fluvials, recuperació d’aqüífers i mitigació del risc d’inundació

Objectius

L’ús i el gaudi dels nous espais verds millorarà el benestar emocional, disminuint l’estrès i afavorint la 
socialització i la trobada intergeneracional. 

La dotació equilibrada d’espais d’estada i descans i la seva fàcil accessibilitat permet incorporar la natu-
ra a les cures de proximitat de persones dependents.

Els nous espais esportius i de lleure en contacte amb la natura afavoreixen l’exercici a l’aire lliure i dis-
minueixen el sedentarisme a totes les edats.

La substitució d’espai destinat al trànsit motoritzat per passeigs i vies ciclistes segures i atractives, 
fomenten la mobilitat activa i l’activitat física.

La reducció de la velocitat del trànsit motoritzat (30 i 10 km/h) millora la qualitat de l’aire, disminueix el 
soroll i redueix la taxa d’accidents greus i mortals.

El projecte CONNECTA CONGOST NATURA 2025 (CoCoNat25) promou formes de vida i comportaments 
més sostenibles i saludables. El projecte de superilles afavoreix els mitjans de transport més soste-
nibles evitant els impactes sobre el medi ambient (reducció del consum energètic, emissions de CO2, 
contaminació ambiental, soroll, etc.) i potenciant el comerç de proximitat que, amb la implantació de les 
superilles, sempre s’incrementa.

El projecte, a més, reforça i expandeix el Sistema d’Infraestructura Verda per tota la ciutat, garantint 
una distribució equitativa del verd urbà (parcs, passejades arbrades, horts) que promou activitats de 
lleure de proximitat en contacte amb la natura, generant benestar i millorant la qualitat de vida per a 
tota la ciutadania.

i el desplaçament a peu i amb bicicleta.

e) En paral·lel, i a partir de l’avaluació de l’efectivitat 
d’aquestes solucions, el projecte definirà una proposta 
per a la renaturalització de les superilles a nivell de 
tota la ciutat que multiplicarà la infraestructura verda 
de Granollers.

Objectius específics:

· Reforçar la infraestructura verda urbana mitjançant 
la incorporació de nous espais d’oportunitat per a la 
renaturalització derivats de la implantació del model 
de superilles

· Millorar els serveis ecosistèmics i de la connectivitat 
verda

· Crear les millors condicions d’adaptació al canvi 
climàtic, afavorint el lleure actiu en contacte amb ele-
ments naturals

· Avançar en la mitigació

· Millorar l’habitabilitat i els espais saludables en el 
marc de les superilles

· Incrementar l’activitat econòmica de proximitat

Descripció

El projecte renaturalitzarà el riu Congost meandrificant-lo i connectarà el riu amb el parc Congost, a partir de la 
creació d’un talús i una mota de terra i eliminant una carretera asfaltada i zones d’estacionament, de manera que 
estendrà el verd i l’habitabilitat a dues superilles creant una cobertura ombrejada amb la plantació d’arbrat.
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Accions

Totes les accions del projecte estan orientades a impulsar la transferència d’aquest procés de renaturalització a tota 
la ciutat. L’actuació al riu Congost es projecta per ser estesa de manera similar a tot el tram que discorre pel terme 
municipal. La renaturalització del parc i les solucions a aplicar serviran d’exemple per aplicar-les a la resta de parcs 
de la ciutat. El projecte de les superilles serà l’exemple a seguir al conjunt de teixits urbans de Granollers i el corredor 
projectat a l’acció A1.

Es pretén obtenir conclusions susceptibles de ser replicades a altres ciutats que estiguin definint i abordant estratègies 
d’infraestructura verda, renaturalització i nous models de mobilitat urbana.

Els indicadors de monitorització i avaluació que el projecte defineixi són també instruments i eines rellevants per afavo-
rir-ne la replicabilitat a altres ciutats.

El projecte planteja dos tipus d’acció que es desenvoluparan en paral·lel: una acció d’anàlisi per a la planificació a esca-
la ciutat (A) i una acció demostrativa, que transformarà una àrea urbana mitjançant la seva renaturalització (B).

L’acció planificadora (A) del projecte, permetrà quantificar (a partir del desenvolupament de l’acció demostrativa) en 
quina mesura la implantació de les superilles millorarà la connectivitat natural de la infraestructura verda de la ciutat i 
en quina mesura s’incrementarà la biodiversitat amb l’extensió de la meandrificació del riu a tot el terme municipal.

L’acció planificadora del projecte incorporarà una xarxa de corredors interns que connectaran tots els espais verds 
(2.101.852 m2) entre si, conformant un autèntic sistema verd.

L’acció demostrativa (B) del projecte millorarà notablement la infraestructura verda de Granollers i la connectivitat entre 
els elements naturals, ja que transformarà la llera del riu en 300 m de longitud i 21.000 m2 de superfície connectant 
amb el parc annex (ara segregat per un vial i zones d’estacionament) fins a assolir i unir les 2 superilles a partir de la 
naturalització de carrers i passeigs durament urbanitzats.

