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Introducció
Granollers és una ciutat amb una ciutadania activa, un teixit associatiu sòlid i una economica 
diversificada. Però, des del punt de vista polític, la ciutat viu estancada, aturada.

Des d’Esquerra Republicana de Granollers, fa anys que percebem un seguit de contradiccions entre 
la nostra ciutat i el seu Ajuntament. Un govern buit d’idees, que arrossega la inèrcia i l’estancament 
polític dels anys més durs de la crisi, aplica any rere any les mateixes polítiques de gestió burocràtica 
del dia a dia amb una mirada a curt termini, quan no directament al passat. El teixit de gent vibrant, 
creativa, dinàmica i innovadora, que construeix la ciutat que estimem, no es troba correspost amb un 
govern conformista, que va a al cua de totes les innovacions polítiques i presenta una aversió al risc 
que evita el progrés de la ciutat i la seva capacitat d’adaptar-se i anticipar els seus reptes de futur.

Granollers és una ciutat compacta i propera però, al seu torn, les diferents percepcions de la ciutada-
nia sobre la seva cohesió territorial revelen insuficiències acumulades al llarg d’anys. Diverses cica-
trius urbanes separen els barris, però l’administració municipal no hi sap respondre amb res que no 
siguin bones esperances o culpes a les altres administracions. Enlloc de partir d’una visió estratègica 
basada en recollir la participació ciutadana, la manera de fer ciutat dels darrer governs municipals ha 
implicat una voluntat de voler satisfer cada carrer intervenint a trossos, assumint un baix nivell de risc 
i desdibuixant la relació entre els barris, sense una aposta clara pel que a l’aglomeració urbana o el 
desenvolupament comunitari.

En la darrera dècada, Granollers s’ha transformat políticament tal i com ho ha fet el conjunt del país 
i el conjunt d’Europa, però a l’Ajuntament de la ciutat el canvi és una idea que fa por. Ni quan 
la joventut s’indignava amb la reacció de la vella política a la crisi econòmica, ni quan tota la societat 
catalana ha iniciat una revolució cívica i democràtica per decidir el seu futur, l’Ajuntament no ha sabut 
estar-ne a l’alçada. Mentre milers i milers de granollerins i granollerines sortien al carrer a defensar pa-
cíficament els seus drets més bàsics, l’Ajuntament tancava els col·legis electorals que podia i obstacu-
litzava l’exercici del dret a vot. La incapacitat del govern ha suposat que, malgrat tenir una ciutadania 
mobilitzada i conscienciada, Granollers estigui quedant políticament aïllat dels canvis en la democràcia 
participativa que estan transformant d’arrel el funcionament de les nostres societats.

Davant aquest estancament i aquesta ambigüitat, nosaltres anticipem un sacseig en la vida política de 
Granollers. La nostra ciutat té la gran sort, el gran patrimoni cívic, de tenir un gran potencial en 
la seva gent valenta, amb empenta i creativitat. El dinamisme de les nostres associacions, del 
nostre comerç i les nostres famílies és el principal actiu del futur govern municipal. Nosaltres 
no tenim cap intenció de fer-ne una direcció paternalista, sinó que volem aprofitar aquest coneixe-
ment i aquesta manera de fer per a transformar la governança de la ciutat i implicar la seva ciutadania 
en la presa de decisions. A diferents escales i des de diferents entitats, els granollerins i granollerines 
mereixen fer sentir la seva veu a les institucions, i trobar a l’altra banda un govern disposat a assumir 
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riscos, a avaluar i aprendre de les seves intervencions, i amb una visió estratègica que respongui a 
l’impuls de la ciutadania.

Barri a barri, Granollers ha de florir com una ciutat propera per a tothom que hi viu. L’espai pú-
blic de la ciutat, els seus carrers i places, han de revitalitzar-se com un lloc de trobada per una societat 
unida en la diversitat. Els diferents nuclis de cada barri han de fer-se espais oberts i interconnectats, 
canviant els asfalts grisos de pas per espais verds i amables on viure. Les experiències que, gràcies al 
teixit associatiu, ja hem pogut tenir en transformació urbanística i de mobilitat ens diuen que això és 
possible, i ho podem aconseguir per al conjunt de la ciutat.

Sabem que aquests no són canvis de quatre anys, però el nostre és un projecte a llarg termini, impul-
sat pel compromís cívic i polític perquè la nostra ciutat tingui una governança a la seva alçada. Con-
juntament, amb il·lusió i valentia, volem construir el Granollers dinàmic, cohesionat i republicà que la 
seva ciutadania mereix.

Us presentem a continuació el Programa electoral per a les eleccions municipals de maig de 2019, fet 
a base de les aportacions de la ciutadania, sumades a l’experiència que des d’Esquerra Republicana a 
Granollers hem anat adquirint al llarg de molts anys de treballar la ciutat i d’escoltar als seus ciutadans.
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Eixos sectorials

Dret a la ciutat i sostenibilitat

Habitatge

El dret d’accés a l’habitatge és una peça clau de l’estat del benestar. Tan important per a les persones 
com ho puguin ser la sanitat, l’educació, les pensions o la dependència. L’homologació de les políti-
ques públiques que el facin possible i el seu finançament, amb els referents europeus que puguin ser 
equiparables a Catalunya, és una necessitat i una obligació. En l’actualitat, no es pot afirmar que es 
compleix l’obligació recollida a l’article 26 de l’Estatut quan diu que les mesures tendents a garantir 
l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de recursos suficients és una obligació dels po-
ders públics recollida a la Carta de Drets Fonamentals de la UE.

El cost de l’habitatge i el seu sobrecost incideixen clarament en la taxa de pobresa, la determinació de 
les desigualtats i l’exclusió social. Cal establir mecanismes que evitin la reproducció de les circumstàn-
cies que van portar a la bombolla immobiliària i els seus efectes socials col·laterals en el futur. Tenim el 
repte de millorar l’actual ràtio del cost de l’habitatge en relació amb la renda disponible de les famílies 
i de prevenir tensions de preus de factors de demanda no derivades de l’ús habitual de l’habitatge. 
La política d’habitatge ha de preveure noves formes de tinença i tendir cap al valor d’ús d’aquest i no 
només cap al valor d’inversió, fomentant el creixement del parc de lloguer i, especialment, del parc 
subjecte a algun tipus de protecció pública. La rehabilitació des de la millora de l’actual parc d’habi-
tatges esdevindrà prioritària a Catalunya, de manera conjuntada amb la regeneració d’àrees urbanes 
al servei de la cohesió social.

Des d’Esquerra Republicana, defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de 
l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat una de 
les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no han 
sabut resoldre, per una dinàmica de preus conseqüència directa del model econòmic. En l’escenari 
postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada dels desnonaments ha esdevingut la principal 
prioritat de qualsevol política d’habitatge. 

Tot i que sempre hi ha problemes relacionats amb l’habitatge en un municipi, no és fàcil definir polí-
tiques municipals al marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que, 
malgrat els estatuts d’autonomia segueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la 
Constitució, en matèria de planificació general de l’activitat econòmica.

Tot i això, sempre és en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on 
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hi ha teixits urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, entramat 
d’interessos pocs clars, sobreocupacions de pisos i la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitat-
ge per execucions hipotecàries o per insolvència per fer front al pagament del lloguer.

Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política 
d’habitatge com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística.

L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que 
en un dret, i són moltes les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per 
això, per a Esquerra Republicana l’acció principal des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar 
per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l, perquè l’habitatge és un dret i una necessitat i no 
un valor de mercat. 

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per tal de fer de Granollers una ciutat lliure de desnonaments i pisos buits, proposem:

·	 Elaborar des de Granollers Promocions SA un inventari de tots els edificis i pisos buits de la 
ciutat, amb una actualització permanent i contínua.

·	 Definir protocols de detecció i sanció dels habitatges buits sense justificació, tant en l’àm-
bit comarcal, com el municipal, tot aprofitant les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a 
l’abast per mobilitzar l’habitatge buit, com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al 
Parlament de Catalunya, així com el decret llei 1/2015. Seguint l’exemple d’altres ciutats, com 
Sabadell, assolirem una connexió més estreta entre el valor d’ús i el valor d’inversió, i farem 
màximament eficient l’ampliació de l’oferta d’habitatges. 

·	 Ampliar el parc de lloguer assequible, buscant mecanismes més enllà de la sanció per mobi-
litzar els  habitatges desocupats i garantir la nova construcció, com ara convenis amb SAREB 
de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social, o programes de mediació pel 
lloguer social mitjançant un conveni de cessió amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

·	 Estudiar mesures eficaces per forçar els bancs i les entitats de crèdit a solucionar amb la mà-
xima urgència i diligència les problemàtiques que pateixen les comunitats de veïns de la 
ciutat amb pisos desocupats que són propietat dels bancs, com l’impagament de rebuts, o la 
brutícia acumulada. Treballar la prevenció a partir de detectar casos de risc de pèrdua d’habi-
tatge, a partir del treball social comunitari.
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·	 Implementar un Programa de reforma per lloguer, mitjançant el qual, els propietaris d’habi-
tatges desocupat o en mal estat, en cedeixen temporalment l’ús a l’Ajuntament, que en farà les 
reformes necessàries per tal de posar l’immoble a disposició de la Borsa d’Habitatge municipal. 
La duració del contracte de cessió vindrà determinada pels anys necessaris per recuperar a 
través dels lloguers cobrats la inversió realitzada. D’aquesta manera, tal i com ja s’està fent en 
diferents municipis de Catalunya, s’incrementaria el nombre d’habitatges de lloguer disponibles 
a la ciutat.

·	 Dotar de més recursos i personal l’Oficina Local d’Habitatge, mantenint-hi els ajuts al paga-
ment d’habitatge per respondre a l’emergència habitacional.

·	 Buscar la col·laboració i treballar conjuntament amb entitats ciutadanes com la PAH que tre-
ballen per evitar els desnonaments i l’exclusió socioresidencial.

·	 Impulsar la mediació en els casos de persones i famílies que no poden afrontar el pagament del 
lloguer o crèdit, amb l’assessorament del Col·legi d’Advocats, des de l’Oficina Local d’Habitatge.

Objectiu 2: Per tal d’ampliar i millorar l’oferta d’habitatge de Granollers, i particularment la d’ha-
bitatge social i protegit, proposem:

·	 Fer de Granollers Habitatge l’òrgan central de la política de lloguer social a la ciutat, coordinat 
de manera transversal amb regidories que incideixin en l’àmbit, i particularment Serveis Socials.

·	 Complir el mandat de solidaritat urbana per destinar el 15% del total del parc d’habitatge a 
polítiques socials en vint anys, amb particular atenció en les reserves adequades de sòl per a 
habitatge protegit en el planejament urbanístic (vegeu Urbanisme), i la delimitació d’àrees de 
tempteig i retracte amb la mateixa finalitat, més enllà dels sòls per a equipaments obtinguts 
per cessió urbanística quan sigui necessari com a estratègia per alliberar sòl.

·	 Potenciar la Borsa d’habitatge social, per tal de facilitar-hi l’accés a tot granollerí o granolleri-
na, i així garantir l’exercici efectiu del dret d’habitatge.

·	 Desenvolupar actuacions que coordinin el Pla Estratègic d’Acció Social i el Pla d’habitatge,  
dirigides a aquelles persones que no poden permetre’s la compra d’un pis en condicions de 
mercat, o que necessiten certes adaptacions d’accessibilitat. Granollers Promocions haurà d’ac-
tuar de forma transversal sobre el mercat immobiliari, tant pel que fa a habitatges com al sòl.

·	 Avançar en matèria d’habitatges per a gent gran, en la construcció de pisos assistits, que 
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comporta el fet de disposar de serveis compartits entre tota la promoció de l’edifici. Desenvo-
luparem, conjuntament amb l’àrea de benestar social, els programes de convivència entre els 
joves i la gent gran (vegeu Acció Social).

·	 Coordinar amb la Generalitat un acord de planificació i finançament per a incrementar el parc 
d’habitatge de lloguer social de la ciutat en 2000 habitatges de nova construcció al llarg 
dels propers 20 anys, i garantir el compliment escrupolós de les obligacions que se’n derivin 
per l’Ajuntament. 

·	 Vetllar per una política d’habitatge social de qualitat que fomenti la cohesió entre els barris 
i les comunitats, combinant-hi diferents nivells de renda, i evitar així la instauració de guetos a 
Granollers.

·	 Promoure i col·laborar en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar l’especulació, limitar el 
lucre i promoure l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o la masoveria 
urbana (consistent en què l’usuari de l’habitatge no pagui lloguer a canvi de rehabilitar l’edifici 
en el qual s’instal·la).

·	 Consolidar una política de sòl basada en evitar la venda dels habitatges protegits, i així 
limitar la descapitalització de l’habitatge públic. També actuarem proactivament des de l’Ajun-
tament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que tinguin potencial estratègic, per 
exemple, pagant quotes d’urbanització de les empreses promotores a canvi del sòl edificable 
(tal i com s’ha fet en el Pla Empenta Barcelona).

·	 Elaborar un Pla de sostenibilitat i qualitat dels habitatges, que afecti tant a habitatges 
antics, com sobretot de nova construcció. Inclouria un programa d’assessorament per la qua-
litat dels habitatges i en defensa dels llogaters, d’acord amb l’OMIC, un programa de difusió 
dels ajuts públics a l’adquisició i rehabilitació d’habitatges, i l’aplicació d’incentius fiscals (mit-
jançant la bonificació de l’ICIO) a favor de l’ús de criteris i materials ecològics en la construc-
ció (vegeu Sostenibilitat).

·	 Impulsar un Pla de Foment de la Rehabilitació que inclogui incentius fiscals a per la rehabi-
litació d’edificis antics i en mal estat, amb criteris d’estalvi energètic i ús d’energies reno-
vables, la incorporació de millores de qualitat i accessibilitat (baixants, ascensors, pintura, 
etc.). Promourem la seva difusió entre les comunitats de veïns, i cercarem la mediació dels 
col·legis professionals competents per a la formació bàsica en el manteniment d’habitatges.

·	 Endegar, en particular, un programa per rehabitar el centre de la ciutat, davant el nombre 
elevat de segons i tercers pisos desocupats sobre els baixos comercials que cal destinar a 
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habitatge, facilitant els tràmits administratius i promovent-hi l’anàlisi de viabilitat, a més dels 
incentius fiscals mencionats.

·	 Afavorir la contractació d’empreses de caràcter social en la realització de les reformes d’ha-
bitatge (vegeu Economia Social i Solidària).
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Mobilitat

Granollers és una ciutat de pas. Una cruïlla de camins, que li ha permès avançar a partir del contacte 
permanent entre els que hi vivim i aquells que hi passen. Ara bé, aquesta virtut, quan es fa gran a me-
sura que la ciutat i el país es fan grans, es transforma en un problema  si no se sap gestionar bé. A més, 
en el nostre cas hem de tenir molt present la realitat de la conurbació amb els municipis veïns – Ca-
novelles, Les Franqueses i La Roca del Vallès-, que ha multiplicat les necessitats de mobilitat general.

Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un dels elements clau a l’hora d’aconseguir una 
distribució de la ciutadania més justa, que permeti equilibrar les oportunitats i les llibertats de tots els 
ciutadans i ciutadanes. 

En aquest sentit, des d’Esquerra Republicana optem per unes polítiques locals basades en el reequi-
libri de la mobilitat com a resposta del continu augment de la mobilitat de les persones i de les mer-
caderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació 
acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el transport públic col·lectiu és més eficaç 
i econòmic que el cotxe en el medi urbà, la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada serà la 
prioritat en les polítiques locals. Per això, des dels ajuntaments també posarem l’accent en la gestió i 
l’educació de la mobilitat.

El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual 
cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són 
una peça clau per a una mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més 
eficients i sostenibles són anar a peu i en bicicleta. Cal que els cotxes que passen per Granollers no 
s’apropin al centre, i que dins la ciutat adquireixin un paper prioritari el transport públic i les opcions 
de transport sense emissions.

Entre els conflictes de mobilitat més grans que afronta la ciutat ara mateix s’hi compta la necessitat de 
reforçar el transport ferroviari de Rodalies, la gratuïtat de l’autopista i  el conflicte que envolta la Ronda 
Sud. En aquest àmbit, cal fer força com a ciutat a l’hora de reclamar solucions als problemes plantejats 
per les organitzacions veïnals davant d’altres administracions, com el govern estatal i de la Generalitat.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de millorar l’accessibilitat viària a tota la ciutat, proposem:

·	 Redefinir el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per coordinar, de manera més valenta i am-
biciosa, totes les actuacions en aquest àmbit. 
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·	 Definir i estudiar indicadors de mobilitat a nivell local, de conurbació i comarcal 

·	 Crear espai suficient d’aparcament i parada per a persones amb discapacitats, transport 
públic, transport escolar i de passatgers en general, taxis, veïns amb infants, malalts i gent gran. 

·	 Relligar els barris tant en vies com en serveis, mitjançant vies de trànsit en el sentit est-oest, 
i en els nous sectors d’urbanització, principalment al Lledoner i La Bòbila. 

·	 Adequar la xarxa viària al passeig, canviant la relació entre el trànsit rodat i el de vianants, 
amb preferència d’ús per a vianants i ciclistes, estudiant formes d’implementar illes de vianants. 
Eixamplarem voreres, i tindrem cura d’eliminar barreres urbanístiques i habilitar els espais per 
a fer-los còmodes i accessibles per a tota la població (vegeu Urbanisme).

·	 Regular la circulació de vehicles com els patinets elèctrics i similars, per prevenir i evitar con-
flictes en la mobilitat, i particularment envers els vianants.

·	 Optimitzar els temps dels semàfors, previ estudi. 

·	 Crear camins escolars que redueixin el transport en cotxe i eduquin la infància en els hàbits 
de transport i salut del Granollers del futur. 

·	 Oposar-nos totalment al Quart Cinturó, apostant pel transport públic com a alternativa. 

·	 Reforçar i millorar vies alternatives oblidades, com la carretera Granollers-Sabadell. 

·	 Adreçar les preocupacions del veïnat de la Ronda Sud, fent un front comú de ciutat, exigint 
l’alliberament de peatge de l’AP7, i aplicant-hi mesures de pacificació del trànsit. 

·	 Millorar la qualitat ambiental urbana amb mesures de restricció de trànsit i transformació 
urbanística (vegeu Sostenibilitat) 

·	 Incorporar la prioritat invertida i calçada única diversos espais: carrers compresos entre 
Torras i Bages i Ramon Llull, entre la plaça de la Corona i el carrer Colom, i entre Sant Jaume i 
Roger de Flor. 

·	 Augmentar progressivament l’espai tancat a la circulació de vehicles, generant nous eixos 
de ciutat, començant amb tancaments de cap de setmana de carrers a l’entorn de places, com: 
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Plaça Jaume I, al Lledoner, Plaça de Sant Miquel, al barri de Sant Miquel, Plaça de la Llibertat, a 
Congost. I al carrer Marie Curie.

·	 Pressionar les institucions i empreses competents pel trasllat de l’estació de mercaderies 
fora de Granollers.

Objectiu 2. Per tal de reduir el pes dels automòbils privats i augmentar l’ús del transport públic, 
proposem:

·	 Continuar el Pla per a millorar l’accessibilitat del transport, amb visió de conurbació. 

·	 Incorporar vehicles més lleugers, amb capacitat de portar persones amb mobilitat reduïda, i 
evitar la contaminació en tots els vehicles públics (autocars, taxis, vehicles municipals, ambu-
làncies, bombers, entre d’altres), mitjançant la progressiva substitució per vehicles ecològics 
(híbrids, elèctrics, etc.). 

·	 Dignificar totes les parades de transport urbà, amb millores a les marquesines per fer-les 
més segures i còmodes, i informar de les freqüències de pas dels autobusos mitjançant les no-
ves tecnologies, alhora que haurem de millorar els accessos per a les persones amb mobilitat 
reduïda. 

·	 Ampliar la freqüència del bus i estendre les línies, per a que arribin a tots els barris, millo-
ran’t-ne la connexió. 

·	 Seguir reclamant amb l’AMTU la millora del sistema de finançament del transport públic a 
les ciutats de l’anomenada segona corona metropolitana, ja que encara ara patim un greuge de 
finançament del transport públic respecte l’àrea metropolitana, del tot insostenible. 

·	 Treballar per generar un intercanviador modal amb l’apropament urbanístic i viari de l’estació 
d’autobusos i l’estació de França (Granollers Centre). 

·	 Fer campanyes d’utilització de l’autobús a usuaris de vehicle individual, a les escoles i a al-
tres col·lectius clau. 

·	 Incentivar el transport públic entre els usuaris que se’n poden beneficiar especialment (famí-
lies nombroses, persones grans, ...). 
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·	 Donar suport a les empreses que faciliten un sistema de transport públic per els seus tre-
balladors. 

·	 Potenciar el Pla director pel que fa a aparcament, estudiant la ubicació d’aparcaments dis-
suasius al perímetre del centre, i facilitar-hi la conversió provisional de solars buits mitjançant 
asfalts, amb una millor connectivitat amb el transport públic. També reduirem l’aparcament 
en superfície a favor del soterrats i promourem places especials per embarassades, famílies 
amb nadons. 

·	 Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (carsharing) 
–un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles– o d’altres.

·	 Estudiar noves línies de bus intermunicipal que connectin directament Granollers amb al-
tres poblacions (als Vallesos, al Maresme o Girona), i augmentar la freqüència de les existents 
(Barcelona, Universitat). 

·	 Seguir treballant en la millora del servei de taxis de la conurbació, amb la implantació de les 
noves tecnologies. 

·	 Reclamar a Renfe la millora del servei de Rodalies: millora i desdoblament de la línia de Bar-
celona a Puigcerdà, adequació de les estacions quan a accessibilitat, i augment de la freqüència 
de pas dels trens. 

Objectiu 3. Per tal de fomentar els desplaçaments en bicicleta, tot garantint-los un entorn segur i 
còmode, proposem l’aplicació íntegra del decàleg elaborat per l’entitat Granollers Pedala: 

·	 Articulació d’una xarxa pedalable segura i contínua que connecti barris, centres educatius, 
equipaments i estacions de transport públic interurbà de la ciutat, coordinada a nivell de co-
nurbació amb els municipis de Canovelles i Les Franqueses, a partir de la proposta de xarxa 
pedalable prevista pel Pla de Mobilitat, però estenent-la fins als extrems de la ciutat. Es con-
sidera estratègic aconseguir en la propera legislatura un primer esquema de xarxa global que 
contingui almenys 3 eixos nord-sud (a banda del passeig fluvial) i 9 eixos est-oest. Cadascun 
dels eixos ha de permetre els 2 sentits per a bicicletes, ja sigui en un sol carrer o en 2 carrers 
paral·lels. Per tal d’aconseguir-ho amb una despesa assumible, caldrà fer servir diversos tipus 
de solucions en funció del carrer i el teixit urbà, combinant trams amb circulació segregada 
i d’altres pacificats. Es considera necessària la solució de carril bici segregat pels carrers amb 
més trànsit, i preferible pels sentits amb pendents ascendent. Resulta estratègic que el desple-
gament d’aquesta xarxa es faci els primers anys de legislatura (2020-2021).
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·	 Coordinació, planificació i execució dels trams propis de les connexions interurbanes amb 
els municipis veïns de Canovelles pel Passeig de la Ribera, La Roca per C. Josep Umbert, Lliçà 
d’Amunt per l’Av. de l’Estació del Nord, Cardedeu per la C-251, i polígon del Ramassar, Montmeló 
per Av. Sant Julià i Passeig Fluvial, el Polígon del Congost, i el Polígon Palou Nord. Cal tenir en 
compte que les connexions interurbanes poden rebre finançament europeu a través de la 
Generalitat, i que en els trams interurbans cal aconseguir la implicació econòmica d’adminis-
tracions supramunicipals com la Diputació de Barcelona o el Consell Comarcal

·	 Millorar la xarxa d’aparcaments per bicicletes augmentant la dotació i el nivell de seguretat, 
sobretot per les estades més prolongades, tant a nivell residencial, en centres educatius, equi-
paments, estacions, i al carrer. Cal incrementar un 150% els grups d’Us invertides a via pública, 
instal·lar 24 nous mòduls d’aparcament tancat, instal·lació 3 Bici-estacions (R3, R2, Autobusos), 
oferir ajudes per habilitar espais d’aparcament en edificis existents, i habilitar espais d’aparca-
ment en pàrquings soterrats o locals.

·	 Introduir una formació sobre mobilitat i circulació urbana amb bicicleta als centres edu-
catius de Primària i Secundària, que promogui la mobilitat activa, la seguretat, l’autonomia i la 
responsabilitat d’adolescents i joves en la seva mobilitat quotidiana.

·	 Promoure l’ús de la bicicleta com a opció de mobilitat quotidiana amb activitats com pedala-
des, actes de divulgació i sensibilització, bici-escola, acompanyaments, un punt bici d’atenció 
a la ciutadania, o campanyes. Facilitar l’accés de la ciutadania a bicicletes elèctriques a partir 
de programes de cessió a empreses, i fomentar la recuperació de bicicletes urbanes en desús.

·	 Promoure la distribució urbana de mercaderies amb bicicleta al centre de la ciutat, limitant 
l’accés de vehicles contaminants, oferint suport per adquirir tricicles de càrrega, i facilitant un 
espai de plataforma de microdistribució.

·	 Promoure el Cicloturisme impulsant un taula de coordinació i promoció a nivell comarcal per 
desenvolupar una xarxa de connexions pedalables entre municipis i per donar suport al pas de 
la Ruta Eurovelo 8 pel Vallès Oriental. Planificar i executar els trams pedalables dins el municipi 
que puguin formar part de la xarxa de cicloturisme de la comarca.

·	 Establir i fer efectiva la limitació de 30km/h a tota la ciutat a excepció dels vials principals 
que disposin d’una solució segura per bicis, reduir i pacificar el tràfic a l’entorn dels centres 
educatius, afavorint un model de mobilitat activa i saludable.

·	 Promoure en l’àmbit del Vallès Oriental el desenvolupament del sector de la bicicleta, facili-
tant l’acollida i coordinació d’empreses vinculades a la fabricació de bicicletes, accessoris, siste-
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mes d’aparcament, sistemes tecnològics i serveis vinculats a aquesta. Promoure l’organització 
d’esdeveniments relacionats amb el sector de la bicicleta.

·	 Articular un marc estratègic que permeti planificar i coordinar les polítiques de mobilitat amb 
bicicleta, incorporant-les en els procés de disseny i transformació urbana, i vinculant els àmbits 
de mobilitat, urbanisme, educació, salut, turisme, i els agents locals en una taula de la bicicleta.

·	 Destinar 2 milions d’euros en la propera legislatura per al desplegament de les polítiques de 
mobilitat amb bicicleta, prioritzant el desplegament de la xara pedalable i d’aparcaments du-
rant els primers anys 2020 i 2021. Recollir dades de forma regular a partir d’enquestes i comp-
tatges sobre els hàbits de mobilitat i l’ús quotidià de la bicicleta, que permetin tenir un major 
coneixement, i permetin mesurar l’impacte de les polítiques desplegades. Reincorporar-se a la 
Red de Ciudades por la Bicicleta.
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Sostenibilitat

Els ajuntaments republicans implantarem un model de desenvolupament sostenible, innovador i in-
tegral que permeti compaginar el desenvolupament econòmic i la protecció d’un entorn natural de 
qualitat. Apostarem decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació del residu, 
impulsarem el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, promourem una nova 
cultura de l’aigua i de l’aire i durem a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti 
l’explotació racional i sostenible dels seus recursos naturals i agroforestals. En un planeta on els recur-
sos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, tenim el deure i la responsabilitat de canviar cap a 
un model productiu sostenible i de consum responsable que garanteixi les necessitats de les genera-
cions futures. D’aquesta manera, una de les nostres prioritats és posicionar-nos davant el repte de la 
transició energètica per fer-la efectiva i implantar accions concretes per tal de contribuir als objectius 
generals i sobretot en la generació d’energia renovable, mobilitat i eficiència energètica. I també per 
promoure l’autoconsum.

La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que 
esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política. No podem destriar o separar, per exemple, la igual-
tat d’oportunitats de les polítiques de transport públic, ni l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri 
de rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels recursos naturals de l’activitat eco-
nòmica. La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure 
des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la 
millora de la qualitat de vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre 
les possibilitats futures.

Cada poble i cada ciutat s’ha de veure com a part d’un sistema agrourbà i ambiental en interacció, i 
aquest punt de vista ha de regir el nostre plantejament a l’hora de dissenyar ciutats i pobles que con-
tribueixin a un nou model de desenvolupament orientat a la millora constant de la qualitat de vida de 
la ciutadania.

En aquest sentit, els municipis de Catalunya, com a primer esglaó en l’organització social i política i 
com a part constituent bàsica del mateix país, han d’afrontar un seguit de reptes que no només te-
nen a veure amb reivindicacions de conservació dels espais naturals o basades en un ideal romàntic 
de manteniment del patrimoni natural o de l’equilibri territorial, que també, sinó que són reptes que 
venen determinats per factors estructurals del nostre model socioeconòmic i que afecten de manera 
palesa el territori, la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos immediats, fins a posar en dubte la 
viabilitat del funcionament actual.

Ja no és qüestió de fer competibles desenvolupament i sostenibilitat, es tracta que, en ple segle XXI, ja 
no podem separar la idea de desenvolupament de la de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal ac-
tuar localment en conseqüència. Des dels ajuntaments, Esquerra Republicana assumeix el repte que 
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la sostenibilitat –en tots els sentits– formi part del desenvolupament integral de pobles, viles i ciutats 
del nostre país, amb total coherència i responsabilitat.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per a combatre la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua, i millorar-ne la gestió, proposem:

·	 Eixamplar la xarxa d’arbrat urbà de Granollers en més del 10% per parcs, places i vies, fent-
ne una ciutat més verda i contribuint tant a la solució de problemes ambientals locals (com la 
regulació de temperatura i absorció de contaminants específics), com a pal·liar les emissions 
causants del canvi climàtic global (vegeu Urbanisme). Vigilarem de fer participar el veïnat en 
les decisions sobre la ubicació i tipologia dels arbres plantats, per tal que siguin autòctons, no 
produeixin al·lèrgies als veïns i veïnes, ni generin quantitats inconvenients de residus orgànics.

·	 Fomentar la transició del vehicle privat al transport públic (vegeu Mobilitat)

·	 Ampliar el nombre d’estacions meteorològiques que  permetin  la  captació  de partícules 
i altres informacions  sobre  contaminació (particularment el soroll), i fer-les accessibles al 
moment per internet, conjuntament amb un sistema d’indicadors i panells informatius de con-
taminació ambiental, que facin particular incidència en l’impacte sobre la salut. 

·	 Minimitzar l’impacte ambiental del Pla director del Circuit de Catalunya a l’entorn natural 
de la zona (vegeu Urbanisme i Indústria).

·	 Establir un pla municipal d’usos de l’aigua, que faci èmfasi en mesures de reutilització d’ai-
gües depurades, i contingui programes d’estalvi d’aigua d’ús domèstic i públic. Aquestes in-
clouran campanyes de sensibilització i canvis en ordenances municipals, reformes en la gestió 
de l’aigua als edificis municipals i el foment de dispositius reductors de consum d’aigua, com els 
filtres d’aireig d’aigües, les cisternes de doble descàrrega, els sistemes d’aprofitament d’aigües 
pluvials o el canvi d’aforament a comptador en els habitatges que encara utilitzen aquest siste-
ma de subministrament, amb l’opció d’accedir a ajuts públics.

·	 Elaborar plans de revisió, regulació i seguiment de les concessions de captacions d’aigua 
vigents per a usos agrícoles i industrials per controlar els cabals ecològics dels cursos fluvials i 
els diferents usos de l’aigua amb mesures com la instal·lació de comptadors de les extraccions 
reals en totes les captacions. També promourem la substitució del rec tradicional per siste-
mes més eficients amb la participació dels sectors implicats i la provisió d’ajuts públics. 
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·	 Realitzar una auditoria a la xarxa d’aigua del municipi, com a eina de control de la conces-
sió i revisió del possible poder de monopoli privat, tot estudiant opcions de gestió pública i 
ciutadana. A més, aplicarem mesures per al seguiment i millora del servei d’abastiment d’aigua, 
que incloguin la revisió de la qualitat dels seus pous (que presenten un problema generalitzat 
de nitrats) i la introducció d’indicadors biològics de la qualitat de l’aigua, conjuntament amb el 
Laboratori municipal (vegeu l’apartat de Salut). A partir d’aquesta informació, realitzarem un 
pla d’inversions i manteniment de la xarxa d’aigua municipal, que garanteixi les inversions 
necessàries contempli el control i la gestió informatitzada. 

·	 Potenciar el Programa de manteniment preventiu a la Xarxa de clavegueram, cons-
truint-hi tancs de retenció d’aigües pluvials i seguint el procés de renovació de les seves cano-
nades antigues.

·	 Realitzar el tractament terciari a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Gra-
nollers, reutilitzant les aigües depurades i establint una línia de cogeneració dels fangs i de 
diversificació del seu destí. Hi impulsarem també l’optimització energètica.

·	 Augmentar la inspecció i control sobre establiments industrials pel que fa a la gestió i autocon-
trol de les aigües residuals, parant particular atenció a la vigilància d’abocaments il·legals al 
riu de qualsevol mena, per tal d’assolir l’abocament zero. 

·	 Actualitzar el mapa del soroll a la ciutat en el marc del sistema d’indicadors de contaminació 
accessible online, i instal·lar mesures correctives de la contaminació acústica, especialment 
pel que fa a mitjans de transport (asfalt porós, pantalles acústiques vora el ferrocarril). També 
sol·licitarem estudis previs de soroll per a activitats sonores en exteriors i interiors, incloent-hi 
la insonorització de taller mecànics, habitatges, oficines i centres educatius i sanitaris.

