
Acta del Consell de Ciutat

Plenari 

Data: 11 de febrer de 2021

Hora: 19,05h

Durada: 35 min.

Lloc: plataforma Zoom

Assistents

Jaume Coll (AAVV) Mar Tura (Ciutadania)

Joan Estapé (AAVV) Sílvia Badia (Ciutadania)

Sara Soldevila (Entitats) Koundiango Dansokho (Ciutadania)

David Lorente (Designació) Martí Nadal (Designació)

Marta Estrada Mitjans (Designació) Santi Puig (Designació)

Oriol Altimira (Designació) Montse Barceló (Designació)

Josep Canudas (Grup polític ERC) Elisabet Acedo (Grup polític Cs)

Rudy Benza (Grup polític PSC) Ester Lara (Grup polític JxG)

Andrea Canelo (Regidora de Processos Participatius) Josep Mayoral (President)

Jaume Casacuberta (Secretaria tècnica) Gemma Roquet (Suport tècnic)

Excusen la seva assistència: Pere Ribas i Ricard Saurí del sector AAVV, Juana Mari Pascua del
sector Ciutadania,  Gabi Moto, Jaume Masferrer i  Xavier  Guàrdia del sector Entitats,  Amadeu
Barbany, Fina Jerez, Gemma Corbera i Anna Pi del sector Designació, i Mònica Ribell del sector
Grups Polítics.

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Maria Cristina Tarrés i Miquel Revelló, del sector
AAVV,  Anna  Torrabadell  i  Óscar  Alarcón,  del  sector  Ciutadania,  Antoni  Broto/Genís  Ferrero,
Eugeni Fernández, Maria Dolores Sáez i Nor Eddine Ben Zerrouk del sector Entitats.

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió a les 19,05h.

1. Benvinguda

S’inicia la sessió amb els agraïments del President del Consell,  en primer lloc, a les persones
presents a la reunió, i de manera especial a tota aquella gent que ha estat immersa en el procés
participatiu del Pacte de Ciutat.

Fa extensiu l’agraïment al personal tècnic municipal que ha acompanyat als diversos Grups de
Treball, aportant coneixement, experiència i informació, amb la finalitat d’ajudar a posar el marc a
la reflexió pròpia de cadascun dels Grups de Treball.



La valoració que en fa del resultat aconseguit en el procés participatiu és d’excel·lent i destaca
que, fins i tot, el document aporta novetats que obren vies de reflexió que cal incorporar en el
pensament col·lectiu, novetats que per elles soles ja justificarien el procés.

En  segon  lloc  destaca  el  valor  de  la  mirada  ciutadana  que  va  més  enllà  dels  marcs  de
l’administració i que aposta per la construcció col·lectiva. És molt valorable senyalar aquesta triple
responsabilitat  entre  ciutadania,  entitats  i  empreses,  i  administració,  perquè  significa  parlar
autènticament de corresponsabilitat, que és la manera d’afrontar la construcció col·lectiva que ens
permet ser una ciutat forta i potent.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària del 15 de desembre de
2020. 

Sense cap oposició, s’aprova l’acta de la sessió plenària del 15 de desembre de 2020.

3. Presentació del document d’accions per recuperar la vitalitat i el dinamisme de la ciutat,
sorgit del procés participatiu pel desplegament del Pacte de Ciutat de Granollers.

Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius, es suma als molts agraïments de l’Alcalde i
destaca la tasca realitzada pel Consell de Ciutat, a l’hora d’acompanyar i liderar aquest procés des
del primer moment, i a totes i a tots els que a través dels Grups de de Treball i més enllà del seu
compromís amb el Consell de Ciutat, han pogut participar en el desplegament del Pacte de Ciutat.

Fa  extensiu  l’agraïment  a  tota  la  gent  que  ha  fet  possible  el  document  i  al  personal  tècnic
municipal que ha acompanyat el procés participatiu.

Informa que en aquesta reunió del Consell de Ciutat, es comparteix per primer cop el contingut del
document,  i  a  partir  d’aquí  es  donarà  a  conèixer  públicament  a  través  de  diverses  accions
comunicatives i per diferents canals.

Tot seguit exposa de manera succinta el contingut del document de desplegament del Pacte de
Ciutat:

En relació al  procés informa que el  22 de juliol  de 2020 es va presentar  el  Pacte de Ciutat,
elaborat pel Consell de Ciutat i encarregat per la Junta de Portaveus.

El Pacte consta de sis compromisos:

1. Situarem les persones al centre dels projectes i de les iniciatives, sense oblidar ningú.
2. Promourem una ciutat amb valors que ens defineixin com a comunitat. 
3. Treballarem per una ciutat saludable i sostenible. 
4. Reforçarem el model de ciutat educadora i cultural.
5. Promourem una ciutat més pròspera amb la dinamització de l’activitat econòmica.
6. Fomentarem una ciutat oberta a la tecnologia i a la connectivitat digital.