A més, ampliarà i reforçarà la infraestructura verda transformant 5.379 m2 de carrers de l’interior de 2 superilles en 
“catifes verdes”

A.1. Determinació, caracterització i classificació per tipologies dels espais d’oportunitat generats per la materialització 
de la formulació de superilles al conjunt de la ciutat, avaluant-ne el caràcter transformador.

B.1 Renaturalitzar el riu Congost i connectar-lo naturalment amb la ciutat.

Millorarà notablement la infraestructura verda del riu Congost, ja que transformarà un tram del riu avui artificialitzat i 
crearà les condicions idònies per multiplicar la biodiversitat tant aquàtica com de ribera.

B.2 Renaturalitzar el parc Congost

Millorarà l’estat de naturalització del parc del Congost, ampliant-ne la superfície i incloent-hi espècies adaptades al 
canvi climàtic, multiplicadores de biodiversitat (espècies pol·linitzadores, etc.). Eliminarà una carretera i l’aparcament 
existent i integrarà la superfície que ocupa al parc de manera naturalitzada.

B.3 Implementació de 2 superilles contigües al parc i al riu

Ampliarà la infraestructura verda a través de la transformació en “catifes verdes” de diversos carrers interiors de les 2 
superilles adjacents. Aquests carrers verds connectaran amb altres espais verds del SIVU de Granollers.

B.4 Naturalització d’un connector urbà

Crearà una connexió verda arbrada que travessarà el municipi d’est a oest.

L’acció demostrativa del projecte naturalitzarà una superfície total de 66.880 m2, distribuïda de la manera següent:

• 21.000 m2 de superfície de riu naturalitzada

• 11.700 m2 de prada

• 7.300 m2 d’arbusts

• 26.880 m2 de superfície permeable

• 1.700 m de passejades arbrades sobre superfície permeable

Fites i cronograma

A1. Redisseny i actualització 
del Sistema d’Infraestructura 
Verda de Granollers

SETEMBRE 2022-
OCTUBRE 2025

SETEMBRE 2022 -
 DESEMBRE 2023

B1. Alliberament fluvial del 
riu Congost en el tram urbà

B2. Naturalització del parc 
del Congost i el passeig 
Fluvial

SETEMBRE 2022 - 
OCTUBRE 2025

SETEMBRE 2022 -
 MAIG 2025

B3. Creació de superilles en el 
barri de Primer de Maig

Finançament

B4. Naturalització de connec-
tors urbans

SETEMBRE 2022-
MAIG 2025

SETEMBRE 2022 -
 NOVEMBRE 2023

C1. Pla de Governança i 
Participació

C2. Pla de comunicació i 
Sensibilització

SETEMBRE 2022 - 
NOVEMBRE 2025

FEBRER 2023 -
 OCTUBRE 2025

C3. Pla de Medició i seguiment 
d’indicadors

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 3.147.891,82 €

El 20 de maig de 2022 el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Fundació Biodiversidad 
FSP va aprovar la resolució provisional d’ajudes a municipis per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i 
resiliència de les ciutats espanyoles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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Projectes Next Generation a Granollers.
Estat d’Execució. 26.09.2022

Es redueix de manera directa la demanda energètica de l’edifici, i el consum, com també es posa en major valor 
les energies renovables que ja disposa el centre com són la instal·lació solar fotovoltaica per a l’autoconsum a les 
dues cobertes i connexió a la xarxa Nord de calor amb biomassa.

Convocatòria: Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis exis-

tents (PREE)

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió: 3. Rehabilitació energètica edificis (PREE)

Objectius

Granollers rep una subvenció de 592.370,62 € en el marc del Programa d’ajuts per a actuacions de reha-
bilitació energètica en edificis existents (PREE), vinculat al Fons Next Generation, i gestionat per l’Insti-

tut Català de l’Energia (ICAEN).
Aquesta subvenció s’ha atorgat per al projecte de rehabilitació energètica de l’Escola Municipal de Tre-
ball que preveu desenvolupar diferents actuacions d’aïllament tèrmic i substitució de lluminàries, que 

comportaran un estalvi energètic d’un 60%, 406.033 Kwh/any i una reducció de 104,45 tones de CO2 l’any. 
Les actuacions permetran avançar cap a un equipament que assoleixi ser autosuficient energèticament 

gairebé al 100%.

Eixos principals del projecte de millora de l’eficiència energètica de l’Escola Municipal de Treball:

· Aïllament tèrmic de l’edifici (envolupant tèrmica)
· Instal·lacions d’il·luminació

Descripció

Aïllament de l’edifici: 

Les actuacions d’aïllament tèrmic de l’EMT abasten l’estructura exterior de l’edifici, per tant, no afecten ni modifi-
quen les condicions estructurals i funcionals de l’edifici. 