Objectiu 2. Per a avançar cap a la reducció dels residus i la gestió més neta i eficient d’aquests, 
proposem:

·	 Cercar alternatives de consens per a la implementació d’un sistema més eficaç pel que fa a la 
recollida selectiva de les escombraries, i especialment del porta a porta, portant a terme una 
prova pilot a un barri de la ciutat prèvia implementació, i revisant el Plec de Condicions Tècni-
ques del servei de recollida d’escombraries per a fer-la possible. Aquests sistemes hauran de 
cercar desencallar l’estancament actual de les ràtios de recollida selectiva, i implicaran revisar 
les ordenances actuals, que premien els viatges a la deixalleria enlloc del reciclatge domèstic. 

·	 Establir convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els diferents establiments i comerços 
per aplicar mesures de recollida (com ara d’olis en benzineres i tallers, o de piles en botigues 
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d’electrodomèstics), així com de reducció de residus (com ara pel manteniment dels envasos 
reutilitzables en bars i restaurants, involucrant també els distribuïdors). També elaborarem un 
Pla de retorn d’embalatges en origen, amb bonificacions en la taxa de recollida d’escom-
braries, que faciliti l’ús d’envasos reciclats i la seva recuperació, i d’eliminació de les bosses de 
plàstic, a través de l’impuls de mesures tradicionals com el cabàs o la bossa del pa. 

·	 Ampliar el control dels residus sanitaris a altres activitats sanitàries a través d’un protocol de 
relació amb la Junta de Residus i el Departament de Sanitat i Seguretat Social, particularment 
per clíniques veterinàries, dentistes i medicina privada.

·	 Promoure la incorporació de residus com a matèria primera en el conjunt d’una economia 
circular, a través de plataformes mixtes entre empreses productores, universitats i empreses 
gestores de residus, tot promovent l’ecodisseny. 

·	 Unificar els serveis de neteja municipal i canviar-ne l’articulació territorial refent el mapa de 
sectors urbans i estudiant-hi la incorporació de polígons i parcs. Fomentarem la innovació en 
futurs concursos i cercarem un nou sistema més modernitzat pel que fa a la maquinària i els 
productes utilitzats, que inclogui vehicles més respectuosos amb l’entorn i amb sistema de càr-
rega lateral. Impulsarem mesures preventives tant pel que fa la conscienciació i informació 
(amb campanyes d’implicació ciutadana a nivell de barri en neteja i gestió de residus, així com 
ampliant la informació disponible a les deixalleries), com també en el nombre de papereres i 
contenidors a l’abast i freqüència de buidatge.

·	 Elaborar programes d’educació ambiental als centres educatius, en coordinació amb la xarxa 
d’equipaments culturals i particularment amb el Museu de Ciències Naturals (vegeu Cultura). 

Objectiu 3. Per tal d’avançar en la transició energètica, proposem:

·	 Plantejar un pacte ciutadà per afrontar el repte de la reducció del consum d’energia, fomen-
tant la pedagogia i nous hàbits de consum, amb l’assessorament ciutadà, i cercant resultats 
premiats amb la fiscalitat.

·	 Implantarem sistemes de gestió  ambientals  (ISO 14000) i de gestió energètica (ISO 
50001) als serveis municipals, i els inclourem com a requeriment en els criteris d’adjudicació de 
contractes.

·	 Establir un Pla d’eficiència energètica i d’ús d’energies renovables que inclogui la realitza-
ció d’auditories energètiques a tots els edificis municipals i hi elabori plans específics de reduc-
ció energètica basats en formació específica, i reformes que incloguin possibles incorporacions 
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d’energia renovable. En la construcció de qualssevol nous equipaments, vetllarem per l’ús de 
tècniques d’arquitectura bioclimàtica que redueixin les seves necessitats energètiques, i ma-
ximitzarem l’ús de sistemes de cogeneració d’energies renovables com la solar tèrmica, així com 
de materials saludables i sostenibles enlloc de materials nocius com els derivats d’amiant, PVC 
o derivats de CFC. També establirem un Sistema d’indicadors sobre consum i estalvi ener-
gètic, amb dades obertes del consum de cada equipament.

·	 Establir sistemes per a reduir el consum d’energia en l’enllumenat públic, ampliació per tota 
la ciutat del sistema de control computeritzat de la xarxa de l’enllumenat públic per reduir el 
consum. Seguirem apostant pel canvi progressiu d’aparells i llums per altres de baix consum.

·	 Impulsar l’assessorament, tant a nivell industrial com domèstic, sobre mesures d’estalvi ener-
gètic i cogeneració d’energia renovable, així com respecte als tràmits d’obtenció d’ajuts d’al-
tres administracions.

Objectiu 4. Per tal de contribuir al benestar animal i facilitar-hi la convivència, proposem:

·	 Revisar les ordenances municipals per adequar-les a una nova i major sensibilització vers els 
animals.

·	 Garantir el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar activitats i ac-
tuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de companyia, domèstic o 
salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc.

·	 Tenir en compte les associacions i el voluntariat animalista, i coordinar-nos-hi en el disseny 
i l’aplicació de les polítiques en aquest àmbit.

·	 Educar per a la convivència entre persones i animals, vinculant tallers, activitats o campa-
nyes a altres àrees adequades o a mitjans de comunicació amb especial incidència als centres 
educatius.

·	 Promoure les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes que incloguin l’aplicació 
de preus reduïts.

·	 Vetllar pel compliment de la normativa a botigues de cria, venda d’animals i nuclis zoològics.

·	 Fomentar la implicació dels centres veterinaris en la gestió dels animals, particularment pel 
que fa a informació sobre malalties.
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·	 Promoure campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, i altres possibles problemes de 
salut relacionats, derivats de la presència d’un animal casa, emprant sempre informació con-
trastada.

·	 Establir un protocol d’actuació en casos d’accidents de trànsit quan hi hagi un animal involu-
crat.

·	 Combatre la donació d’animals a fires o altres esdeveniments festius.

·	 Fomentar la inspecció per part de la policia local i el decomís si s’escau dels gossos que viuen 
en situació inadequada i d’insalubritat i maltractament.

·	 Promoure la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l’ús respectu-
ós de l’espai públic, mitjançant polítiques de difusió i conscienciació, acompanyament, i sanció 
si s’escau. 

·	 Establir convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la recollida 
dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions. Organitzarem 
projectes d’educació i de difusió i mantindrem un diàleg constant i constructiu entre instituci-
ons i associacions locals o persones animalistes.

·	 Dotar de més recursos el refugi d’animals de companyia, gestionat per l’Associació Pro-
tectora d’Animals de Granollers, garantint un servei adequat tant als animals allà recollits 
com a les persones que en facin ús, o, en cas que els animals es derivin a altres refugis, disposar 
d’un espai adequat on estiguin fins a la seva recollida per l’entitat o pel propietari. Treballarem 
de forma coordinada amb les entitats locals per a la millora constant de les condicions de vida 
a les instal·lacions que acullen animals.

·	 Considerar com a prioritari les bones pràctiques i el benestar dels animals en les resolucions 
dels concursos per a la recollida i gestió dels animals abandonats.

·	 Aplicar el sacrifici zero sense moratòries a tots els municipis i comarques de Catalunya, i no-
més permetre’l en casos excepcionals que afectin la salut pública o el patiment de l’animal.

·	 Formar els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la gestió de ca-
sos de recollida, accidents i maltractaments.

·	 Treballar per gestionar adequadament el manteniment de les colònies controlades de gats 
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existents. Dignificarem els espais amb senyalitzacions i, si s’escau, amb casetes refugi i dispen-
sadores d’aliment i aigua.

·	 Emprar mètodes no agressius (colomars, anticonceptius...) per a les aus. Controlarem la repro-
ducció i la població de les aus mitjançant l’ús de menjar amb anticonceptiu incorporat, l’accés a 
colomars on es puguin retirar els ous i la prohibició d’alimentar-los fora dels llocs ja establerts i 
habilitats per a aquest ús.

·	 Fer un acompanyament a les persones que alimenten animals del carrer o en recullen de 
malalts assessorant-los i fent-los un acompanyament per tal que, en aquests casos, prioritzin 
l’efectivitat de les actuacions municipals per sobre de les individuals, encara que siguin ben 
intencionades.

·	 Promoure activitats amb teràpies assistides amb animals i fomentar la creació d’un equip de 
voluntariat específic en l’àmbit (vegeu Salut).

·	 Crear un programa municipal d’ajuda per a persones en una situació temporal o permanent 
que els impedeix garantir la cura adequada dels seus animals de companyia.

·	 Impulsar campanyes entre els propietaris d’animals, especialment entre la gent gran, del que 
pot suposar no deixar instruccions al testament i el llegat per a la persona que aculli l’animal 
de les despeses de manutenció i veterinàries. Amb aquesta mesura, es prendria consciència 
del futur que li pot esperar a l’animal en cas de mort del propietari i s’evitarien abandonaments.

·	 Col·laborar amb els professionals veterinaris per ajudar les persones amb pocs recursos mit-
jançant campanyes d’esterilització de baix cost o gratuïtes, segons els recursos de cada perso-
na, i gratuïtes per a les associacions.

·	 Vetllar perquè als menjadors dels centres educatius, coordinats amb les AMPA, els aliments 
que es proporcionin d’origen animal siguin preferiblement d’animals de criança ecològica i 
promourem l’alimentació saludable amb varietat de fruita i verdura.
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Urbanisme

Entenem l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial i als efectes d’una acció política munici-
pal i el definirem com la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que es concreten en 
els anomenats instruments de planejament urbanístic general i derivat, i que configuraran un model 
de poble i ciutat i, per tant, el seu espai social.

Les decisions d’aquesta transcendència cal que es prenguin amb la participació de tots els actors en 
la seva condició de ciutadania, persones interessades qualificades (propietaris i propietàries) i la resta 
de poders públics.

Des d’Esquerra Republicana defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de 
fort contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del 
desenvolupament urbanístic sostenible. Són moltes les previsions normatives que permeten un em-
poderament ciutadà real en la presa de decisions i la fiscalització dels processos urbanístics al servei 
de la transparència

Aposten per un Granollers com a ciutat mediterrània i compacta, vertebrada en la convivència d’usos, 
amb una relació més equilibrada entre els diferents barris de la ciutat. El territori en el que ens movem, 
les cases, els carrers, els parcs i espais verds, la mobilitat o els serveis públics són un punt de trobada 
i, per tant, han de ser espai de cohesió social.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de dur a terme un planejament urbanístic obert a la participació i la rendició de 
comptes, proposem:

·	 Augmentar la freqüència de reunió del Consell Assessor Urbanístic i obrir-lo als agents locals 
implicats (administracions, associacions i ciutadania a títol individual), fent particular èmfasi en 
la inclusió del veïnat afectat. Transformarem la seva estructura i funcionament per al treball per 
projectes en grups específics, amb funcions com la definició de plans d’actuació municipals en 
urbanisme, l’aprovació del pressupost corresponent i els seu seguiment i avaluació. Tota aques-
ta activitat se sotmetrà a rendició de comptes en un Ple anual sobre urbanisme.

·	 Impulsar programes de participació ciutadana a escala de “micro-urbanisme”, en la recupe-
ració de parcs i el seu redisseny, que incloguin en les comissions de treball obertes, forma-
des per sectors representatius de cada barri i amb un paper particularment central per a les 
associacions de veïns, estudiant-hi també diferents maneres de transferència de la capacitat 
de decisió dels pressupostos urbanístics per barris, coordinadament amb les associacions de 
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veïns, acompanyades de suport tècnic.

·	 Fiscalitzar els indicadors que, obligatòriament, ha de contenir el planejament per valorar la 
seva conveniència d’acord amb el principi d’utilització racional del territori, cercant que maxi-
mitzin el creixement econòmic i poblacional que justifiquen el pla, els recursos hídrics i energè-
tics a què s’ha d’ajustar el planejament, l’avaluació de la mobilitat generada, els riscos geològics 
i capacitat de càrrega contaminant del territori i les necessitats quantitatives i de localització 
de l’habitatge social.

·	 Condicionar, en el planejament general,  el desenvolupament de plans parcials a la prèvia exe-
cució de plans aprovats anteriorment, com a clar antídot polític a les bombolles.

·	 Generalitzar els informes de seguiment de l’execució del planejament previstos a la legislació 
per avaluar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions és un instrument a l’abast 
dels governants per gestionar el ritme de l’urbanisme i corregir decisions quan calgui. 

·	 Desenvolupar un Pla director comarcal (o, si s’escau, fins i tot intercomarcal amb el conjunt 
dels Vallesos), que reculli aspectes com l’alineació de plans directors municipals, l’equilibri ur-
banístic, la protecció dels espais lliures (especialment de la plana vallesana),la planificació d’in-
fraestructures i les connexions entre municipis. A nivell de la conurbació, proposem de crear 
un grup de treball tècnic, dins del Consell Assessor d’Urbanisme, per estudiar la revisió dels 
diversos POUM dels municipis  de  la  conurbació, de cara  a  l’alineació  dels  seus continguts.

·	 Impulsar una Comissió de descentralització territorial de la ciutat, que compti amb la par-
ticipació d’associacions de veïns i entitats comercials i socials dels diferents barris, encarregada 
d’estudiar i discutir un redisseny del mapa de barris de la ciutat, amb suport de tècnics i experts 
municipals.

·	 Treballar activament amb la Taula urbanística intermunicipal, amb Canovelles, Les Franqueses 
i la Roca del Vallés, per tal d’avançar en criteris urbanístics comuns a tota la conurbació.

Objectiu 2. Per tal d’assolir una ordenació urbanística compacta i equilibrada, que inclogui a tot-
hom i obri les places públiques a la comunitat, proposem:

·	 Potenciar  les diverses illes  de  vianants de  la  ciutat  més enllà del centre i,  simultàniament, 
el pla d’aparcaments dissuassoris (vegeu Mobilitat), perquè afavoreixi el comerç urbà tant al 
centre com a totes les àrees urbanes de la ciutat.
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·	 Reformar la xarxa de mobilitat urbana per redirigir a fora de la ciutat el trànsit interurbà i 
propiciar mitjans alternatius als automòbils privats per als desplaçaments intraurbans, amb les 
corresponents transformacions necessàries de les infraestructures (vegeu Mobilitat).

·	 Adequar la xarxa viària al passeig, canviant la relació entre el trànsit rodat i el de vianants fora 
de les futures illes de vianants exclusives, sota els criteris  d’invertir la prioritat als carrers 
de 6 metres d’amplada o menys, donant preferència als vianants davant dels vehicles a motor, i 
de fer les voreres proporcionals a l’amplada dels carrers, i en tot cas no inferiors a 1.5 metres 
per cada banda. 

·	 Construir plataformes i passos elevats garantint la transversalitat de la ciutat a través de les 
línies que en dificulten la continuïtat urbana, com el tren i el riu. En farem entre el el Parc Torras 
Villà i la Font Verda, a l’alçada del carrer Enginyers a a l’alçada del carrer Minetes, i també cons-
truirem passeres damunt del riu Congost, a l’alçada del Parc del Lledoner i a Palou.

·	 Mantenir sempre la perspectiva de gènere en el disseny de les actuacions urbanístiques, fo-
mentant espais còmodes, inclusius i segurs per a les dones. En particular, realitzarem un mapa 
exhaustiu dels punts foscos de la ciutat, per a corregir-los de forma prioritària. 

·	 Impulsar espais centrals en cadascun dels barris per fer del carrer i l’espai públic l’escenari 
principal del desenvolupament comunitari, d’una manera territorialment equilibrada que fo-
menti el creixement a llarg termini de l’associacionisme per barris. Estudiarem diverses mesures 
per a fer-ho, incloent-hi restriccions de la circulació de caràcter variable.  

·	 Impulsar polítiques d’habitatge territorialment equilibrades i que prevegin i corregeixin la se-
gregació social i urbanística de la ciutat, emprant l’habitatge social i protegit com a eines 
fonamentals (vegeu Habitatge).

·	 Estimular la plena integració del Lledoner en la trama urbana de la ciutat, mitjançant el 
desenvolupament dels seus equipaments i la seva inclusió en les polítiques municipals, parti-
cularment en matèria de serveis, habitatge i mobilitat. 

·	 Plantejarem de manera participada el nou barri de la Bòbila com a espai verd, cultural i esportiu 
i de coneixement.

·	 Reformar en profunditat el Parc Torras Villà per a fer-lo més verd, connectant-lo amb la plaça 
Barangé i la Font Verda. Fomentarem l’activitat comunitària en aquesta zona, i la seva dinamit-
zació social i econòmica.
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·	 Transformar les places dures de la ciutat en places verdes, a partir de la participació veïnal 
en els seu disseny.

·	 Garantir la modernització i manteniment dels polígons industrials de Granollers, tant pel 
que fa al planejament urbanístic com a la provisió de serveis (vegeu Indústria i Serveis)

Objectiu 3. Per tal de tenir cura del patrimoni arquitectònic i ambiental de Granollers, i fomentar 
una relació equilibrada i sostenible entre els diferents entorns de la ciutat, proposem:

·	 Plantejar un ambiciós Pla Agrari dels Vallesos, lligat a Gallecs i altres zones d’agricultura 
periurbana de la regió, en el que es podria desenvolupar l’espai agrari de Palou. 

·	 Ampliar i protegir l’àrea d’influència de l’espai agrari de Palou, com a sòl no urbanitzable, es-
pecialment a la serra de Ponent i el sud de la serra de Llevant, on tradicionalment i actual, s’hi 
porta a terme activitat agrícola (vegeu Agricultura, Indústria i Serveis). 

·	 Repensar l’espai del Parc Firal i els punts de connexió amb Palou per a que tingui més inte-
racció amb la ciutat. Proposem la creació d’un espai verd, lúdic i de coneixement sobre Palou a 
la zona on actualment hi ha les runes del Camp de Futbol.

·	 Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals, especialment a la serra de Po-
nent i Llevant. Enllaçar els camins rurals tradicionals de la vall del Congost amb els municipis 
de la conca, facilitant-ne la circulació en bicicleta i la connexió amb les conques veïnes. 

·	 Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les di-
verses zones del nucli urbà entre si i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del nucli. 

·	 Connectar amb una passera el Parc del Puig de les Forques i el Parc de Pinós. 

·	 Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les 
masses forestals. 

·	 Avaluar els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals propis del nostre clima me-
diterrani —aiguats, incendis forestals, nevades, ventades, etc.— i actualitzar els plans de pro-
tecció civil de tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los als canvis de circumstàncies de cada 
municipi (vegeu Protecció Civil).
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·	 Impulsar la preservació activa del sòl no urbanitzable. 

·	 Repensar les façanes fluvials amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció 
dels ecosistemes. 

·	 Impulsar la protecció d’espais lliures amb diferents tipus de valor (biològic, paisatgístic, fluvi-
al) com a garantia d’una protecció del sòl i de l’espai no urbanitzable del nostre país. 

·	 Protegir el paisatge urbà de fonts d’impacte nociu i vetllar pel seu embelliment (particu-
larment als entorns urbans), mitjançant la millora de la neteja urbana, la promoció d’enjardina-
ments i rehabilitació de façanes, així com l’ordenança de paisatge i la carta de colors i materials. 
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Seguretat i Protecció Civil

La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a fer compatible el dret a viure 
amb seguretat i el dret a la llibertat, garantint que la vida de la ciutadania es desenvolupi en un entorn 
de pau i convivència que faciliti la resolució dels conflictes preventivament per mitjà de la mediació i 
que opti per la coacció quan la resta de recursos hagin estat ineficaços. 

Més llibertat és més seguretat, quan sabem trobar l’equilibri entre tots dos aspectes. Però també més 
cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, la reducció de les desigualtats de gènere i més 
confiança en el bé comú signifiquen més seguretat. En aquest sentit, la despesa social hauria de tenir 
consideració d’inversió en seguretat i, per extensió, en convivència. Entesa d’aquesta manera la segu-
retat, des de l’òptica republicana, és un aspecte que es treballa de manera transversal en el conjunt de 
les polítiques públiques, i especialment en l’àmbit municipal.

La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts els prismes des dels quals 
s’ha de concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui aquests prismes s’han ampliat i, 
quan parlem de seguretat, ens referim al mateix temps a la sensació de seguretat, la percepció social 
del risc i la globalització de la sensació d’inseguretat. Per encarar aquests nous reptes, cal tenir present 
que el contrari d’inseguretat no és seguretat sinó convivència. 

A les ciutats i els pobles, la convivència és fonamental per concebre un espai cívic equilibrat; l’actitud 
cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivèn-
cia a l’espai compartit amb la mediació com a eina prioritària i no convertir els problemes derivats de 
la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat. 

La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han provo-
cat que els reptes de la seguretat s’hagin ampliat força. Són moltes les formes en què s’expressa el 
risc i l’amenaça, tantes com les oportunitats que sorgeixen del treball amb les comunitats, i les seves 
ciutadanes i ciutadans, que són clau per fer-hi front. En aquesta nova realitat, complexa i diversa, 
cal emprendre noves polítiques, profundament republicanes, que avancin cap a un nou concepte: la 
“coproducció” de seguretat. Cal entendre-la com una oportunitat de crear marcs compartits entre els 
diferents ens administratius, i per què no polítics també, i la ciutadania (organitzada o no), de forma 
que les dinàmiques de treball situïn els diferents actors implicats en pla d’igualtat, allunyant-se de la 
visió clàssica, classista i masclista, de la gestió pública i política. 

Així doncs, en aquest marc, les polítiques d’Esquerra Republicana en termes de seguretat estan en-
focades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què la con-
vivència i la seguretat configurin un espai cívic al més lliure possible i que avanci cap a una societat 
cada vegada més justa.
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Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, els municipis tenen compe-
tències respecte: els espais públics, l’ordenació i regulació del trànsit de vehicles i persones a les vies 
urbanes, la cooperació en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits a fer-ho, l’exercici de 
les funcions de policia administrativa en el compliment dels reglaments, ordenances, bans, resolucions 
i d’altres disposicions i actes municipals, la protecció de les autoritats de les corporacions locals i la 
vigilància i custòdia dels seus edificis, l’exercici les funcions de protecció civil i de la prevenció i extinció 
d’incendis i la protecció del medi ambient, la salut pública i el subministrament d’aigua i l’enllumenat.

Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és present en moltes 
accions de la gestió municipal. Les polítiques públiques no poden actuar com a compartiments es-
tancs; les ciutadanes i ciutadans no es volen relacionar així amb les institucions perquè no gestionen 
la seva vida d’aquesta manera,. Cal doncs planificar i actuar globalment amb una atenció especial a les 
interrelacions que hi ha entre els diferents àmbits. 

La protecció dels col·lectius més vulnerables, dels minoritaris i dels minoritzats; la lluita contra la vi-
olència de gènere; la prevenció de la radicalització violenta; l’aprofundiment en la cultura de la pre-
venció i de l’autoprotecció, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les TIC, són alguns dels 
reptes en què, al marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’han d’implicar com a institucions 
més properes a la ciutadania també en matèria de seguretat.

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per a aprofundir en la millora de la policia local, proposem:

·	 Redefinir el Consell de seguretat i impulsar assemblees de seguretat de barri amb la partici-
pació del teixit veïnal i social. Promourem taules sectorials de treball, per coresponsabilitzar 
tots els àmbits de la gestió pública amb la seguretat i per resoldre fenòmens, incidències i pro-
blemàtiques relacionades amb la seguretat: taula d’urbanisme i seguretat, coordinació serveis 
de seguretat amb els consells escolars, salut i seguretat, entre d’altres. 

·	 Potenciar, de forma decidida, la Junta de Seguretat Local, amb representants de la Policia Lo-
cal, els Mossos i els grups polítics municipals. Aquesta haurà d’elaborar un nou Pla de segure-
tat ciutadana local, amb la participació d’agents socials (serveis municipals, entitats, escoles, 
empreses, ...) implicats en la millora de la convivència a la ciutat. 

·	 Crear la Comissió de coordinació intermunicipal de les Policies Locals en el marc de la co-
nurbació per a facilitar les actuacions conjuntes, així com una Comissió comarcal de policies 
locals vinculada al Consell Comarcal, orientada a l’harmonització i redacció coordinada dels 
seus Reglaments.
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·	 Elaborar el Reglament Municipal de la Policia Local, adaptant-lo a la Llei de policia, i incor-
porant aspectes com la proximitat a la ciutadania, les tasques de segona activitat per a agents 
amb més edat amb la formació corresponent, el control d’ús d’armes i la flexibilitat d’adaptació 
a les exigències d’optimització del servei. Aquest reglament també ha de donar a l’alcalde la 
màxima condició d’autoritat responsable de la seguretat al municipi, concretada en el co-
mandament de totes les forces de seguretat operatives en cada municipi.

·	 Desenvolupar el Codi d’ètica i bones pràctiques de la Policia Local i la seva carta de serveis, 
en sincronia amb el  Codi d’ètica de la policia de Catalunya, tal i com han fet altres municipis del 
país, per tal de definir els principis d’actuació de la nostra policia local, pensant en el que ha de 
ser la policia del futur. i la carta de servei en l’actuació de la policia local?

·	 Crear una Unitat Verda de la Policia Local que disposi de la formació i els mitjans per a per-
seguir específicament delictes com els abocaments de residus, o les infraccions vinculades a 
contaminació acústica.

·	 Vincular al projecte de dinamització de barris (vegeu Urbanisme), un servei de policia de barri 
amb una estructura de treball i comandament definida, amb formació específica dels agents, i 
coordinada mitjançant una comissió amb totes les entitats i serveis municipals implicats.

·	 Establir un conveni per a la realització de pràctiques d’alumnes de l’Escola de Policia de Mo-
llet del Vallès a la nostra ciutat, així com per a la col·laboració en altres aspectes de l’activitat 
policial.

·	 Dotar de mitjans i formació la policia municipal per a l’aplicació dels canvis en mobilitat a la 
ciutat, tot facilitant-los la tasca amb campanyes informatives i de comunicació eficaces per a la 
ciutadania (vegeu Mobilitat). 

·	 Estudiar la creació de grups d’agents cívics amb tasques eminentment informatives i de pre-
venció de conflictes. 

·	 Establir els quadres de sous dels membres de la policia local seguint les recomanacions 
de les associacions de municipis, associacions professionals de la policia local, sindicats i altres 
col·lectius, evitant els diferencials respecte a altres cossos policials equiparables.

·	 Millorar els mitjans tecnològics la policia local: dispositius de circulació viària (càmeres, con-
trol de trànsit i regulació semafòrica, ...), adhesió a la plataforma PISE (Plataforma Intregada 
de resposta a la Seguretat i Emergència) del Departament d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya) en aspectes lligats a Protecció Civil, coordinació i integració policial, etc., aplicatius de 
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gestió de sancions online, en conveni amb la Direcció General de Trànsit, càmeres de vide-
ovigilància, i control de seguretat en edificis públics

·	 Adequar el nombre d’agents del cos de policia local a les noves necessitats previstes.

·	 Crear un aplicatiu d’avisos i denúncies accessible per a mòbils.

·	 Estudiar en profunditat els principals problemes de convivència de la ciutat per tal de 
dissenyar programes de prevenció i correcció que els adrecin amb la màxima eficiència. 

Objectiu 2. Per tal de garantir una millor preparació en matèria de protecció civil, proposem:

·	 Potenciar la Comissió local de protecció civil, com un espai tècnic de coordinació entre Alcal-
dia, la persona regidora de Governació, les forces de seguretat amb presència al municipi, un 
representant de la Creu Roja, SEM, un representant dels bombers i, com a mínim, representants 
del voluntariat i del sector sanitari. La Comissió local tindria com a funció bàsica l’actualització 
permanent del Pla Bàsic d’Emergència Municipal i els Manuals d’actuació concrets per a ca-
dascun dels riscos detectats, així com la coordinació de simulacres anuals.

·	 Al mateix temps, cal impulsar un espai de participació ciutadana per al foment de la protecció 
civil, amb incidència sobre els àmbits educatius, empresarials, comunicatius, de cooperació, etc.

·	 Estudiar la possibilitat d’elaborar un Pla comarcal bàsic d’Emergència. La coordinació entre 
els diversos municipis del Vallès Oriental, i entre la nostra comarca i la Generalitat ha de ser 
fonamental. Així mateix, cal incrementar les relacions amb els municipis veïns, amb la creació 
d’una Taula de Protecció Civil de la conurbació, entre Canovelles, Granollers, Les Franqueses i 
La Roca).

·	 Elaborar un programa per a la redacció de Plans d’emergència per a les empreses de la 
ciutat, en coherència amb el Pla Bàsic Municipal, que doni suport i incentius a les empreses 
perquè generin els corresponents Plans d’Emergència, com ara la realització de cursos tècnics 
i de postgrau per a la formació de tècnics en prevenció i en seguretat laboral. 

·	 Crear una Fira de la Prevenció, dirigida a empreses del sector, dins del marc del recinte Firal, 
per potenciar el món de la seguretat en les empreses de la comarca.

·	 Organitzar una associació de voluntaris/es de protecció civil del municipi, especialment per 
als casos d’emergències a nivell nacional, amb incidència a l’Autopista –com és el cas de neva-
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des- i en els quals el Circuit de Catalunya es converteix en centre logístic d’emergències.

·	 Disposar d’un Pla d’Actuació en cas de Catàstrofe o Emergència Externa, així com dels 
elements necessaris per a l’acollida de persones desplaçades en situacions d’emergència.
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Acció Social i Drets Civils

Ciutat amb perspectiva de Gènere

La República ha de ser la plasmació d’una societat de dones i homes lliures i iguals que comparteixin 
les responsabilitats, en la qual es garanteixi l’accés de les dones en tots els àmbits de representació i 
presa de decisió. El món local republicà ha de vetllar per fer efectius els drets de les dones en igualtat 
de condicions en tots els àmbits de la vida pública i professional, i evitar qualsevol discriminació per 
raó de gènere o de dependència per raons socioeconòmiques. 

Els ajuntaments, que són la primera i més propera administració pública per a la ciutadania, han de 
vetllar per fer del municipi un espai de seguretat i garantia de drets per a les dones, i un marc de 
creixement personal i professional. Han de dotar-se dels serveis que competencialment els pertoquin 
i garantir l’acompanyament i derivació als ens supramunicipals adients en cas que les delimitacions 
competencials no facin raonable o possible atendre localment una necessitat. Un país equilibrat és 
aquell en què els drets de tota la ciutadania són efectius a qualsevol lloc del territori, sigui quina sigui 
la dimensió del municipi.

Tot i que la Llei 17/20105 d’igualtat efectiva de dones i homes així ho disposa, la presència real de 
dones en els àmbits de visualització pública, representació i presa de decisions encara és molt minori-
tària. I encara avui, malgrat tot, hi ha una manca clamorosa de models de referència femenins en tots 
els àmbits. És per això que, tal com prescriu el Pla per la Igualtat d’Esquerra Republicana, tots els mu-
nicipis hauran d’elaborar, implementar i avaluar un pla local d’igualtat que vetlli per la paritat en tots els 
àmbits de l’Ajuntament, com ara en l’organització de treball, i en el conjunt de les activitats municipals. 
Igualment, i assumint el paper referencial que tenen els governs locals per a les empreses, el tercer 
sector i les entitats, es demanaran mesures d’igualtat als proveïdors, col·laboradors i beneficiaris de 
recursos públics amb els quals es relacioni el govern municipal.

Els nostres municipis han de ser espais segurs i lliures de violències masclistes. Hem de treballar amb 
els centres educatius i tot el món associatiu per tal de donar eines de prevenció i detecció de violència 
masclista de qualsevol tipus en qualsevol àmbit. Allà on pertoqui per nombre d’habitants es garantirà 
el bon funcionament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones, es disposaran recursos per l’as-
sistència i acolliment de dones i infants víctimes de violència masclista o es garantiran els protocols 
d’acompanyament i derivació a ens supramunicipals. 

Es prioritzarà una formació específica per a aquells professionals que puguin detectar o atendre vícti-
mes de violència masclista, i de manera molt especial, per a les policies locals. També es vetllarà la pla-
nificació urbanística, del transport públic, de les activitats esportives i lúdiques perquè siguin segures 
per a les dones en particular i per al conjunt de la població en general.
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Actualment les dones continuen sent discriminades en el món laboral. La bretxa o discriminació salari-
al es manté a l’entorn del 25% (cobren una quarta part menys que els homes per fer el mateix treball); 
assumeixen més del 80% de la parcialitat –no desitjada¬– en les jornades laborals per poder tenir cura 
d’infants, gent gran i dependents; pateixen una taxa d’atur superior a la dels homes; tenen dificultats 
d’accés a la progressió en la carrera professional, etc. Tot això impacta en unes pensions d’una mitjana 
del 35% inferiors a les dels homes al final de la carrera professional, i l’atur, la precarització i fins i tot 
la pobresa per a dones treballadores. Cal que des del món local es plantegin polítiques de formació i 
ocupació que garanteixin l’accés de les dones a llocs de treball en igualtat de condicions, cal facilitar 
l’accés de les dones al treball mitjançant la prestació del servei de llar d’infants i cura de les persones 
dependents, cal que els serveis locals de promoció econòmica, inserció laboral i serveis socials vetllin 
especialment perquè les dones de qualsevol edat, formació i condició puguin viure del seu treball i 
gaudir d’independència econòmica.

Els infants són la garantia de la vida dels pobles i la sostenibilitat del nostre sistema social, cultural i 
econòmic. Cal convertir els nostres municipis en espais en els quals els pares i mares puguin gaudir 
d’una vida social corresponsable –mares i pares que es divideixin amb igualtat les tasques de cura–. 
Cal doncs pensar en horaris de les activitats públiques que convidin a la participació igualitària de do-
nes i homes, espais de jocs per als infants en la via pública i els espais públics, transports municipals 
que pensin en persones de totes les edats i amb tota mena de condicions: del cotxet infantil al cami-
nador o cadira de rodes. Cal pensar i visibilitzar tota mena de famílies i que els nostres municipis siguin 
llocs on viure a totes les edats de la vida de manera agradable i en condicions d’igualtat.