L’objectiu és afrontar col·lectivament els reptes actuals i futurs, per la qual cosa, focalitza l’atenció
en la situació derivada de la covid-19, però també vol abordar reptes des d’una perspectiva més
àmplia i afrontar les necessitats presents i futures més enllà de la covid-19, amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i el desafiament derivat del canvi climàtic.



Del 19 d’octubre de 2020 fins al 3 de desembre del 2020, es fa efectiu el desplegament del Pacte
de Ciutat, en 6 grups de treball que debaten les propostes arribades des de diferents canals (web,
correu, etc.)

Es debat des de 3 perspectives:

1. Què puc fer jo? (com a ciutadà/ciutadana)
2.  Què  podem  fer  des  de  l’associacionisme,  les  entitats,  les  empreses  i  les  organitzacions
diverses?
3. Què es pot fer des de l’administració municipal?

En relació a les dades,  s’han realitzat  18 sessions de treball  amb ciutadania (3 sessions per
cadascun dels 6 grups de treball), realitzades entre el 19 d’octubre i el 3 de desembre de 2020.

- 174 persones es van inscriure per participar en els grups de treball.
- 115 persones han participat en els grups de treball.
- Les dones inscrites (84) representen el 48,28% i els homes (90) un 51,72%.
- Les dones que hi van participar (58) representen el 50,43% i els homes (57) un 49,57%.

En  funció  de  l’impacte  estimat  de  cadascuna  de  les  aportacions  rebudes,  sobre  els  efectes
negatius que ha originat o agreujat la covid-19, aquestes s’han valorat de la següent manera:

1. 41  aportacions  (20,80%  del  total)  es  defineixen  com  a  mesures  d’acció  òptimes  per
recuperar el dinamisme i la vitalitat de la ciutat arran de la covid-19. Les actuacions de
competència  municipal  que  es  desprenen  de  les  mesures  d’acció,  s’incorporen  al
Programa d’Actuació Municipal vigent pel seu impuls, desenvolupament i seguiment.

2. 160  aportacions  (79,20%  del  total)  es  defineixen  com  a  propostes  a  prendre  en
consideració a l’hora d’elaborar les noves planificacions d’àmbit sectorial i/o estratègic.

Al  final  de  la  tercera  sessió  dels  grups  de  treball,  es  va  valorar  la  satisfacció  en  relació  al
desenvolupament de les sessions.

Es van valorar de manera quantitativa quatre aspectes clau, assolint una satisfacció mitjana entre
els sis grups de treball de 8,01 sobre 10.

A partir  de  la  pregunta «Què t’ha  semblat  el  procés de treball?»,  cada una de les  persones
participants la responia amb tres paraules i del conjunt se’n destaquen les següents:



En relació a les mesures d’acció, l’Andrea Canelo enumera les propostes vinculades a cada un
dels àmbits:

Ciutat de totes les persones

Proposta 1: Crear una xarxa de detecció de situacions de vulnerabilitat
Proposta 2: Realitzar una campanya per donar valor a les diversitats, i promoure la cohesió social
Proposta 3: Consolidar una xarxa de suport d'entitats i vincular-la al Punt de voluntariat
Proposta 4: Crear projectes intergeneracionals d'alfabetització digital
Proposta 5: Crear una plataforma per a compartir accions solidàries
Proposta 6: Crear grups específics de suport al dol
Proposta 7: Ampliar la Guia de recursos covid-19

Ciutat amb valors

Proposta 1: Fer activitats intergeneracionals entre joves i persones grans
Proposta 2: Crear una carta dels valors de la ciutat
Proposta 3: Crear accions per incorporar i vincular persones de diferents cultures
Proposta 4: Acollir i donar la benvinguda als nous empadronats
Proposta 5: Crear accions per promoure el sentiment de pertinença, i la vinculació al municipi
Proposta 6: Promoure la bona convivència amb el disseny de nous espais i entorns de la ciutat i
sensibilitzant en el seu bon ús

Ciutat saludable i sostenible

Proposta 1: Promoure hàbits de mobilitat sostenible
Proposta 2: Incrementar la presència de vegetació a tota la ciutat
Proposta 3: Fomentar la producció local, especialment l'ecològica, i el seu consum
Proposta 4: lncrementar els espais de gaudi pel ciutadà que garanteixin el manteniment de la
distància de seguretat
Proposta 5: Promoure l'ús d'energies renovables, i l'eficiència energètica
Proposta 6: Foment de les iniciatives de joves locals per a una ciutat més sostenible i més justa
Proposta 7: Fer i promoure un bon ús de la sanitat pública

Ciutat educadora i cultural

Proposta 1: Promoure la inclusió de joves en risc d'exclusió
Proposta 2: Impulsar activitats fora l'escola per disminuir les desigualtats en l'aprenentatge
Proposta 3: Mostrar el què es fa dins les escoles per apropar-les a la ciutadania
Proposta 4: Promoure el consum i la creació de la cultura
Proposta 5: Donar suport al sector cultural
Proposta 6: Difusió de les activitats culturals
Proposta 7: Donar suport al sector educatiu