En aquest eix d’actuació es preveu: 

· Solució de les infiltracions dels tallers mitjançant la  col·locació de rivets a les portes exteriors.
· Aïllament de les cobertes dels dos edificis.
· Aïllament exterior de les façanes dels dos edificis.
· Aïllament del terra amb contacte amb el  terreny.
· Canvi de fusteries exteriors de l’edifici nou.
· Incorporació d’un cancell d’entrada i  aïllament dels forjats de la passarel·la que uneix els dos edificis.
· Aïllament del forjat de la  passarel·la que uneix els dos edificis a través d’un sistema de fals sostre exterior.

Accions

Actuacions d’instal·lació d’il·luminació:

Les actuacions d’enllumenat interior de l’Escola Municipal del Treball es basen en la substitució de la tecnologia 
convencional per tecnologia LED, mantenint les característiques i estètica de l’enllumenat actual. A excepció d’al-
gunes sales on és necessari un canvi en la distribució i  la instal·lació d’alguns punts nous de llum, per tal d’acon-
seguir un resultat lumínic de lluminositat i uniformitat d’acord amb la normativa. 

· Substitució de les 757 lluminàries amb tecnologia convencional per led tractant de mantenir l’estructura actual. 
· Instal·lació de noves lluminàries led per tal de complir nivells lumínics en aquells espais  on la distribució inicial 
no proporcioni la lluminositat i uniformitat necessària. 
· Substitució  de les lluminàries actuals amb tecnologia convencional per una solució tècnica amb estructura dife-
rent per tal d’aconseguir un resultat lumínic d’acord amb la normativa. 

Per tal d’optimitzar el funcionament de l’enllumenat, es preveu instal·lar un sistema de control mitjançant detec-
tors de presència, reguladors de lluminositat manuals o per sonda de nivell lumínic, que permeti la gestió intel·li-
gent de l’enllumenat de diverses zones i, per tant, assolir un estalvi energètic superior. 

Fites i cronograma

JULIOL 2022-
GENER 2024

Finançament

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 592.370,62 €

El 20 de maig de 2022 el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Fundació Biodiversidad 
FSP va aprovar la resolució provisional d’ajudes a municipis per a fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i 
resiliència de les ciutats espanyoles en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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Estat d’Execució. 26.09.2022

Es defineixen 2 projectes diferents segons la línea de subvenció on s’emmarca (Línia 4 i Línia 5)

L4: Modernització del lloc de treball en mobilitat i accés al cloud a l’Ajuntament de Granollers

L5: Implantació d’un sistema de seguretat de les infraestructures, les comunicacions i els serveis digitals.

Els projectes es basen principalment en:

En el cas de la Línia 4, l’objectiu és dotar les administracions locals de les infraestructures tecnològiques ne-
cessàries per modernitzar-les, per tal d’assegurar la disponibilitat en qualsevol circumstància i d’adaptar la capa-
citat disponible a les necessitats existents en cada moment, contribuint-hi a desenvolupar la connectivitat digital, 
l’economia de la dada i la intel·ligència artificial a les administracions.

En el cas del projecte de la Línia 5, l’objectiu és garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i 
serveis digitals prestats per les administracions públiques i millorar les seves capacitats de prevenció, detecció i 
resposta davant d’incidents de ciberseguretat.

Convocatòria: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les 

Administracions de les Entitats Locals 2021

Política Palanca: 4. Una Administració per al segle XXI

Component: 11. Modernització de les administracions públiques

Inversió: 3. Transformació Digital i Modernització del Ministeri d’Hisenda i Funció Públi-

ca i de les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals

Descripció i objectius

Per modernitzar l’Administració pública no n’hi ha prou amb dotar-la tecnològicament, sinó que cal re-
convertir i redefinir els processos i els procediments interns per aconseguir una gestió millor que suposi 

l’alliberament de recursos d’acord amb un model de millora contínua de l’administració pública. També 
cal reformar el marc normatiu per reduir la temporalitat i reforçar el capital humà que treballa al sector 
públic, així com millorar els instruments de cooperació interterritorial. Aquests són objectius compartits 

amb el projecte, que pretén millorar l’eficiència i l’eficàcia, redefinir la gestió pública i alliberar recur-
sos per al desenvolupament d’accions amb més valor afegit.

Línia 4: Modernització del lloc de treball i accés al 
cloud

Implementar l’entorn de treball en cloud per a tots 
els treballadors per millorar la seguretat, mobilitat i 
eficiència a la feina.

Substitució de llocs de treball dentorn clàssic a escrip-
toris lleugers.

Per aconseguir aquests objectius es realitza:

· Ampliació de recursos de computació de CPD (doble 
recurs de servidor, ampliació de memòria i discos 
SSD)

· Substitució d’estacions obsoletes per terminals lleu-
gers. I adquisició de 100 portàtils.