L’elecció de Núria Maynou com a alcaldessa de la ciutat aportarà ineludiblement una mirada de gène-
re al conjunt de tota l’acció municipal.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal d’incorporar la perspectiva de gènere en tots els àmbits d’intervenció munici-
pal, així com en el teixit social i associatiu, proposem:

·	 Reforçar la Comissió d’igualtat de gènere com a espai de participació política de les dones, 
i impulsar el seu Pla d’igualtat i ampliar-lo a conurbació. L’executarem des de la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI.

·	 Desenvolupar, de forma efectiva, l’Observatori de gènere per detectar desigualtats, i ela-
borar una diagnosi de l’estat actual de la igualtat de gènere a Granollers, incorporant-hi també 
conurbació. Això implicarà una recollida sistemàtica i actualitzada d’indicadors sobre les rela-
cions entre gèneres, així com el desglossament per gènere d’altres indicadors, com a suport al 
treball transversal de perspectiva de gènere.
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·	 Aplicar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques endegades per l’Ajuntament 
de Granollers.

·	 Assegurar que es duu a terme una planificació urbanística amb perspectiva de gènere, resolent 
el problema de punts foscos de la ciutat (vegeu Urbanisme).

·	 Fer de Granollers una Ciutat Amiga de l’alletament matern, com s’ha fet a ciutats com Tar-
ragona, mitjançant un pla per facilitar aquesta pràctica en tots els àmbits.

·	 Fomentar la igualtat entre homes i dones en el teixit associatiu, mitjançant la formació en 
perspectiva de gènere i la seva consideració en l’atorgament de subvencions, per exemple 
posant el focus en la paritat de les juntes d’entitats, l’impacte diferencial de les seves actuacions 
en les dones, l’existència de plans d’igualtat, entre d’altres.

·	 Incentivar la participació paritària de dones en en comissions, consells, taules i altres òrgans 
de participació ciutadana en tots els àmbits. La garantirem en totes les estructures adminis-
tratives institucionals, com ara consells assessors o comissions.

·	 Assegurar la visibilització de les dones, i en particular de les granollerines il·lustres passades 
i presents, en espais com el nomenclàtor, les col·laboracions en pregons, ponències i presenta-
cions organitzades per l’Ajuntament, i similars.

·	 Vetllar per la representació de la dona en tots els mitjans de comunicació públics de l’Ajun-
tament,  evitant el discurs misogin, la representació vexatòria de les dones a la publicitat i el 
llenguatge sexista (vegeu Mitjans). 

·	 Potenciar el PADI (Punt d’Assessorament per a Dones Sobre Igualtat d’Oportunitats), 
com a espai d’assessoria en materia de desigualtat 

·	 Atendre específicament, en el disseny de totes les nostres polítiques, les necessitats de dones 
susceptibles de patir altres formes de discriminació, com ara dones lesbianes i trans, do-
nes grans o dones discapacitades, i els seus problemes específics.

·	 Donar un impuls, des de l’Ajuntament, a la coeducació com a marc educatiu per la igualtat de 
gènere. Això inclourà mesures de suport a l’adaptació organitzativa, curricular i pràctica en les 
institucions educatives com per exemple amb el foment de la figura responsable de coeduca-
ció en consells escolars, la introducció de l’educació emocional i afectiva dels 0 als 3 anys, 
o la promoció premiada de treballs de recerca en estudis de gènere. També serà necessari im-
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pulsar la formació del professorat i les AMPAs en coeducació i perspectiva de gènere, així com 
promocionar estudis superiors en l’àmbit, i donar ple suport al CIRD (Centre d’Informació i 
Recursos per a les Dones) com a espai de sensibilització, dinamització i empoderament de 
dones, consolidant la seva oferta de cursos i tallers. 

·	 Sensibilitzar la societat mitjançant campanyes de comunicació d’impacte i inequívocament 
feministes.

·	 Fomentarem la presència femenina en l’esport i la seva visibilització, tant a través del suport a 
l’esport femení a tots els nivells (i particularment en l’esport base), com també de les pràctiques 
esportives compartides entre gèneres (com ara en el corfbol). També vetllarem per la presència 
de dones en equips directius d’entitats esportives, i cercarem mesures per facilitar la concili-
ació de la pràctica esportiva amb la vida laboral i familiar (vegeu Esports).

·	 Avançar en l’abordatge psicosocial de la salut en els àmbits d’incidència específica per a les 
dones, ampliant la investigació sobre els diferents estats de salut entre homes i dones i els seus 
determinants, i particularment introduint la perspectiva de gènere en l’atenció sexual i repro-
ductiva de les dones. També endegarem mesures preventives de la mutilació genital femenina 
(vegeu Salut).

·	 Demanar la concertació entre administracions d’un model d’atenció a les treballadores sexu-
als i aplicar-lo, incloent-hi mesures de suport a les treballadores sexuals durant el seu exercici 
i si decideixen abandonar-lo. Fomentarem, des de l’àmbit municipal, la regularització de les 
seves condicions laborals, així com la lluita contra el tràfic de persones i el proxenetisme.

·	 Formar en perspectiva de gènere i en matèria de violència masclista tot el personal de l’Ajun-
tament, i particularment el personal d’atenció a persones i la policia local.

·	 Dinamitzar i donar suport logístic i general a una xarxa de jovent que tingui interès en matèria 
de feminisme i violència de gènere, i contribuir a la seva formació en cas que sigui necessària, 
per tal que imparteixin tallers de sensibilització i prevenció entre adolescents i joves.

·	 Donar ple compliment a llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones. 

Objectiu 2. Per tal de contribuir a l’erradicació de la xacra de la violència masclista, proposem:

·	 Lluitar per l’erradicació de la violència masclista en la prevenció i l’atenció a les dones i els 
seus  infants,  en  col·laboració  amb  el  SIAD – Servei  d’Atenció i Informació a les Dones – de 
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Granollers, i d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088 del dret  de  les  dones  a 
erradicar la violència masclista.

·	 Avançar en mesures integrals referides a totes les fases de prevenció, sensibilització, atenció, 
assistència, protecció, recuperació i reparació de la violència masclista, incloent-hi el seguiment 
i avaluació de totes les iniciatives de protecció a dones supervivents.

·	 Donar  suport i atenció  psicopedagògica per  als  fills de  les  dones  víctimes  de  la  violèn-
cia masclista, en coordinació amb els altres àmbits sectorials pertinents, com Serveis socials, i 
Educació. 

·	 Mantenir i ampliar el Servei d’Assessorament Jurídic per a Dones. 

·	 Vetllar per aplicació de protocol de violència masclista i promoure el desenvolupament del 
Protocol d’abordatge de les violències masclistes en locals privats d’oci nocturn a Gra-
nollers.

·	 Formalitzar el circuit d’atenció a dones, i fomentar l’observatori de violència al territori: la co-
nurbació i la comarca. 

·	 Impulsar la prevenció entre joves de la violència masclista amb particular èmfasi en la coedu-
cació (vegeu Educació). 

·	 Preveure i ampliar mecanismes d’allotjament i acollida per a supervivents de la violència 
masclista. 

·	 Introduir un recordatori i condemna a violència masclista a cada ple posterior a un femini-
cidi, tal i com es fa al Parlament. 

Objectiu 3. Per tal de donar suport laboral a les dones en tots els àmbits i contribuir als canvis 
socials en el repartiment de les tasques, proposem:

·	 Donar suport a les tasques de cura de les famílies, amb mesures com garantir l’oferta d’escoles 
bressol de 0-3 anys, i facilitar més recursos d’assistència a la dependència 

·	 Fomentar l’assumpció de tasques domèstiques i de cura per part d’homes.  
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·	 Garantir la participació de dones en estructures administratives municipals i en el conjunt de 
la societat 

·	 Sensibilitzar la societat en el reconeixement de valor femenins en lideratge social i econòmic. 

·	 Endegar actuacions per fer front a obstacles vinculats a gestió i usos del temps laboral, fami-
liar i personal. Promoure un Pla Local sobre els usos del temps.

·	 Promoure la implantació de plans d’igualtat a les empreses i mesures de conciliació labo-
ral-familiar, contemplant incentius fiscals. 

·	 Fer un seguiment de l’acompliment de convenis col·lectius en matèria d’igualtat i no-discri-
minació per motius de gènere. 

·	 Dur a terme formació en món de treball sobre desigualtats de gènere en accés a ocupació, 
formació, promoció i condicions laborals 

·	 Implementar dispositius d’inserció sociolaboral adreçats a col·lectius de dones amb parti-
culars dificultats d’accés al món laboral, com les persones en risc d’exclusió, supervivents de 
violència masclista. 

·	 Impulsar l’ocupació femenina a sectors amb infrarepresentació de dones, incidint en pro-
moció, orientació, motivació i pràctiques laborals, i vetllar-hi en sectors emergents i nous jaci-
ments de l’ocupació. 

·	 Avançar en flexibilitat horària i coresponsabilitat familiar, mitjançant la Reforma horària, 
ampliar dels horaris d’instal·lacions esportives, i adequar-los a necessitats de les dones i pro-
moure serveis que facilitin gestió del temps: a domicili, obertura més ampla, entre d’altres. (ve-
geu Acció Social). 
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LGTBI

Els municipis republicans han de ser la punta de llança en la lluita contra les desigualtats i les discri-
minacions que es generen a causa de la diversitat sexual i de gènere, així com la garantia de la imple-
mentació de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia a tot el territori.

Per això és important incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere a l’agenda política 
del municipi. I per fer-ho cal donar suport al teixit associatiu del municipi, posar en marxa equipaments 
i serveis adreçats a aquest col·lectiu i dur a terme mesures per lluitar contra l’homofòbia. 

Però sobretot cal garantir la transversalitat d’aquestes polítiques per tal que la visió LGTBI impregni el 
conjunt d’actuacions que es duen a terme des del consistori amb l’objectiu que tinguin una incidència 
més enllà del mateix col·lectiu, ja que la seva posada en pràctica suposa un benefici per al conjunt de 
la societat.

Al llarg dels darrers anys, al nostre país s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la 
diversitat afectiva i sexual, si bé queden molts reptes pendents. El canvi social que hem viscut i que ha 
significat un notable avenç en el reconeixement dels drets de ciutadania de les persones LGTBI no es 
pot explicar sense un teixit associatiu que ha lluitat intensament. Des de Granollers, hem de garantir 
que ningú no se sent compel·lit o compel·lida a marxar de la ciutat per poder viure de manera oberta 
la seva sexualitat.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de fomentar la participació del teixit LGTBI de Granollers, i la seva presència en 
totes les polítiques de la ciutat, proposem:

·	 Transformar el teixit polític en l’àmbit amb la creació d’una regidoria de Feminismes i LGTBI 
i un consell de participació LGTBI que inclogui entitats i ciutadania involucrada. Coordina-
dament, promouran un Pla municipal per al col·lectiu LGTBI d’abast intersectorial, que serà 
aplicat de manera transversal des de tots els òrgans de l’administració municipal, i vetllaran pel 
seu seguiment exhaustiu i la seva avaluació periòdica. 

·	 Incorporar la perspectiva LGTBI als principals plans i programes de la ciutat en tots els àm-
bits (educació, salut, turisme, esports, ...), i en particular incloure mesures adreçades a jovent 
LGTBI en els plans de joventut.

·	 Garantir que tots els formularis i registres municipals tenen en compte la diversitat familiar.
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·	 Donar ple suport a l’associacionisme LGTBI al municipi i contribuir a la seva dinamització.

·	 Promoure accions de reconeixement i respecte a col·lectiu LGTB, particularment en dates 
assenyalades, com ara fent volar des de l’Ajuntament l’Arc de Sant Martí el 28 de juny (dia de 
l’Alliberament Gai i lesbià), o pel 17 de maig (dia internacional contra la LGTBIfòbia) o l’1 de 
desembre (dia mundial de la lluita contra la SIDA).

·	 Garantir una política de comunicació inclusiva amb totes les formes de diversitat sexual i 
identitats de gènere, en particular promovent la creació de contingut LGTBI a mitjans de co-
municació municipals

·	 Vetllar perquè les biblioteques municipals incorporin un fons documental i material LGTB, i 
en facin difusió i activitats relacionades. 

·	 Realitzar xerrades de formació i informació amb diversos col·lectius clau de la ciutat, com 
ara el personal treballador de l’Ajuntament (especialment atenció al públic i policia local), o les 
AMPAs dels centres educatius de la ciutat, sobre el respecte a la diversitat sexual, afectiva 
i familiar.

·	 Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot vetllant per 
la presència normal de l’homosexualitat en les iniciatives de l’educació sexual, i particularment 
les adreçades a joves i adolescents.

·	 Promoure iniciatives de recerca en matèria LGTBI, en coordinació amb l’Arxiu municipal de 
Granollers i altres institucions educatives i culturals de la ciutat.

Objectiu 2. Per tal de prevenir i adreçar totes les formes de discriminacions i violències al col·lec-
tiu, contribuint a l’erradicació de la LGTBIfòbia, proposem:

·	 Aplicar en la seva totalitat la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, particularment 
assegurant el compliment en l’àmbit municipal del protocol que informi el deure d’intervenció 
davant qualsevol situació de discriminació per part de tots els treballadors públics.

·	 Obrir un Servei d’Atenció Integral (SAI) com a equipament de referència a l’hora d’atendre 
les persones que hagin patit alguna discriminació per motius d’orientació sexual o identitat de 
gènere.
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·	 Emprendre accions preventives de la LGTBIfòbia en camps específics com el laboral, el de 
l’esport, i entre la gent gran (especialment en residències i casals de gent gran).

·	 Actuar des  del govern i l’administració municipals contra afirmacions,   declaracions   o   ac-
tituds homòfobes provinents  de  qualssevol  comunitats  religioses,  entitats  o  personalitats  
del municipi.

·	 Garantir l’atenció al col·lectiu LGTBI en tots els programes educatius, socials i culturals, especi-
alment per combatre el bullying LGTBI-fòbic
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Salut

El nou Sistema Nacional de Salut i Social de la República estarà centrat en la persona i serà públic, uni-
versal, equitatiu i integrat. Garantirà la qualitat, serà finançat amb recursos públics i estarà orientat a 
preservar la salut i el benestar de la ciutadania. Un sistema en què la ciutadania es farà corresponsable 
de la seva salut, disposarà de la màxima informació sobre el procés d’emmalaltir i tindrà la capacitat, si 
és possible, de decidir les opcions terapèutiques que vol rebre fonamentades en l’evidència científica 
a nivell de resultats, de manera compartida amb els professionals sanitaris que l’acompanyin. L’equitat 
en l’accés al SNS és irrenunciable.

El sistema ha de ser públic, universal, de qualitat, sostenible i equitatiu, ha d’aspirar a la màxima efici-
ència sense vulnerar els principis deontològics, ha de ser capaç de generar prosperitat i ser el motor 
d’una economia basada en el coneixement, amb transparència i retiment de comptes, i amb la garantia 
d’accés a tota la informació relativa al funcionament del Sistema Nacional de Salut. Ha d’establir meca-
nismes per superar el context de pressions estructurals i el marc financer de la Generalitat i ha d’estar 
fonamentat en la provisió pública, optimitzant els recursos públics per garantir que totes les catalanes 
i catalans rebran una atenció equitativa en l’accés, però també en els procediments, sigui quina sigui 
la seva ubicació territorial i la seva casuística socioeconòmica (ningú ha d’emmalaltir o morir per viure 
lluny de la ciutat o per haver de decidir entre comprar medicaments o aliments).

La prevenció de la malaltia i la protecció i promoció de la salut seran els eixos principals de tot el siste-
ma en tots els períodes de la vida de la persona. L’abordatge dels determinants socials de salut és clau 
per impulsar polítiques públiques que reverteixin en la millora de la salut de la comunitat. Aquestes 
polítiques s’han de dur a terme amb la corresponsabilitat de la ciutadania com a subjecte actiu en la 
pròpia salut i benestar, individual i col·lectiu, basant-se en un model col·laboratiu amb els professio-
nals implicades. En aquest sentit, la participació de tots els actors implicats –ciutadania, representants 
d’entitats, representants del món local i altres administracions, professionals i proveïdors– serà inclosa 
com a element capital en la presa de decisions i en el procés de confecció de polítiques, generant un 
diàleg constructiu amb un impacte transformador en la decisió final per tal de prendre-la de manera 
més intel·ligent i més legítima.

L’organització ha de ser territorial, integrada i en xarxa, amb participació efectiva i vinculant dels re-
presentants de la ciutadania i dels professionals. Els diferents proveïdors han de tenir el mateix trac-
tament i han de treballar amb els mateixos objectius de qualitat assistencial i en sintonia amb tot el 
territori català i en cada territori, entenent aquesta diversitat de proveïdors com una font de fortalesa 
que condueix a la millora contínua de l’atenció.

El model ha d’estar orientat a l’excel·lència i es fonamenta en el desenvolupament professional, la 
recerca i la innovació per impulsar la transferència del coneixement en l’àmbit de la salut, el benestar 
social i la solidaritat global, alhora que impulsa mecanismes per tal de facilitar la seva translació a la 
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pràctica clínica.

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per tal de bastir una xarxa sociosanitària completa, coordinada i participativa, propo-
sem:

·	 Redefinirem el Consell Municipal de Salut, participat per tots els agents implicats (Ajunta-
ment, Hospital General de Granollers, Servei Català de la Salut, Consell Comarcal, entitats de 
salut, associacions ciutadanes...), així com altres actors de l’àmbit de la conurbació. La seva 
funció central serà el diagnòstic de les necessitats sociosanitàries i la definició del Pla de Salut 
Municipal que hi respongui, així com la discussió i aprovació del seu pressupost, el seguiment 
de la seva execució i la seva avaluació. Aquest pla ha d’incloure també programes de salut 
comunitaris específics per a cada barri, que comptin amb participació ciutadana.

·	 Potenciar l’enfocament de la salut comunitària, a través de la participació ciutadana i el treball 
en xarxa entre les àrees de Serveis Socials (com ara Benestar i Educació) i de Salut, particular-
ment en qüestions de prevenció.

·	 Promoure el treball intersectorial i transversal (PINSAP: Pla interdepartamental i intersec-
torial de Salut Pública) implantant, en tots els àmbits, els plantejaments de “Salut a totes les 
polítiques”.

·	 Impulsar la cogovernança entre institucions per aconseguir més capacitat d’incidència en la 
planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut en l’àmbit territorial.

·	 Desenvolupar les accions previstes al Pla integral d’atenció sanitària i social de Catalunya 
(PIAISS), en coordinació amb altres institucions territorials (particularment els altres Ajunta-
ments de la conurbació, el Consell Comarcal i la Generalitat), per al treball transversal socio-
sanitari particularment necessari per a tractar qüestions de malaltia mental i problemàtiques 
socials, però també amb altres patologies i cronicitats. 

·	 Exigir a la Generalitat la posada en funcionament dels governs territorials de salut, i així 
adequar l’oferta assistencial especialitzada a les necessitats de la població actuals i futu-
res, donant resposta al segment de demanda ciutadana en creixement, desenvolupant una 
oferta assistencial de qualitat, eficient, accessible i integral, que satisfaci la ciutadania. També 
reclamarem els òrgans de participació que no desplega el controls de qualitat, participant dels 
centres d’atenció primària, i reclamant els òrgans de participació de què disposa i no desplega 
el Servei Català de la Salut, per a controls de qualitat a  ser coneguts i analitzats periòdicament 
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pel Consell de salut de la ciutat

·	 Proposar un Pla de reordenació sanitària i social del Vallès Oriental, liderat per l’Hospital 
General de Granollers, conjuntament amb els interlocutors sanitaris, els ajuntaments i el Consell 
Comarcal. Hauria de coordinar l’assistència hospitalària, l’atenció primària, la sociosanitària i la 
residència assistida.

·	 Elaborar un mapa sociosanitari col·laboratiu virtual i accessible de les necessitats barri a 
barri en aquest àmbit, estudiant la promoció d’iniciatives de ciència ciutadana 

Objectiu 2: Per tal de millorar en la planificació i prevenció de les necessitats sociosanitàries de 
la ciutat, proposem:

·	 Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, po-
sant l’accent especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes. 
Treballarem per eliminar qualsevol desigualtat en l’accés a la salut.

·	 Potenciar els programes de prevenció primària en els diferents àmbits escolars, pel que 
fa a aspectes com la revisió de farmacioles escolars, els menús, la salut bucodental, la celiaquia 
i diabetis, el tabaquisme i l’alcoholisme o l’educació sexual, entre d’altres. 

·	 Col·laborar amb Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) en la introducció als centres 
de secundària d’un programa sobre sexualitat, afectivitat i salut mitjançant crèdits varia-
bles i eixos transversals.

·	 Elaborar un cens de les cobertures de les vacunes que es posen a l’escola (virus papil·loma, 
hepatitis A i B, varicel·la, antidifterotetànica) i col·laborar estretament amb l’atenció primària per 
tal d’augmentar al màxim les cobertures i garantir la vacunació de la població infantil amb 
més dificultats socials.

·	 Reactivar la Comissió Municipal de Drogodependències, en coordinació amb la resta de ser-
veis municipals i altres agents implicats, i com a espai participat amb tots els agents implicats 
en l’abordament dels aspectes sanitaris i socials en aquest àmbit.

·	 Potenciar l’Observatori Municipal de Consum de Drogues, per tal de mantenir actualitzada 
la informació i l’anàlisi sobre la problemàtica de les drogodependències, i garantir que es dispo-
sa d’un sistema estable d’informació que monitoritza la incidència i l’evolució del consum de 
drogues i dels problemes que s’hi associen.
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·	 Impulsar programes de prevenció i formació sobre drogodependència en entorns escolars, 
familiars i d’oci, i cercar mesures alternatives a les sancions coordinant tots els agents implicats 
(educació, justícia, policia local, entre d’altres).

·	 Garantir el seguiment proactiu dels pacients crònics complexos i amb malaltia avançada, 
amb equips específics d’Atenció Primària

·	 Impulsar la construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia públics i en rè-
gim de concertació amb la Generalitat, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció 
sanitària i dels serveis socials, i fomentant formes de gestió socialment responsables (vegeu 
Acció Social).

·	 Assegurar el suport i la plena suficiència de mitjans al servei de salut bucodental que ofereix 
la Clínica Odontològica del Quart Món, impulsada per l’ONG Odontologia Solidària a l’edifici 
municipal de l’avinguda del Parc.

·	 Potenciar el programa AFIS sobre el potencial preventiu que té l’activitat física sobre la salut, 
així com l’AFIS pediàtric per reduir els problemes de sobrepès i obesitat infantil, amb una anàlisi 
prèvia, i un programa d’activitats lúdiques familiars, juntament amb altres iniciatives de promo-
ció de l’activitat física (vegeu Esport).

·	 Garantir la disposició gratuïta de preservatius als punts d’informació juvenil, i l’accessibilitat 
de preservatius 24/7 en diversos punts del municipi.

·	 Impulsar la creació d’un Centre d’Atenció a les Sexualitats, ampliant de manera coordinada 
el treball que ja es fa des del Centre d’Atenció Primària.

·	 Potenciar un programa d’atenció a treballadores sexuals, que els proporcioni assistència i 
suport generals, i també en matèria de salut sexual (vegeu Ciutat amb Perspectiva de Gènere). 

·	 Elaborar un programa de prevenció de la sida, de manera multidisciplinària, amb participació 
de tots els interlocutors i d’abast comarcal, amb dotació d’un epidemiòleg, i realitzant tasques 
de prevenció. També defensarem activament els drets de les persones afectades i ens solida-
ritzarem amb elles, incloent-hi en els actes del Dia Mundial de la Lluita contra la Sida.

·	 Avançar en matèria de prevenció i atenció a la salut mental, prioritzant el suport a les entitats 
que hi treballen en l’àmbit comarcal, des de la Taula de Salut Mental del Vallès Oriental. 
Desenvoluparem el pla d’atenció a les persones amb malaltia mental, continuant la coor-
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dinació de l’oferta municipal i de l’Hospital General, i impulsarem un Servei d’assistència de 
salut mental infantil i juvenil, que actui sobretot de forma preventiva entre els joves 
(vegeu Educació).

·	 Col·laborar des de l’Ajuntament amb el Centre de Dia per a persones malaltes d’Alzheimer 
(Hospital de Dia Sant Jordi), gestionat per l’Hospital General de Granollers.

·	 Utilitzar el Dia Mundial de la Salut Mental com a instrument de difusió de les problemàtiques 
de la salut mental, de les necessitats de malalts i familiars i dels esforços i projectes que s’estan 
realitzant, conjuntament amb altres campanyes de sensibilització.

·	 Difondre des dels àmbits corresponents una informació accessible sobre la manera d’utilitzar 
els recursos de salut, així com reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia 
personal.

·	 Augmentar la protecció dels drets de les persones consumidores en matèria de salut, parti-
cularment pel que fa a la seguretat alimentària (vegeu Consum).

·	 Potenciar el Programa de Seguretat Alimentària, que pretén, mitjançant el control dels ali-
ments i dels additius alimentaris dels productes bàsics i de l’aigua, disminuir les toxiinfeccions 
alimentàries, millorar les pràctiques higienicosanitàries en els diferents centres i establiments i 
fomentar el treball basat en l’anàlisi de riscos i control de punts crítics.

·	 Impulsar que els criteris d’edificació i els materials de construcció siguin els adequats per 
tal d’evitar impactes sobre la salut (vegeu Habitatge).

·	 Emprendre mesures de control de la contaminació ambiental, amb particular incidència en 
la salut, i mantenir un sistema d’informació rigorosa i regular al respecte (vegeu Sostenibilitat).

Objectiu 3. Per tal de garantir la salubritat i prevenir en matèria de salut pública, proposem:

·	 Potenciar el Programa de Control d’Aigües, a partir del control de la potabilitat de l’aigua 
d’abastament (realitzant anàlisis periòdiques), l’estudi i seguiment de VOC (compostos orgà-
nics volàtils) realitzant anàlisis en diferents punts de la xarxa, la caracterització de l’aqüífer per 
determinar la qualitat fisicoquímica i microbiològica, i el control de l’aigua d’ús lúdic i de les 
piscines d’ús públic.

·	 Impulsar programes de control d’establiments poliesportius mitjançant la formació i la ins-
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pecció, així com també del programa de control de pous existents amb un cens coherent, i 
amb un seguiment analític, facilitant la connexió dels usuaris a la xarxa potabilitzada.

·	 Dotar de recursos tècnics i humans necessaris al Laboratori Municipal de salut pública, 
mantenir-ne la certificació de qualitat del laboratori municipal (ISO 9001) i mediambientals 
(ISO 14000 i EMAS), cercant altres certificacions específiques d’assajos que realitza, i ampli-
ar-ne la carta de serveis.

·	 Disposar d’un cens d’instal·lacions de risc de legionel·losi, i realitzar mesures d’autocontrol i 
accions de formació en manteniment per a la seva prevenció. 

·	 Erradicar el xarampió i la tos ferina, mitjançant un impuls a les campanyes de vacunació.

·	 Potenciar el Programa de Control de Plagues Modernes, estimant-ne el cens de població i 
comprovant l’evolució respecte a anys anteriors, i amb activitats de control de la població, mini-
mitzant en tot cas l’impacte sobre el benestar animal (vegeu Sostenibilitat).

Objectiu 4. Per tal de d’innovar en l’àmbit de la salut tant tecnològicament com organitzativa-
ment, i millorar-ne la formació, proposem:

·	 Promoure la targeta individual informatitzada, així com compartir informació mitjançant 
l’Historial Clínic Compartit, historial sociosanitari individual, però protegint confidencialitat i llei 
de protecció de dades.

·	 Dotar l’Hospital General de Granollers d’una unitat de recerca bàsica i epidemiològica.

·	 Impulsar projectes d’innovació sanitària entre l’Hospital General de Granollers, com a forma 
d’innovació sanitària entre empreses, agents sanitaris i ciutadania, fent entrar Granollers al cir-
cuit europeu d’aquest àmbit.

·	 Augmentar la dotació d’aparells desfibril·ladors en equipaments municipals, mercats i altres 
espais públics d’alta freqüentació. Cal incorporar-ne a centres educatius, altres espais públics 
d’alta concurrència (tanatori, jutjats, estacions...) i punts estratègics de la via pública (la Porxa-
da, places, etc.).

·	 Oferir espais òptims per a la celebració a Granollers de congressos i xerrades científiques 
en l’àmbit de la salut, conjuntament amb altres esdeveniments (vegeu Promoció Econòmica).
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·	 Recuperar la celebració a la nostra ciutat les Jornades Internacionals de Medicina de l’Es-
port, com a espai de referència en aspectes de formació sanitària, de promoció de la salut, 
d’aplicació de noves tecnologies en l’àmbit esportiu, i com un esdeveniment lligat a les compe-
ticions internacionals que s’hi fan.

·	 Fomentar la formació permanent del personal sanitari en el seu àmbit i altres que contribuei-
xin al desenvolupament de la seva tasca.

·	 Promoure diferents variants de l’art-teràpia conjuntament amb el desenvolupament de Roca 
Umbert Fàbrica de les Arts, tant pel que fa a formació, com teràpia i divulgació.

·	 Promoure activitats amb teràpies assistides amb animals i fomentar la creació d’un equip 
de voluntariat específic per participar en activitats relacionades amb les teràpies i activitats 
assistides amb animals.

·	 Promocionar la ubicació a Granollers diferents estudis superiors vinculats a l’àmbit de la sani-
tat: infermeria, postgrau de promoció de la salut, esport i salut, recerca en salut públic i atenció 
primària, alimentació, entre d’altres. 

·	 Crear beques d’investigació i el desenvolupament assistencial i tecnològic en àmbit sanitari.

·	 Recuperar l’Observatori de Salut Dr. Carles Vallbona, en la seva tasca pel que fa a progra-
mes de salut, foment del voluntariat, recerca i innovació, i activitats socials i lúdiques.

·	 Treballar amb els CAP i l’Hospital de Granollers per crear de manera coordinada una oficina 
d’assessorament i informació sanitària, que orienti la ciutadania, empreses i institucions 
sobre qualsevol aspecte sanitari a la ciutat.

·	 Maximitzar la divulgació de qüestions de salut mitjançant la màxima participació en esdeve-
niments com el Dia Mundial de la Salut o les diverses iniciatives associades a la Marató de tv3.

·	 Promoure l’educació en salut en els mitjans de comunicació públics municipals, tot incloent 
continguts associats en la seva programació regular.
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Acció Social

La República Catalana ha de néixer amb el propòsit d’esdevenir una societat inclusiva i cohesionada 
garantint els mateixos drets i oportunitats a tota la ciutadania. Una República que redistribueixi la 
riquesa per donar una vida digna a tothom i lluiti contra les desigualtats ajudant els que més ho ne-
cessiten, erradicant la pobresa. Una República Catalana del benestar que esdevingui un dels països 
més avançats d’Europa en la garantia de drets socials i la igualtat d’oportunitats.

En l’actualitat, la nostra societat, com moltes de les societats occidentals, és molt diversa i amb valors 
personals diferenciats. Catalunya, al llarg de la història, ha estat la suma de cultures diverses, que ha 
donat una societat respectuosa, dinàmica i amb un gran moviment associatiu. Dintre del respecte als 
valors personals, la nostra societat democràtica ha d’avançar cap a l’objectiu de la construcció d’una 
ciutadania crítica, compromesa i amb vocació transformadora. La creació d’una nova societat amb 
valors cívics consolidats ha de ser la garantia del creixement de la societat catalana, tant pel que fa a 
la ciutadania com a la societat. Hem de promoure que els ciutadans i ciutadanes de la República Ca-
talana puguin ser socialment actius i compromesos.

La societat catalana s’ha de caracteritzar per la igualtat d’oportunitats, en què tots els ciutadans i ciu-
tadanes tinguin la possibilitat de portar una vida digna i amb capacitat de participació social. El nou 
país s’ha de sustentar sobre una societat diversa, plural, heterogènia i al mateix temps cohesionada, i 
ningú n’ha de quedar exclòs per raons econòmiques, socials, de gènere, d’origen, etc.

En els darrers anys, la crisi econòmica ha accelerat el procés de desigualtats socials, pel qual cosa les 
persones riques cada cop ho són més i les persones més vulnerables cada vegada estan en una situ-
ació més propera a la pobresa o al llindar. Per tant, Catalunya s’ha de caracteritzar per combatre les 
bosses de pobresa que hi ha arreu del país, especialment en grans ciutats, i ha d’implementar mesures 
que evitin que les persones que estan en risc d’exclusió social caiguin en la pobresa estructural.

Així doncs, l’acció política ha de concebre la pobresa i l’exclusió social des d’un punt de vista transver-
sal, de manera holística, i ha de garantir els drets fonamentals i el dret a la participació en la societat en 
igualtat d’oportunitats, que es concreten, entre d’altres, en l’accés als serveis socials bàsics, com a eix 
central de la política d’acompanyament i empoderament de les persones i al llarg de la vida i la comu-
nitat, en coordinació amb les polítiques de rendes i/o prestacions, habitatge, educació, salut i treball.

La gent gran i les persones amb diversitat funcional són fonamentals en la nostra societat. No sols 
per la seva aportació en experiència i memòria històrica o perquè contribueixen a crear i enfortir les 
xarxes familiars i veïnals, sinó fonamentalment perquè és la diversitat el que permet construir un país 
sensible i accessible per a tothom.
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El nou país ha de ser garant que les persones grans i amb discapacitat visquin amb autonomia perso-
nal i dignitat. No és acceptable que una part de la ciutadania malvisqui amb pensions que no garan-
teixen arribar a final de mes, visqui en solitud i esperi ajudes i serveis que arriben tard o quan arriben 
no són els adequats perquè la situació s’ha agreujat. En definitiva, un nou país ha de saber reconèixer 
el potencial de les persones amb diversitat funcional i el valor de la gent gran perquè puguin viure els 
darrers anys de la seva vida amb la màxima autonomia personal, estima i dignitat possibles.

