ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS
Sessió del Consell Directiu: 14/11
Dia: 28 de març de 2011
Hora: 20:00h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers
Assistents:
Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, president; Carme Garrido i López, regidora Pla
estratègic; Albert Camps i Giró, Grup Municipal Partit Socialista de Catalunya; Manel Balcells
Díaz, Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya; Joan Bellavista i Illa, Associació
Cultural; Antoni Cornellas i Aligué, Consell Comarcal del Vallès Oriental; Joan Palé Llistuella,
Unió Empresarial Intersectorial; Òscar Riu i García, Unió General de Treballadors; Jaume
Vernet Meján, Comissions Obreres; Josep Maria Moyano i López, Federació d’Associacions de
Veïns; José Luis Caña López, Club Balonmano Granollers; Teresa Batlles, Associació de
Comerciants Gran Centre; Ramon Ruiz Mestres, cap de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al
Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona, i Jordi Planas i Maresma, Director
del Pla estratègic, secretari.
Han excusat l’assistència: Pius Canal i Canals, grup municipal Convergència i Unió; Àngels
Olano García, Grup Municipal Partit Popular; Rafael Lledó i Rodríguez, Fundació Hospital Asil
de Granollers; Mercè Relats i Casas, Càritas Diocesana; Jordi Guimet i Portillo, Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya; Eduard Navarro Doménech, Casal del Mestre de Granollers.
1. Aprovació, si s’escau, de l'acta de la reunió anterior.
En absència de l’alcalde i president del Consell Directiu, que ha hagut d’estar present en una
altre acte públic i arribarà uns minuts més tard, obre la sessió la regidora del Pla Estratègic i
Societat del Coneixement, Carme Garrido. Pregunta si algun membre del Consell Directiu té
alguna observació a fer de l’acta de la reunió anterior. No hi ha cap observació i s’aprova l’acta.
2. Presentació de la publicación del Pla Estratègic i balanç del procés.
El director del Pla estratègic fa una breu presentació de la publicació del II Pla estratègic, que
els membres del Consell Directiu tenen a les mans. La publicació recull la Declaració
institucional del Consell Directiu del primer de juliol de 2008, a l’inici del procés, i els dos
documents més importants del Pla Estratègic: La ciutat que volem. Document propositiu sobre
el model de ciutat, i el Document de primers compromisos d’acció. Inclou també una explicació
del procés d’elaboració del Pla, a càrrec del mateix director i els articles valoratius de dos
experts, Josep M. Pascual i Joaquim Brugué, que ja s’havien remès als membres del Consell
Directiu. Finalment, en un annex, es recullen els participants als diferents òrgans i comissions
del Pla Estratègic, així com una relació de totes aquelles persones que d’una manera o altra han
participat en l’elaboració del Pla al llarg d’aquests dos anys i mig del procés. Tal com ja havia
explicat en la reunió anterior, els textos també es presenten amb una traducció al castellà i a
l’anglès, atès que la funció de la publicació és també donar a conèixer l’experiència de
Granollers més enllà de la nostra ciutat.

A continuació presenta el director de l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament
Econòmic de la Diputació de Barcelona, Ramon Ruiz, a qui s’ha convidat a la reunió d’avui per
fer un balanç del procés, atenent a la seva experiència en planificació estratègica, el
coneixement dels diferents plans estratègics que s’estan elaborant al conjunt de la província de
Barcelona (als quals aquesta oficina dóna suport) i el seguiment directe que ha realitzat del
procés d’elaboració del II Pla Estratègic de Granollers.
Ramon Ruiz exposa les condicions que creu que ha de reunir l’elaboració d’un Pla Estratègic i
que, a parer seu, ha complert el II Pla Estratègic i que per això l’ha posat sovint com a exemple
de bones pràctiques. En destaca la participación ciudadana, que s’ha portat a terme per mitjà de
diferents fórmules, i el lideratge integrador que n’ha exercit l’alcalde. Diu que Granollers ha
optat per la metodologia dels plans anomenats de segona generació, que valoren de manera
destacada la governança i la creació de complicitats entre els diferents agents econòmics i
socials de la ciutat, però que al mateix temps ha plantejat molts projectes de futur (47). Tot i que
són projectes que afecten àrees molt diverses de la ciutat, tenen un fil conductor amb la visió de
futur de Granollers com a ciutat educadora, el que significa una aposta per un model de ciutat.
Com a recomanació, diu que en el procés d’execució del Pla compti amb una supervisió tècnica
que permeti avaluar el desenvolupament dels projectes i la seva adequació a les circumstàncies
que són canviants, que comportaran canvis en el desenvolupament dels projectes i en la seva
priorització.
3. Precs i preguntes.
L’alcalde i president del Consell Directiu, Josep Mayoral, que ja s’ha incorporat a la reunió obre
el torn obert de paraules.
José Luis Caña es refereix a l’impacte que la crisi econòmica tindrà sobre el desenvolupament
del Pla. Demana a Ramon Ruiz, en tant que expert, quina és la seva recomanació per afrontar
aquesta situació.
Ramon Ruiz diu que, malgrat la situació de crisi, cal continuar vetllant pel desenvolupament del
Pla. No és tant important el seu compliment íntegre com assegurar un seguiment i avaluació del
Pla que permeti la capacitat de reacció devant les noves circumstàncies, així com també el
consens del Consell Directiu per adoptar els canvis necessaris.
Joan Bellavista diu que es sent satisfet d’haver contribuït a l’elaboració del Pla i vol fer constar
en acta l’agraïment al director i a l’equip tècnic pel treball que han realitzat, que considera
metodològicament impecable. Creu també que tot i que el Pla s’hagi definit a partir de la idea de
ciutat educadora, té un abast molt ampli i que, tal com apuntaven les intervencions que l’han
precedit, en l’execució del Pla caldrà prioritzar.
Jordi Planas referma la mateixa idea i diu que la priorització ja s’ha començat a fer amb el
Document de primers compromisos d’acció.
Joan Bellavista insisteix que es refereix no només a una priorització conceptual, que també era
molt important de fer, sinó també en relació a la disponibilitat de recursos i a les circumstàncies
i oportunitats.
Josep Mayoral vol agrair una vegada més la tasca desenvolupada pel director del Pla durant tot
el procés d’elaboració i invita als diferents grups municipals que sorgeixin de les eleccions
municipals del proper 22 de maig a continuar el procés.
El president del Consell Directiu aixeca la sessió a les 20:35 h.