· Formació a l’usuari per treballar al cloud

Línia 5: Sistema de seguretat de les infraestructures

· El desenvolupament d’actuacions encaminades a 
millorar ladequació a lEsquema Nacional de Seguretat 
(ENS) per part de les Administracions Públiques lo-
cals, i orientades a assolir la certificació de la confor-
mitat dels seus sistemes dinformació amb lENS.

· Inversions per implantar serveis de cibersegure-
tat destinats a millorar les capacitats de prevenció, 
protecció, detecció i resposta davant d’incidents de 
ciberseguretat.

· El projecte inclou la declaració de lentitat beneficiària i 
el compromís en relació amb lexecució amb les ac-
tuacions del PRTR – Denominació del projecte – IRIS 
– Sistema Informació Integral i integrat i plataforma de 
gestió i tramitació en cloud.

Es tracta del compromís amb els estàndards més 
exigents en relació amb el compliment de les normes 
de Ciberseguretat que garanteixen la seguretat de 
les infraestructures, comunicacions i serveis digi-
tals prestats per aquest ajuntament i ha adoptat les 
mesures necessàries per prevenir i detectar incidents 
de ciberseguretat. A més, està implicada en el reforça-
ment de la ciberseguretat d’aquesta administració 
i dels serveis proveïts als ciutadans i les empreses, 
buscant reforçar el compliment de l’Esquema Nacional 
de Seguretat a través de l’Agència de Ciberseguretat 
de Catalunya.
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El projecte de Modernització del lloc de treball i ac-
cés al cloud té com a objectiu la migració de l’entorn 
de treball clàssic amb estacions de treball tradicio-
nals en concepte Fat client i amb equips i sistemes 
operatius obsolets a equips thin client preparat 
per treballar en un entorn citrix (cloud) corporatiu. 
Aquelles estacions que per rendiment no es poden 
migrar, s’actualitzen a darreres versions portàtils de 
maquinari i programari.

Un treball previ va permetre l’estudi i el prototipatge 
de l’entorn d’usuari basat en Citrix VDA com a millor 
solució, implantat per a centres remots i usuaris 
externs fins a 100 usuaris.

Es descriuen tres fases diferenciades per a la imple-
mentació del projecte (a posteriori de la Fase 0)

Fase 0 – Estudi i prototipatge (sense despesa impu-
tada).

Fase 1: Adquisició d’un segon pack de 200 llicències 
VDA necessàries per al desenvolupament del projec-
te en modalitat d’ús concurrent per donar cobertura 
a tota la plantilla (cost de llicències no imputades 
al pressupost elegible d’aquesta subvenció). Es fa 
l’ampliació de recursos físics de computació del CPD 
per continuar mantenint la capacitat de computació 
redundada. Les tasques consten en adquisició de 
llicències VDA necessàries, ampliació de recursos 
d’infraestructura i desplegament de nova granja de 
cítrix redimensionada.

Fase 2: Primera adquisició i desplegament de 110 
terminals thin client per començar a substituir les 
estacions de treball més obsoletes. Les tasques 
inclouen la distribució i substitució de terminals. 
Eliminació i reciclatge de les estacions antigues.

Fase 3: Adquisició i desplegament d’una segona ad-
quisició de 100 terminals en els mateixos termes de 
la primera. Substitució de màquines obsoletes per 
nous models portàtils on cal.

Es concreta en dues actuacions:

A) Ampliació de la infraestructura de computació del 
CPD per assumir l’ampliació de la granja Citrix VDA

B) Infraestructura d’estacions de treball

En el projecte de Sistema de seguretat de les in-
fraestructures, té com a objectiu ampliar i millorar 
les seves capacitats en ciberseguretat quant a la 
millora de la seguretat de les dades i processos mu-
nicipals, mitjançant el desenvolupament de quatre 
actuacions:

A1) Adhesió al Centre d’Operacions de Seguretat 
(SOC) de l’Agència Catalana de Ciberseguretat

A2) Desplegament de l’eina microClàudia del CCN-
CERT a tota l’organització

A3) Implementació de l’eina Llúcia del CCN-CERT en 
mode federat amb el de la Plataforma Nacional

A4) Implementació d’una eina SIEM per tenir capa-
citat de recol·lecció i correlació bàsica dels registres 
de traçabilitat (logs) necessaris per a la vigilància. 
Integrat amb el sistema de monitorització de lajun-
tament i del CCN-CERT.

En aquest sentit, l’entitat s’acull a les actuacions 
subvencionables de Pla d’adequació a l’Esquema 
Nacional de Seguretat, a través de l’anàlisi deta-
llada de l’estat de situació, definició de l’estratègia 
de millora de l’adequació a l’ENS, planificació de 
l’adequació, implantació d’eines de suport, catego-
rització, anàlisi de riscos, declaracions d’aplicabili-
tat, plans de millora sobre les deficiències trobades, 
governança i desenvolupament normatiu, preparació 
i obtenció de la certificació de la conformitat amb 
l’ENS, etc”.