Segons l’indicador AROPE, un 30,5% de menors de 16 anys viuen en situació de pobresa i exclusió 
social a Catalunya, xifra superior a la mitjana de la UE. La República Catalana del benestar ha de ga-
rantir que tots els nens i nenes i adolescents, amb independència d’on visquin, tinguin les mateixes 
oportunitats en l’atenció social, l’educació, en la salut i en el respecte dels seus drets més bàsics. Tam-
bé ha de garantir el dret a viure en família. Ha de ser un país que no permeti la malnutrició infantil i 
que combati decididament el maltractament envers infants i adolescents. Un país amb una educació 
inclusiva i amb un mapa de recursos, serveis i programes que ajudin al coneixement dels seus drets i 
deures, que potenciïn les capacitats que tenen i que els estimulin l’autonomia. Finalment, ha de ser un 
país que aculli una societat en què infants i adolescents puguin ser protagonistes de les seves vides i 
participar en aquesta societat.

Actualment, Catalunya inverteix un 1% del PIB en polítiques d’infància. Professionals, entitats i món 
acadèmic coincideixen en la necessitat d’augmentar aquesta inversió com a única recepta per reduir 
les desigualtats i la conveniència de situar-la en la mitjana europea, que l’any 2009 va ser del 2,27% 
del PIB.

Tothom viu vint-i-quatre hores al dia però no tothom ho fa en les mateixes condicions. En aquest 
sentit, apostem decididament per considerar el temps com a font de riquesa i impulsar una política 
pública que en permeti la redistribució dels usos. Cal treballar per consolidar el temps com a variable 
rellevant en la recerca de l’equitat i el benestar. La reforma horària és una qüestió vinculada princi-
palment a la salut pública i és aquest el principal motiu pel qual n’urgeix l’impuls. Ens calen un horaris 
més humans i més cívics que venen també per assegurar i fer compatibles la qualitat de vida laboral i 
personal i la distribució de tasques domèstiques i de cura de manera equitativa entre dones i homes.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal d’organitzar els serveis socials fomentant el treball en xarxa i transversal, i 
afavorir el desenvolupament comunitari i la innovació social, proposem:

·	 Constituir el Consell Municipal d’Acció Social participat per tots els agents locals implicats: 
representants de l’administració local i autonòmica en els diversos sectors (dona, interior, salut, 
educació, ...), les entitats del tercer sector i les associacions veïnals. Entre les seves funcions 
principals caldria comptar la coordinació i el seguiment del Pla Estratègic d’Acció Social 
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de la ciutat, l’aprovació del pressupost de serveis socials, així com el seguiment dels plans i 
programes i la seva avaluació.

·	 Crear un Observatori Social de Granollers a partir de l’Oficina d’Estudis del Pla Estratègic de 
Granollers, que proporcioni un seguiment acurat dels indicadors i un control de l’impacte d’ac-
tuacions dels serveis municipals, contribuint a l’anàlisi de l’oferta de serveis socials públics i pri-
vats i a l’intercanvi i difusió d’informació i bones pràctiques partint de les avaluacions d’aquests 
serveis. 

·	 Establir noves formes de gestió dels serveis d’atenció personals, redefinint la col·laboració 
público-privada i amb el tercer sector. Estudiarem la creació d’un organisme de gestió social 
eficient i adaptat a noves necessitats, fomentant la innovació social. Promocionarem el volun-
tariat, reconeixerem el tercer sector, i promocionarem bancs de recursos comunitaris (com el 
Banc del Temps) i les cooperatives en aquest àmbit, incloent-hi mesures de formació o cessió 
d’equipaments, entre d’altres.

·	 Celebrar un Ple anual sobre pobresa i desigualtats que impliqui un seguiment i rendició de 
comptes exhaustius dels programes vigents obert a la ciutadania.

·	 Coordinar-nos amb el Departament de Treball, Afers Socials, conjuntament amb altres admi-
nistracions supramunicipals (particularment el Consell Comarcal i la Diputació provincial) en 
tot allò que afecta l’atenció social al municipi, aportant-hi la proximitat que permet l’administra-
ció local. A nivell de la conurbació, també impulsarem una Taula de serveis socials que faciliti 
la coordinació de les polítiques locals i permeti compartir experiències, projectes i coneixement.

·	 Reforçar el Contracte Programa entre l’Ajuntament i el Departament de Treball, Afers Socials 
de la Generalitat, per tal de millorar el finançament dels serveis socials que es presenten al 
municipi.

·	 Promoure el treball en xarxa dels diferents serveis sociosanitaris, amb mesures com l’impuls 
de la història sociosanitària individual i l’enfocament de desenvolupament sociocomunitari (ve-
geu Salut).

·	 Vetllar per la cura en el llenguatge utilitzat en referència a l’acció social des de l’Ajuntament, i 
així combatre la seva estigmatització. Parlar de “despesa social” invisibilitza la “inversió soci-
al”, mentre que l’Ajuntament dona “suport a situacions” diverses, i no “ajuts” pels quals es degui 
cap agraïment. El combat contra l’estigmatització dels serveis socials no tan sols té un valor 
simbòlic, sinó que facilita la maximització d’impacte de les contraprestacions i és indispensable 
per al bon funcionament de les polítiques socials.
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·	 Fixar un mínim de 0,7% del pressupost municipal la inversió social, i promoure que els in-
gressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes socials.

·	 Estudiar la viabilitat i impulsar tarificació social a les ordenances fiscals de la nostra ciutat.

·	 Redefinir el catàleg de serveis i completar la carta de serveis per als que encara no en tenen,  
així com revisar en profunditat la seva gestió (vegeu Organització i serveis municipals).

·	 Ampliar la xarxa d’equipaments, basada en els centres cívics com a equipaments poliva-
lents de proximitat, amb la creació d’un nou centre cívic a la Masia Tres Torres, i la inclusió d’al-
tres equipaments  municipals com el Gra, els centres oberts o la Casa de Cultura Sant Francesc.

·	 Estendre per tots els barris les taules d’entitats com la del barri de Sant Miquel, i així contri-
buir al desenvolupament comunitari i enfortir la veu de la societat civil en la discussió sobre 
polítiques socials.

·	 Potenciar els equips dels Serveis Bàsics d’Atenció Social, millorar-ne les ràtios de profes-
sionals per a la seva atenció de les situacions de vulnerabilitat temporal o permanent, i l’apro-
fundiment del treball de prevenció.

·	 Impulsar projectes SocialLab, que incorporin metodologies i elements innovadors a projec-
tes ja existents o de nova creació, amb l’objectiu de descobrir noves fórmules i metodologies 
d’abordar necessitats existents de manera més efectiva.

Objectiu 2. Per tal d’incidir eficaçment i de manera col·laborativa en les situacions de vulnerabili-
tat social, exclusió i pobresa, proposem:

·	 Crear un ens de col·laboració públicocomunitària a escala de la conurbació, entre els Ajunta-
ments i la Fundació Amics del Xiprer, per maximitzar i coordinar la tasca social d’aquesta entitat 
en matèria d’alimentació i habitatge.

·	 Posar en marxa serveis de finestreta única per a l’abordatge de situacions de vulnerabilitat 
relacionats amb les necessitats bàsiques, especialment complexes, per exemple, en l’habitatge 
o els subministraments energètics, i ampliar les places del Programa de transeünts per l’aco-
lliment d’urgència.

·	 Impulsar a Can Jonch una línia de treball, recerca i divulgació sobre la desigualtat en les 
diferents formes i escales, en col·laboració amb universitats i altres centres, que permeti en úl-
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tima instància també recollir bones pràctiques d’innovació social per aplicar a la ciutat.

·	 Vetllar pel foment de la responsabilitat social corporativa del sector empresarial de Grano-
llers i la conurbació, així com fomentar la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió 
(vegeu Economia Social i Solidària i Treball).

·	 Crear una taula o observatori de pobresa energètica que treballi transversalment i de forma 
multidisciplinària tots els aspectes que afecten a les famílies afectades per la pobresa energè-
tica.

·	 Combatre la pobresa energètica, mitjançant els recursos previstos a la Llei 24/2015, inclo-
ent-hi el recurs a multes i sancions. Elaborarem un circuit per l’inici de procediments sancio-
nadors contra aquelles empreses de subministrament energètic que incompleixin la llei, i exi-
girem a les empreses que informin trimestralment a l’ajuntament del número de talls de serveis 
per impagament (actualment, els serveis socials municipals no reben informació estructurada 
del nombre de talls de subministraments realitzats a la ciutat de Granollers).

·	 Elaborar un protocol per millorar i anticipar la detecció i la notificació de possibles casos de 
pobresa energètica amb la implicació de bombers, professionals sanitaris, personal de les esco-
les,  i equips d’intervenció en matèria d’habitatge.

Objectiu 3. Per tal de garantir la cura adequada de les persones grans i discapacitades, i garantir 
els mitjans per a la seva màxima autonomia, proposem:

·	 Potenciar el Consell de la Gent Gran, participat per tècnics, usuaris i entitats, amb funcions de 
planificació, seguiment i avaluació del Pla integral de la gent gran. En aquests processos de 
planificació és particularment important el seguiment i l’anticipació dels canvis demogràfics i 
el seu efecte en les necessitats de recursos sociosanitaris.

·	 Augmentar l’oferta de pisos tutelats per a gent gran, residències assistides i d’estada limitada, 
centres de dia i serveis similars d’atenció sociosanitària. És important també incidir, coordina-
dament amb la resta d’administracions competents, pel manteniment de les ràtios d’oferta 
pública en aquest àmbit (en cap cas inferior al 50% respecte la privada), així com el foment de 
la cogestió ciutadana (associacions, fundacions i cooperatives) dels pisos assistits amb serveis 
compartits

·	 Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia que responguin a les necessitats tant de la gent 
gran com de les persones cuidadores. Desenvoluparem un pla d’actuació amb els CAPs per 
tenir cura de les persones cuidadores, que prevegi un protocol davant de situacions de so-
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brecàrrega, i proporcioni suport i assessoria logística i burocràtica, en àmbits com l’adaptabilitat 
de l’habitatge o la regularització del treball informal.

·	 Reforçar els serveis d’atenció domiciliària i garantir-ne la qualitat, promovent-ne una cober-
tura horària més àmplia de teleassistència, reforçant-hi els professionals d’infermeria i fomen-
tant el desenvolupament dels equips PADES. També volem potenciar els serveis a domicili per 
a treballs de neteja i higiene, menjador o bugaderia.

·	 Impulsar i extendre el Programa Més a Prop de cooperació entre administracions i entitats, 
adreçat a les persones de més de vuitanta anys no-usuàries de prestacions socials per infor-
mar-les, i assistir en la seva valoració i derivació quan sigui convenient. 

·	 Fomentar el desenvolupament comunitari entre les persones grans amb la creació de grups 
d’ajuda mútua, el reforç del control i atenció a àrees bàsiques, cadenes de trucades a persones 
grans. També propiciarem la seva participació en activitats comunitàries intergeneracio-
nals, com les Jornades Culturals de la Gent Gran, expandirem l’Espai Actiu de la Gent Gran per 
a treballar-hi la pràctica esportiva i la familiarització amb les TIC,  i inclourem les necessitats 
de la gent gran en la programació d’equipaments i esdeveniments com el TAG i la Festa Major.

·	 Crear plans integrals d’atenció a persones amb discapacitat que adrecin les necessitats de 
mobilitat i supressió de barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda (vegeu 
Urbanisme i Mobilitat), i en promoguin l’accés a activitats lúdiques, culturals i esportives, així 
com la plena inserció social i laboral. Hi inclourem iniciatives de sensibilització social i suport 
a  les associacions d’afectats, en àmbits com la tramitació d’ajuts.

·	 Elaborar un Programa d’atenció i informació a persones amb disminucions sensorials en 
conveni amb diversos organismes (com l’ONCE), que inclogui mesures com la publicació en 
Braille del butlletí municipal i altres informacions, així com l’adquisició de llibres en Braille a les 
biblioteques municipals o la inclusió de sords i cecs en les formes de comunicació dels mitjans 
locals. 

·	 Potenciar el Centre d’Autonomia Personal Sírius en totes les seves tasques d’orientació, as-
sessorament i formació en l’àmbit del treball amb persones discapacitades i dependents. Apro-
fitant la seva empenta i la posició de l’Hospital de Granollers com un centre de referència en 
l’àmbit, potenciarem programes de formació i emprenedoria en el sector de la dependència 
i la falta d’autonomia de les persones, en aspectes socials, tecnològics i de disseny. 
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Objectiu 4. Per tl d’incloure les necessitats dels infants i les seves famílies en les polítiques de la 
ciutat, i implicar-los-hi de manera participativa, proposem: 

·	 Desenvolupar un pla integral d’atenció a la família des del Consell Municipal d’Acció Social 
per tal de cobrir, de manera coordinada, les necessitats de dels infants i les seves famílies, ade-
quant-se plenament la seva diversitat.

·	 Fomentar iniciatives de participació familiar en l’educació dels infants, des del suport a les 
AMPAs i les iniciatives d’innovació (vegeu Educació). 

·	 Avançar en la participació infantil per incorporar la perspectiva dels infants i adolescents en 
la presa de decisions, creant un Consells d’infància i adolescència. Potenciarem les taules locals 
d’infància per fer una diagnosi compartida de les necessitats existents i de la rendibilització de 
recursos i la millora en l’atenció dels infants i les famílies. 

·	 Promoure un Granollers més respectuós amb la infància com a part integrant de la ciutada-
nia, que garanteixin zones de l’espai públic on puguin jugar i desenvolupar-se en llibertat i 
autonomia (vegeu Urbanisme), seguint la proposta del pedagog Francesco Tonucci de crear 
“la ciutat dels nens”. 

·	 Convertir Granollers en una Ciutat Amiga de l’Alletament Matern (vegeu Ciutat amb Pers-
pectiva de Gènere).

·	 Potenciar la Xarxa de Centres Oberts, de serveis i equipaments públics destinats a la infàn-
cia i l’adolescència des d’un vessant social de prevenció, detecció i protecció de situacions de 
fragilitat social, maltractament, negligència o conductes de risc.

·	 Impulsar el Projecte d’Aules Obertes als instituts de Granollers, generant entorns escolars in-
novadors i flexibles per a nois i noies de segon cicle de l’ESO en risc de no assolir l’èxit educatiu.

·	 Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del 
municipi. Potenciarem programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació, 
entre d’altres.

·	 Desplegar serveis dirigits a la infància i l’adolescència que abordin problemes socioemo-
cionals, conductuals i d’habilitats acadèmiques, amb l’objectiu de corregir a temps trajectòries 
personals que redueixin oportunitats a temps.
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·	 Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats, en 
àmbits com la salut i el lleure.

·	 Coordinar-se amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i les administracions su-
pramunicipals –consells comarcals i diputacions– per promoure actuacions o serveis, com ara 
els centres d’atenció a la infància i a l’adolescència, fent una atenció especial als mecanis-
mes prevenció i  de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d’exclusió social. 

·	 Impulsar la Reforma horària des de l’Ajuntament, tot aplicant-la a horaris de la plantilla i els 
càrrecs electes, els horaris d’equipaments públics, com a mesura per facilitar la conciliació 
laboral i familiar. Fomentarem l’elaboració de pactes del temps en les corporacions locals i 
la seva introducció en altres àmbits de la vida a la ciutat, i participarem de la iniciativa a escala 
nacional recollint bones pràctiques a l’Inventari Reforma Horària, i estudiar impacte de proves 
pilot en qualitat dels serveis municipals i satisfacció de ciutadania i professionals
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Justícia

La República ha de constituir una justícia concebuda com un autèntic servei públic al servei de la 
ciutadania, pilar essencial de l’estat de dret i l’estat del benestar, que doni plena garantia als drets i les 
llibertats, individuals i col·lectives, i garanteixi l’accés en plena igualtat a tots els ciutadans. Una justícia 
eficaç, eficient i accessible, ben dotada de recursos, transparent en la gestió, propera a la ciutadania i 
que garanteixi la normalitat de l’ús de les llengües catalana i occitana. Una justícia compromesa en la 
defensa dels drets humans i la justícia universal que esdevingui referent en la persecució dels crims, 
sense importar qui els hagi comès i on s’hagin comès.

Com a part de la resposta a la crisi, el 2012 l’Oficina del Defensor del Ciutadà de Granollers va ser subs-
tituïda per una visita periòdica del Síndic de Greuges de Catalunya. A la nostra ciutat, teníem establer-
ta la figura de Síndic de Greuges local des del 1997. En l’origen, hi havia la voluntat de crear un servei 
del mateix Ajuntament que treballés per garantir que la institució no conculcava els drets de qualsevol 
ciutadà en la seva actuació diària. I que ho fes des de dins, coneixent en profunditat el farragós proce-
diment administratiu que massa vegades complica la vida als ciutadans –al temps que intenta garantir 
la seguretat jurídica. Les retallades a l’Ajuntament va portar a l’equip que el governa des de fa unes 
quantes legislatures a prioritzar, eliminant un servei que nosaltres creiem imprescindible.

També cal destacar que Granollers va ser una de les ciutats primer signants del Compromís de Bar-
celona sobre els Drets Humans i que va desembocar l’any 2.000 en la Carta per a la Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, signada a Saint-Denis per diverses ciutats europees, entre elles la nostra.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de col·laborar en l’administració eficient de justícia, proposem:

·	 Fomentar l’ús adequat de mitjans: fer un estudi d’impacte de la tasca jurisdiccional que per-
meti avaluar l’eficàcia i la utilitat real dels litigis i evitar una mecànica de legislació sota influ-
ència mediàtica o de finalitat simbòlica i sense memòria econòmica que en prevegi l’impacte.

·	 Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents serveis de 
solució de conflictes, inclosa la funció decisòria, estructurada de manera coordinada i conjunta 
amb la resta d’administracions.

·	 Establir un mapa racional de prestació de serveis jurisdiccionals, adaptant el sistema dels 
jutjats de pau, agrupacions judicials i caps de partit judicial a la nova estructura administrativa 
del país, i destinant-hi els recursos humans i econòmics necessaris per al bon funcionament, en 
col·laboració amb la resta d’administracions.



58

·	 Oferirem assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera coordinada i homo-
gènia amb la resta d’administracions competents. Cal diferenciar els diversos sistemes socials 
d’assistència i d’assessorament jurídic, de tal manera que les consultes de mínims quedin ex-
closes, inicialment, de l’accés jurisdiccional i s’instaurin mecanismes alternatius de solució. 

·	 Vetllarem per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola i l’institut, com a 
mecanisme de prevenció dels conflictes, i com a mesura per incrementar la implicació de la 
societat civil en la millora del sistema judicial.

·	 Implicar l’administració local en la resolució dels conflictes sota uns criteris de qualitat, per re-
duir la judicialització.

Objectiu 2: Per tal de defensar els drets de la ciutadania des de l’àmbit municipal, proposem:

·	 Denunciar, sense equidistàncies ni ambigüitats, l’actual estat d’involució dels drets civils i 
democràtics a l’estat espanyol, i prestar ple suport institucional a qualsevol persona o entitat 
de Granollers que en sigui víctima directa.

·	 Impulsar un Congrés internacional per la Pau amb la implicació de Can Jonch, per fomentar 
la ubicació en el mapa de la ciutat en aquesta matèria i renovar el compromís històric de Gra-
nollers amb el Drets Humans.

·	 Crear l’Àrea de Drets Civils que assumeixi les tasques de garantia i defensa activa dels drets 
de les persones i combati la discriminació contra col·lectius com les dones, la comunitat immi-
grant i persones racialitzades, la gent gran i la joventut.

·	 Mantenir el treball de divulgació de la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, 
i aprofundir en la reflexió i aprofundiment dels drets que s’hi contemplen, així com la seva va-
loració del seu compliment a la ciutat i al món, i particularment en relació a la llibertat religiosa 
i la llibertat sexual.

·	 Crear l’Observatori dels Drets Humans a la ciutat que faci seguiment d’indicadors de drets 
humans i elabori un informe anual de Drets Humans a Granollers

·	 Recuperar l’Oficina de Defensa de la Ciutadania, amb la figura del Síndic Local que actuï 
en les situacions d’indefensió davant l’Administració per part d’entitats, associacions, empre-
ses, autònoms i particulars. Estudiar un conveni amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats per al 
seu suport, i maximitzar-ne la difusió. També li demanarem tasques d’observació, la realització 
d’informes preceptius de Plans d’acció, i la creació d’una figura de Defensor dels Infants amb la 
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qual caldrà que es coordini, juntament amb el Síndic de Greuges

·	 Potenciar l’Oficina Municipal d’Informació al Consum (OMIC) en la seva tasca d’orientació 
dels consumidors davant actuacions il·legítimes d’empreses o comerços (vegeu Consum)

·	 Ampliar per tota la xarxa d’equipaments i serveis municipals els canals de queixes i suggeri-
ments a l’Administració a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

·	 Promoure l’arbitratge de consum en les empreses públiques, com a sistema alternatiu per a 
la resolució de conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en massa. També 
promourem que s’inclogui en plecs de condicions en criteris de subvencions, així com en la 
contractació administrativa i gestió de serveis en règim de concessió amb empreses priva-
des, i promourem una política d’incentius amb ajuts i signes de qualitat i reconeixement a les 
empreses que s’hi sotmetin (Vegeu Consum).
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Nova Ciutadania

La República Catalana es reconeixerà com una societat diversa, garantint els mateixos drets i opor-
tunitats per a tothom, promovent la interculturalitat i el plurilingüisme com a riquesa del país i con-
figurant una societat cohesionada, inclusiva i solidària d’acord amb els valors republicans i els drets 
humans. Una República laica amb llibertat de creences i conviccions, on les actituds discriminadores 
no hi tinguin cabuda i en què la diversitat sigui viscuda i entesa com una realitat i una riquesa.

L’objectiu de la política de gestió de la diversitat, basada en l’interculturalitat, serà desenvolupar una 
cultura cívica comuna basada en els valors de la democràcia, la llibertat i els drets humans, tot fomen-
tant les polítiques d’inclusió, la interacció entre les persones de diferents orígens culturals que vivim 
junts, el coneixement i el reconeixement de la diversitat, per tal d’assolir la identificació i el sentit de 
pertinença de totes les persones que viuen a Catalunya amb la societat catalana.

Un nou estat on el passat mai pugui hipotecar el futur per l’ascendència i on l’esforç d’implicar-se, de 
participar i de compartir una cultura comuna es valori com a contracte amb el país d’acollida. Cal faci-
litar una gestió àgil del fenomen de la immigració i l’emigració internacionals i garantir la meritocràcia 
republicana i equitativa en la gestió dels fluxos migratoris.

El moviment de població ha estat la primera de les globalitzacions des que existeix la humanitat. Les 
fronteres són barreres artificialment creades que difícilment podran impedir les migracions mentre 
persisteixi tanta desigualtat i tants conflictes bèl·lics. Una regulació racional dels fluxos migratoris des 
d’una perspectiva real i objectiva de les causes de les migracions és imprescindible per a la bona ges-
tió de les entrades i sortides.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de fer de Granollers una ciutat acollidora per a la seva nova ciutadania, propo-
sem:

·	 Fer respondre el padró, com a registre administratiu, a la realitat de Granollers, a fi de garantir 
els drets i els deures de les persones i facilitarem l’acció de govern local. 

·	 Complir la normativa vigent pel que fa a la inscripció al padró, amb una atenció especial a la que 
es refereix a l’empadronament sense domicili fix i emprendrem mesures actives per facilitar 
l’empadronament d’aquelles persones que viuen en domicilis dels quals no són propietaris o 
titulars de contracte de lloguer. 
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·	 Implicar tots els serveis municipals en la gestió del padró municipal.

·	 Oferir la inscripció immediata a l’Oficina Municipal d’Acollida a totes les persones que s’ins-
criguin per primera vegada al padró del municipi, que inclou una entrevista inicial, formació en 
llengua catalana, mercat de treball i coneixement del municipi i de la societat catalana i poste-
rior derivació a altres serveis si és necessari.

·	 Organitzar sessions periòdiques de benvinguda a les noves persones empadronades presi-
dides per l’alcaldessa o alcalde, participades per les persones responsables dels serveis públics 
i les entitats principals del municipi.

·	 Articular un xarxa d’acollida participada per aquells serveis públics i entitats que puguin 
donar continuïtat a les accions més enllà del servei de primera acollida en àmbits com l’alfabe-
tització, l’aprenentatge lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, entre d’altres.

·	 Implementar programes de mentoria que reforcin les actuacions d’acollida on entre els men-
tors hi hagi persones de diversos orígens.

·	 Estendre les actuacions d’acollida, especialment les lingüístiques, a totes les persones immi-
grades que en el moment de l’arribada no les van rebre.

·	 Vetllar perquè aquelles persones que viuen des de fa temps al nostre municipi tinguin accés a 
la regularitat administrativa mitjançant els informes d’arrelament social, com una forma 
de defensar els seus drets i de reduir la seva vulnerabilitat i dependència de les ajudes socials. 
Agilitzarem els tràmits de l’informe, escurçant els temps d’espera. També és una oportunitat 
per treballar amb la persona interessada aspectes com el seu accés a formació lingüística, ocu-
pacional, participació, entre d’altres.

·	 Aprofitar l’informe d’adequació de l’habitatge que se sol·licita per al reagrupament familiar per 
engegar un procés d’acollida específic per a persones reagrupadores i un altre per a perso-
nes reagrupades, i estudiar derivacions a actuacions específiques per a dones i joves.

·	 Impulsar un programa d’acompanyament al reagrupament per a la persona reagrupadora 
que serveixi per donar-li l’assessorament jurídic necessari, sensibilitzar de l’oportunitat de mi-
llorar coneixements lingüístics, preparar la retrobada i l’arribada dels familiars des dels àmbits 
de la salut, l’educació i el treball, entre d’altres. A la persona reagrupada, li facilitarem informa-
ció prèvia a l’arribada, accés al servei de primera acollida, a l’educació i als serveis de salut, a la 
formació i inserció laboral, a l’acompanyament amb programes de mentoria, a la participació en 
grups juvenils, de dones o entitats del municipi, a la participació en grups d’iguals per a l’ajuda 
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mútua, etc.

·	 Actualitzar el pla d’acollida a la realitat socioeconòmica i demogràfica actual, mantenint-ne els 
objectius a llarg termini i adaptant-ne mitjans i mesures previstes. 

·	 Recuperar la tasca de la Comissió del Pla d’Acollida per a consensuar un model de gestió de 
la diversitat cultural, d’acord amb la col·laboració de les entitats i associacions.

·	 Revitalitzar la Taula d’Acollida per a la Nova Ciutadania, per coordinar les activitats d’en-
titats i institucions en l’àmbit, i decidir la gestió de les subvencions assignades als projectes 
corresponents. També creiem que serà un espai important des del qual afavorir la interacció 
estreta entre entitats de ciutadania nouvinguda i la resta de la xarxa associativa de la ciutat.

·	 Consolidar l’Oficina Municipal d’Acollida i Nova Ciutadania com l’espai central de l’atenció 
i informació en aquesta matèria per a persones que arriben a la ciutat. Ens assegurarem que 
disposa de tota la dotació administrativa, pressupostària i de qualificació per a dur a terme la 
seva tasca en condicions òptimes.

·	 Coordinar des de l’Ajuntament la formació i capacitació de l’equip humà dels serveis munici-
pals en l’àmbit, per ajudar entitats i associacions. 

·	 Fomentar intercanvis d’experiències i bones pràctiques sobre acollida entre serveis muni-
cipals, agents socials i altres municipis

·	 Disposar d’espais per a l’acollida de joves emigrats sols, per a facilitar el seu procés d’eman-
cipació entre nosaltres.

Objectiu 2. Per tal de fomentar la cohesió social i la multiculturalitat contra qualsevol expressió 
de xenofòbia o racisme, proposem:

·	 Establir espais públics de trobada efectiva i compartida des de la normalització de la interac-
ció i col·laboració de veïns i veïnes a través del lleure educatiu, d’accions formatives, lúdiques, 
de sensibilització sobre diferents aspectes de la realitat al municipi, de comunicació social, de 
voluntariat lingüístic, bancs del temps, obertura dels centres educatius en horari no lectiu, di-
namització de places i altres formes de treball en medi obert, diàleg interreligiós, mentoria, etc.

·	 Promoure campanyes de sensibilització pel conjunt de la població. Crearem una xarxa ciuta-
dana antirumors i promourem els espais lliures de racisme i de qualsevol discriminació per raó 
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religiosa, de creença o de convicció, amb particular atenció davant d’usos polítics o electorals 
d’aquests prejudicis.

·	 Normalitzar la presència d’esdeveniments festius d’altres cultures al calendari municipal.

·	 Oferir formacions específiques tant a professionals que atenen el públic a fi que no donin trac-
te diferenciat per la condició religiosa o cultural de la ciutadania, com també per a col·lectius 
vulnerables perquè identifiquin millor el delicte d’odi i el racisme i els passos a seguir quan 
es comet.

·	 Donar suport a les plataformes ciutadanes contra la xenofòbia, el racisme i la islamofòbia, 
i mirarem de contribuir a les seves campanyes en aquest àmbit.

·	 Elaborar i implementar, d’acord amb la Generalitat, protocols específics de prevenció, de-
tecció i intervenció davant els processos d’evolució cap a l’extremisme violent. També ens 
coordinarem amb els circuits oficials de derivació i rehabilitació de persones radicalitzades vers 
l’extremisme violent.

·	 Conèixer i reconèixer diversitat cultural: incloure-la en programacions culturals, educatives i 
de lleure, en mitjans i equipaments culturals, i promoure-la com un valor afegit. 

·	 Dissenyar les polítiques urbanístiques buscant la interacció i el diàleg intercultural, garan-
tint espais lliures de vida al carrer i combatent la segregació per barris (vegeu Urbanisme).

·	 Promourem la mediació i el diàleg en la resolució de qualsevol conflicte veïnal, garantint sem-
pre la formació dels implicats en la diversitat de la ciutat (vegeu Justícia i Seguretat i Protecció 
Civil).

·	 Identificar les comunitats de creences presents al municipi, fent visible la diversitat interna de 
les confessions, de manera que les minories no quedin bandejades, facilitant el seu coneixe-
ment per tota la població, i evitant els prejudicis que es deriven del desconeixement

·	 Donar suport a la creació de grups de diàleg interreligiós per ajudar a bastir una cultura 
pública comuna, des de la laïcitat de les institucions, és a dir, cedint el protagonisme d’aquest 
diàleg a les diferents tradicions religioses i conviccionals del municipi.

·	 Fer efectiu el dret a celebrar comunitàriament les festivitats pròpies de cada tradició reli-
giosa, autoritzant l’ús d’espais i equipaments públics, aprofitant també aquestes celebracions 
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com un element per a l’enriquiment de la vida cultural del municipi, seguint les recomanacions 
de la Direcció General d’Afers Religiosos.

·	 Cercarem un millor coneixement i apreciació de la diversitat lingüística de Granollers, i pro-
mourem el coneixement generalitzat del català com a eina de cohesió social (vegeu Ús del 
català).

·	 Potenciar els projectes de cooperació amb els països d’origen de les persones nouvingudes a 
Granollers, i generar relacions d’agermanament amb aquestes poblacions. Promourem en l’àm-
bit formatiu la relació amb els països d’origen familiar dels estudiants granollerins, fomentant 
la cooperació econòmica internacional, per a que el coneixement de diverses cultures i la 
implicació social també constitueixin un actiu laboral (vegeu Economia Social i Solidària).

Objectiu 3. Per tal de vetllar per la igualtat de la nova ciutadania en matèria laboral, proposem:

·	 Promoure l’adopció de programes d’acollida i interacció al centre de treball, especialment en 
les empreses de titularitat municipal, amb la participació dels comitès d’empresa i les organit-
zacions sindicals més representatives.

·	 Promoure la participació de les persones immigrades en les organitzacions sindicals i a les 
eleccions sindicals, i fomentar la seva participació en l’associacionisme empresarial i, en 
particular, del comerç.

·	 Cercar l’establiment de plans d’ocupació adreçats a persones estrangeres sense autorització 
administrativa, amb una atenció especial a les dones i les persones amb càrregues familiars, 
perquè puguin accedir a la regularitat administrativa.

·	 Establir un marc de diàleg permanent amb els agents socials i econòmics locals per teixir alian-
ces per a la inclusió de la diversitat també en el sector privat.

·	 Combatre les dinàmiques de segregació de les persones nouvingudes al mercat laboral amb la 
promoció dels processos de selecció amb currículum anonimitzat.

·	 Dur a terme altres actuacions per garantir els drets laborals en l’àmbit del treball domèstic 
(vegeu Ciutat amb Perspectiva de Gènere).

·	 Donar a conèixer als agents econòmics locals la possibilitat de contractar persones amb 
permís de residència i sense permís de treball (permisos humanitaris, extutelats, etc.), persones 
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refugiades i persones en situació d’irregularitat administrativa però amb possibilitats d’assolir 
un arrelament social.

·	 Promoure la diversitat d’origen en les plantilles de llocs de treball qualificats i, en especial, 
de l’administració pública, amb una política d’equitat en l’accés. També revisarem els crite-
ris de contractació externa i de licitació de serveis de l’Ajuntament per garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés de la població d’origen cultural divers als organismes municipals i a les 
empreses que treballen per a l’Ajuntament.

·	 Fomentar l’accés en igualtat de condicions a l’oferta formativa per a la inserció i millora labo-
ral per a totes les persones amb independència del seu origen, tot donant a conèixer els serveis 
d’acompanyament al reconeixement de títols acadèmics i d’acreditació de l’experiència laboral 
i garantint la impartició del mòdul B de coneixements laborals, previst a la llei d’acollida, en el 
marc del Servei de Primera Acollida i amb la col·laboració dels agents econòmics i socials de 
Granollers.