Ciutat pròspera

Proposta 1: Promoure el comerç local



Proposta 2: Crear llocs de treball
Proposta 3: Mantenir llocs de treball
Proposta 4: Aprofitar els canvis socials generats per la covid-19
Proposta 5: Posar en valor els efectes positius que ha portat la covid
Proposta 6: Augmentar i diversificar l’ocupació dels locals buits i els seus usos

Ciutat digital

Proposta 1: Fer una enquesta/diagnosi de les necessitats digitals a la ciutat
Proposta 2: Informar millor de l'oferta de formació digital existent
Proposta 3: Fer més usables i fàcils les eines (els tràmits) de l'ajuntament
Proposta 4: Crear càpsules formatives (en format vídeo/suport escrit) sobre temes digitals
Proposta 5: Coordinar les AFAs per donar suport a les famílies en l'accés a les eines digitals
Proposta 6: Promoure el voluntariat digital
Proposta 7: Recollida de material
Proposta 8: Obrir nous canals de comunicació digital amb la ciutadania

Acabada l’exposició, l’Andrea Canelo informa que el dijous 18 de febrer, tindrà lloc una roda de
premsa amb els mitjans de comunicació, per donar a conèixer a la ciutadania el contingut del
document de desplegament del Pacte de Ciutat.

La finalitat és que la ciutadania igual que les entitats i empreses, prenguin el compromís de tirar
endavant les respectives accions, en el marc del concepte de la corresponsabilitat. Tots plegats
hem d’assumir la responsabilitat en el desenvolupament de les accions del Pacte de Ciutat.

Les actuacions que interpel·len directament a l’Ajuntament, han estat assumides com a pròpies
per  part  de  les  regidores  i  regidors  de  cada  àmbit  competencial  i  incorporades  als  seus
corresponents  plans  d’actuació.  És  a  dir,  l’Equip  de  Govern  assumeix  les  accions  com  a
compromisos i les incorpora en el desplegament de l’actual Pla d’Actuació Municipal.

Informa  també  que  a  partir  del  dijous  18  de  febrer,  s’iniciarà  la  fase  de  retorn  del  procés
participatiu,  en  la  que  està  previst  informar  del  resultat  final,  a  totes  les  persones  que  han
participat en el procés participatiu, ja sigui en els grups de treball, fent aportacions a través de la
plataforma de participació  digital  «Granollers  Participa»,  etc.,  tot  agraint  la  seva  participació  i
aportacions realitzades. La informació es comunicarà per diversos canals (roda de premsa, butlletí
municipal, xarxes socials, etc)

Acaba la intervenció reiterant l'agraïment al Consell de Ciutat per la bona feina realitzada, la qual
ha estat intensa i comprimida en el temps, i demana que faci d’altaveu d’aquestes accions del
Pacte de Ciutat a la ciutadania, amistats, veïnatge, familiars, associacions, empreses, etc., per fer
una mica millor aquesta situació que estem vivint i així actuar en front d’aquesta pandèmia.

4. Precs i preguntes.

El President del Consell obre i modera el torn de precs i preguntes.

Montse Barceló destaca la manera en que s’ha pogut arribar a condensar i a tenir en compte tota
la quantitat d’idees que van arribar a sortir en els grups de treball, i també la forma com s’han



tingut en compte els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Destaca que Granollers és una
ciutat molt compromesa amb el ODS i té un fil conductor que incorpora també les accions del
Pacte de Ciutat. Felicita a tothom per la bona feina que s’ha fet.

Ester Lara destaca la implicació de totes les persones que han participat en els Grups de Treball,
les  quals  han  viscut  intensament  totes  les  aportacions  que  s’han  fet,  i  inclús  s’han  mostrat
disponibles  per  ajudar  a  impulsar  el  Pacte  de  Ciutat.  Ha  estat  una  tasca  gratificant  que  ha
contagiat molta energia.

Marta Estrada es suma a les felicitacions expressades per la feina de concreció realitzada i a totes
les persones participants.

El  President  diu  que  aquest  document  ha  de  tenir  continuïtat.  Indica  que  és  un  document
necessàriament viu i demana al Consell de Ciutat que en faci el seguiment.

Esmenta també que en el document hi ha reflexions que caldrà incorporar en el futur i fa una
invitació permanent a la ciutadania a la corresponsabilitat, per actuar en la línia que ens marca el
Pacte de Ciutat.

5. Agraïments i tancament de la sessió.

Per acabar, el President destaca el Consell de Ciutat com a mecanisme consolidat de participació
ciutadana, el qual és fonamental per seguir buscant nous mecanismes d’expressió col·lectiva.

Informa  que  en  l’actualitat  s’està  treballant  en  la  definició  del  procés,  la  metodologia  i  la
governança del  Pla  Estratègic  i  comunica  que el  següent  pas  serà  començar  a  parlar,  en  el
Consell de Ciutat, del Pla Estratègic.

Emplaça a les persones membres del Consell de Ciutat a la propera sessió, que tindrà lloc entre
els mesos de maig i juny de 2021.

Sense més assumptes a tractar, la sessió acaba a les 19,40h.
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