Fases i accions Fites i cronograma

Modernització del lloc de treball i accés al cloud a l’Ajuntament de Granollers

Fase 1: Adquisició de 
d’un segon pack de 
200 llicències VDA

ABRIL 2020 - 
JUNY 2020

JUNY 2020 -
 AGOST 2020

Fase 2: Primera adquisi-
ció i desplegament de 110 
terminals thin client

Fase 3: Adquisició i 
desplegament d’una 
segona adquisició de 
100 terminales més

GENER 2022 - 
MERÇ 2022

Implantació d’un sistema de seguretat

A.1) Adhesió al SOC de 
l’Agència Catalana de 
Ciberseguretat

MAIG 2022 - 
JULIOL 2022

MAIG 2022 - 
JULIOL 2022
Implementació

JULIOL 2022 - 
JULIOL 2022
Formació

ABRIL 2022 - 
ABRIL 2022

A.2) Desplegament 
eina microClaudia

A.3) Implementació 
eina Lucía

MARÇ 2022 - 
MARÇ 2022

MARÇ 2022 - 
MAIG 2022

A.4) Implementació 
eina SIEM

Finançament

Modernització del lloc de treball i accés al cloud a l’Ajuntament de Granollers

Implantació d’un sistema de seguretat

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ

190.231,00 €

41.974,02 €

232.205,02 €

El 18 de maig de 2022 el Ministeri de Política Territorial va aprovar la reso-
lució d’ajudes a municipis per la transformació digital i modernització de les 
Administracions de les Entitats Locals, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.
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L’adquisició de llibres i altres materials a través dels recursos que s’ofereixen des de les diferents administra-
cions permet a Biblioteques de Granollers desenvolupar una política de gestió de la col·lecció orientada a mante-
nir una col·lecció actualitzada, suficient, equilibrada i adequada als interessos de la ciutadania.

Convocatòria: Adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de 

Catalunya

Política Palanca: 9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport

Component: 24. Revaloració de la indústria culturala

Inversió:  2. Dinamització de la cultura al territori -  (VI) dotació a les biblioteques de llibres 

digitals i en paper

Objectius

Biblioteques de Granollers és un servei públic municipal que garanteix la igualtat d’oportunitats de la 
ciutadania en relació amb l’accés a la informació, la cultura i el coneixement, i ho fa situant l’experimen-
tació en el centre dels processos d’aprenentatge. Dona suport a la formació al llarg de la vida, fomenta 

la lectura i esdevé un centre de creació i un espai de trobada i d’intercanvi d’idees, per això es fa seva la 
cultura de la cooperació amb els agents de l’entorn i amb la ciutadania amb qui estableix una relació de 

col·laboració.

La col·lecció, conjuntament amb la funció prescriptora i mediadora dels seus professionals, esdevé un 
dels principals actius per desplegar l’estratègia de Biblioteques de Granollers.

El contingut i la temàtica dels llibres a adquirir seran tècnicament adequats per a les biblioteques públiques: 
filosofia, ciències socials, ciències, belles arts i esports, lingüística i literatura, narrativa, narrativa juvenil, poesia, 
teatre, llibres infantils d’imaginació, llibres infantils de coneixements, i qualsevol altra matèria que es consideri 
interessant per als usuaris de la biblioteca.

Amb l’objectiu d’incidir, també a través de la col·lecció, en la construcció de societats fonamentades en valors 
democràtics com la integració, la inclusió, la diversitat i la igualtat, es prestarà especial atenció a la incorporació 
materials inclusius, com ara obres de lectura fàcil, de lletra gran, de Braille, etc. 

Descripció

Accions
Adquisició de llibres adequats per a les biblioteques públiques per valor de 5.400 €; 2.700 € per cadascuna de les 
biblioteques de Granollers.

Fites i cronograma

SETEMBRE 2022

Finançament

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 5.400,00 €

En data 24 de març de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva de la concessió d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya amb càrrec als fons Next 
Generation UE.
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En l’actualitat, hi ha la necessitat de renovar part del seu equipament per seguir oferint un servei públic de quali-
tat i ser més eficient energèticament. Part d’aquestes inversions, com les superfícies de control, tota l’electrònica 
i el cablejat annex, ja s’han renovat puntualment, però amb aquest projecte es vol assolir l’objectiu d’acabar de 
modernitzar els equips tècnics del teatre per fer-los molt més eficients i competitius.