Objectiu 4. Per tal de tenir en compte les necessitats de les persones immigrades en totes les 
polítiques socials, de manera transversal, proposem: 

·	 Regir el procés de matriculació i accés a l’escolarització pels principis d’equitat, inclusió edu-
cativa, foment de la cohesió social i respecte al dret d’elecció de centre dins l’oferta educativa 
disponible en cada moment, que serà difosa de forma transparent i amb assessoria individua-
litzada (vegeu Educació i lleure).

·	 Assegurar a través de l’Oficina Municipal d’Escolarització, la gestió centralitzada i equitativa 
de l’escolarització de tota la xarxa sostinguda amb fons públics, inclosa la concertada. Una 
vegada garantida la plaça escolar segons el marc normatiu, l’escolarització ha d’acordar-se a 
l’entorn social, neutralitzant qualsevol dinàmica de segregació i, al mateix temps, facilitant la 
proximitat de les famílies al centre educatiu per afavorir-ne la participació en peu d’igualtat.

·	 Garantir que tots els centres escolars finançats amb fons públics acullin la diversitat d’alumnat 
de manera que reflecteixin l’heterogeneïtat municipal, sense que aquest criteri penalitzi la 
vinculació entre centres educatius i famílies per raons geogràfiques.

·	 Facilitar l’aprenentatge de les llengües de la immigració als centres escolars com a activitat 
no lectiva i lectiva quan sigui possible.

·	 Promoure la participació en les entitats de lleure educatiu d’infants, adolescents i joves de 
famílies immigrades, a través de les diferents polítiques d’obertura d’instituts i generalització 
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d’activitats fora de l’escola (vegeu Educació i lleure).

·	 Apropar el sistema d’atenció sociosanitària a les necessitats de les persones de tots els orígens 
mitjançant enfocaments multiculturals al desenvolupament comunitari (vegeu Acció Social 
i Salut).

·	 Facilitar el coneixement i l’accés a la targeta sanitària, així com dels serveis de salut, en el 
procés d’acollida tant per millorar l’accés a la salut com per afavorir un ús correcte dels serveis 
sanitaris.

·	 Crear taules de treball sectorial que coordinin els diferents actors que poden intervenir en 
problemàtiques de salut que afectin un col·lectiu concret, com pot ser la prevenció de la mutilació 
genital femenina, la malaltia del Chagas, etc. També Farem un seguiment especial de col·lectius 
vulnerables com poden ser, per exemple, les persones amb dificultats per a l’accés al padró, la 
població sense domicili fix o les persones sense permís de residència.

·	 Incloure formació en matèria d’igualtat i prevenció de la violència masclista en els processos 
d’acollida, així com tenir en compte als plans i actuacions contra la violència masclista la vulne-
rabilitat afegida de les dones migrades quan els manca xarxa familiar i personal de suport (ve-
geu Ciutat amb Perspectiva de Gènere). Farem un seguiment d’aquelles dones que puguin tro-
bar-se en una situació d’aïllament social (mestresses de casa que no coneguin ningú, víctimes 
de violència, treballadores de les cures en règim d’internes, etc.) i crearem espais per a la seva 
sociabilitat, així com coordinarem localment el protocol de prevenció dels matrimonis forçats.
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Esports

La República ha d’apostar decididament per l’esport com a instrument per assolir una societat co-
hesionada i saludable. Un nou model esportiu basat en la concepció de l’esport com a sector privat 
d’interès públic, que demana una estreta complicitat entre una societat civil esportiva i organitzada i 
una administració pública no intervencionista que planifiqui, dinamitzi i doni suport a l’esport com a 
realitat transversal econòmica, de salut, educativa, social i de lleure.

L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per coordinar els nivells adminis-
tratius –nacionals i locals–, dur a terme polítiques transversals i donar suport econòmic i logístic a les 
organitzacions privades que gestionen el sector, d’acord amb la planificació i les prioritats establertes.

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com a tal, se l’ha de reconèixer 
amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals. L’esport base i l’esport femení constitueixen dos 
segments de l’esport prioritaris a desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i 
qualitatius del país esportiu.  

A més a més, com a element que és de promoció de la ciutat, l’esport ens ajuda també a donar a 
conèixer els valors de la nostra ciutat de cara enfora. Per això, creiem que des de Granollers hem de 
promoure al màxim la internacionalització de l’esport català i donar suport a les seves seleccions.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de promoure pràctica esportiva entre tota la població, proposem:

·	 Desplegar un Pla de promoció esportiva als espais públics – places, carrers, circuits de salut 
urbans, etc.– en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cul-
tural i arquitectònic del municipi.

·	 Elaborar enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de la 
situació o de l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del municipi, a partir del qual es 
poden establir les polítiques públiques en l’àmbit esportiu.

·	 Incorporar exhaustivament el municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la 
Generalitat de Catalunya.

·	 Promocionar la pràctica esportiva en família, de la gent gran, de les persones discapacitades i, 
en general, de totes aquelles persones amb dificultats socials mitjançant programes especí-
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fics (vegeu Acció Social).

·	 Prevenir qualsevol forma de discriminació envers les dones o per motius d’orientació sexual 
o identitat de gènere en l’àmbit esportiu (vegeu Ciutat amb Perspectiva de Gènere i LGTBI).

·	 Estendre el Pla d’esport escolar a tots els centres educatius,  creant associacions esportives 
escolars als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i les 
noies i potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràc-
tica esportiva en horari extraescolar (Vegeu Educació).

·	 Promoure activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades o 
bicicletades populars.

·	 Facilitar la pràctica del ciclisme com a mitjà de transport i com a pràctica esportiva, mitjançant 
totes les mesures necessàries (vegeu Mobilitat)

Objectiu 2. Per tal de garantir una gestió més participativa i planificada dels equipaments espor-
tius, proposem:

·	 Impulsar el Consell Municipal de l’Esport, amb la participació de les entitats esportives fe-
derades, escolars i de lleure, per tal de fer un diagnòstic de l’estat actual de l’esport a la ciutat, 
planificar la política esportiva de la ciutat (a través del Pla director de l’Esport), aprovar-ne els 
pressupostos i fer-ne avaluacions, que es recolliran en l’Anuari de l’esport (a presentar a la Fira 
de l’Esport). Addicionalment, podria assumir tasques de gestió d’activitats comunes del teixit 
esportiu: compres, cerca de patrocini, subvenció, assessorament, i altres formes de mancomu-
nar tasques administratives de les entitats esportives. Això requeriria modificar el seu regla-
ment per incrementar la intensitat d’activitat i especificar-ne les funcions i els mitjans, i així 
garantir que sigui un canal de decisió, i no de comunicació des de l’Ajuntament.

·	 Aprovar el Pla d’Usos dels Equipaments Esportius, que incorporarà els diversos usos pos-
sibles del Palau Olímpic, la màxima rendibilització social de les instal·lacions esportives de la 
ciutat, i inclourà els espais esportius dels centres escolars, obrint-los al públic a preus populars. 
També proposem aprovar el  Mapa d’instal·lacions esportives de Granollers i la seva co-
nurbació, que permeti visualitzar la realitat de la pràctica esportiva del conjunt de la ciutadania 
d’aquestes poblacions, evitar duplicitats  i planificar –urbanísticament i  econòmica- els  espais  
per  a  actuals  i  futures necessitats.

·	 Vetllar  per  la reserva  d’espais a l’aire lliure i qualificacions de zones per  a  la  pràctica  de 
l’esport  i  circuits i  l’emplaçament  d’equipaments  esportius, en  les  diverses  previsions urba-
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nístiques de la ciutat, especialment pel que fa referència a les possibilitats de connexió i con-
tinuïtat amb els municipis veïns. Crearem circuits per a la  pràctica de  l’esport, especialment 
orientats a l’activitat per  a  la  gent gran, sobretot a la zona nord i oest de la ciutat, tant dins de 
la zona urbana, com al voltant de la ciutat i, en especial, des de la zona firal a la zona de Palou. 
En aquests circuits, s’hauria de tenir present la senyalització dels recorreguts per nivells, la 
incorporació d’estacions esportives, pistes de bàsquet o taules de ping-pong, i la instal·lació  de  
petites  infraestructures  de  serveis  sanitaris en diversos punts, per als usuaris d’aquests 
espais d’activitats de lleure.

Objectiu 3. Per tal de promocionar i dinamitzar el circuit esportiu professional de la ciutat, pro-
posem:

·	 Potenciar el Programa de Formació per a la Gestió d’Associacions i Entitats Ciutadanes, i 
així fomentar la professionalització de la gestió d’aquestes organitzacions.

·	 Facilitar, mitjançant el Programa Informatiu sobre ajudes a l’esport, l’accés dels clubs i enti-
tats a informacions  referents  a  possibles  subvencions  per  part  de  les  diverses  administracions 
(Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, Ministeri i Unió Europea).

·	 Sotmetre a revisió per part del Consell Municipal d’Esports els criteris de signatura de con-
venis, tenint en compte principalment: la gestió de l’entitat (presentació de memòria d’activi-
tats, augment del nombre de socis, millores adoptades, finançament, democratització interna, 
resultats econòmics, etc.), les activitats realitzades per al foment de la participació activa dels 
associats i la pràctica esportiva de la ciutadania en el seu conjunt, les actuacions orientades 
a col·lectius amb dificultats (com la gent gran o les persones discapacitades), les actuacions 
dirigides a la formació en els valors esportius, el foment de l’esport femení, i la valoració de les 
activitats realitzades (públic, objectius, participació, resultats, etc.).

·	 Col·laborar    amb    les    diferents    entitats    esportives    per    tal    que    s’impulsin esde-
veniments esportius com els  Grans  Premis  del  Circuit  de  Catalunya,  la  Mitja Marató,  el  
Cross  Internacional  Ciutat  de  Granollers  o  la  Granollers  CUP, i donar tot el suport logístic 
necessari per a fer-les possibles.

·	 Donar suport  a  les  seleccions  esportives  nacionals.  Oferint la ciutat per a que s’hi celebrin 
competicions d’alt nivell, amb la presència de la selecció catalana, en diversos esports i en els 
seus diferents equips (infantils, juvenils, etc.). També  sol·licitarem  a  la Federació Catalana 
d’Handbol que Granollers sigui nominada com  a Seu permanent de la selecció catalana 
d’handbol, i que periòdicament s’hi portin a terme partits internacionals, tant amb la selecció 
absoluta com en categories inferiors.
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·	 Promoure l’esponsorització mitjançant una Ordenança  municipal  de  Mecenatge  Local, 
facilitant l’aportació de diners d’empreses i particulars al finançament de les activitats culturals 
i esportives que realitzin les entitats, així com amb la promoció de Fires esportives a la ciutat, 
aprofitant esdeveniments esportius de gran nivell.

·	 Cercar la col·laboració d’entitats i col·lectius interessats en la creació d’ un centre d’alt rendi-
ment esportiu per a esportistes discapacitats per tal d’entrenar els esportistes de competició 
de tot Catalunya. Aquesta proposta ja va ser adoptada pel I Pla estratègic de la ciutat com un 
dels projectes que calia desenvolupar, però fins al moment no s’ha tirat endavant.

·	 Sol·licitar  la certificació  de Destinació  de  Turisme  Esportiu, una  distinció  de  Turisme  
de  Catalunya  als  municipis  o zones turístiques que han passat un procés d’auditoria, com a 
marca d’especialització per a  destinacions  que  es  distingeixen  per  oferir  recursos  i  serveis  
d’alta  qualitat  adreçats  a esportistes d’elit, professionals, amateurs i turistes que vulguin prac-
ticar activitats esportives.
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Democràcia i participació

Democràcia Participativa

Granollers és una part activa d’un sistema social i polític més global, i necessita un Ajuntament que la 
hi mantingui connectada, i no pas aïllada, que estigui al nivell d’empenta i creativitat de la seva gent. 
Aquest context polític porta exigint, ja des de fa dècades, un aprofundiment substancial en el model 
de democràcia, que superi les desafeccions i les distàncies entre la ciutadania i les institucions que 
implica un atrinxerament en la democràcia representativa. L’auge d’iniciatives de democràcia partici-
pativa arreu del món en els darrers anys suposa una resposta per fer front a aquesta estanquitat ins-
titucional, i una via de superació de la crisi del sistema política que va acompanyar la crisi econòmica 
que ara comencem a superar.

El republicanisme implica històricament i en l’actualitat un compromís ferm en l’aprofundiment demo-
cràtic, i entén la participació política directa de la ciutadania com una eina fonamental a aquest efecte 
en tots els àmbits de deliberació, decisió i gestió de la pròpia ciutat. Aquesta aposta forta i unívoca del 
republicanisme per donar un espai a la participació que sigui plenament complementari a la política 
representativa contrasta amb la trajectòria que ha dibuixat en les darreres legislatures l’Ajuntament de 
Granollers, que arriba tard i amb timidesa a l’onada d’iniciatives participatives que el país porta vivint 
des de fa dècades. 

Així, a escala local, l’actual govern municipal no ha aprovat el Reglament de Participació Ciutadana 
fins aquest mateix any 2019, i no ha introduït els pressupostos participatius fins l’any passat, amb 
posterioritat considerable a altres ciutats  de l’entorn, com ara Sabadell, tot presentant, a més, xifres 
de participació i dotació pressupostària notablement inferiors. Els consells sectorials participatius són 
escassos i d’activitat irregular, i tenen un poder formal insuficient i una dependència excessiva del 
govern municipal. També a nivell nacional, la negativa del govern del PSC a permetre l’obertura dels 
col·legis electorals municipals per al referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre ha revelat la seva 
vergonyosa manca de compromís amb la participació directa de la ciutadania, plenament consistent 
amb la seva actitud passiva davant l’impacte de la repressió i la involució democràtica que sofreix la 
nostra societat, també quan ha afectat a ciutadans i ciutadanes de Granollers. Així, en l’àmbit de la par-
ticipació ciutadana, com en tants altres, l’actual Ajuntament ha mantingut Granollers com una ciutat 
immòbil i adormida, arrossegada per la inèrcia davant els processos innovadors que sacsegen el seu 
entorn. 

Les persones d’Esquerra Republicana de Granollers estem il·lusionades i compromeses amb la cons-
trucció i la consolidació del model de governança local participatiu i obert que correspon al dinamis-
me que la nostra ciutat i la nostra ciutadania mereix. Granollers, pel seu model de ciutadà mitjana i 
compacta, i gràcies al seu teixit associatiu vibrant i compromès, té un enorme potencial per explorar 
en l’àmbit de la participació. Per a fer-ho, l’Ajuntament ha de col·laborar amb les entitats i donar-los 
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el suport i l’espai que necessiten, enlloc de relacionar-s’hi amb dinàmiques verticals i paternalistes, 
paralitzadores de l’activitat associativa. L’especificació i l’enfortiment d’estructures de participació més 
valentes pot suposar l’incentiu a la participació que iniciï la transformació política de Granollers en una 
ciutat més oberta, dinàmica i cohesionada. 

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per a enfortir els consells ciutadans com a estructures participatives efectives i inde-
pendents de l’Ajuntament, proposem:

·	 Ampliar les funcions d’assessorament dels consells ciutadans per a proporcionar-los també 
capacitat decisòria, dins el seu àmbit sectorial, en les partides pressupostàries corres-
ponents, en la confecció del PAM (Pla d’Actuació Municipal) i en la definició dels criteris 
d’atorgament de subvencions i ajuts, així com en la gestió d’equipaments relacionats amb 
els seus àmbits i la dinamització de l’acció comunitària. 

·	 Delegar la presidència dels consells a membres de la societat civil, enlloc de polítics vincu-
lats a les estructures de govern i als partits, tot contribuint a garantir-ne una funció deliberativa 
autèntica, més que no merament informativa del govern municipal.

·	 Sotmetre l’activitat municipal a un seguiment continu i periòdic per part dels consells de 
cada àmbit, per a l’exercici de les seves facultats avaluadores de les polítiques desenvolupa-
des per l’Ajuntament.

·	 Dotar de suport tècnic i jurídic els diversos consells, així com de partida pressupostària 
pròpia, tot garantint la seva capacitat efectiva de desenvolupar autònomament les seves acti-
vitats i elaborar els estudis i plans d’acció sectorial que corresponen a les seves funcions.

·	 Crear nous consells sectorials en àmbits que romanen apartats de la participació ciutadana, 
com la tributació, la prevenció i seguretat ciutadana o els serveis socials.

·	 Impulsar la creació de consells de barri (en el context d’un nou mapa de barris) que adquirei-
xin progressivament competències i capacitat de decisió per adreçar els problemes principals.

Objectiu 2. Per a impulsar diversos canals de participació ciutadana, proposem:

·	 Reformar el reglament dels pressupostos participatius i fer-ne una gestió més oberta i par-
ticipativa, introduint-hi una dotació pressupostària variable, i corregint l’actual biaix en 



73

favor de l’Ajuntament en el procés de selecció de les propostes.

·	 Revisar els canals de participació directa previstos, actualment massa complexos d’endegar i 
difícils d’aplicar, i excessivament subjectes a la influència de l’Ajuntament, per a fer-ne una eina 
més efectiva i adequada a les exigències de la democràcia deliberativa i directa. Aquests canals 
s’han de desenvolupar de manera complementària al recurs a la llei 10/2014 de consultes 
ciutadanes no referendàries per a la presa de decisions en qüestions de caràcter general.

·	 Reforçar l’ús de les TIC en el conjunt dels processos participatius i democràtics, per tal de fa-
cilitar la seva organització i la seva extensió, mitjançant procediments com el volt electrònic, les 
consultes virtuals periòdiques o les enquestes. 

·	 Elaborar un registre ciutadà que faciliti la participació a títol individual en les estructures for-
mals i els processos participatius. 

·	 Crear l’oficina de la sindicatura local tal i com està previst per la legislació autonòmica i mu-
nicipal, que garanteixi els drets de la ciutadania de Granollers davant l’Ajuntament de manera 
independent (vegeu Justícia).

·	 Promocionar i informar de manera exhaustiva dels diversos canals de democràcia directa a 
l’abast de la ciutadania per tal d’augmentar-ne la participació.

·	 Adherir Granollers a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), per reivindicar el 
dret de Catalunya a l’autodeterminació, i sumar-nos a totes les iniciatives locals i nacionals per 
denunciar l’actual involució de drets civils en aquest i altres àmbits (vegeu Justícia).

Objectiu 3. Per a donar suport al teixit associatiu de Granollers i implicar-lo en la governança 
local, proposem:

·	 Aportar assessorament i suport jurídic, fiscal, comptable i de formació des del Servei de Par-
ticipació Ciutadana, constituït en una Oficina Municipal de suport transversal a les entitats. 
L’oficina assumiria també una tasca de coordinació entre aquestes que hi fomenti del treball 
col·laboratiu en xarxa, i disposaria d’un tècnic municipal específic encarregat d’aquestes 
tasques d’acompanyament, coordinació i assessorament.

·	 Convertir el Registre d’Entitats en un aplicatiu informàtic que faciliti la gestió de les entitats i 
associacions, que agilitzi els tràmits de gestió de les subvencions, per a constituir ulteriorment 
un observatori de l’associacionisme. Aquest aplicatiu també podria ser una porta d’entrada de 
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la ciutadania al teixit associatiu de la ciutat.  

·	 Promoure projectes d’innovació social, en els quals es prioritzin les entitats de Granollers 
en l’atorgament de subvencions i ajuts, en el marc de la signatura de convenis de col·labora-
ció per activitats amb objectius socials.

·	 Fomentar la participació en els diversos àmbits del teixit associatiu de la ciutat, particular-
ment entre els joves. En particular, això passa per iniciatives com la potenciació del Punt de 
Voluntariat de Granollers, o la recuperació de la Mostra d’Entitats com un espai propi dins 
la Fira de l’Ascensió.  

·	 Impulsar la participació de les entitats en els consells ciutadans sectorials, així com impli-
car-les en la cogestió d’equipaments municipals, i obrir-los els centres cívics com a espais 
dinamitzadors i de desenvolupament comunitari.



75

Transparència

El conjunt dels reptes democràtics que afronta la ciutat de Granollers requereixen d’un canvi radical 
en la visió que té la ciutadania de les institucions municipals, que es basi en la proximitat i la transpa-
rència davant la societat. Tan sols és amb una autèntica obertura institucional que es pot propiciar el 
sorgiment de dinàmiques polítiques que aprofitin el potencial participatiu de la nostra ciutat i millorin 
la gestió dels afers municipals i el seu control ciutadà, així com la implicació i corresponsabilització de 
la societat en el disseny i execució de la política municipal. 

En aquest aspecte, de nou, el potencial privilegiat que implica una ciutat de la mida i el dinamisme cívic 
de Granollers es veu desaprofitat per una gestió de l’Ajuntament que sembla donar per descomptat el 
suport de la ciutadania i que parteix d’una concepció molt restringida de la rendició de comptes, esgo-
tada en el cicle electoral. La concepció republicana de la rendició de comptes, en canvi, situa al centre 
l’escrutini de l’obra de govern per al seu control i la seva millora a mans de la ciutadania, i per tant 
requereix d’estructures polítiques i comunicatives sòlides que transcendeixin les limitacions d’aproxi-
macions democràticament menys ambicioses que no hi veuen més enllà d’una lectura restrictiva de 
la democràcia representativa. 

En un ajuntament republicà, la informació per a la ciutadania sobre l’obra de govern es concep com 
una eina per a la presa de decisions i l’avaluació detallada d’aquesta, enlloc de versions esbiaixades o 
propagandístiques que busquin modelar l’aprovat de l’opinió pública, precisament defugint l’escrutini i 
oferint una imatge fictícia de la gestió del govern com si fos com l’única possible i correcta. La rendició 
de comptes no ha de produir-se, en aquest sentit, a contracor del govern municipal, sinó que ha de 
ser benvinguda com un mitjà per a la millora de l’administració i la gestió institucional l’apropament a 
la societat. Això esdevé particularment important en el cas d’institucions que han estat ocupades per 
una mateixa força política durant períodes llargs de temps, la qual cosa genera un ambient propici per 
a l’opacitat i una inoportuna disminució de la pressió sobre el govern per evitar conductes inapropia-
des i una gestió ineficaç.

Així doncs, a més de ser una eina clau en la prevenció de la corrupció i el mal govern, la transparència 
també passa per ser honestos amb la ciutadania sobre el que es podria haver fet millor i no s’ha fet, i 
amb quin és l’impacte real de l’acció de govern sobre els problemes que vol tractar. La ciutadania no 
pot tenir punts cecs sobre l’execució de les polítiques municipals, amb una observació restringida als 
períodes electorals i d’aprovació de pressupostos.

Esquerra Republicana es compromet amb l’exercici d’un govern obert i transparent, i parteix d’una 
trajectòria política exemplar com a partit en aquest àmbit. A tot arreu on governa i legisla, Esquerra 
Republicana busca permanentment tant l’enfortiment de les obligacions legals en matèria de trans-
parència i lluita contra la corrupció, com també anar més enllà de les obligacions legals per preservar 
l’honorabilitat de l’exercici de la política.
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Objectius i propostes:

Objectiu 1. Per tal d’obrir els plens a la ciutadania i garantir que la seva veu s’hi fa present, pro-
posem:

·	 Adaptar els horaris i calendaris dels plens i comissions per facilitar l’assistència de la ciuta-
dania en general, i en particular la dels col·lectius més directament afectats per les decisions 
en qüestió. 

·	 Augmentar la publicitat de la convocatòria i la invitació dels veïns i veïnes als plens munici-
pals, informant de l’ordre del dia pels diferents mitjans de comunicació de l’Ajuntament.

·	 Retransmetre en directe per streaming la integritat dels plens i les sessions de les comis-
sions municipals, a més de deixar-ne els vídeos penjats i accessibles. Aquesta obertura virtual 
del Ple hauria d’incloure habilitar també mecanismes per a la introducció telemàtica de precs i 
preguntes.

·	 Baixar el Ple de l’Ajuntament al carrer un mínim de dues vegades cada any, com a acte de 
promoció i publicitat de la política municipal, i fer també audiències públiques als barris.

Objectiu 2. Per tal de formalitzar el compromís del govern amb la transparència i la rendició de 
comptes, proposem:

·	 Vetllar pel compliment estricte, clar i transparent del codi ètic, de bon govern i de conduc-
ta, així com de la seva avaluació i seguiment. 

·	 Impulsar que les empreses municipals i els organismes autònoms difonguin de manera 
periòdica i actualitzada tota aquella informació institucional, organitzativa i de planificació, jurí-
dica, econòmica, pressupostària i estadística que sigui rellevant per a l’escrutini de la ciutadania 
que serveixen.

·	 Prevenir i combatre la corrupció, mitjançant l’establiment d’un pacte d’integritat en l’àm-
bit de la contractació pública, la centralització de les compres de l’administració i un codi 
d’austeritat que reguli l’ús d’espais i mitjans públics. El primer ha de reforçar l’obligació de 
rebutjar qualsevol forma de suborn o conxorxa amb la competència, i obligar a publicar les 
despeses vinculades als contractes, sota risc d’exclusió permanent de l’empresa licitadora. La 
segona es duria a terme mitjançant una plataforma electrònica que contribuiria a simplificar 
la contractació i facilitar la fiscalització per part de la ciutadania mitjançant el seguiment públic del 
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procés de compra. El tercer inclouria la supressió de targetes de crèdit associades a càrrecs 
i organismes municipals, i el control de l’oportunitat i el volum de despesa de viatges oficials. 

·	 Presentar públicament, en coordinació amb els consells sectorials, un informe de les prin-
cipals actuacions previstes en cada exercici pressupostari en un termini no superior als tres 
mesos després de la seva aprovació, que detallin de manera entenedora el grau de desenvolu-
pament dels diferents plans, la llista de programes i projectes desenvolupats amb indicació 
del seu cost, la quantificació i valoració dels resultats de les actuacions i l’impacte en el terri-
tori i la població (amb informació desagregada per sexe sempre que es pugui), la valoració de 
la situació d’inversions desenvolupades i les desviacions pressupostàries i mecanismes de 
correcció utilitats.

Objectiu 3. Per tal de millorar la qualitat de la informació que l’Ajuntament emet i utilitza, propo-
sem:

·	 Publicar periòdicament informació sobre el funcionament del govern i l’administració muni-
cipal i les seves actuacions de manera accessible i comprensible, en formats aptes per al se-
guiment, l’escrutini  i la presa de decisions (com ara informes, infografies) amb particular èmfasi 
en els mitjans telemàtics com a canal principal. 

·	 Garantir la professionalitat i la independència dels mitjans públics de comunicació, fent 
que reflecteixin la pluralitat política i social del municipi.

·	 Facilitar la subscripció a llistes d’informació o newsletters que facilitin la informació regular 
de l’activitat de les comissions informatives i els projectes a ciutadans i entitats que se’n vegin 
afectats.

·	 Ampliar i donar un impuls renovat al portal de dades obertes Opendata Granollers, buscant 
la seva major accessibilitat i actualització, així com la disponibilitat d’informació en formats útils 
per a l’anàlisi de la realitat social de la ciutat, per exemple corregint l’actual manca relativa de 
dades desagregades per sexe i per barris. Part d’aquest impuls inclouria promoure l’aplicació 
d’anàlisi Big Data sobre l’àmbit municipal i comarcal per a finalitats d’interès social, així com la 
seva millor difusió entre les diferents estructures dels cossos participatius i de govern, per a la 
seva utilització i explotació per activitats cíviques, educatives, econòmiques i socials.
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Organització i Serveis Municipals

La introducció dels valors republicans en la governança de Granollers requereix una organització 
administrativa que per una banda hi sigui plenament coherent a nivell intern, i de l’altra optimitzi els 
mitjans per a la seva implementació en les polítiques que desenvolupi amb i per al conjunt de la ciu-
tat. Així, un Ajuntament republicà evitarà organitzar-se i treballar acomodat en una inèrcia de gestió 
del dia a dia, buscant enlloc d’això una adaptació estratègica permanent per contribuir eficientment i 
eficaç a fer una ciutat més dinàmica i cohesionada.

Maximitzar l’impacte de les nostres polítiques requerirà que les estructures tècnica i política de l’Ajun-
tament treballin de manera fluïda i oberta. Per això, cal partir d’un model de recursos humans que 
prioritzi l’aprofitament màxim capacitats del personal de l’administració municipal i li garanteixi unes 
condicions de treball dignes. Al seu torn, cal reforçar el contacte entre la ciutadania i l’administració, 
trepitjant tant carrer com faci falta i reforçant la relació de la ciutadania amb les seves administracions 
municipals sense la ingerència de cap partit del consistori.

Estrenyent així els llaços entre l’administració i la ciutadania, volem fomentar també la cultura cívica 
i l’esperit comunitari, tant en les diferents vessants de la política de la ciutat, com en la provisió dels 
serveis municipals. La major participació dels veïns i veïnes barris de Granollers  en aquests processos 
d’una banda suposa una rica font d’informació sobre les millores que necessiten els barris, i de l’altra 
permet un acostament amb els mecanismes de priorització i decisió entorn als serveis municipal. La 
innovació que reclamen els serveis de la ciutat és doble, doncs, tant per la vessat tecnològica, com pel 
que fa a innovació social: la llibreta on s’apunta tot allò que l’Ajuntament té previst realitzar ha de ser 
oberta, i permetre tant la recollida de la perspectiva ciutadana, com la resposta ràpida per part dels 
serveis municipals 

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal d’assolir una organització municipal oberta, horitzontal i transversal, propo-
sem:

·	 Facilitar el coneixement i comprensió de l’organigrama municipal tant polític com tècnic, 
mitjançant la seva publicació i divulgació, i informant de manera detallada i clara de les dife-
rents funcions i responsabilitats.

·	 Fomentar el treball transversal i interdisciplinari mitjançant la creació d’un comitè de ges-
tió municipal de composició tècnica i política, així com de grups de treballs interdiscipli-
naris coordinats amb els consells sectorials participatius. En aquests grups de treball s’hi han 
de poder incorporar ciutadans i ciutadanes, no treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en 
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representació d’aquells sectors i moviments ciutadans afectats, d’acord amb l’àmbit d’actuació 
de cada grup de treball.

·	 Promoure la metodologia de treball per projectes en les diferents àrees, serveis i organismes 
de l’estructura de l’Ajuntament.

·	 Substituir les estructures piramidals dins l’organització municipal, per estructures més horit-
zontals que facilitin la cooperació entre àrees i per part de la ciutadania, preferint polítiques de 
concertació o partenariat sobre estructures verticals. 

·	 Reforçar l’estructura de l’Oficina del Pla Estratègic i el seu treball conjunt amb els consells 
sectorials, que vetlli per la coordinació transversal dels plans estratègics entre regidories, 
així com el treball conjunt amb altres municipis de la conurbació en els aspectes que hi si-
guin pertinents.

Objectiu 2. Per tal de garantir un funcionament administratiu i polític màximament eficaç, efici-
ent, de qualitat i innovador, proposem:

·	 Desenvolupar un pla de qualitat de l’administració municipal, que impliqui la implantació i 
seguiment de sistemes de mesura i gestió de la qualitat i l’excel·lència. Aquest pla inclouria 
també una redefinició del sistema d’indicadors de la gestió municipal, que actualitzi i faciliti 
el seguiment de l’evolució dels diversos serveis prestats. 

·	 Reelaborar el pla d’usos dels espais i equipaments, i assignar-hi un gestor de recursos que 
vetlli per evitar duplicitats i ineficiències en el seu ús, així com per identificar i satisfer eficaç-
ment necessitats ciutadanes que es puguin beneficiar dels recursos públics de l’Ajuntament 
que tenen a la seva disposició.

·	 Garantir que l’adscripció per part de Granollers a diferents organismes compartits amb altres 
administracions (com el Consell Comarcal i la Generalitat) suposi una gestió màximament efi-
caç i eficient de les competències i recursos públics en l’àmbit corresponent, tot vetllant per la 
capacitat de decisió i incidència de l’Ajuntament.

·	 Establir un sistema d’auditories internes sobre els serveis, tràmits i procediments municipals, 
com a eina de col·laboració, assessorament i automillora per a l’Ajuntament i els concessionaris 
dels serveis. 

·	 Iniciar processos de diagnosi tècnica i econòmica sobre la internalització de serveis que pu-
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gui prestar l’administració municipal de manera òptima, dotant la Unitat Operativa de Serveis 
de la dotació adequada per a augmentar la seva capacitat d’actuació i la presa adequada de 
decisions sobre contractació, recurs a personal ja contractat, o cooperació amb la societat civil.

·	 Definir i donar a conèixer el catàleg de serveis municipals oferts per l’Ajuntament, tot elabo-
rant una carta de serveis per als que encara no en tenen.

·	 Seguir avançant en la informatització dels tràmits municipals (des de la reserva d’equipa-
ments a la consulta de procediments i expedients administratius), implementar una estratègia 
“zero papers” en el treball intern i extern de l’Ajuntament i reforçar el paper de l’Arxiu Munici-
pal en la gestió documental electrònica.

Objectiu 3. Per tal de garantir que l’Ajuntament genera ocupació de qualitat i en condicions labo-
rals dignes, proposem:

·	 Basar la política de recursos humans de l’Ajuntament en la compatibilització de la flexibilitat 
que exigeixen les metodologies de treball innovador amb la seguretat de condicions laborals, 
d’acord amb la legislació al respecte, i més enllà d’aquesta.

·	 Invertir en dotar el personal de les eines i la formació que permeten un exercici òptim de les 
seves funcions i un aprofitament de les seves capacitats.

·	 Donar compliment al Decret 86/2015 de la Generalitat, que obliga a incloure persones disca-
pacitades a la plantilla en una quantitat no inferior a un 2% del total.

·	 Prescindir en tot cas del recurs a empreses de treball temporal (ETTs) per a les necessi-
tats de personal de l’Ajuntament, evitant així contribuir a la precarització del mercat de treball.

·	 Combatre la precarietat en l’execució de contractes per part d’empreses subcontrac-
tades per l’Ajuntament. Complir amb la Guia de Contractació Responsable de l’Ajunta-
ment de Granollers, promoguda per Esquerra Republicana.

