
 

 

Acta del Consell de Ciutat 

Plenari 

Data: 18 de febrer del 2019 

Hora: 19 h 

Durada: 1 h 30 min 

 

Assistents 

Joan Estapé (AVV Sant Julià-Palou) Cristina Tarrés (AVV Joan Prim) 

Ricard Saurí (AVV Girona Centre) Sílvia Badia 

Emilio Romero Óscar Alarcón 

Ester Lara (Coral Albada de la Parròquia St.Esteve 
de Granollers) 

Gabi Moto (Associació Amics de l’Àfrica) 

Nor-Eddine Ben Zerrouk (Associació Averroes per 
al Desenvolupament i la Comunicació) 

Sara Martínez (Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons industrials el Congost i 
Jordi Camp) 

Xavier Guàrdia (Creu Roja Granollers) David Lorente 

Fina Jerez Marta Estrada 

Martí Nadal Oriol Altimira 

Santi Puig Josep Maria Noguera (PdeCAT) 

Josep Maria Gontan (CpG-CUP-PA) Rudy Benza (PSC-CP) 

Josep Mayoral (President) Rosa Andreu (Cap de servei d’Acció Comunitària) 

Montse Garriga (Cap de Servei de Comunicació) Gemma Roquet (Secretària) 

 

Excusen la seva assistència: Henry Portocarrero (AVV Tres Torres), Irene Roig, Jana Pascua, Mar Tura, 
Eugenio Parra (Associació de Disminuïts Intel·lectuals), Amadeu Barbany, Anna Pi, Gemma Corbera, 
Montse Barceló, Alba Barnusell (Primera Tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àrea de Projectes Estratègics), 
Dolors Martínez (ERC), José María Moya (PP) 

 

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Joan Valero (AVV Can Bassa), Juan Antúnez (AVV Congost),  
Anna Torrabadell, Koundiango Dansokho, Antoni Broto/Genís Ferrero (CNT), Eugeni Fernández 
(Associació de Makadougou Hero ONG), Jordi Garcia (Associació Lindy Frogs), Maria Dolores Sáez 
(AMPA IES Granollers), Jordi Pavón (Ciutadans) 

 

 

 



 

 

 

Ordre del dia 

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió passant 5 minuts de l’hora prevista. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 20 d’octubre de 2018. A càrrec de 

Josep Mayoral. 

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

 

2. Seguiment de l’activitat de les Comissió de participació. Presentació a càrrec de Josep Mayoral 

per donar pas a Rosa Andreu. 

La Rosa fa un breu resum del que es va comentar a la Comissió de Participació del 4 febrer. Explica 

que les propostes del Consell han estat recollides al document base del nou Reglament de 

Participació. 

Informa que s’han rebut i incorporat aportacions de 2 grups municipals. L’aprovació inicial del 

Reglament serà al proper Ple de febrer, que inclou les aportacions dels grups municipals i en especial 

del Consell de Ciutat. Abans de l’aprovació final, el Reglament passarà un període d’exposició pública 

de 30 dies durant els quals es podran presentar suggeriments i reclamacions. 

Seguidament Josep Mayoral agraeix la participació dels membres de la comissió per les propostes 

fetes i convida a tots els assistents a fer una ullada al document. També incideix en l’important paper 

que han tingut els membres de la comissió en tot el procés del pressupostos participatius i en valora 

positivament els resultats. Destaca especialment la feina feta pels membres de la comissió en la 

ponderació de les propostes segons criteris d’igualtat de gènere, sostenibilitat i de convivència 

intergeneracional i intercultural. 

Alguns dels assistents, com la Cristina Tarrés corroboren aquesta valoració positiva i la Fina Jerez 

proposa programar resultats a les altres comissions per tal de fer-les tan visibles com la de 

participació. 

 

3. Informació relativa a l’activitat dels propers mesos. Presentació a càrrec de Josep Mayoral per 

donar pas a Gemma Roquet. 

A nivell organitiu es comunica als assistents que la propera sessió plenària del Consell serà de cara a 

finals d’any perquè amb el canvi de mandat poden canviar membres del Consell i, per tant, no es pot 

assegurar que hi hagi els nous membres designats abans del juliol. 



 

 

Fins llavors es convocarà als membres del Consell a les diferents comissions i grups de treball que es 

reuneixin, com la de participació o igualtat. 

4. Darreres novetats de comunicació. Presentació a càrrec de Rosa Andreu per donar pas a 

Montse Garriga. 

La Montse Garriga presenta les novetats en comunicació, que inclouen la carpeta i plantilla per fer 

cartes i documentació en referència al Consell de Ciutat. 

Tot seguit es projecta el vídeo que explica què és i què fa el Consell, que s’ha fet amb la intenció de 

poder difondre la feina que fa a través de diferents mitjans. 

Els membres del Consell valoren positivament les novetats. 

 

5. Dinàmica per valorar l’experiència com a membres del Consell de Ciutat. Presentació a càrrec 

d’Índic. 

 

6. Torn obert de paraules. A càrrec de Josep Mayoral. 

Josep Mayoral destaca la presència del Consell al llarg d’aquests dos anys de feina, que va més enllà 

de les pròpies comissions creades perquè els seus membres han participat en l’elaboració de 

diferents plans de la ciutat, com el Pla Estratègic d’Acció social de la ciutat de Granollers, aprovat per 

unanimitat el Ple de gener del 2019. 

Després d’això s’obre el torn de precs i preguntes. Com que no hi ha intervencions el President del 

Consell, Josep Mayoral, dóna per tancada la sessió. 

 

 

Acords i compromisos 

Febrer 2019 Enviar acta Oficina tècnica 

Febrer 2019 Enviar vídeo Consell Oficina tècnica 

Febrer-març 2019 Convocar comissió igualtat Oficina tècnica 

 


