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Acta del Consell de Ciutat  

 

Plenari  

Data: 19 de febrer de 2018 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6, segona planta) 

Hora: 19h 

Durada: 1,5h 

 

Assistents 

Confederació Nacional del Treball. 
Representada per Genís Ferrero 

Associació Amics de l'Àfrica. Representada 
per Gabi Moto 

Associació Averroes per al 
Desenvolupament i la Comunicació. 
Representada per Nor Eddine Ben Zerrouk 

Associació d'Empresaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials el Congost i Jordi 
Camp. Representada per Sara Martínez 
Riera 

Creu Roja Granollers. Representada per 
Xavier Guàrdia 

Associació de Veïns Tres Torres. 
Representada per Henry Portocarrero 

Associació de Veïns Sant Julià de Palou. 
Representada per Joan Estapé 

Associació de Veïns Can Bassa. 
Representada per Joan Valero 

Associació de Veïns Joan Prim. 
Representada per Maria Cristina Tarrés 

Associació de Veïns Girona Centre. 
Representada per Ricard Saurí 

Juana Mari Pascua  Sílvia Badia 

Luis Melé Florensa Óscar Alarcón 

David Lorente Gemma Corbera 

Marta Estrada Martí Nadal 

Santi Puig Rudy Benza. PSC-CP. 

Dolors Martínez. ERC-AG-AM. Àlex Sastre. CiU. 

Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA. Josep Mayoral. President. 

Rosa Andreu. Cap de servei d’Acció 
Comunitària. 

Alba Barnusell. 1a Tinent d’alcalde. 

Gemma Roquet. Secretària.  

 
Excusen la seva assistència: Emilio Romero, Ester Lara (Coral Albada de la Parròquia 
St.Esteve de Granollers), Fina Jerez, Montse Barceló, Oriol Altimira. 
 
No assisteixen i no excusen la seva assistència: Angelica Toledo, Moussou Sylla, Marlon Isaac 
Martínez, Eugeni Fernández (Associació de Makadougou Hero ONG), Eugenio Parra 
(Associació de Disminuïts Intel·lectuals), Jordi Garcia (Associació LindyFrogs Granollers), Maria 
Dolores Sáez (AMPA IES Granollers), Amadeu Barbany, Anna Pi, Jordi Pavón, José Maria 
Moya. 
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Ordre del dia 
 

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió passant 10 minuts de l’hora 
prevista. L’obertura s’endarrereix perquè es fan fotografies als membres per publicar-les 
a la web del Consell de Ciutat. 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 7 d’octubre de 2017 

Com que no hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior, l’acta queda aprovada. 
 

2. Seguiment de l’activitat de les comissions de treball de Participació i Convivència i 
civisme. Presentació a càrrec de Rosa Andreu, cap de servei d’Acció Comunitària. 
 
a) Comissió de Participació  

La primera fase dels pressupostos participatius ha acabat amb 149 propostes.  
La Rosa Andreu presenta el calendari a partir d’ara: 

- Validació i valoració tècnica de les propostes: del 19 de febrer al 15 d’abril 
- Presentació pública: del 16 al 30 d’abril 
- Votació de projectes: del 2 al 15 de maig 

 
També es recorda que el Reglament de participació de l’Ajuntament de Granollers 
inclourà les 10 propostes fetes per la Comissió, el qual s’aprovarà entre març i abril. 
 

b) Comissió de Convivència i civisme 
La Rosa Andreu explica que ja s’ha començat a preparar la campanya de neteja i 
civisme amb l’empresa SINERGIA.  
 
També s’incorporaran les 10 aportacions de la Comissió al Pla de civisme i 
convivència de l’Ajuntament de Granollers.  
 
Es convocarà una nova sessió per seguir treballant en aquest àmbit.  

 
3. Noves comissions de treball 2018. Presentació a càrrec de Rosa Andreu. 

Es recorda que les Comissions del Consell són obertes a la participació d’experts i als 
membres, els quals es poden apuntar a les comissions que desitgin.  
 
Després de la sessió de treball amb ÍNDIC es va decidir crear dues noves comissions, 
que es convocaran entre març i abril, i s’afegiran a les existents: 
 
a) Mundial d’Handbol Femení 2021. 

 
b) Projecció exterior de Granollers. 