·	 Cooperar amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament en la presa imme-
diata de les mesures necessàries que eliminin els riscos i problemes detectats, i en previnguin 
de futurs.

·	 Minimitzar la morositat municipal respecte als proveïdors, complint amb objectius de paga-
ment de 30 dies com a màxim.
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Treball i Economia

Treball 

En els municipis de la República s’ha de bastir un mercat de treball enfocat al fet que les persones 
puguin exercir el seu dret i deure al treball, digne i de qualitat, en igualtat de condicions, amb segu-
retat en la feina, amb participació en la presa de decisions de les empreses i amb concertació social 
en les relacions laborals. El mercat de treball es basarà en les feines per compte aliè, l’autoocupació, 
l’emprenedoria i la funció pública. El mercat laboral es dotarà d’una inversió sostenible i eficient en 
infraestructures i d’un sistema de cotització adequat que permetrà establir un sistema de protecció 
social a la ciutadania (prestacions contributives i no contributives).

Catalunya és un país en què l’emprenedoria ha estat present històricament, i a Granollers particular-
ment. Emprendre va associat a la nostra manera de ser i de fer. El suport a l’emprenedoria i al treball 
autònom ha de facilitar el naixement de projectes emprenedors i la seva consolidació, així com una 
clara legislació del treball autònom, tant en la definició com en la regulació fiscal i de seguretat soci-
al. I és aquest esperit el que s’ha de potenciar si volem que Catalunya sigui capdavantera en recer-
ca, desenvolupament i innovació, i el que comportarà creixement econòmic. Alta inversió en recerca, 
desenvolupament i innovació, com a sistema de reinversió permanent de part dels excedents i benefi-
cis tant de les empreses com de les administracions, amb la millora de la transferència de coneixement 
i de la recerca generada, i una atenció especial a la recerca enfocada cap a les oportunitats específi-
ques. Afavorirem i enfortirem la creació d’espais de treball col·laboratiu per aprofitar les sinergies locals 
i impulsar projectes que reverteixin en el territori.

És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a 
l’administració pública del país. La transformació del model no es produirà únicament pel creixement 
de les entitats de l’economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la 
transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, 
conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.

L’administració pública ha de treballar pel desenvolupament local mitjançant la creació d’ocupació, 
especialment en els col·lectius amb més dificultats (joves, dones, etc.), la promoció del progrés em-
presarial, amb la conseqüent generació d’ocupació, el foment del reciclatge i la formació continuada 
dels treballadors i treballadores i les persones emprenedores, la detecció de productes i serveis o 
sectors estratègics amb potencial innovador generadors de noves ocupacions, el foment de la creació 
d’associacions o xarxes vinculades a l’ocupació o la potenciació de polítiques actives d’integració social 
dels sectors més desfavorits, especialment els de risc d’exclusió social. 

Les polítiques actives d’ocupació han d’anar dirigides a la recuperació de les persones sense ocupació, 
amb programes de capacitació i inserció laboral amb la participació dels diferents actors socials i lide-
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rats des de l’administració pública. Conèixer la realitat del sector productiu i teixir complicitats entre 
el Servei Públic d’Ocupació, les empreses i els ajuntaments, ha de ser la base per establir programes 
de foment de l’ocupació. Unes polítiques actives fortes són un element indispensable per treballar 
l’ocupabilitat de les persones, construir un marc de relacions laborals més àgil i segur per a empreses 
i treballadors i treballadores i ser un factor favorable a la productivitat de l’economia.

Les polítiques actives a la Catalunya del futur han de versar sobre dos eixos; la integralitat i la territori-
alitat. Només amb polítiques integrals –actives i passives– ens podem apropar amb èxit al fenomen de 
l’atur de llarga durada i el de col·lectius d’especials dificultats. Les oficines d’ocupació han de gestionar 
de manera integral les polítiques actives vinculades a l’activació i també les polítiques passives vincu-
lades a les prestacions d’atur i subsidis. D’altra banda, el treball es crea a cada territori d’acord amb les 
oportunitats i potencialitats que li són pròpies. La planificació de les polítiques actives ha de ser també 
territorial i, per això, esdevé essencial que hi hagi estratègies territorials que degudament concertades 
socialment permetin a posteriori la màxima eficiència de les polítiques actives que s’hi facin.

Per implementar un pacte local per a l’ocupació, es proposa, en primer terme, la creació i potenciació 
de les taules per a l’ocupació com a ens on participen els agents econòmics: representants instituci-
onals, empresariat, sindicats, agrupacions de comerciants, assemblees de persones a l’atur, etc. En el 
marc de la taula per a l’ocupació, es proposaran i es debatran les línies marc d’actuació que es materi-
alitzaran en l’elaboració i la implementació del pacte local per a l’ocupació (PLO). 

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per tal de contribuir a la creació d’ocupació de qualitat de manera coordinada amb la 
resta d’administracions competents, proposem:

·	 Cercar un acord estable de finançament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per 
als programes d’orientació, formació i ocupació a Granollers, i enfortir la relació amb el SOC i el 
sistema general d’ocupació a través de l’intercanvi d’informació que contribueixi a fer pro-
grames específics i àgils, aportant-hi el coneixement de la realitat sobre el territori.

·	 Canviar l’edifici del Servei Local d’Ocupació (actualment a la Masia Tres Torres) per un 
que disposi de millors espais per a l’espera i atenció ciutadana, reunions individuals i formació 
especialitzada. 

·	 Garantir l’orientació dels plans locals d’ocupació als col·lectius de més difícil inserció laboral 
(vegeu Acció Social), particularment immigrants, joves, dones i majors de 45 anys,  enlloc del 
seu ús per cobrir necessitats de contractació dels ens territorials. Aquests plans de formació 
i treball han de ser un pont entre una situació temporal de desocupació i el món laboral i, per 
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això, han d’anar acompanyats d’un programa de formació i inserció que garanteixi el dret 
subjectiu a l’ocupabilitat dels qui hi participen.

·	 Impulsar  una  nova  línia de treball, orientada a la relació amb el teixit  empresarial  del  
territori, oferint la possibilitat de definir conjuntament l’oferta amb l’empresa per tal d’anar ade-
quant els processos de selecció al model de selecció per competències. Posarem  a  disposició  
de  les  empreses  els  espais  necessaris  i  un  equip  d’acompanyament en els processos de 
selecció des de l’anàlisi i descripció del lloc de treball, difusió de l’oferta, cribatge de candidatu-
res fins a la contractació, amb assessorament tècnic sobre la normativa vigent.

·	 Incrementar els recursos propis que es destinen a polítiques actives d’ocupació, com els pro-
grames de formació ocupacional i de reciclatge de treballadors, els plans d’ocupació i altres pro-
grames de formació i ocupació per a col·lectiu específics. Aquesta formació caldrà planificar-la 
des del coneixement de les competències de les persones aturades i les que corresponen a 
les vacants d’empreses locals, i comptant amb tots els agents implicats, inclosos patronals, sin-
dicats i comunitat educativa.

·	 Ampliar i centralitzar l’oferta formativa, particularment pel que fa a formació professional i 
ocupacional (vegeu Educació). 

·	 Assegurar la igualtat en drets laborals de tota la població de Granollers, i particularment de 
de les dones i la nova ciutadania (vegeu Ciutat amb Perspectiva de Gènere i Nova Ciutadania).

·	 Potenciar el Programa de Transició Escola-Treball coordinat entre les diferents àrees impli-
cades (Educació, Joventut, Benestar Social i Promoció Econòmica), per tal de coordinar i opti-
mitzar els recursos ja existents i establir una col·laboració estreta entre els centres educatius i 
els serveis municipals.

·	 Impulsar programes de segona oportunitat per a joves amb risc de vulnerabilitat, amb el 
suport del SOC i la implicació del teixit empresarial de la ciutat.

·	 Promoure el treball social amb baixa qualificació o especialització de persones sense treball, 
respectant el principi de no substitució de llocs de treball efectius, i atenent necessitats socials 
bàsiques que qui les demana no pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en 
risc, etc.). 

·	 Fomentar els processos de formació permanent i d’acreditació de competències al perso-
nal de les empreses que treballin amb l’administració municipial, a partir de la inclusió en els 
plecs de clàusules corresponents.
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Objectiu 2. Per tal de fomentar l’emprenedoria de manera socialment responsable, proposem:

·	 Crear punts d’assessorament i informació tècnica i financera per a les persones que vul-
guin crear petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.

·	 Identificar, mitjançant un estudi, el potencial i els punts forts i febles del cotreball, donant-lo 
a conèixer a la ciutadania i elaborant un programa per a l’acompanyament de qui s’hi vulgui 
establir.

·	 Promoure, des dels ens locals, la desaparició de barreres administratives  acompanyada 
d’una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals. 

·	 Fomentar el voluntariat entre persones sèniors prejubilades i jubilades, amb bagatge pro-
fessional, per fer tutories a persones que cerquin treball o estiguin considerant projectes 
emprenedors.

·	 Dinamitzar un concurs d’emprenedoria entre el jovent de secundària als instituts de Grano-
llers que impliqui beques com a premi, entre altres mesures de foment de l’esperit emprenedor 
a l’àmbit educatiu.

·	 Elaborar un programa d’ús de locals buits del centre comercial per a la formació de joves 
emprenedors i l’experimentació de propostes en l’àmbit del comerç

·	 Promoure la contractació responsable, garantint el compliment de la Guia per la Contractació 
Pública Responsable, tant a l’Ajuntament (vegeu Organització i Serveis Municipals), fomentant 
la participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials de treball, com 
també al teixit empresarial i comercial dels municipis, coordinant la definició de bonificacions 
fiscals amb les altres administracions competents i assessorant les empreses en el seu accés.
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Comerç

Hem de bastir un model de comerç urbà que vertebri i cohesioni socialment els nostres barris, po-
bles i ciutats, els faci segurs, integradors i sostenibles, dinamitzant la resta d’activitats econòmiques 
i cíviques del municipi. Un model que garanteixi la pervivència d’una àmplia oferta de petit comerç 
independent i eficient, que resisteixi les tendències d’integració vertical del sector. Un model comercial 
fonamentat en l’equilibri de formats i que consolidi el criteri de la localització, preferentment dins les 
trames urbanes consolidades, com a element fonamental d’una activitat comercial sostenible, compe-
titiva i ordenada.

L’evolució dels hàbits de consum i la massiva irrupció de les noves tecnologies a la nostra vida quoti-
diana ha forçat el sector comercial a buscar noves fórmules per adequar l’oferta i donar resposta a les 
noves necessitats dels clients. Des de l’administració, s’ha de donar tot el suport possible per generar 
dinàmiques positives que propiciïn una millora contínua de la competitivitat del comerç urbà, posant 
a l’abast del sector les eines que permetin millorar la gestió i l’enfocament estratègic i operatiu dels 
negocis. 

La competència del segle XXI és un fenomen global, intersectorial i multidimensional. Global, perquè 
ja no es competeix en un espai acotat sinó amb empreses de tot el món, que tenen capacitat i recur-
sos per operar en molts mercats alhora. Intersectorial, perquè cada cop està menys clar què ven cada 
operador. I també multidimensional, perquè al comerç detallista li ha sortit una nova competència, la 
dels productors i productores que volen estar presents en els canals de comercialització d’una forma 
directa i que estimulen els processos de concentració vertical amb una creixent posició de domini en 
el mercat. 

Avui en dia és especialment important, per la potencialitat del comerç urbà, donar suport a les empre-
ses comercials que vulguin fer evolucionar els negocis amb la mirada posada en la innovació (de pro-
cessos, de serveis, de productes...) i en la generació d’experiències per als consumidors. La cooperació 
apareix com a instrument fonamental per garantir la competitivitat del comerç independent, aconse-
guint economies d’escala en l’àmbit sectorial (compres, subministraments, promocions, marques, etc.) 
i en el territorial (serveis als compradors i compradores, promocions, etc.).

Actualment està plenament reconeguda la funció social del comerç urbà, ja que ajuda a fer que les 
nostres ciutats siguin més vives, integradores i convivencials, perquè se situa en la proximitat de la 
gent, dona servei i respon a les necessitats de la població; s’implica en la ciutat i el seu entorn; fomenta 
les xarxes socials i la cultura; proporciona il·luminació, seguretat, neteja i dignitat a l’espai urbà que l’en-
volta; crea complicitats i teixeix xarxa econòmica; genera més ocupació directa i indirecta que cap altre 
format; possibilita la integració i la promoció econòmica i social; cohesiona socialment el territori i ac-
tua en un món globalitzat des de la realitat més propera, i resol amb èxit aquesta aparent contradicció.
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D’altra banda, el model comercial ha de ser un canal de comercialització permanent de la producció de 
béns i serveis autòctons, no només de la producció agroalimentària de proximitat, sinó també de les 
manufactures de qualitat elaborades a casa nostra.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de fer més participativa, oberta i propera la política de comerç a la ciutat, pro-
posem:

·	 Impulsar el Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers com un espai integrat per tots els 
agents locals implicats: representants de les administracions local i autonòmica en les diver-
ses matèries de la seva competència, agents del sector, associacions empresarials, associacions 
de comerciants, empreses i comerços interessats a títol particular, etc. Entre les seves funcions 
s’hi ha de comptar la definició del pla d’actuació municipal en l’àmbit, l’aprovació del seu pres-
supost, així com la realització del seu seguiment i l’avaluació posterior.

·	 Celebrar un Ple anual sobre comerç i turisme amb rendiment de comptes, proposta i segui-
ment d’indicadors, propostes i estratègies consensuades i compartides entre agents socials; 
elaboració d’un programa d’indicadors i objectius per a fer seguiment acurat de l’àmbit.

·	 Crear l’Oficina tècnica de comerç i turisme, gestionada des de Granollers Mercat i amb els 
recursos humans i econòmics adequats, com a unitat de treball municipal que proposi una visió 
unitària de totes les accions que es puguin desenvolupar en l’àmbit econòmic.

·	 Crear la figura de l’Inspector de comerç, per tal de supervisar, entre d’altres, el compliment de 
la llei d’horaris comercials, la llei d’equipaments comercials i la llei de normalització lingüística, 
aprovades per la Generalitat de Catalunya.

·	 Promoure un Servei d’atenció als comerciants, amb la principal missió d’unificar les compe-
tències que afecten el sector comercial–llicències, controls, aspectes urbanístic i el foment 
d’un comerç de proximitat.

·	 Unificar i simplificar les ordenances de comerç.

·	 Elaborar un Pla de Seguretat en el comerç de la ciutat, coordinat entre Policia local i les asso-
ciacions de comerciants, per tal de reduir l’índex de robatoris.
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Objectiu 2. Per tal de contribuir a la dinamització del comerç com a tret distintiu de la ciutat, 
proposem:

·	 Promocionar una Marca Granollers en matèria de comerç, coordinada amb altres àmbits (ve-
geu Cultura). Articular-la a través del calendari d’esdeveniments i les campanyes singulars dels 
diferents sectors.

·	 Promoure l’Open Night com una festa de ciutat, col·laborant en la potenciació dels valors del 
comerç responsable i solidari, i ampliant el camp d’acció a altres zones comercials de la 
ciutat.

·	 Recuperar la Setmana del Comerç, per tal d’incrementar l’atractivitat comercial de Granollers 
arreu de Catalunya, i d’afavorir el creixement del nombre de comerços que participin de l’asso-
ciacionisme comercial.

·	 Impulsar campanyes per promoure el comerç de proximitat amb l’edició de guies comerci-
als de cada barri, més enllà del centre.

·	 Fomentar l’emprenedoria comercial i la seva interacció amb el teixit associatiu en l’àmbit 
(vegeu Treball).

·	 Estudiar la viabilitat de crear una Targeta del Comerç de la Ciutat, que unifiqui descomptes 
als diferents comerços de la ciutat.

·	 Desenvolupar el Projecte d’integració de la formació en comerç de Granollers, com a eina 
estratègica per a la ciutat per millorar la qualitat i eficiència del nostre model comercial, i con-
vertir  la nostra ciutat com a referent europeu en la formació en el camp del comerç (vegeu 
Educació).  

·	 Impulsar un Programa formatiu Sales Management, de sessions impartides per experts per 
tal d’acompanyar i assessorar a empresaris en el procés de gestió i direcció de vendes, a través 
de sessions pràctiques en un entorn motivador i dinàmic. El programa té com a objectiu re-
forçar l’argumentació comercial dels participants per tal d’afrontar la tasca comercial amb més 
confiança, 

·	 Protegir el valor cultural, i arquitectònic del patrimoni vinculat al comerç, i la seva plena in-
serció ens els plans i iniciatives en aquest àmbit (vegeu Cultura).
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·	 Transformar la relació dels vianants amb l’espai urbà, fomentant el passeig de la ciutadania 
pel carrer i facilitant-ne l’accessibilitat i la mobilitat (vegeu Urbanisme i Mobilitat).

·	 Impulsar actuacions per posar en valor i millorar el Mercat Municipal de Sant Carles.

·	 Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de comercialització de qualitat, 
amb incidència en els circuits curts de distribució alimentària i plenament integrats en la realitat 
comercial. Desenvoluparem polítiques formatives dels professionals del sector per a garantir 
el futur del mercat i dels seus marxants, i crearem una normativa sobre bones pràctiques en la 
manipulació dels productes en els mercats no sedentaris. 

·	 Impulsar un mercat de l’artesania a Granollers, amb productes artesans de qualitat.

·	 Treballar per ampliar el mercat de Canovelles a fi que arribi fins al Barri Congost de Grano-
llers per afavorir el dinamisme comercial del barri, enfortint ens vincles de la conurbació.
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Agricultura, Indústria i Serveis

Des d’Esquerra Republicana de Granollers estem convençuts del paper fonamental que el consum de 
productes frescos del camp té en la salut humana i en la seva qualitat de vida, estretament lligada a la 
qualitat i salut dels productes que consumim.

Per això, pensem que cal avançar vers un canvi de conreu, apostar definitivament pel conreu ecològic 
i per la sobirania alimentària, garantint al mateix temps una presència major de la diversitat animal i 
vegetal. L’actual conreu intensiu i químic no ens pot conduir més que a un major empobriment del sòl, 
la desaparició de la diversitat al camp i la contaminació dels aqüífers.

La República té el repte que Catalunya sigui el motor econòmic del sud d’Europa a la Mediterrània, per 
a la qual cosa cal construir un model econòmic divers, competitiu i sostenible, basat en l’economia pro-
ductiva i una xarxa logística adequada, que aprofiti el talent humà a partir de la recerca i la innovació, 
que permeti mantenir l’estat del benestar i que ajudi solidàriament a corregir les desigualtats socials.

L’economia catalana ha de tenir la capacitat i estar preparada per competir en la globalització. Per 
això, cal millorar la competitivitat de les empreses, especialment de les pimes, invertir contínuament en 
R+D+i, disposar de les infraestructures necessàries, garantir l’accés al finançament assignant recursos 
per potenciar nous sectors productius i creant les condicions per al desenvolupament d’ecosistemes 
empresarials que propicien l’activitat econòmica, reduir els costos energètics, impulsar la internacio-
nalització, etc., convertint-se en un país TIC avançat i innovador.

El concepte d’indústria 4.0, també conegut com a quarta revolució industrial, és una oportunitat per 
guanyar competitivitat en un sector estratègic per al nostre país. En un entorn de competència global, 
guanyar competitivitat és essencial si volem assolir una millora dels salaris. És molt important que les 
administracions acompanyin empreses, treballadors i actors econòmics en aquesta transició d’una 
indústria clàssica cap a una indústria intel·ligent que adopti la digitalització com a eina de millora de la 
productivitat. Aquesta indústria intel·ligent també ha de permetre assolir millores en termes ambien-
tals, en les condicions laborals dels treballadors i una personalització de la producció més gran segons 
les preferències dels consumidors. 

L’equilibri sectorial de Granollers, amb una important rellevància de la indústria, es podria trencar els 
propers anys si no som capaços de reforçar el caràcter innovador de la indústria vallesana. A Grano-
llers, el govern socialista ha fracassat a l’hora d’atraure empreses innovadores -d’alt valor afegit, com 
deia el POUM, en els polígons Jordi Camps i Congost-, i només han aconseguit omplir els polígons de 
grans superfícies comercials. I aquí cal afegir-hi el risc de transformar el Vallès en el magatzem logístic 
de Barcelona, sense cap aportació de valor afegit i amb generació de llocs de treball de baixa qualitat, 
que hipotecaria el futur de la nostra economia,
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Objectiu i propostes

Objectiu 1. Per tal de propiciar una agricultura de proximitat a Granollers i el seu entorn, propo-
sem:

·	 Plantejar un ambiciós Pla Agrari del Vallès, lligat a Gallecs i altres zones d’agricultura periur-
bana de la regió, amb el que es podria desenvolupar l’espai agrari de Palou.

·	 Ampliar l’àrea d’influència de l’espai agrari de Palou, allà on tradicionalment i actual, s’hi porta 
a terme activitat agrícola.

·	 Dinamitzar participadament l’espai agrari del Pla de Palou amb l’objectiu de mantenir i poten-
ciar l’activitat agrícola, a través d’un model de desenvolupament rural i mediambiental que 
integri el sector primari i el terciari.

·	 Treballar conjuntament amb els propietaris de Palou per tal de definir diferents línies de tre-
ball, com ara la generació d’ocupació i possibilitats de negoci, la qualificació professional i la 
capacitació tècnica per a desplegar una agricultura ecològica i per endegar el procés d’integra-
ció dels sector primari i el terciari, la millora de la qualitat i varietat dels productes i la capacitat 
per a comercialitzar-los en diferents estats (sigui producte fresc o bé transformat). També 
caldrà coordinar-nos-hi per l’establiment de les condicions d’infraestructures tècniques per a 
una bona gestió de l’espai i instruments reguladors de la producció agrària local, per assolir 
una agricultura de qualitat i ecològica, així com la reforestació dels marges dels camps creant 
l’efecte de closes, beneficiós per a la biodiversitat com per la producció dels camps.

·	 Promoure econòmicament l’agricultura i ramaderia de Palou, amb estratègies de promoció 
i comercialització que converteixin el mercat interior en el principal mercat dels productes 
autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic 
local. També promourem fires i cicles gastronòmics i la participació del municipi en la promo-
ció local i comarcal, així com una denominació de Productes de Palou, treballant per la seva 
protecció, i altres segells de qualitat agroalimentària i ambiental a nivell local i supramunicipal.

·	 Apostar per agricultura urbana (horts urbans destinats a tasques socials) i agricultura 
periurbana (fomentació del consum agrícola i ramader de proximitat), i de foment de la dis-
tribució de cadena curta per al consum de productes de proximitat, associant-la a l’agricultura 
ecològica i de Quilòmetre 0.

·	 Garantir en totes les circumstàncies que es fan usos eficients i responsables de l’aigua i el sòl 
(vegeu Sostenibilitat)



91

Objectiu 2. Per tal de reindustrialitzar Granollers i vetllar per la qualitat dels seus polígons, pro-
posem:

·	 Crear l’Oficina de reindustrialització de Granollers, lligada a la modernització dels polígons 
industrials, com una agencia per a l’atracció i captació d’empreses, que s’ocupi de comercialitzar 
sòl industrial i atraure inversions, i fomentar el seu impuls a escala comarcal.

·	 Desenvolupar el Pla de modernització, alineat amb l’Estratègia Industrial de Catalunya amb 
programes destinats a impulsar els avenços de les empreses de la ciutat en aspectes relacio-
nats amb la Indústria 4.0 i les noves tecnologies (vegeu Tecnologies de la Informació i la Co-
municació). També volem ampliar l’espectre per a 

·	 Generar sòl industrial propi en bones condicions i utilitzar mesures d’atracció de noves inver-
sions.

·	 Instaurar un Programa per afavorir la implantació d’empreses d’alt valor afegit, aprofi-
tant la implantació de la fibra òptica, i el desenvolupament inicial de cadascun d’aquests plans 
urbanístics. Així mateix, s’haurien de potenciar els nous sectors econòmics emergents, vet-
llant per la implantació també, de diversos serveis auxiliars, com són els serveis de proximitat 
a les empreses, o els serveis d’atenció a les persones.

·	 Estudiar la millor adequació de les normatives urbanístiques, amb l’adaptació de les norma-
tives d’ocupació i ús de sòl industrial a les necessitats dels sectors econòmics, i l’optimització 
del poc sòl industrial disponible a la ciutat.

·	 Impulsar la creació de clústers (vegeu Promoció Econòmica). D’acord amb la política de clús-
ters definida, afavorirem el manteniment de sòl industrial i potenciarem la creació de polígons 
industrials amb els serveis necessaris per a poder desenvolupar-hi activitat productiva. 

·	 Promoure les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc de la col·laboració 
público-privada.

·	 Fomentar la creació de comissions per a la promoció dels polígons, formada per les empre-
ses de cadascun dels polígons. Cal la cooperació entre usuaris dels polígons per tal de plantejar, 
com a interlocutors de l’Ajuntament, els aspectes de modernització i manteniment necessaris 
a cadascund’ells.

·	 Elaborar mapes de qualitat dels polígons, per tal de conèixer la situació de cada un d’ells, les 
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seves necessitats i les seves possibilitats de futur. Aquests mapes serviran de base per plante-
jar cada un dels Programes de millora per a cadapolígon.

·	 Crear Plans de millora per a cada polígon, de forma participada amb les empreses que pre-
vegi millores en el subministrament i aprofitament energètic (que encara avui presenta moltes 
mancances), l’accés a la xarxa de fibra òptica, el transport públic, l’enllumenat o l’accessibilitat.

·	 A més a més, plantejar la possibilitat que les empreses del polígon comparteixin serveis i ac-
tivitats en comú, com sistemes de recollida de residus, depuradora, la instal·lació i ús de fonts 
renovables d’energia.

·	 Acostar la Indústria 4.0 als centres de formació professional de la nostra ciutat, impulsant 
les activitats relacionades amb la robòtica, IoT, Big Data, entre d’altres.
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Promoció Econòmica i Turisme

Els municipis de la República han de prendre un protagonisme actiu en l’estímul de l’economia i fer 
possible la llibertat de la seva ciutadania en la seva dimensió econòmica, aconseguint l’absència de 
dominació de qualsevol tipus, en especial de les grans corporacions i dels poders econòmics. Només 
un país pròsper, construït sobre una forta base industrial i innovadora i amb unes institucions eficients 
i independents dels poders econòmics pot garantir que el creixement sigui compartit i s’avanci cap a 
una societat sense desigualtats i basada en la llibertat i la responsabilitat personal.

El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al nostre país i ha esdevingut 
un punt fort de l’economia catalana. En aquest sentit, entenem el turisme comuna font d’ingressos, 
però també com un fet cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que 
ens permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al món.

Des d’Esquerra Republicana de Granollers apostem perquè els països catalans en el seu conjunt, i 
els seus pobles i ciutats, reactivin la capacitat productiva del sector turístic i consolidar el país com a 
destinació capdavantera a Europa en general i a la Mediterrània en particular. I Granollers no en pot 
quedar al marge, d’aquest repte. Cal aprofitar els elements de l’entorn més proper –Barcelona, el Cir-
cuit de Catalunya, la Roca Village, l’espai natural del Montseny- per posicionar-se com una ciutat amb 
capacitat per acollir els visitants i oferir-los la seva hospitalitat. A més, ha d’actuar com a centre d’una 
comarca amb molt de potencial d’atracció, pel seu entorn natural, la seva vitalitat cultural, esportiva i 
econòmica i perquè s’ha preparat durant molt de temps per oferir serveis de qualitat en àmbits com 
la gastronomia o l’hostaleria.

Objectiu i propostes

Objectiu 1. Per tal de dinamitzar el desenvolupament econòmic de Granollers i transformar parti-
cipativament la seva planificació, proposem:

·	 Potenciar el Consell Econòmic i Social de Granollers, com a òrgan consultiu i de participació, 
i espai bàsic de concertació en l’àmbit del desenvolupament econòmic com a nexe entre l’Ad-
ministració i la ciutadania.  El  Consell econòmic i social ha d’estar integrat per tots els agents 
locals implicats (administracions, associacions empresarials i sindicals, etc.), i ha de comptar 
entre les seves funcions la definir els Plans de desenvolupament econòmic i ocupació, plans 
sectorials o de xoc, aprovar el pressupost destinat a aquest àmbit, i realitzar un seguiment 
i avaluació d’aquestes polítiques.

·	 Vetllar en tot moment per la coordinació territorial d’aquesta i altres iniciatives de planificació 
econòmica: en primera instància amb la resta de municipis de la conurbació (especialment pel 
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que fa a la compartició de serveis), i a nivell comarcal promovent la creació d’un Consorci de 
Promoció Econòmica del Vallès, com a eina de concertació i debat de les polítiques industri-
als i d’ocupació, així com una Agència comarcal per a l’atracció d’empreses. També en el marc 
de la regió de Barcelona cal participar activament en òrgans de debat i planificació com el 
Pacte Industrial (vigilant al seu torn de no quedar diluïts en l’entorn metropolità). 

·	 Dotar Granollers Mercat dels recursos humans i econòmics adequats per tal que es conver-
teixi en el veritable canalitzador de les polítiques de desenvolupament econòmic de la ciutat, 
tot vetllant per mantenir la seva certificació de qualitat i ampliar-la a altres àmbits (Medi am-
bient, Responsabilitat social corporativa, entre d’altres), orientant l’organització al model EFQM 
d’excel·lència i qualitat. 

·	 Crear l’Oficina d’Atenció  única  a  l’Empresa  i  l’Emprenedor (OAEE), a l’estil de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà i acordada amb Granollers Mercat i el Consell Econòmic i Social, com una 
finestreta única de relació de les empreses amb l’administració per tal de facilitar al màxim les 
gestions a realitzar amb l’Ajuntament per part de les empreses. Entre les seves funcions s’hi 
comptaria el suport al teixit empresarial del territori (des d’emprenedors a empreses consolida-
des), l’assessorament en aspectes laborals, fiscals, jurídics, comptables, d’accés a subvencions 
o expansió del negoci, així com l’agilització dels tràmits per les llicències i permisos. 

·	 Posar a plena disposició de les empreses, i particularment dels emprenedors, un servei de De-
fensa a l’Empresariat com a part de l’Oficina de Defensa de la Ciutadania (vegeu Justícia).

·	 Dinar suport a una Àrea Vallès, com a referent econòmic i territorial.

·	 Seguir potenciant els programes de cooperació entre la ciutat i els sectors sindicals i em-
presarials, per tal d’implicar la iniciativa privada en la millora de l’entorn urbà, especialment de 
les zones comercials. El Consell Econòmic o Social ha d’esdevenir un veritable espai de debat 
i codecisió en la planificació econòmica de la ciutat. També seguirem fomentant amb pro-
grames l’associacionisme entre els diversos sectors empresarials i comercials, i establint-hi 
negociacions per facilitar l’establiment de noves empreses al municipi, particularment en el 
sector mediambiental.

·	 Promoure  la  concentració  empresarial  sectorial per  a  la  creació de  clústers,  en aquells 
àmbits on hi ha capacitat d’agrupació sectorial, i amb una mirada que va més  enllà  de l’estricte 
terme municipal, en sectors com l’auxiliar de l’automoció, la indústria química, l’agroalimentària, 
el turisme, l’àmbit sociosanitari, el sector cultural, creatiu i audiovisual, o el de la gastronomia. 

·	 Amplificar i mantenir, a través de Granollers Mercat, la tasca que realitzen els col·legis profes-
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sionals a la ciutat per tal d’acostar els seus serveis als col·legiats de la nostra ciutat i comarca.

·	 Organitzar trobades d’empresaris amb les PIMES locals, i fomentar-hi sinergies. 

·	 Adequar espais de la ciutat per a poder acollir, en condicions òptimes, esdeveniments i fires 
de diferent magnitud i tipologia.

·	 Repensar la Fira de l’Ascensió, per apropar-lo amb el teixit urbà de la ciutat, partint de la impli-
cació i participació de tots els agents socials i econòmics, per tal de tornar a fer-ne un projecte 
de ciutat. 

Objectiu 2. Per tal de fomentar la innovació i la internacionalització en el teixit econòmic i em-
presarial de Granollers, proposem:

·	 Crear una Regidoria d’Innovació que faci promoció de projectes d’innovació a les empreses 
i entitats, gestioni el suport consultiu, de derivació i acompanyament ds de Granollers Mercat 
(vegeu Organització i Serveis Municipals, i Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

·	 Rellançar la Setmana Tecnològica i actualitzar-ne el contingut, per donar major valor afegit 
tant a empreses  com  a particulars,  mitjançant  l’increment  tant  del  nombre  com  de la  qua-
litat  de  les activitats a realitzar.

·	 Potenciar els Premis a la Innovació Empresarial i Comercial de Granollers, com a element 
de prestigi per a les empreses i organitzar-les des del Consell Econòmic i social de Granollers, 
conjuntament amb els agents social de la ciutat. Hi afegirem un premi de Responsabilitat Social 
Corporativa.

·	 Aprofundir en R+D al CTUG (vegeu Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

·	 Ampliar les actuacions relacionades amb la internacionalització de Granollers Mercat, coordi-
nadament amb les altres institucions del sector (ACCIÓ, Cambra de Comerç, Consell Econòmic 
i Social), com la facilitació d’informació o l’acompanyament davant els primers estadis d’ex-
pansió. També hi introduirem també un programa d’identificació de les empreses amb més 
potencial de creixement, que posi a la disposició de les empreses un assessorament expert de 
consultors que els donin suport en la definició de plans de creixement personalitzats.

·	 Donar suport a les empreses (sobretot a les pimes) per a l’assistència a les fires sectorials 
més importants  amb  l›objectiu  de  fomentar-ne  la  connectivitat  amb  grans  corporacions,  
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l›impuls  en  el  seu creixement i la generació de noves oportunitats de negoci

Objectiu 3. Per tal de dinamitzar el turisme de la ciutat i mantenir-lo connectat amb la resta del 
teixit econòmic i social de Granollers, proposem:

·	 Impulsar el Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers com l’àmbit de concertació sobre el 
Turisme a Granollers i els municipis de l’entorn entre els diferents agents públics i privats im-
plicats del sector.