Convocatòria: Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d’arts escèniques i 

musicals

Política Palanca: 9. Impuls de la indústria de la cultura i l’esport

Component: 24. Revaloració de la indústria culturala

Inversió:  2. Dinamització de la cultura al territori -  (II) suport al sosteniment estructural i la 

modernització i readequació de les estructures de gestió del sector de les arts escèniques i 

la música 

Objectius

El Teatre Auditori de Granollers, inaugurat fa 20 anys, és un equipament de referència a la ciutat de 
Granollers amb un aforament de 700 localitats. Granollers és una ciutat amb més de 60.000 habitants 
compromesa amb el repte de protegir el planeta i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) 

marcats per l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. L’any 2016, va ser el segon teatre de Catalunya, des-
prés del Gran Teatre del Liceu, a obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental atorgat pel Depar-

tament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El Teatre Auditori garanteix l’accés a les arts escèniques i la cultura en general, per mitjà d’una oferta 
d’espectacles i activitats, àmplia, diversa i de qualitat. La seva finalitat és contribuir a crear un projecte 

cultural compartit per artistes i espectadors que permeti situar la cultura al centre d’un públic nombrós, 
divers i actiu, compromès amb l’entorn, l’educació i la societat, amb la música com a motor de referència, 

que aposta per la creativitat i la cooperació en l’àmbit cultural.

Disposa d’un Pla Director 2018-2028 disponible a la web www.teatreauditoridegranollers.cat

Amb aquest projecte es pretén canviar la il·luminació escenotècnica a totes i cadascuna de les diferents sales 
d’espectacles i assaigs per d’altres de menys consum energètic, amb l’objectiu central d’aconseguir una instal·la-
ció amb un consum més eficient i sostenible.

El projecte garanteix l’eficiència energètica, redueix el consum d’energia, manté els mateixos serveis energè-
tics, protegeix el medi ambient i fomenta un comportament sostenible en el seu ús. Les inversions promouen un 
entorn de transformació ecològica, amb alt impacte al sector de les arts escèniques, tant en els processos de 
creació artística, amb les residències artístiques i els muntatges escènics, com en l’impacte generat a la societat.

El projecte s’alinea amb les directives de la UE i el Green Deal, amb l’objectiu de promoure l’eficiència energètica i 
aconseguir estalvis energètics en edificis, responsables del 40% de l’ús de l’energia. Alhora, el projecte té un gran 
potencial per generar i fer de tractor de nova activitat econòmica i ocupació.

Descripció
Es defineixen 3 conjunts d’actuacions:

Actuació 1: Modernització del sistema d’il·luminació analògica a digital: Substitució de la superfície de control actual de la 

Sala Gran per una superfície amb prestacions actuals per treballar amb tecnologies LED i caps mobils:

1u. superfície de control Marca MA. Model grand MA3 light CRV.

Característiques principals:

Real time control per 250.000 paràmetres per sessió amb connexió a les unitats de procés Gran MA.
60 playbacks separats
16 x-keys assignables
3 etherCON 6 USB connectors
4 universos DMX,
1 teclat integrat
2u. Multi-Touch Scree 23” DVI/VGA 1900x1080 16:9

Accions
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Actuació 2: Modernització del sistema de vídeo a digital:

1u Projector Làser Panasonic model PTRZ120BEJ 1DLP WUXGA de 12000 lumens. Òptica intercambiable :
1u Òptica zoom (0.79-0.98) ref PC ETDLE85
1u Òptica zoom (1.4-20.7) ref PC ETDLE150
1u Òptica zoom (2.4-3.7 1) ref PC ETDLE250

Actuació 3: Modernització dels sistemes de gestió digital de maquinària escènica:

Característiques principals:

Possibilitat de moviments en velocitat variable
Possibilitat de memoritzar les alçades de treball de cada barra
Possibilitat de memoritzar programes amb diferents memòries
Possibilitat de programar el moviment de totes les barres
Fàcil visualització del posicionament de les barres mitjançant la pantalla tàctil
Desmuntatge de tot el sistema actual de moviment de barres.

Compra i instal·lació de motors d’1,5kw amb doble fre i eix per sortida d’encoder.

Compra i instal·lació de motors de 3kw amb doble fre i eix per sortida d’encoder (Conxa acústica).

Control i protecció amb motors automàtics programables i accionament manual, programació del sistema de 
control segons paràmetres establerts.

Cablejat i connexió de nous elements del sistema dels motors, doble fre i encoder.

Proves de funcionament i posada en marxa.

Modernització del sistema 
d’il·luminació analògica a digi-
tal: Substitució de la superfície 
de control actual de la Sala Gran 
per una superfície amb presta-
cions actuals per treballar amb 
tecnologies LED i caps mòbils

SETEMBRE 2022-
NOVEMBRE 2022

FEBRER 2022 -
FEBRER 2022

Modernització del sistema 
de vídeo a digital

Modernització dels siste-
mes de gestió digital de 
maquinària escènica

SETEMBRE 2022 - 
NOVEMBRE 2022

Fites i cronograma

Finançament

IMPORT TOTAL DE LA SUBVENCIÓ 84.948,00 €

El 3 de juny de 2022, la Generalitat de Catalunya va publicar l’aprovació definitiva de la concessió d’ajuts per a la moder-
nització i la gestió de les infraestructures d’arts escèniques i musicals amb càrrec als Fons Next Generation UE.

