
OBRES I FINANÇAMENT

L'aportació total del Fons Estatal per a la l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) 
per  a  la  millora  d'equipaments  municipals  és  de  779.039,68  euros,  destinats  a  la 
realització d'aquestes obres:
•antiga seu del GRA: adequació de l’accessibilitat de l'edifici des del carrer de Torras i 

Bages (pel pati d'illa, amb accés separat de la Sala Tarafa, i creació d'un nou accés 
més ampli i adaptat, a més de la instal·lació d'ascensor), millora de la comunicació i 
reforma interior  (nova  distribució,  adaptada a  les  necessitats  dels  serveis  que s'hi 
ubiquen ara). Pressupost total: 302.524,44  euros.

•edifici  de la  Casa de Cultura Sant Francesc i  l'escola Pereanton:  adequació de 
l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques de tots dos equipaments, amb 
la instal·lació d'un ascensor i noves intercomunicacions (l'escola pot utilitzar l'ascensor 
tant per accedir al centre com per mobilitat interior i, a més, tant la planta baixa com la 
primera planta del col·legi estan connectades amb la Sala Sant Francesc). A més, a la 
Casa de Cultura Sant Francesc, s'ha instal·lat calefacció i, a la primera planta, s'ha fet 
un lavabo. A l'escola, també s'ha fet un lavabo, en aquest cas, adaptat per a persones 
amb mobilitat reduïda, a la primera planta. Pressupost total: 231.907,68 euros.

•Can Puntas: supressió de barreres arquitectòniques i millora de l'accessibilitat, amb la 
instal·lació d'un ascensor exterior (al pati posterior, entre Can Puntas i la Biblioteca 
Can Pedrals) i la construcció de passos (entre l'ascensor i  els edificis). També s'ha 
adequat  la  instal·lació  elèctrica  i  informàtica  de  la  segona  planta.  Pressupost: 
110.387,56 euros.

•edifici del c. del Portalet, 4: nova instal·lació de climatització, amb calefacció per mitjà 
de  dues  calderes  de  gas  i  refrigeració  per  mitjà  d'una  bomba  de  calor,  que 
substitueixen la  bomba de calor  que fins  fa  uns mesos climatitzava l'edifici  tant  a 
l'hivern com a l'estiu. Amb la nova instal·lació, s'ha guanyat en eficiència energètica 
(menys consum i més estalvi). Pressupost total: 101.000 euros.

•Centre de Medicina de l'Esport: creació i  reforma d'espais,  per disposar-hi  de sala 
d'espera, zona administrativa, despatxos, sales de cardio i proves d'esforç amb serveis 
adaptats i sala d'instal·lacions, amb una superfície total de 174 m2. Pressupost: 33.220 
euros.

Amb  la  resta  d'obres,  a  càrrec  de  l'Ajuntament  de  Granollers,  s'han  adequat  les 
condicions d'un espai i d'una estructura, amb la inversió de 237.433,90 euros, en total:
•Museu de Granollers: s'hi  ha adequat i  ampliat  l'espai  de les oficines,  a la  primera 

planta, ara, amb una millor distribució interior (vestíbul, recepció, despatxos, sala de 
reunions i zona de treball). A la segona planta, s'ha previst un espai per a biblioteca 
especialitzada i arxiu documental. Pressupost: 202.106,79 euros.

•edifici central de l'Ajuntament: s'hi ha millorat la lluerna de l'accés a l'Alcaldia, tant la 
instal·lació de suport com els vitralls (actuacions de desmuntatge, neteja, recuperació, 
reparació, reforç i substitució) i s'hi ha instal·lat nou enllumenat interior. També s'ha 
instal·lat  una  passera  perimetral  per  facilitar  el  manteniment  d'aquesta  superfície, 
situada al sostre de l'escala principal d'aquest edifici històric. Pressupost: 35.327,11 
euros.

Totes aquestes obres s'han acabat darrerament, a excepció de la reforma de la nova seu 
del Centre de Medicina de l'Esport, que es troba es fase de realització, a l'annex del Palau 
d'Esports  que  abans  ocupava  el  Servei  d'Esports  de  l'Ajuntament,  ara  ubicat  a  Can 
Puntas.