·	 Elaborar el Pla Estratègic de Turisme de Granollers, alineat amb la resta de Plans de Turisme 
i estratègies de país i comarca, tenint present també els municipis de la conurbació i l’entorn.

·	 Elaborar un projecte turístic responsable per al municipi a partir de les potencialitats natu-
rals, culturals, patrimonials i econòmiques existents, dins del marc de turisme sostenible definit 
per la Organització Mundial del Turisme: “respectuós amb el territori, promotor de desenvolu-
pament integral i consolidador de la identitat nacional, amb tots els elements de singularitat 
possible, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques”.

·	 Estudiar i desenvolupar l’encaix del municipi dins dels grans projectes turístics impulsats per 
la Generalitat de Catalunya, com ara les rutes turístiques nacionals i el Pla de Recursos Turístics 
Intangibles.

·	 Definir una estratègia de posicionament internacional de Granollers aprofitant l’atractivitat 
de la marca Barcelona i el posicionament de Catalunya. Per a això caldria reforçar el Pla de Pro-
jecció Exterior de Granollers, alineant-lo amb els plans nacionals de turisme.

·	 Impulsar el turisme mediambiental, cultural i relacionat amb el patrimoni històric, que 
trenqui el turisme estacional, i que permeti l’allargament de l’activitat econòmica i orienti el 
turisme local de manera que no posi en perill ni la qualitat del servei ofert ni la sostenibilitat 
general.

·	 Millorar els serveis de l’Oficina d’Informació Turística, disposant sobretot, de dades actualit-
zades sobre els serveis d’allotjament, restauració, transports, lleure, meteorologia i emergència 
de la mateixa ciutat. Cal també l’adaptació de l’horari d’atenció al públic d’aquestes oficines a 
les necessitats del turisme, que és el destinatari del servei.

·	 Assistir, tant a títol municipal com amb el conjunt de la comarca, a les fires de turisme dirigides 
als professionals del sector o bé als turistes potencials (com per exemple el Saló Internacional 
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del Turisme a Catalunya, SITC, o The Global Meetings & Incentives Exhibition (EIBTM) amb el 
producte Granollers Reunions.

·	 Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ho són els mercats i les fires, 
dins l’oferta turística del municipi.

·	 Definir i produir productes de record com a elements de difusió del patrimoni arquitectònic, 
cultural i històric de Granollers, que qualsevol turista pugui adquirir en la seva visita a la nostra 
ciutat.

·	 Millorar contínuament i de forma permanent el sistema d’informació turística, mitjançant la 
senyalització i els punts d’informació, creant nous punts d’informació turística de la ciutat en 
llocs estratègics, mitjançant l’ús de tecnologies com el Bluetooth o els codis QR.
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Economia Social i Solidària

Els ajuntaments han de liderar la incorporació de criteris socials en el teixit empresarial del seu munici-
pi. Els ajuntaments han de vetllar que en els seus concursos i subcontractacions es respecti la legalitat 
i no s’afavoreixin empreses que puguin optar a fer treballs públics amb salaris que incompleixin el con-
veni sectorial o estiguin per sota. Si això és el que volem per a la gent treballadora del nostre municipi, 
hem de donar exemple exigint-ho a les empreses que treballin per a l’administració.

S’impulsarà de forma preferent l’economia social, el tercer sector i les cooperatives, perquè sigui el 
motor de transformació del model econòmic cap a un model més responsable, sostenible i basat en les 
persones. Per consolidar aquesta transformació, també s’impulsarà la cultura d’empresa social entre el 
conjunt del teixit empresarial, incentivant comportaments socialment responsables i no exclusivament 
d’obtenció de beneficis empresarials. 

És necessària la incorporació de criteris socials a les empreses, públiques i privades, així com a 
l’administració pública del país. La transformació del model no es produirà únicament pel creixement 
de les entitats de l’economia social, tercer sector i cooperatives, sinó que també, per completar la 
transformació del model econòmic, cal impulsar el consum responsable: una demanda racional, 
conscienciada i coneixedora de l’impacte de les seves decisions de compra.

Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una profunda crisi 
mundial, i les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat greument 
milions de persones. Una situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera també ha 
afectat els compromisos dels països del nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, 
provocant una forta retallada en el finançament del desenvolupament per als països més empobrits. 

A Catalunya, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta el principi 
de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora del país, 
i als que professen unes creences més o menys allunyades de les de la majoria. Aquests discursos 
reivindiquen tancar l’aixeta, com si la cooperació fos un privilegi que “ara no toca”, obliden que la so-
lidaritat no és donar el que ens sobra sinó compartir el que tenim, i que la cooperació és un acte de 
responsabilitat i coherència més que de generositat i prestigi.

D’altra banda, l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local aprovada 
pel govern del PP ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels ens locals, limitant 
o eliminant les partides en aquest àmbit.

I, en aquesta crisi, hi tenen molt a veure la manca de resultats tangibles, l’aparició d’algunes males 
pràctiques i la poca connexió del teixit solidari català amb una ciutadania que no percep les polítiques 
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de cooperació com una prioritat per als municipis en temps de crisi, ja sigui perquè no s’ha rendit 
comptes davant la ciutadania o perquè la tasca de sensibilització feta fins ara no ha estat prou eficaç.

Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa 
enrere en el finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de coopera-
ció transformador que, al sud, acompanyi processos locals per erradicar la pobresa, lluitar contra les 
desigualtats i prevenir les catàstrofes humanitàries i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica 
solidària i responsable mitjançant l’educació per al desenvolupament.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de convertir Granollers en un municipi cooperatiu mitjançant l’impuls de mo-
dels cooperatius i de l’economia social, proposem:

·	 Incorporar el cooperativisme als espais de decisió de la política econòmica local, i particu-
larment al Consell Econòmic i Social.

·	 Crear grups de treball on el conjunt de l’àmbit socioeconòmic cooperatiu proposi, supervisi i 
avaluï polítiques de promoció de l’empresa cooperativa i generi propostes de transició econò-
mica i ecològica del conjunt de l’economia local.

·	 Aconseguir que Granollers Mercat esdevingui un recurs d’acompanyament i informació per 
a iniciatives d’economia social, tot reforçant l’equip tècnic de Granollers mercat amb eines, for-
mació i recursos en aquest àmbit.

·	 Desenvolupar processos de contractació pública responsable, amb la Guia  per la Contracta-
ció Pública Responsable com a referent, impulsant mesures com aplicar una quota de reserva 
per a Centres especials de Treball i Empreses d’Inserció en els blocs de contractació i lici-
tació de l’administració, o prioritzar les formes cooperatives per a la gestió dels serveis públics 
municipals a través de la concertació pública-privada entre l’administració local i les cooperati-
ves (vegeu Organització i Serveis Municipals).

·	 Incorporar l’economia social en polítiques i pràctiques de l’Ajuntament, en àmbits com les 
compres municipals de productes locals i de proximitat, o la formació, i sensibilització global del 
conjunt de l’organització municipal en l’àmbit.

·	 Elaborar un mapeig i diagnosi de l’estat actual de l’economia social de Granollers barri a barri, 
que permeti elaborar un Pla d’Impuls de l’Economia Social en coordinació amb les entitats 
representatives.
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·	 Afavorir l’autoocupació en forma cooperativa i projectes sociocomunitaris obrint línies d’ajut 
o assessorament (vegeu Treball).

·	 Afavorir les aliances entre empreses (petita empresa i empresa familiar) en forma coopera-
tiva.

·	 Potenciar la creació de llocs de treball, principalment, en àmbits socioeconòmics d’alt valor 
social, com l’atenció a la gent gran, les accions socioculturals a l’ensenyament, la mediació en 
conflictes veïnals i socials, l’educació ambiental, les energies renovables, les noves tecnologies i 
la comunicació, el turisme local, l’artesania i les noves necessitats d’oci i lleure.

·	 Contribuir i ajudar a la creació i desenvolupament d’empreses d’inserció i centres especials 
de treball per potenciar la creació de llocs de treball per als col·lectius de major risc d’exclusió 
(vegeu Acció Social).

·	 Oferir els recursos necessaris per facilitar la incorporació de persones sòcies a cooperatives, 
existents o de nova creació, especialment a persones migrades, joves menors de 25 anys, dones 
i majors de 45 anys.

·	 Establir un marc de col·laboració estable entre l’Ajuntament i el sistema de finances ètiques.

·	 Incrementar el coneixement ciutadà de les finances ètiques.

·	 Contribuir al desenvolupament d’una fiscalitat més favorable a l’Economia Social i Solidària.

·	 Promoure la complicitat de les finances cooperatives i ètiques, mitjançant fons locals i instru-
ments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives que desenvo-
lupin projectes d’impacte i transformació social.

·	 Articular suport municipal perquè les cooperatives puguin accedir a subvencions i ajuts pro-
posats des de diferents àmbits, des del local fins al de la Unió Europea.

·	 Crear un fons de garantia, com també recursos formatius i d’acompanyament, que recolzin les 
empreses, bé en concurs de creditors bé amb manca de relleu generacional, amb voluntat de 
continuïtat sota el model cooperatiu.

·	 Fomentar l’aprenentatge del cooperativisme a l’educació primària i secundària, mitjançant ini-
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ciatives com la creació de cooperatives d’alumnes i altres recursos existents al sector com el 
programa Un, Dos, Coop. 

·	 Consolidar i ampliar els postgraus i programes universitaris d’especialització cooperativa 
(fiscalitat, direcció i gestió...), obrint borses municipals de beques per a estudiants per fomen-
tar-ne la seva participació. 

·	 Afavorir la relació de l’ensenyament superior amb les empreses cooperatives per transferir 
coneixements als agents relacionats amb aquests dos àmbits a partir de programes de pràc-
tiques i borsa de treball, entre d’altres. 

·	 Impulsar l’R+DCoop per promoure coneixement compartit i intercanvis entre iniciatives coo-
peratives locals de diferents territoris, tant d’àmbit nacional com internacional i que compti amb 
la participació de les empreses cooperatives del municipi, entitats representatives o de foment 
del cooperativisme i centres de recerca socials i universitaris.

·	 Crear un concurs d’idees per crear eines i recursos pedagògics de foment del cooperativisme 
en l’educació informal i formal.

Objectiu 2. Per tal de contribuir el que ens correspon en matèria de cooperació i solidaritat, pro-
posem:

·	 Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals i 
adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica (vegeu Transparència).

·	 Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la 
solidaritat internacional. Elaborarem un pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat 
amb la participació dels actors locals i institucionals (com el Centre per la Pau de Can Jonch), 
en què es fixin els objectius, les prioritats, les modalitats i l’escenari econòmic del mandat.

·	 Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupa-
ment dels països d’origen de la població nouvinguda, vinculant el teixit associatiu local amb els 
col·lectius de nous catalans i prioritzant l’actuació de cooperació amb els seus països d’origen.

·	 Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de 
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones 
pràctiques que permetin millorar la qualitat de la nostra actuació en aquest àmbit i augmentar 
el grau de sensibilització.
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·	 Desplegar campanyes de sensibilització, millorarem els mecanismes de transparència i acti-
varem canals per a la rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania 
crítica compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i com-
promesa amb les polítiques de solidaritat, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional (vegeu 
Justícia).

·	 Fomentar un canvi de model de cooperació al desenvolupament municipalista que cerqui 
el valor afegit en l’enfortiment de la governança democràtica, la construcció de pau i l’equitat 
entre dones i homes, prioritzant el treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes 
d’educació per al desenvolupament, i desplegant cooperació directa amb els ens locals del sud.

·	 Contribuir des de l’Ajuntament a la refundació del Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament per convertir-lo en una eina útil per als reptes del sector, i recuperarem el suport 
ciutadà a les polítiques de cooperació i solidaritat internacional del municipalisme català.
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Consum

Una República que vetlli per garantir la protecció dels drets dels consumidors, com a agents socials i 
econòmics, mitjançant la implicació d’organismes públics nacionals de consum amb autonomia orga-
nitzativa i pressupostària pròpia i amb l’impuls i el compliment de normes jurídiques pròpies.

Apostarem per la implantació dels serveis públics de consum, controlant i supervisant les empreses 
per garantir els drets dels consumidors, tant de béns com de serveis, fomentant els processos d’arbi-
tratge i mediació.

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per tal de garantir la defensa dels drets dels consumidors i la responsabilitat en aquest 
àmbit, proposem:

·	 Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre opera-
dors comercials com a element de defensa dels drets de les persones consumidores.

·	 Ampliar els serveis oferts per l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors (OMIC), i 
dotar-la dels mitjans necessaris, també per a la realització d’estudis adreçats a sectors i mer-
cats concrets, per elaborar diagnòstics sobre la protecció dels drets dels consumidors. 

·	 Crear a Granollers d’una Junta Arbitral de Consum, com a sistema d’arbitratge extrajudicial i 
voluntari, que permet a consumidors i empresaris resoldre amb caràcter vinculant i de manera 
ràpida i gratuïta les diferències sorgides en la relació comercial, amb un procediment de media-
ció de conflictes, confidencial i gratuït, que ajuda al fet que les parts elaborin el seu propi acord 
de conformitat als seus interessos, i amb la finalitat de seguir la relació comercial. El laude, 
sentència que dicta el col·legi arbitral (que és el tribunal que resol els conflictes), és executiu i 
obliga les parts. Aquesta és una via que es planteja com a pas previ a la via arbitral de consum. 
Aquesta Junta hauria de compartir espais amb l’OMIC i l’Oficina de Defensa del Ciutadà, per tal 
d’exercir amb la màxima coordinació i eficiència les seves funcions (vegeu Justícia)

·	 Promoure l’arbitratge de consum en les empreses públiques municipals, com a sistema al-
ternatiu per a la resolució de conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en 
massa, i promovent la seva consideració en matèria de subvencions així com en la contractació 
administrativa i gestió de serveis en règim de concessió.

·	 Reconèixer mitjançant un distintiu de prestigi els comerços de la ciutat que se signin un 
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compromís d’adhesió al sistema arbitral de consum, facilitat per la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya. 

·	 Fomentar l’associacionisme dels consumidors, a partir de les associacions de defensa de 
consumidors i usuaris existents, o fomentant societats o cooperatives de consumidors i usuaris.

·	 Sensibilitzar el comerç en matèria de respecte als drets lingüístics i foment de l’ús del català 
com a valor afegit. En casos d’incompliment amb la normativa de drets lingüístics (particular-
ment pel que fa a retolació), facilitarem informació i assessorament en qüestions d’adaptació, 
com a pas previ a possibles sancions.

·	 Realitzar campanyes i activitats formatives en matèria de consum responsable des de 
l’OMIC, adreçades a escoles i coordinadament amb col·lectius de consumidors.

·	 Vetllar perquè els productes comercialitzats a Granollers segueixin criteris i valors de respon-
sabilitat social en el comerç, com el consum ecològic, sostenible, el comerç just, o la venda de 
joguines no sexistes i no violentes.
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Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Una República que esdevingui referent al món en el desenvolupament de la innovació, tant tecno-
lògica com social, que permeti augmentar l’empoderament de la ciutadania i la seva qualitat de vida, 
millori la competitivitat de les empreses i afavoreixi la qualitat dels serveis i l’eficiència de les adminis-
tracions públiques. Un model que situï la ciutadania al centre del cercle de la innovació.

Les smart cities o ciutats intel·ligents són el resultat de la necessitat cada vegada més important 
d’orientar les nostres vides cap a la sostenibilitat. Aquestes ciutats poden definir-se com a ciutats del 
coneixement, digitals, cibernètiques o ecològiques. Els països, ciutats i pobles intel·ligents se serveixen 
d’infraestructures, innovació i tecnologia per reduir el consum energètic i l’emissió de carboni, però 
també per millorar la qualitat de vida dels ciutadans en altres aspectes, com pot ser la seguretat o el 
transport amb serveis que faciliten el dia a dia de les persones. Es pot dir que són ciutats o pobles que 
han desenvolupat un sistema de sistemes que funcionen de manera conjunta.

Apostem perquè aquests sistemes, infraestructures, innovació i tecnologies estiguin primer al servei 
dels ciutadans i seguidament de les ciutats i pobles del nostre país. Les smart cities només tenen sen-
tit si serveixen per solucionar els reptes que tenim com a ciutadans dins d’aquestes àrees urbanes. Per 
tant, les solucions tecnològiques han d’estar al servei dels projectes de ciutat.

Les ciutats intel·ligents són també les que disposen d’una administració més oberta i transparent i que 
utilitzen les TIC per apropar l’administració al ciutadà, aprofitant la capacitat que ofereixen els canals 
digitals per millorar la transparència en la gestió i fomentar la innovació en els processos de comuni-
cació bidireccional ciutadà (administració). 

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als polí-
gons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori. En aquest sentit, 
són d’especial interès les actuacions de banda ampla a les zones rurals o les més aïllades, on aquesta 
infraestructura esdevé un element dinamitzador del territori.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal d’aplicar les innovacions tecnològiques i organitzatives recents i fer de Grano-
llers una referència en ciutats intel·ligents, proposem:

·	 Crear una Regidoria d’Innovació que executi les transformacions tecnològiques i organitzati-
ves pendents per la modernització de la ciutat, dins i fora de l’Ajuntament.

·	 Potenciar el Consell Assessor de la societat del coneixement reforçant la seva vessant de 
participació ciutadana, facilitant l’accés als projectes al conjunt de la ciutadania, les entitats i les 
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empreses de la conurbació granollerina, i potenciant el seu treball en xarxa.

·	 Actualitzar el Pla Director de Societat del coneixement mantenint una visió de conurbació.

·	 Estudiar línies de treball específiques pel sector tecnològic en l’àmbit de les ciutats i pobles 
intel·ligents (smart cities) i de la internet de les coses (IoT) amb polítiques actives d’ajuts 
per a la innovació i l’atracció de talent. Es crearan clústers especialitzats en transport i mobilitat 
intel·ligent, sistemes de residus i tractament d’aigües, educació intel·ligent, emergències intel·li-
gents, sostenibilitat intel·ligent, subministraments d’aigua, llum i gas intel·ligents i participació 
ciutadana intel·ligent (vegeu Promoció Econòmica).

·	 Coordinar-nos amb les administracions competents per crear fer seguiment de les normes, els 
protocols i els requisits de les ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya seguint els estàn-
dards de la ITU, així com de la seva aplicació a Granollers.

·	 Adherir-nos a iniciatives com Pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, on 
es marcaran les línies estratègiques a seguir i els objectius a aconseguir per als propers vint 
anys i el qual estarà obert a la participació de cadascun dels agents de la ciutat.

·	 Participar en la transformació de LOCALRET en un organisme intersectorial, depenent del 
comissionat o la secretaria General d’Innovació Tecnològica, capaç de donar suport permanent 
als ajuntaments i governs per dissenyar les ciutats i pobles intel·ligents, així com ajudar a posar 
en funcionament els seus projectes. LOCALRET haurà de ser també l’organisme encarregat 
d’efectuar la governança del pla nacional de ciutats i pobles intel·ligents de Catalunya, vetllant 
per l’assoliment dels objectius establerts i la coherència i cohesió territorial dels diferents pro-
jectes i iniciatives.

·	 Aprofundir en el desenvolupament de l’Administració electrònica i el seu foment entre la 
ciutadania (vegeu Transparència). 

·	 Impulsar l’obertura de dades més actualitzades i de millor qualitat, més accessibles i 
desagregades per gènere i barris, entre altres criteris d’interès social (vegeu Transparència).

·	 Fomentar la generació d’aplicacions de mòbil per a usos ciutadans, entre estudiants, em-
preses tecnològiques, comerços, etc.

·	 Impulsar a Granollers l’estructuració d’un Living Lab, un “Laboratori vivent de coneixement” 
de ciutat, on tots els actors (administració, el sector productiu, el sector formatiu, la societat 
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civil organitzada i els ciutadans a títol individual, participen activament per a generar innova-
ció (oberta i col·laborativa), treballant a partir de la co-creació i validació de les solucions que 
necessiten ells mateixos, en contextos d’ús reals, utilitzant les TIC com a mitjà, conformant així 
un ecosistema de Recerca i Desenvolupament, que possibilita de manera permanent a la Inno-
vació Social.

·	 Fomentar la creació d’un centre Fab-Lab a Granollers. Els Fab-Lab són obradors tecnològics, 
tallers de fabricació i innovació a petita escala, equipats amb màquines de fabricació digital i 
tecnologies per a la producció d’objectes, eines i aparells electrònics, i que exploren la relació 
entre el món digital i físic. Així doncs, Granollers s’integraria en la xarxa de centres municipals 
Fab-Lab existent a nivell mundial.

·	 Donar ple suport a formes d’innovació tecnològica en salut, amb projectes liderats per l’Hos-
pital General de Granollers (vegeu Salut).

·	 Aprofitar Roca Umbert Fàbrica de les Arts, el CTUG i el Mercat de l’Audiovisual de Catalunya 
per a generar també un ecosistema TIC en l’àmbit de la comunicació audiovisual.

Objectiu 2. Per tal d’assegurar que les infraestructures TIC de Granollers són òptimes per a la 
connexió ciutadana, proposem:

·	 Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures de telecomunicaci-
ons, per garantir serveis avançats i de qualitat.

·	 Aprofitar sinergies entre municipis i amb altres administracions de Catalunya i, en especial, 
de l’Àrea Metropolitana, per potenciar el concepte de núvol (cloud) privat per a administracions 
públiques.

·	 Vetllar per la consideració de les telecomunicacions en polítiques de planificació com els 
plans d’ordenació, plans estratègics o plans especials.

·	 Implantar infraestructures innovadores de baix cost i més eficiència, tant energètica com de 
processament o cost de desplegament, que les disponibles actualment (vegeu Sostenibilitat).

·	 Coordinar-nos amb les administracions competents per elaborar un pla per arribar a un con-
sens entre la població, l’Ajuntament i les operadores de telecomunicacions mòbils perquè la 
proliferació d’antenes de telefonia mòbil no actuïn com a element distorsionant, i garantir 
la cobertura al màxim de llars possibles. Promourem la compartició d’aquestes infraestructu-
res entre les diverses operadores que presten serveis al nostre país.
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·	 Aprofitar les xarxes Wifi municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits munici-
pals.

·	 Elaborar un mapa sonor i de SMRF –Sistema de Monitorització de Radiofreqüència– per obte-
nir mesures objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions 
mòbils, i així respondre a les inquietuds de la ciutadania.
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Educació i cultura

Educació i lleure

L’educació constitueix un pilar fonamental de l’estat del benestar, que cal concebre com un àmbit 
d’incidència sobre el conjunt de la societat, i no tan sols  infants i joves, en la mesura que determina el 
desenvolupament social i personal al llarg de la vida, des d’una perspectiva tant laboral, com, sobretot, 
ciutadana. De la mateixa manera que no es restringeix només a alguns sectors socials, tampoc no cor-
respon només a alguns agents la planificació i execució de les polítiques educatives, que requereixen 
un esforç de coordinació pels actors a totes les escales, des de les aules als consells de govern, i a totes 
les institucions entremig. És per això que l’abast restringit de les competències municipals en aquest 
àmbit no pot ser una excusa per no implicar-s’hi plenament i per a negligir el paper que hi correspon 
a l’Ajuntament, i menys encara per obstruir la coordinació tant amb els agents educatius com amb les 
altres administracions territorials, escudant-se en estira-i-arronses polítics.

La comunitat educativa, des dels claustres, les AMPAs o el lleure, porta anys en transformació contí-
nua per fer front a diferents reptes canviants, com l’atenció a la diversitat o a les necessitats forma-
tives al llarg de la vida, en un marc legal i normatiu inestable. Granollers té l’orgull de comptar amb 
una ciutadania i un teixit associatiu dinàmics, que orienten socialment la innovació per cercar i assajar 
solucions integrals als diversos problemes educatius. Tota aquesta creativitat i empenta no ha de tro-
bar-se obstaculitzada per un govern municipal adormit, que només limitant-se a la gestió burocràtica 
amb fórmules d’altres dècades, es relaciona amb els educadors i educadores des de la verticalitat i la 
llunyania. Des d’un Ajuntament republicà, donarem tot el suport pressupostari, logístic i institucional 
a les iniciatives que sorgeixen des de baix de la comunitat educativa, contribuint a fer-la partícip de la 
planificació, execució i avaluació de polítiques educatives que l’acompanyin.

Entre els reptes que afrontem com a ciutat educadora destaca la segregació escolar que creix a l’om-
bra de la inèrcia i l’anar fent de les institucions i assenta les bases per a formes futures d’injustícia 
en la societat. En el combat contra la segregació escolar cal tenir present la importància del treball 
transversal, per tal d’atacar-ne les causes estructurals de manera coordinada entre els diversos àmbits 
sectorials, des del desenvolupament comunitari cultural a les polítiques d’acció social. L’Ajuntament ha 
d’aprofitar el seu lloc privilegiat de proximitat i familiaritat amb la xarxa educativa de la ciutat per fer 
un acompanyament personalitzat a la ciutadania, instar tots els agents públics, privats i comunitaris a 
participar en l’esforç contra la segregació. Això passa per transformar aquestes relacions jeràrquiques 
dins de l’oferta educativa en un model autèntic d’especialització horitzontal, a través d’una eina de 
ciutat com ho és el desenvolupament dels projectes singulars de centre.

En l’educació del futur de Granollers, les famílies disposen d’una oferta digna d’escola bressol, per a 
després escolaritzar els infants en instituts escola on es familiaritzen amb els trets del seu entorn a 
través de projectes singulars que donen un valor afegit educatiu, i una especialització horitzontal que 
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facilita la satisfacció pública de desitjos educatius diversos en la ciutat, sense amenaçar-ne la cohesió. 
Després de rebre tot tipus de suport psicopedagògic i una educació marcada per la innovació docent, 
se’n surt amb l’ESO i Granollers ofereix la xarxa de cicles formatius públics més compacta i prestigi-
osa del país, amb recorreguts en diverses àrees de contingut, i en tots els nivells d’estudis previstos, 
comptant amb diverses opcions tant virtuals com presencials. A més, aquesta xarxa està plenament 
connectada amb el teixit empresarial, i això millora tant la qualitat formativa, com les probabilitats 
d’ocupació a la ciutat i la comarca. 

A la ciutat que imaginem, les persones interessades en perseguir estudis universitaris, Granollers els 
ofereix assessoria i proximitat, i els obre la porta a mantenir la vinculació amb espais de la ciutat al 
llarg del seu recorregut acadèmic i laboral (tothom que fa medicina té present l’Hospital General, qui 
fa biologia té present el Museu de Ciències Naturals i porta al Montseny, qui fa estudis culturals i d’hu-
manitats el Museu de la ciutat, qui fa política internacional Centre de Cultura per la Pau, qui fa música 
Escola de Música, ...). Tots aquests espais de formació postobligatòria romanen oberts i adaptables al 
llarg de la vida professional (a títol individual i empresarial), per a donar suport a una evolució dinàmi-
ca dels interessos i aptituds intel·lectuals, culturals i professionals de cada ciutadà i ciutadana. També 
cal tenir present l’oferta d’estudis per a les persones que en el seu moment no varen poder, per motius 
diversos, acabar la seva formació. L’Escola d’Adults de la ciutat, i el Consorci per a la normalització 
lingüística, per exemple, i les Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, o a Universitat Popular 
de Granollers són iniciatives que pretenen vetllar per a la formació permanent de les granollerines i 
granollerins.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de combatre la segregació escolar i contribuir des de l’educació a fer una ciutat 
més igualitària i cohesionada, proposem:

·	 Reforçar l’Oficina Municipal d’Escolarització per a garantir que proporciona suport i atenció 
personalitzades a cada família al llarg del procés de matriculació, enlloc de restringir-se a 
emetre informació que difícilment arriba a les famílies que més la necessiten. 

·	 Garantir l’aplicació, sense excuses, de la tarifació social en els preus de les matrícules en esco-
les bressol, l’escola de música i activitats extraescolars públiques.

·	 Eliminar les barreres econòmiques en la participació en activitats extraescolars i de lleure, 
mitjançant l’ampliació de l’oferta pública de qualitat i amb tarifació social, i en l’oferta privada 
d’interès social, promovent beques i ajuts, internes i de l’Ajuntament. Aquest impuls en les acti-
vitats disponibles vindrà acompanyat de la inclusió de les activitats extraescolars en l’estratègia 
de suport familiar personalitzat des de l’OME, acompanyant mitjançant l’elaboració i difusió 
d’informació més sistemàtica i comprensible de les diferents opcions.
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·	 Vetllar per la revisió i desenvolupament del Mapa Escolar de Granollers, tot atenent als can-
vis socials i demogràfics de manera coordinada amb altres actors i administracions.

·	 Impulsar un Servei d’assistència de salut mental infantil i juvenil a nivell de zona educativa, 
que cobreixi la prevenció i atenció en aquest àmbit, com a part del treball transversal coordinat 
amb els serveis educatius, socials i de salut. 

·	 Augmentar l’oferta pública de places d’educació infantil, mitjançant l’impuls d’un Pla de Creació 
d’Escoles Bressol, que s’afegeixin a l’actual oferta de tan sols tres centres que porta immòbil 
una legislatura. Caldrà bastir una xarxa territorialment equilibrada entre els barris i que s’inse-
reixi en el seu teixit comunitari, mitjançant el foment de la seva gestió per part de cooperatives 
i entitats educatives en els concursos públics.

·	 Col·laborar activament amb la comunitat educativa en les seves iniciatives d’atenció a la di-
versitat, sigui facilitant les iniciatives de diversificació curricular, l’oferiment als centres de l’aula 
d’acollida pròpia de l’Ajuntament. També donarem suport a iniciatives en el marc de l’educació 
especial per a alumnat discapacitat, facilitant suport i reforç al centre Montserrat Montero o al 
CREDA de la ciutat.

·	 Desenvolupar un programa de foment de la coeducació a escoles i instituts, per tal de tractar 
de manera sistemàtica i planificada la igualtat de gènere, i prioritzant la prevenció educativa de 
les violències de gènere (vegeu Ciutat amb Perspectiva de Gènere).

·	 Ampliar els ajuts i beques de menjador i transport en l’educació infantil i els ensenyaments 
postobligatoris.

·	 Vetllar per l’aplicació de totes les actuacions del Pacte Nacional contra la Segregació Esco-
lar, promogut pel Síndic de Greuges.

Objectiu 2. Per a donar suport a la innovació i la qualitat en l’oferta educativa, i adaptar-la a un 
context social canviant, proposem:

·	 Coordinar i impulsar, des dels serveis municipals, la conformació progressiva dels diferents pro-
jectes singulars de centre i facilitar la seva vinculació amb l’entramat d’equipaments i projec-
tes de la ciutat, com ara la Fàbrica de les Arts Roca Umbert o l’Escola de Música, segons el seu 
àmbit. Assegurant que els projectes singulars de centre queden ben distribuïts en el conjunt 
de la xarxa educativa de la ciutat, maximitzarem la qualitat de l’oferta educativa associada i la 
seva cohesió amb l’entorn social, cultural i econòmic.
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·	 Garantir el màxim suport als claustres i als equips directius de tots els centres educatius de 
la ciutat.

·	 Donar suport als instituts escola com a iniciatives públiques que garanteixen la continuïtat i 
coherència a nivell curricular i pedagògic entre l’educació primària i la secundària. 

·	 Alinear i enfortir tota la xarxa de Formació Professional de Granollers (FP Reglada, Qua-
lificacions Professionals, Formació Ocupacional i Contínua), així com la seva relació amb el 
teixit productiu i empresarial de Granollers, la conurbació i la comarca, i així convertir la ciutat 
en un autèntic pol metropolità de la Formació Professional. Formarem consells empresarials 
als centres formatius, i la promoció de visites, conferències, i contactes professionals. Una part 
fonamental d’aquest esforç de cohesió de la xarxa formativa professional de la ciutat passa per 
posar en valor el Centre Vallés i la necessitat d’acostar-lo a la ciutat.

·	 Molt particularment, incentivarem la participació de les empreses l’FP dual, mitjançant in-
centius, com ara al·licients fiscals, descomptes a la Fira de l’Ascensió o difusió en els mitjans, 
o la creació d’un Premi d’Innovació becat per a projectes realitzats per l’alumnat en aquestes 
empreses, entre d’altres. 

·	 Reforçar l’oferta pública de cicles formatius, tant presencials com a virtuals, prioritzant les 
sinergies amb els sectors punters a la ciutat (com ara el comerç, l’alimentació, el turisme o els 
esports). Aquesta oferta cal connectar-la amb les necessitats de l’alumnat mitjançant me-
sures com l’impuls del seu espai en l’orientació en els IES i centres formatius, la seva major pro-
moció a la Fira Guia’t, o el suport a programes internacionals d’intercanvi educatiu i empresarial 
que n’augmentin el prestigi.

·	 Dotar l’Escola de Música de mitjans per a fer-ne un centre de promoció dels estudis musi-
cals entre joves i adults de la ciutat, a través de la promoció d’audicions del seu alumnat a 
equipaments culturals de la ciutat, la descentralització d’una part dels seus estudis de solfeig 
en centres cívics i educatius (habilitant els espais amb pianos, pissarres o altres eines), o la in-
corporació d’estudis de música popular i tradicional vinculats a la cobla.

·	 Crear un premi per als estudis locals sobre història, societat i economia de Granollers i la 
comarca per a diversos nivells educatius, com a part de l’estratègia de foment de la identitat 
formativa de la ciutat. 