NOU PROJECTE CONCEDIT:
 Rehabilitació energètica Grup Primer de Maig

Rehabilitació energètica de 140 habitatges del Grup Primer de Maig, que suposen un 25% del total del barri, que 
hauran d’assolir un estalvi en el consum d’energia primària no renovable, com la calefacció o la refrigeració, 
d’entre el 30 i el 45 %. 

L’Ajuntament disposa d’una diagnosi del parc d’edificis de Primer de Maig així com propostes de regeneració 
residencial en un treball de col·laboració intercol·legial portat a terme pel Col·legi d’Arquitectes de Catalun-
ya, el Col·legi d’Aparelladors Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Indus-
trials de Catalunya. En aquest estudi ja es feien propostes de millora energètica com ara renovar cobertes, 
incloure sistemes de captació fotovoltaica, implantació d’aerotèrmia per produir aigua calenta sanitària i 
climatització, sistemes per monitorar els consums, etc. A més l’Ajuntament també va dur a terme una radio-
grafia demogràfica i socioeconòmica del barri.

La rehabilitació d’edificis del Grup Primer de Maig es completa amb una millora en la urbanització de dues de 

les seves places interiors per part de  l’Ajuntament de Granollers, aspecte que ha contribuït a fer que el barri 
hagi estat seleccionat com Entorn Residencial de Rehabilitació Programada.

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió: 1. Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials. Línia 1

PEC: 3.618.550 €

Ajut preassignat. Pendent de 2a convocatòria: 1.638.590,0€
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Projectes
pendents 
de resolució3.
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Nova ZBE 2022

Reducció del trànsit a la cèntrica Avinguda Sant Esteve, i foment del canvi intermodal entre les estacions de 
ferrocarril, autobús i el centre de Granollers

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 1. Pla de xoc mobilitat sostenible

Inversió: 1. Zona baixes emissions i TD transport urbà

PEC: 3.981.971,46€ 

Ajut sol·licitat: 2.496.760 €

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 1. Pla de xoc mobilitat sostenible

Inversió: 2. Renovació de vehicles, punts de recàrrega, bike sharing

PEC: 86.645,42 € 

Ajut sol·licitat: 50.125,45 €

MOVES III - ampliació

Construcció habitatges arrendament social

Construcció d’un edifici de 17 habitatges socials al Passeig de la Muntanya.

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió: 2. Programa de construcció de vivendes a lloguer social en edificacions energèticament eficients

PEC: 3.391.593,23€ 

Ajut sol·licitat: 848.266  €

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Rehabilitació habitatge i regeneració urbana

Inversió: 3. Rehabilitació energètica edificis (PREE)

PEC: 1.228.998,14 € 

Ajut sol·licitat: 561.479,06 €

PREE (2)

Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica i instal·lacions tèrmiques i d’enllumenat, 
al Centre Vallès.
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PIREP local

Rehabilitació energètica al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero.

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Rehabilitació habitatge i regeneració urbana

Inversió: 5. Impuls a la rehabilitació d’edificis públics

PEC: 837.359,48 € 

Ajut sol·licitat: 692.032,63 €

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Rehabilitació habitatge i regeneració urbana

Inversió:  5. Impuls a la rehabilitació d’edificis públics

PEC: 847.605 € 

Ajut sol·licitat: 671.400  €

PIREP local

Rehabilitació energètica a l’edifici d’oficines de la Porxada.

Política Palanca: 3. Transició energètica justa i inclusiva

Component: 7. Desplegament i integració d’energies renovables

Inversió: 1. Autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de 

sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

PEC: 122.839,50  € 

Ajut sol·licitat: 47.992,50  €

Fotovoltaica

Fotovoltaiques per autoconsum a la coberta de la biblioteca de Roca Umbert

Fotovoltaica

Fotovoltaiques per autoconsum compartit a la coberta de la pista poliesportiva exterior Can Bassa.

Política Palanca: 3. Transició energètica justa i inclusiva

Component: 7. Desplegament i integració d’energies renovables

Inversió: 1. Autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de 

sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.

PEC: 99.657,75   € 

Ajut sol·licitat: 81.763,20   €
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Mercat de Sant Carles i entorn

Rehabilitació de façanes, substitució de coberta (fibrociment) i implantació de FV

Política Palanca: 5. Modernització i TD empreses

Component: 13. Impuls a la PYME

Inversió: 4. Programa mercats sostenibles amb finançament projectes de millora i digitalització

PEC: 1.063.550 € 

Ajut sol·licitat: 850.840 €

Implantació d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques

Ampliació de la xarxa de calor sud amb biomassa a quatre equipaments: Espai Cangur, Escola Joan Solans, 
CTUG-RU i Piscines municipals.