 

4. Grup de treball de Comunicació i visibilitat.  
La intenció és donar visibilitat al Consell de Ciutat, que ja porta un any en funcionament. 
Per fer-ho, es comptarà amb el suport de l’equip de Comunicació de l’Ajuntament.  
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a) Elecció del logo. Presentació a càrrec de la Montse Garriga, Cap de Comunicació de 

l’Ajuntament de Granollers.  
Es presenten dues propostes de logo pel Consell de Ciutat. Els membres del 
Consell que han assistit al Ple escullen el definitiu per votació. Intervenen per donar 
la seva opinió davant les dues opcions en Santi Puig i la Marta Estrada. 
 
Opció 1: 13 vots 
Opció 2: 11 vots 

 
b) Grup de comunicació. Presentació a càrrec de la Gemma Corbera. 

L’objectiu serà comunicar les accions que es duen a terme des del Consell per 
mostrar la feina feta. El grup serà obert, i la Gemma Corbera anima a la participació. 
 
També proposa establir un calendari periòdic de publicacions als diferents mitjans 
disponibles (web del Consell, web de l’Ajuntament o el Butlletí) i subratlla la 
necessitat de redactar informes que es puguin publicar a la pàgina web i donar a 
conèixer el paper del Consell a la ciutadania.  
 
Els assistents consideren que gran part de les decisions referents a comunicació es 
poden delegar al grup, sense necessitat de convocar a tots els membres. 
 
L’Alba Barnusell, 1ª Tinent d’Alcalde, proposa elaborar un Pla de treball que 
estableixi les línies de comunicació. 
 

 
5. Temes diversos 

a) Pla estratègic de l’Hospital General de Granollers. Presentació a càrrec de l’Alba 
Barnusell. 
Cada 4 anys s’elabora un Pla Estratègic a l’Hospital. Enguany s’ha convidat a 
participar al Consell de Ciutat. Els membres del Consell que van assistir a la 
trobada, la consideren molt productiva. Hi va haver espai per posar en comú les 
experiències personals que havien tingut els participants a l’Hospital, es va demanar 
la opinió i propostes de millora o de resolució de problemàtiques com a ciutadans. I 
també van poder conèixer algunes de les feines que es duen a terme des de 
l’Hospital (recerca, hospital universitari, prevenció, voluntariat, etc.), i que són poc 
conegudes per la ciutadania.  
 
Josep Mayoral proposa convidar al Gerent de l’Hospital, Rafael Lledó, a compartir 
les idees finals del Pla Estratègic amb el Consell. Josep Maria Gontan, igual que la 
resta de membres, valora positivament que s’obri la presentació del Pla Estratègic. 
 

b) III Pla d’ Igualtat. Presentació a càrrec de la Rosa Andreu. 
La Rosa explica que el III Pla d’Igualtat està en fase de realització i convida a 
participar a la Comissió. També explica que el mes de desembre passat es va fer la 
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primera trobada de la Comissió d’Igualtat conjuntament amb membres del grup 
motor que ja van participar en la redacció del II Pla d’Igualtat.  
 
En Nor Eddine Ben Zerrouk valora molt positivament l’experiència i en Xavier 
Guàrdia subratlla que hi ha diversos àmbits a treballar i reivindica més polítiques 
actives d’igualtat. 
 

c) Sorteig nous membres (ciutadans). Presentació a càrrec de l’Alba Barnusell, 1ª 
Tinent d’Alcalde. 
L’Alba explica que com que la borsa de ciutadans s’ha esgotat, es preveu el recull 
del padró per elaborar una nova llista el març, mitjançant sorteig, de 25 homes i 25 
dones. 
 
Caldrà incorporar a 4 membres amb aquest procediment. 
 

d) Presentació nova secretària. Presentació a càrrec de Josep Mayoral, Alcalde i 
President del Consell de Ciutat. 
Josep Mayoral presenta a la Gemma Roquet com a nova secretària del Consell de 
Ciutat, substituint en Sergi Morera.  

 
6. Torn obert de paraules. 

No hi ha intervencions. Així, el President del Consell, Josep Mayoral, dóna per tancada 
la sessió.  

 

Acords i compromisos 
 

Data Acord Responsable 

Març Enviar acta + dates comissions Oficina tècnica 

Març – abril 2018 Convocatòria comissions (continuïtat) Oficina tècnica 

Març - abril 2018 Convocatòria noves comissions Oficina tècnica 

Març - abril 2018 Aprovació del Reglament de participació Servei de participació 

Març Nova borsa de ciutadans i ciutadanes Oficina tècnica 

 
 