·	 Crear una Oficina per a la promoció dels estudiants universitaris de Granollers, que as-
sumeixi tasques d’assessoria acadèmica i de finançament a l’alumnat d’estudis superiors de la 
ciutat, promoció d’intercanvis, recerca i ocupació entre les empreses de la ciutat.
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·	 Mantenir i ampliar la vinculació de d’estudis universitaris a nivell de grau i màster d’arreu 
del país amb institucions importants del teixit sociocultural i econòmic de la ciutat, com 
l’Hospital General, El Museu de Ciències Naturals La Tela i el seu Centre de Documentació del 
Montseny, el Centre de Cultura per la Pau, La Fàbrica de les Arts Roca Umbert i el Centre Tec-
nològic i Universitari de Granollers, o l’Escola de Música. 

·	 Impulsar l’Educació 360. Un projecte que, liderat pel govern local, busca el compromís ciuta-
dà amb l’educació. Una educació entesa com un procés permanent d’aprenentatge, al llarg de 
tota la vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola i que aplega també l’aprenentatge no lectiu. 
L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats 
educatives en tots els temps i espais de la seva vida, i connectar l’educació i els aprenentatges 
entre el temps lectiu i el no lectiu, així com entre els diversos àmbits educatius. Es proposa que 
l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada perso-
na construeixi el seu propi itinerari vital.

·	 Promoure una dimensió educativa per a la Marca Granollers, vinculada al dinamisme cultu-
ral i econòmic de la ciutat, i la proximitat entre el seu teixit institucional i empresarial i la seva 
oferta formativa compacta i de qualitat. 

Objectiu 3. Per tal de fomentar la plena inserció de l’activitat educativa en la comunitat, i la par-
ticipació de tots els agents rellevants en la política educativa, proposem: 

·	 Augmentar el marc d’acció i la capacitat de decisió del Consell Escolar Municipal, com a òr-
gan participatiu que facilita la reunió i coordinació dels diferents agents educatius (professorat, 
famílies i entitats educatives). Entre les seves funcions principals cal incloure l’aprovació dels 
Plans d’Inversió i Manteniment, dels pressupostos de la regidoria d’Educació, o els criteris per a 
la concessió de beques i subvencions.

·	 Elaborar de manera participativa el Pla Educatiu d’Entorn i potenciar el seu focus integral i 
comunitari, coordinant el teixit social que rodeja els infants i joves dins i fora dels centres edu-
catius, per a prevenir i combatre problemes com l’absentisme escolar. Entre les accions que pot 
emprendre el govern municipal en suport de l’acció comunitària, s’hi compta la promoció de 
la participació d’AMPAs i altres entitats de l’àmbit educatiu (Com Casal del Mestre, FAPAC) en 
aquestes actuacions, i en la gestió i oferta de serveis a les escoles, així com facilitar l’ús d’equi-
paments com les biblioteques, els centres cívics o els museus.

·	 Facilitar suport tècnic i econòmic a les AMPAs, i impulsar el seu paper en la millora del siste-
ma educatiu mitjançant les escoles de mares i pares. A més, per tal de facilitar la conciliació 
d’aquesta implicació en l’educació amb la vida laboral de les famílies, promourem l’aprovació 
d’un Pla local sobre usos del temps basat en els principis del moviment per la reforma horària 
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(vegi’s l’objectiu 4 de l’apartat d’Acció Social), així com l’obertura dels centres de l’1 de setembre 
al 31 de juliol, per organitzar-hi una oferta d’activitats educatives de lleure, amb el finançament 
adequat del Govern de la Generalitat. 

·	 Fomentar la participació de centres formadors i empreses en el Consell de la Formació Pro-
fessional i l’Ocupació de Granollers, i fer-ne l’interlocutor principal del Departament d’Edu-
cació en la revisió del Mapa Escolar de Formació Professional. 

·	 Tornar a dinamitzar el Consell Universitari de Granollers, renovant les seves funcions per 
a incloure-hi l’elaboració d’un Pla per a l’impuls d’estudis universitaris de Granollers que 
reculli una estratègia de vinculació de l’educació superior amb les necessitats del territori, així 
com també tasques més generals de connexió del teixit acadèmic de la ciutat. Cal promoure la 
participació en aquest Consell d’agents culturals i empresarials, així com acadèmics destacats i 
gent vinculada a les universitats i l’alumnat. 
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Cultura

Des d’una perspectiva republicana, la cultura és una eina crucial de vertebració social, en tractar-se 
de l’espai de discussió conjunta sobre la pròpia identitat col·lectiva. A més d’implicar, una societat 
de persones cultes, crítiques i creatives que trobi espais on compartir idees i creacions és capaç de 
reflexionar davant els reptes que afronta i els models que segueix per a fer-ho, determinant així les 
perspectives a llarg termini de la seva cohesió i el seu progrés col·lectiu. 

És per això que l’accés lliure i universal a la cultura, així com la capacitat de produir-la i compartir-la, 
són drets fonamentals inalienables que corresponen a la ciutadania. Com a tals, l’Ajuntament ha de 
perseguir el seu respecte i foment com una part integral de les seves polítiques de benestar, i ha de 
defugir clientelismes i relacions verticals en la seva interacció amb els agents culturals i el públic, als 
quals correspon el protagonisme en l’àmbit. La col·laboració estreta i sincera del govern municipal amb 
el teixit cultural i ciutadà és clau en la planificació i gestió de les polítiques culturals, per tal d’aprofitar 
així l’empenta i el dinamisme que el caracteritzen la nostra ciutat en aquest i altres àmbits, prestant-hi 
el suport financer, d’equipaments, coordinació i difusió que està a l’abast dels mitjans i competències 
municipals.

Granollers ha de ser una ciutat que cultivi  l’apreciació i el sorgiment de les diverses formes d’expressió 
cultural, enfortint el diàleg i la cohesió entre les diferents cultures de la ciutat. Conjuntament amb la 
comunitat educativa i els diversos agents cultural públics i privats, des de l’Ajuntament volem propi-
ciar la formació i el reconeixement de les capacitats de joves i grans. No volem que els granollerins i 
granollerines necessitin sortir de la ciutat per a trobar les condicions adequades per als seus primers 
passos en el desenvolupament i la promoció del seu talent. 

Sortosament, Granollers compta amb amb un patrimoni cultural de molt valor en diferents àmbits, així 
com una xarxa rica d’espais i equipaments de qualitat. Llargament reivindicada pel teixit associatiu 
de la ciutat, el disposar d’aquesta xarxa d’equipaments culturals ha permès a la ciutat participar de la 
creació artística –per exemple, amb el complex de Roca Umbert- tant la que es fa des de la ciutat com 
espectacles de primer nivell, com seria el cas del Teatre Auditori. Al mateix temps, el teixit artístic ha 
pogut créixer i la ciutat ha guanyat en dinamisme cultural. Tot i amb això, cal encara fer un esforç per 
tal de completar el conjunt d’equipaments en xarxa, i suplir demandes llargament reivindicades encara 
pendents.

Així mateix, la protecció i difusió del patrimoni cultural és un repte que cal mantenir viu, transmetent 
a les generacions més joves el valor d’aquest patrimoni històric. Especialment, cal seguir recuperant la 
memòria ciutadana i explicar la història que ens ha permès arribar al que som avui en dia.

Tots aquests elements ofereixen un horitzó d’oportunitats amb molt potencial inexplorat si des de 
l’Administració se’n reforça la connexió amb el conjunt, fent present la cultura de la nostra ciutat als 
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carrers, i contribuint a situar la nostra ciutat al mapa, com un referent en el mapa comarcal, de país i 
del sud d’Europa.

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de fer la planificació, execució i avaluació de les polítiques culturals més ober-
tes i participatives, proposem:

·	 Impulsar la participació en un Consell participatiu de Cultura, que exerceixi de nexe entre la 
ciutadania i l’Administració, tant amb participació a títol individual com i associatiu, amb pre-
sidència no política i representativitat de la societat granollerina en aspectes com els orígens 
o el gènere. Ha de disposar d’una estructura autònoma que no depengui de la regidoria de 
Cultura, cobrint quatre àrees (de creació, de cultura popular, de patrimoni municipal i de festes), 
i Ha de seguir estructurat en grups de treball associats als diferents projectes d’interès pel col-
lectiu cultural. Entre les seves funcions cal comptar la definició dels plans d’acció en la matèria, 
l’aprovació dels pressupostos de Cultura, el seu seguiment i l’avaluació dels resultats, així com 
la concreció dels criteris de concessió de subvencions i els convenis de col·laboració.

·	 Portar a aquest Consell de Cultura decisions importants  sobre l’adequació i planificació 
d’usos de diferents equipaments, com Roca Umbert, el complex d’equipaments format per 
la Casa de Cultura Sant Francesc i la Sala Tarafa, l’antic Gra i l’antiga Ràdio, o els antics cinemes 
Majèstic i Mundial. Al Parc Torràs Villà, proposarem estudiar la creació d’un amfiteatre per a 
concerts, i al Parc Firal la seva adaptació per a esdeveniments culturals massius que contribu-
eixin a situar Granollers al mapa cultural. 

·	 Promoure la cogestió i gestió cívica d’equipaments culturals i la seva programació per part 
de les entitats culturals de la ciutat, en la mesura que confereix un valor afegit específic vinculat 
a la sintonia amb el territori i el sector.

·	 Crear un pla de fidelització cultural ciutadana vinculat a l’entorn d’un carnet d’Amics de 
l’esport i la cultura de Granollers que comporti descomptes (particularment entre joves i 
grans) en aquestes activitats, i es complementi amb el foment de grups d’amics de les diferents 
propostes i equipaments culturals de la ciutat, com els Amics de la Tela, els Amics dels Teatres, 
o de l’Orquestra de Cambra de Granollers. Cal vincular aquest pla amb les estratègies d’ampli-
ació de la base social de les associacions culturals.

·	 Impulsar el Desenvolupament Cultural Comunitari entorn als projectes de ciutat, aprofitant 
la xarxa de centres cívics i espais culturals diversos repartits per la ciutat. Recuperar de manera 
equilibrada en els diferents barris, tot aprofitant la participació ciutadana en l’àmbit, i recuperar 
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la seva promoció mitjançant les Jornades internacionals de formació sobre Desenvolupament 
Cultural Comunitari, així com l’oferta formativa de nivell universitari que identificava la ciutat 
amb la capacitat de treballar la cultura com a element comunitari. 

Objectiu 2. Per tal de fomentar la creació i contribuir a la dinamització i el coneixement del teixit 
cultural de Granollers, proposem:

·	 Garantir les condicions propícies per als estadis inicials de la creació cultural, oferint equipa-
ments de qualitat accessibles i en una distribució equilibrada entre els barris de la ciutat i la co-
nurbació, així com ajuts a la producció i difusió de música, teatre i altres disciplines artístiques. 
Oferirem els escenaris dels equipaments culturals de la ciutat com a plataforma de promoció 
d’iniciatives naixents, com ara el TAG, la Casa de Cultura Sant Francesc o la Roca Umbert, jun-
tament amb els mitjans de comunicació públics municipals (VOTV i Ràdio Granollers). També 
promourem la creació de beques per a la creació jove en diverses disciplines, com la Gregori 
Resina de suport a la creació i la interpretació de teatre jove, la beca Antoni Cumella sobre arts 
visuals i plàstiques. 

·	 Ampliar els continguts de les diferents marques d’arts escèniques de la ciutat (Escena grAn 
o Granollers Propostes Singulars), per a incloure la programació d’altres municipis de la co-
nurbació en una marca més extensa de teatres i espais escènics de la conurbació de Grano-
llers, similar al sistema de teatres metropolitans de Girona, i anar-la estenent progressivament 
per articular la capitalitat cultural de Granollers a la comarca. 

·	 Donar suport a les diferents iniciatives de teatre i dansa no professionals, ampliant-los l’ofer-
ta d’espais d’assaig per incloure el Centre cultural i el complex de la sala Tarafa, i reforçant-ne 
el programa de suport en la programació.

·	 Impulsar sectors culturals d’interès econòmic i territorial com el turisme cultural o la Fira 
d’artesania de Granollers (veure’n objectiu a Promoció econòmica). També promourem la re-
lació entre la cultura i el comerç de la ciutat com un tret d’identitat i valor afegit per la ciutat, 
amb diferents formats d’art al carrer i campanyes conjuntes com Granollers Galeria d’Art que 
converteixen espais comercials en venda o lloguer en sales efímeres d’acollida d’obres de dife-
rents artistes.

·	 Desplegar un pla d’arts plàstiques i visuals que coordini els diferents espais relacionats amb 
l’àmbit (Roca Umbert Fàbrica de les Arts, Museu de Granollers, Espai d’Arts, Centres cívics i 
altres equipaments de la ciutat i la conurbació), que inclogui la promoció d’estades becades 
internacionals.
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·	 Incorporar la diversitat cultural i lingüística de Granollers en la programació cultural de la 
ciutat amb ambició, més enllà d’aproximacions folklòriques, i fomentar la barreja de cultures en 
la creació a la ciutat.

·	 Mantenir el suport a les manifestacions de cultura popular i tradicional d’acord amb les línies 
establertes pel Consell de cultura, prestant suport a les entitats organitzadores i impulsant la 
tasca pedagògica i de recerca de La Troca.

·	 Impulsar els estudis artístics a la ciutat, tant els batxillerats escènics i artístics, el Grau d’arts 
escèniques i tots aquells que permeten la participació activa de la ciutadania en la creació ar-
tística.

Objectiu 3. Per tal de tenir cura del patrimoni de Granollers i fomentar el seu prestigi i coneixe-
ment, proposem:

·	 Potenciar la Comissió de Patrimoni, obrint-ne la participació a les entitats i ciutadania inte-
ressada en aquest àmbit. També cal fer accessibles les actes de les reunions i la documentació 
de la Comissió al web municipal. Revisar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arqui-
tectònic i Arqueològic de Granollers, per a la promoció del patrimoni de la ciutat. 

·	 Ampliar el criteri d’expectativa arqueològica –i, per tant, de seguiment arqueològic en la 
construcció de nous edificis- inclòs en el PEPPAA, a les zones limítrofs als punts on s’hi ha lo-
calitzat troballes, i donar suport l’excavació arqueològica, mitjançant la creació d’ajuts a par-
ticulars, així com la figura de l’arqueòleg territorial, d’acord amb el Consell Comarcal i el Museu 
de Granollers. També n’augmentarem el coneixement i la difusió mitjançant la promoció de 
rutes exposicions i treballs des del Museu de Granollers i altres plataformes, com el Programa 
d’Arqueologia Urbana de la Generalitat.

·	 Promoure accions de protecció i rehabilitació del patrimoni arquitectònic de la ciutat, com 
les muralles, la Torre de les Aigües, les masies de Palou (Can Bassa, el Junyent), l’arquitectura 
industrial, i els refugis de la Guerra Civil, així com estudiar incorporacions al catàleg. 

·	 Seguir donant a conèixer el patrimoni arquitectònic de la ciutat a través dels espais 
musealitzats –com l’Adoberia o les Muralles o els refugis de la Guerra Civil- i mitjançant 
guies, rutes, i signant convenis de visita amb els propietaris d’edificis catalogats.

·	 Incorporar la casa de Can Ramoneda en la xarxa d’espais de memòria de la ciutat, expli-
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cant tant la Guerra Civil com el creixement de la ciutat al segle XX:

·	 Proporcionar mitjans per a aprofundir, des de l’Arxiu Municipal de Granollers, en la recupera-
ció del patrimoni documental granollerí, incloent-hi el foment d’arxius d’entitats i donacions. 
També reforçarem la digitalització i publicació a internet, promovent les opcions en obert, dels 
diferents tipus de contingut de l’arxiu, així com el seu ús commemoratiu.

·	 Fomentar a diferents nivells la recerca en el patrimoni etnològic de la ciutat, a través d’espais 
clau en l’àmbit com La Troca o el projecte de Museu de Palou, i mitjançant mesures com les 
iniciatives de preservació i transmissió oral, la participació en l’Inventari del Patrimoni Etnològic 
de Catalunya o les beques per a treballs de recerca en centres educatius de Granollers,.

·	 Coordinar les actuacions dels principals espais de preservació, regeneració i pedagogia del 
patrimoni natural: l’entorn natural de Palou, l’entorn fluvial del Congost (vegeu Sostenibilitat). 
També hi implicarem els museus de la ciutat: el Museu de Granollers assumiria la creació de 
la Comissió de Connectivitat dels espais naturals del Vallès i la realització d’una Escola d’Estiu 
del Paisatge del Vallès, i el Museu de Ciències Naturals els àmbits de la recerca i la divulgació 
acadèmica internacional. 

·	 Habilitar espais en els equipaments culturals de la ciutat (i particularment al Museu de Grano-
llers) per a iniciatives pedagògiques com tallers i exposicions per a totes les edats que estimu-
lin el coneixement del patrimoni artístic i cultural de la ciutat.

·	 Crear mecanismes de suport i protecció per a botigues i comerços d’interès tradicional i 
històric (vegeu Comerç), incloent-hi l’aprovació de plans de viabilitat acordats entre propieta-
ris, administració i gestors de les botigues.
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Ús del Català

La multitud de llengües que es parlen a Granollers són una font de riquesa cultural important per a la 
ciutat, i des d’ERC Granollers volem treballar per un major autoconeixement i reputació de la ciutada-
nia en aquest àmbit. Com a Ajuntament republicà, treballarem pel respecte dels drets individuals i col-
lectius entorn a la llengua, eliminant totes les formes de discriminació lingüística i totes les relacions de 
dominació i subjugació entre llengües. Contra l’uniformisme cultural que ha imperat fins ara al model 
d’estat-nació espanyol, el nostre projecte promou l’estima per totes les llengües.

I com a persones que estimem totes les llengües, ERC Granollers constatem amb alarma la situació de 
risc en què es troba la nostra llengua pròpia, el català. Malgrat els innegables èxits de les darreres dè-
cades pel que fa a l’aprenentatge del català i la seva integració en el model escolar del país, segueixen 
sent molts els àmbits on el català es troba discriminat i manifestant una clara situació de diglòssia, com 
ara la justícia, el consum audiovisual, els mitjans de comunicació o certs sectors econòmics i empresa-
rials. En aquest sentit, ens comprometem fermament a vetllar des de l’Ajuntament per la normalització 
de l’ús del català en tots els àmbits de la vida pública a la ciutat, i a garantir l’exercici del dret del seu 
aprenentatge amb tots els mitjans a la nostra disposició.

El català és una eina d’acollida de primer ordre, i el seu coneixement i ús normalitzat com a punt de 
trobada del conjunt de la societat catalana contribueixen a fomentar la cohesió social. En les seves 
actuacions de suport al català, el govern municipal no pot limitar-se a les bones intencions, i necessita 
prendre mesures actives per a conèixer en profunditat la situació lingüística de la ciutat, així com im-
plicar la pròpia ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques planificades.

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per tal que l’Ajuntament sigui una eina de suport en els avenços socials en la cura i la 
normalització del català, proposem: 

·	 Crear un Consell Social de la Llengua participatiu, amb les entitats i associacions vinculades 
a la llengua i altres actors rellevants, com el món educatiu, les organitzacions empresarials, 
l’administració i els col·lectius de persones nouvingudes. La tasca central d’aquest consell serà 
l’elaboració d’un  Pla de Normalització Lingüística del Català a Granollers, a partir d’un 
diagnòstic basat en dades sociolingüístiques sobre la situació del català atenent a les especifi-
citats de cada àmbit territorial (els diferents barris de la ciutat) i sectorial (àmbits com el dret, 
el mercat immobiliari, les autoescoles, la policia...). El pla ha d’incloure objectius concrets en 
aquests àmbits a quatre anys vista, així com campanyes per a la seva consecució. Anualment, 
aquest pla serà revisat i actualitzat pel mateix Consell, que també s’avaluarà les polítiques en-
degades al respecte..
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·	 Vetllar per la normalització del català al propi Ajuntament de manera sistemàtica i plani-
ficada, en tant que es tracta legalment de la llengua pròpia de l’administració municipal, tant 
per als processos interns (com ara a la policia municipal, als serveis de neteja urbana) com 
externs (en la relació amb proveïdors o subcontractacions, per exemple). Això implica, entre 
d’altres, el manteniment i extensió dels requisits lingüístics en l’accés i la promoció laborals 
(tant a l’Ajuntament com entre empreses subcontractades), així com sol·licitar la tramitació 
en català de tots els processos judicials en què prengui part l’Ajuntament, per tal de combatre 
la discriminació que pateix el català en aquest àmbit.

·	 Introduir el programari lliure al funcionament de l’administració municipal i promocionar-lo 
entre altres òrgans municipals i entre les entitats, com a mesura de foment del català en aquest 
àmbit.

·	 Donar a conèixer i fer complir a les empreses les seves obligacions legals en matèria lingüística 
i coresponsabilitzar-les-hi, així com donar-los suport tècnic per al seu compliment. Aquest 
suport inclou informar-les i col·laborar-hi en l’obtenció els diversos ajuts i punts d’atenció de 
les diferents administracions autonòmiques dels Països Catalans en aquest sentit, tot proporci-
onar-ne també de propis des de l’àmbit municipal, des de la producció i difusió de vocabularis 
sectorials al recurs a exempcions fiscals municipals.

·	 Fomentar i incentivar l’ús del català en la programació d’activitats culturals en totes els àm-
bits pertinents (com la música, el teatre, la literatura i el cinema), així com en les subscripcions 
de les biblioteques municipals a publicacions, material audiovisual i portals virtuals, també en 
les produccions de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Promoure també els intercanvis cultu-
rals amb altres parts dels Països Catalans, tot fomentant el coneixement i l’estima de les dife-
rents variants dialectals del català.

Objectiu 2: Per tal de garantir els drets lingüístics de la ciutadania, i el paper del català com a 
llengua d’acollida, proposem: 

·	 Donar ple suport institucional i pressupostari, segons convingui, a les entitats i institu-
cions destacades en el treball per la llengua i el seu aprenentatge com a eina de cohesió 
social, com ho són el Consorci per a la Normalització Lingüística i el Voluntariat per la Llengua. 
També promourem, coordinadament amb els altres actors, l’ús de recursos d’autoaprenentatge 
com la plataforma Parla.cat

·	 Facilitar els mitjans i vetllar per a l’adequada ordenació i aplicació dels projectes lingüístics 
de centre en el marc educatiu, així com promoure el reciclatge lingüístic del professorat de 
tots els nivells i centres (jo inclouria com a mínim alguna vaga menció a les aules d’acollida, que 
sovint els aniria bé suport material, i sobretot logístic i de coordinació, particularment a l’hora 
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de repartir alumnat entre concertades i públiques). 

·	 Garantir el compliment de la llei 17/2010 de llengua de signes catalana (LSC) en tot allò que 
afecta el govern municipal.

·	 Atendre la diversitat lingüística des de l’administració,  i regular els usos de les diferents 
llengües de la ciutat en l’atenció al públic amb claredat, tot facilitant en la mesura del possible la 
possibilitat d’ús de les llengües més parlades als diferents barris de Granollers. Afavorir també 
la presència de les diverses llengües de Granollers als seus mitjans de comunicació locals i la 
familiarització de la ciutadania amb elles, sense detriment de l’ús preferent del català. 

·	 Garantir els drets lingüístics de la ciutadania des de l’Ajuntament, per exemple en l’àmbit del 
consum des de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, així com també dotar l’ofici-
na del síndic local dels canals i els mitjans per a la protecció dels drets lingüístics en general, i 
en particular en l’àmbit administratiu. Especificament, es garantirà que la retolació dels comer-
ços sigui, d’acord amb la llei, almenys en català.

·	 En el marc dels actes d’acollida anuals a noves persones empadronades, fer difusió de la llen-
gua catalana i dels diferents mitjans per al seu aprenentatge a nivell municipal, i autonòmic, així 
com de les diverses entitats i iniciatives en aquest sentit.
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Mitjans de comunicació

Els mitjans de comunicació públics locals han de tenen un paper preeminent en el bon funcionament 
de la comunicació social i del sistema democràtic. Amb la seva proximitat, rigor i plena dedicació, con-
tribueixen cada dia a la cohesió social i cultural del país, erigint-se en un important actor comunicatiu 
i social en el respecte al dret a la informació, com a llibertat bàsica de la ciutadania.

Al mateix temps, al llarg dels anys, els mitjans locals han constituït una plataforma formativa indis-
pensable en la forja d’excel·lents professionals de gran prestigi a nivell supramunicipal. Molts referents 
actuals en el panorama comunicatiu català han iniciat les seves carreres en l’àmbit de la comunicació 
local, i l’èxit d’aquests rau en gran mesura en el cultiu d’aquest talent.

El manteniment dels mitjans públics comporta un compromís no tan sols a nivell de finances pú-
bliques, sinó també pel que fa a la garantia d’un servei professional i plural, en el marc de les seves 
importants tasques en la cobertura de l’actualitat social i política local. Així, aprofitant el valor afegit 
que els comporta la proximitat territorial, els mitjans de comunicació locals han d’estar oberts per a la 
participació de la ciutadania i servir els seus interessos, enlloc dels del govern municipal. Des de l’Ajun-
tament cal vetllar tant per l’ajust de l’oferta dels mitjans municipals a les necessitats comunicatives de 
la ciutadania, com per la seva promoció i prestigi.

A Granollers, fa anys que hem apostat per l’audiovisual com un sector estratègic en el desenvolu-
pament econòmic i cultural de la ciutat i la comarca, amb Roca Umbert Fàbrica de les Arts al centre 
d’aquest procés de dinamització. Volem situar la producció de continguts audiovisuals granollerina 
al capdavant de la transformació que està vivint el sector pel que fa als hàbits de consum, els canvis 
tecnològics i l’estructura de la indústria, amb una mirada d’abast comarcal, però també dirigida al hub 
audiovisual de Barcelona, i a la projecció europea. 

Objectius i propostes

Objectiu 1. Per tal de garantir un servei de comunicació pública local de i pròxima, proposem:

·	 Garantir la suficiència de mitjans tècnics, humans i econòmics de la societat municipal Gra-
nollers Audiovisual SL (GASL) per al desenvolupament de la seva tasca en condicions dignes, 
apostant per la producció pròpia i de qualitat, i dotar-la de competències sobre tots els mit-
jans de comunicació pública (inclosa la gestió de la comunicació municipal, i per tant desvin-
culant-la de l’Àrea d’Alcaldia).

·	 Donar suport la producció pròpia (pública i privada) a la ciutat i a la comarca, disposant els 
mitjans de VOTV per a la producció de continguts de ficció en el marc del circuit de televisió 
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local del país, i en particular en el Mercat Audiovisual de Catalunya. També promourem la cre-
ació de comissions per donar servei a productores que vulguin treballar i produir a Granollers, 
per tal de facilitar la seva creació i implantació.

·	 Vetllar per la compaginació de l’aprofitament del talent jove en el sector del periodisme i la 
comunicació amb les condicions de treball dignes.

·	 Instar que tota la producció i emissió dels mitjans locals projecti sempre una imatge represen-
tativa de la diversitat del municipi, combatent prejudicis i emprant llenguatge no-discrimi-
natori per raons com el gènere o l’origen. Això passa per obrir els mitjans a la representació de 
totes les llengües i cultures de Granollers, sense detriment de la promoció de la normalització 
del català (Veure l’apartat Ús del català).

·	 Millorar la inclusió les diverses activitats locals d’interès ciutadà en la programació dels 
mitjans, que inclogui els esdeveniments esportius de la ciutat així com un canal cultural que 
inclogui l’emissió de concerts al TAG o les actuacions dels grups de teatre no professional de 
la ciutat.

·	 Promoure la protecció del patrimoni audiovisual de la ciutat (Veure la secció de cultura) i el 
seu ús d’interès en els mitjans públics locals.

·	 Situar els mitjans locals al capdavant d’una estratègia a llarg termini per al foment de 
la cultura audiovisual en el circuit educatiu de Granollers, que compti amb la participació 
d’infants i joves dels centres educatius en els mitjans públics municipals. Cal mantenir aquest 
contacte al llarg del procés educatiu, incloent-hi la cessió de les instal·lacions de GASL per a 
cicles formatius en l’àmbit de la imatge i el so, i facilitar el desenvolupament d’aquest talent en 
el viver d’empreses audiovisuals a Roca Umbert, que després suposin un retorn per als propis 
mitjans en la forma de talent jove emergent.

·	 Adaptar l’oferta de comunicació dels mitjans locals a les noves possibilitats tècniques i hà-
bits de consum, diversificant l’accés als seus continguts entre diferents plataformes i pantalles, 
facilitant així el seu accés per part de la ciutadania.

·	 Estendre el focus de cobertura dels mitjans al nivell de la conurbació, des d’una visió inclusiva 
dels continguts vinculats als municipis veïns, i cercar la confluència i creació de sinergies amb 
altres mitjans de comunicació públics. 
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Objectiu 2: Per tal de garantir que en la comunicació municipal es prioritzen criteris comunicatius 
i no polítics, proposem:

·	 Vetllar pel compliment estricte del codi deontològic de mitjans i el decàleg de bones pràc-
tiques de la comunicació local pública, particularment en la en la participació i representació 
de postures dels diferents grups de l’oposició i el personal tècnic en les comunicacions  política 
municipal.

·	 Millorar la rendició de comptes dels mitjans de comunicació públics, desvinculant-los de l’Àrea 
d’Alcaldia, creant-hi consells de redacció oberts a la ciutadania i les entitats, i promovent la 
publicació de memòries anuals que es remetin als Plans de comunicació que s’hagin definit als 
consells.

·	 Reformar globalment el butlletí municipal, Granollers Informa, per a fer-ne, enlloc d’un al-
taveu propagandístic de l’equip de govern municipal, un mitjà virtual interactiu, participatiu i 
obert a diferents opinions i debats en tots els àmbits polítics, socials i culturals pertinents.

·	 Dotar de recursos suficients el Gabinet d’imatge i comunicació i promoure el seu treball 
transversal i directe amb el conjunt de serveis municipals i la ciutadania, reduint la interferència 
del govern municipal.

·	 Fer de El Rengle un mitjà de comunicació cultural que cobreixi el conjunt de la conurbació i 
proporcioni diversos continguts pròpiament culturals i d’interès (informació, entrevistes, ...), i 
donar-li un format virtual navegable i interactiu accessible des de diferents dispositius
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Memòria Històrica

Des d’ERC Granollers, constatem amb particular preocupació la importància de desenvolupar polí-
tiques de Memòria Històrica que convidin al record i la reflexió com a mitjans de prevenció contra 
l’auge de formes més o menys explícites d’herències del franquisme i el feixisme. El model d’impunitat 
espanyol ha fet impossible la condemna de la dictadura franquista i el reconeixement de les víctimes 
de la repressió, fet pel qual no s’ha pogut impartir justícia ni reparar els danys a les famílies de les víc-
times del franquisme. Com a conseqüència, l’auge de la ultradreta a tot Europa i a l’estat espanyol i la 
violenta repressió policial i judicial dels darrers anys no fan més que tornar al front de la discussió de 
la memòria, i ni Catalunya ni Granollers són immunes a l’impacte d’aquestes xacres polítiques i socials.

Com a Ciutat per la Pau, correspondria que Granollers fos una ciutat referent en matèria de la memò-
ria democràtica, la defensa dels drets humans i la justícia universal, col·laborant amb tot el moviment 
d’àmbit nacional per la recuperació de la memòria històrica, des de l’aprovació de la llei de Memòria 
història del 2007, fins al pla de fosses del 2017. L’alçament militar feixista del 1936, la Guerra Civil i la 
posterior dictadura franquista han tingut efectes severs a llarg termini en la política i la societat del 
país, i Granollers no n’és cap excepció. Cal assegurar que la percepció, reflexió i comprensió d’aquests 
efectes estigui a l’abast també de les generacions més joves.

Objectius i propostes

Objectiu 1: Per a fomentar l’aprenentatge, la reflexió i la memòria col·lectiva de la ciutat, propo-
sem:

·	 Mantenir el contacte permanent i col·laboració amb totes les entitats memorialistes del país.

·	 Promoure a tot el territori xerrades i conferències explicant quin va ser l’abast i les conse-
qüències de l’aixecament militar del 17 de juliol que va donar peu a la Guerra Civil, així com 
l’explicació de les accions fetes i les que falta per fer i promoure per complir els conceptes de 
veritat, justícia i reparació, a fi de restablir la dignitat de les persones represaliades i potenciar 
les polítiques de no repetició. 

·	 Establir espais de memòria on es puguin veure les accions i els fets durant tota la dictadura 
franquista.

·	 Seguir treballant coordinadament des de Can Jonch i l’Arxiu per la recuperació de la memòria 
oral, amb testimonis vivents de la història granollerina. Implicant els més joves en el recull 
d’aquests testimoniatges.
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·	 Treballar per recuperar la memòria de les persones arribades a la ciutat els darrers anys, vin-
guts d’altres parts del planeta. Les seves vivències personals i els seus trajectes i itineraris tam-
bé formen part de la memòria de la ciutat que cal preserva

·	 Impulsar la recerca, l’estudi i la difusió de la història local i comarcal, conjuntament amb el 
Museu de Granollers, tenint sempre present la vessant pedagògica de l’estudi de la història 
local, i la seva relació amb les escoles i instituts. Preservarem el patrimoni industrial i la història 
de les indústries locals, així com de les botigues i els mercats de la ciutat. També promourem 
la recerca i difusió del paper de les dones i les seves aportacions i condicions de vida al llarg 
de la història de Granollers (vegi’s Ciutat amb Perspectiva de Gènere).

·	 Donar un nou impuls al projecte de memòria industrial de la Roca Umbert, per a recupe-
rar-ne la funció de recerca, estudis i difusió del passat industrial de la ciutat, vetllant pel conjunt 
de documentació de les empreses que han tancat els darrers anys a la ciutat, i que representen 
la memòria –econòmmica, sindical- del segle passat.

·	 Donar un nou impuls al projecte de memòria industrial de la Roca Umbert, per a recupe-
rar-ne la funció de recerca, estudis i difusió del passat de la fàbrica.

·	 Revisar activament les decisions de l’Ajuntament entorn al nomenclàtor i altres espais públics, 
combatent també formes ocultes d’homenatge a la dictadura.
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