Política Palanca: 3. Transició energètica justa i inclusiva

Component: 7. Desplegament i integració d’energies renovables

Inversió: 1. Desenvolupament d’energies renovables innovadores, integrades en la edificació i en 

els processos productius

PEC: 381.931,16 € 

Ajut sol·licitat: 168.525,00 €

Política Palanca: 8. Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació

Component: 22. Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclusió

Inversió: 1. Pla de recolzament i cures de llarga durada, desinstitucionalització, equipaments i 

tecnolgia.

PEC  Residència: 10.783.348,57 €   PEC  SAUT: 543.977,36  €

Ajut sol·licitat: 8.000.000,00 €  Ajut sol·licitat: 353.977,36  €

Drets socials - Residència i SAUT Palou
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Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió: 2. Programa de construcció de vivendes a lloguer social en edificacions energèticament eficients

PEC: 4.218.027,39 € 

Ajut sol·licitat: 509.940  €

Construcció habitatges arrendament social

Construcció d’un edifici de 29 habitatges socials al carrer Rosselló.

Construcció habitatges arrendament social

Construcció d’un edifici de 57 habitatges socials al carrer Ripollès.

Política Palanca: 1. Agenda Urbana

Component: 2. Pla de rehabilitació de vivenda i regeneració urbana

Inversió: 2. Programa de construcció de vivendes a lloguer social en edificacions energèticament eficients

PEC: 12.230.488 € 

Ajut sol·licitat: 2.384.812,50 €

PROJECTES CONDICIONATS A ALTRES APORTACIONS EXTERNES
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Ajuts
sol·licitats4.
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PROJECTES ATORGATS                   13.493.749,74 €  8.746.418,32 € 
  
ZBE - 2021       3.533.976,25 € 2.628.577,38 €
 Ampliació i millora de la infraestructura ciclista     590.200,00 €    438.991,74 €
 Peatonalització i millora accessibilitat   1.706.791,11 €  1.269.514,05 €
 Actuacions per calmar trànsit rodat       722.985,14 €     537.757,54 €
 Implementació de sistemes d’enforcement      514.000,00 €     382.314,05 €

PREE - EMT          956.606,91 €     592.370,62 €

Agenda Urbana (AUE)         237.000,00 €     200.000,00 €

Renaturalització riu Congost (Fundación Biodiversidad)                 4.217.758,55 €  3.364.327,30 €

Transformació Digital         235.000,00 €     232.205,02 €
 Modernització lloc de treball i accés al cloud (Línia 4)     193.025,98 €     190.231,00 €
 Implantació sistema de seguretat (Línia 5)        41.974,02 €       41.974,02 €

Arts Escèniques - Generalitat        224.458,03 €       84.948,00 €

Biblioteques              5.400,00 €         5.400,00 €

Programa rehabilitació barris     4.083.550,00 €  1.638.590,00 €
  

PROJECTES PENDENTS DE RESOLUCIÓ                 19.784.846,62 €     12.577.520,42 € 
  
MOVES III            86.645,42 €       50.125,45 €

PREE - Centre Vallès      1.228.998,14 €     561.479,06 €

PIREP Local       1.684.964,48 €  1.363.432,63 €
 Millora eficiència energètica Montserrat Montero                    837.359,48 €     692.032,63 €
 Façana posterior edifici ajuntament Porxada      847.605,00 €     671.400,00 €

Habitatge social       3.391.593,23 €     848.266,00 €
 Arrendament social Pg Muntanya                  

Fotovoltaica           222.497,25 €     129.755,70 €
 Biblioteca Roca Umbert        122.839,50 €       47.992,50 €
 Pista annexa poliesportiu Can Bassa        99.657,75 €       81.763,20 €

Arts escèniques - Ministeri         397.341,01 €     251.119,51 €

Implantanció renovables tèrmiques         381.931,16 €      168.525,00 € 

Mercat de Sant Carles       1.063.550,00 €          850.840,00 € 

Residència i SAUT Palou                   11.327.325,93 €       8.353.977,07 €
 Residència                   10.783.348,57 €       8.000.000,00 €
 SAUT Palou         543.977,36 €          353.977,07 €
    
   
  
ÚLTIM PROJECTE SOL·LICITAT (26/09/2022)                    4.203.962,90 €      2.496.760,00 € 
  
ZBE - 2022 (Av. Sant Esteve)                    4.203.962,90 €   2.496.760,00 € 
  

PROJECTES CONDICIONATS A ALTRES APORTACIONS EXTERNES: 

Arrenadament social carrer Rosselló (4.218.027,39 €) i Arrendament social carrer Ripollés - INCASOL (12.230.488,00€)

Granollers

PEC-PRESSUPOST SUBVENCIÓ
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