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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU 
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS 
 
 
Sessió del Consell Directiu: 1/13  
Dia: dimarts, 14 de maig de 2013 
Hora: 19:00 h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers 
 
Ordre del dia:   
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

2. Seguiment dels projectes prioritzats pel Consell Directiu: 
4.1.2. Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la 
comarca 
2.1.2. Foment de l’activitat empresarial innovadora 
3.1.2. Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població 
3.2.3. Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats 

3. Precs i preguntes 
 
Assistents: 
 
Josep Mayoral, alcalde de Granollers, president; Carme Garrido, regidora del Pla Estratègic;  Albert 
Camps, 4t tinent d’alcalde i regidor de Programació; Ignasi Valls, Consell Comarcal del Vallès Oriental; 
Carles Ayats, Cambra de Comerç; Teresa Batlles i Montse Caussa, Associació de Comerciants Gran 
Centre de Granollers; Òscar Riu, UGT Vallès Oriental-Maresme; Gonzalo Plata, CCOO Vallès Oriental-
Maresme; Jordi Guimet, Delegació de Granollers de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya; Ricard 
Caussa, Associació Cultural de Granollers; Josep Maria Moyano, Federació d’Associacions de Veïns de 
Granollers; Rafael Lledó, Fundació Hospital Asil de Granollers; Josep Pujadas, Club Balonmano 
Granollers; Alba Barnusell, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya; Àlex Sastre, Grup 
Municipal de Convergència i Unió; Javier Rojas, Grup Municipal Partit Popular;  Josep Casasnovas, 
Grup Municipal d’ICV-EUA; Pep Mur, Grup Municipal d’Acció Granollers. 
 
Joan Bellavista, coordinador del Pla Estratègic; Carme Barbany, cap de l’Àrea de Planificació 
Estratègica i Ciutadania, que actua com a Secretària. 
 
Han excusat l'assistència: Joaquim Colom, Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental; Eduard 
Navarro, Casal del Mestre de Granollers i Vallès Oriental; Mercè Relats, Càritas Diocesana. 
 
 

1.1.1.1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 
El president del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió i dóna la benvinguda. No hi ha esmenes a l’acta 
de la sessió anterior i queda aprovada. 
 
A continuació dóna la paraula al coordinador del Pla estratègic, Joan Bellavista. 
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2.2.2.2. Seguiment dels projectes prioritzats pel Consell Directiu 

 
Joan Bellavista pren la paraula i recorda quins són els projectes prioritzats: 
 

• Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca 

• Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població 

• Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats  

• Foment de l’activitat empresarial innovadora 
 
Aquests projectes s’han treballat en les comissions que es van crear específicament per a 
desenvolupar-los,  amb la idea de tirar endavant alguns projectes que siguin viables tant tècnicament 
com econòmica. 
 
Tot seguit detalla en quin punt es troben: 
 
Formació Professional en relació amb les empreses 

 
Joan Bellavista explica que, per tirar endavant aquest projecte, l’Ajuntament ha contractat Mercè 
Chacón, gran coneixedora del sector. El projecte BAULA és un projecte de mediació entre l’Empresa i 
el Sistema de Formació professional i superior per a la millora de la inserció laboral dels joves. 
L’encàrrec és desenvolupar una 1a fase pilot.  
 
Tal i com s’explica en el document que es va enviar juntament amb la convocatòria, el projecte tracta 
de posar en relació la empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu, de manera que 
aplicant un model d’interrelació entre ambdues aconseguim que es redueixi l’atur juvenil, que 
s’incentivi la inserció laboral dels joves i que experimentem amb els nous instruments que propicia la 
nova reforma laboral.  
 
La Fase que s’està desenvolupant és la Fase pilot i estudi de viabilitat al Sector de l’automoció. 
Aquest sector va ser elegit pels experts que formaven part del grup de Treball, ja que és el que més 
necessitats, possibilitats i oportunitats presenta a la comarca del Vallès Oriental. A més, la legislació 
propicia poder tirar endavant per aquest camí, ja que la Generalitat promou una llei de la FP. 
 
Joan Bellavista recalca que es tracta d’un projecte tècnicament complex, ja que cal un coneixement 
acurat de l’entorn jurídic-normatiu i l’assessorament requereix expertesa. Anuncia la presentació 
dels resultats en una Jornada prevista per al 4 de juny. 
 
Tot seguit, dóna més detalls de la feina que s’està fent: s’han preparat dossiers informatius sobre el 
marc normatiu, s’han fet enquestes i entrevistes personals amb les empreses per tal de conèixer les 
seves necessitats, s’ha establert una metodologia de treball amb centres educatius. A més, s’han 
establert contactes permanents amb patronals, sindicats, el Consell de la FP, i els tres centres que fan 
FP a la ciutat: Escola Municipal del Treball, IES Carles Vallbona i Educem. Pel que fa a les visites a les 
empreses, destaca la bona acollida de les que són d’origen alemany, que mostren la seva bona 
disposició a treballar amb aquest model.  
 
Després d’uns mesos de treball i de moltes entrevistes, la reflexió que sorgeix és que calen processos 
d’assessorament per a dur a terme aquest nou model, ja que la FP dual necessita més hores de 
formació a les empreses. També cal destacar la necessitat de disposar d’eines per reconvertir 
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treballadors afectats per EREs. La formació augmentaria les possibilitats de reubicació d’aquestes 
persones en noves línies de treball. 
 
Com a línies a desenvolupar en el futur, destaca les següents: 

- Analitzar les competències dels llocs de treball 
- Transferència de coneixement pràctic cap a coneixement i formació complementària 
- Establir FP dual en escoles, com a model estratègic cap on ha de tendir la FP, que ha 

d’anar lligada als canvis que estan fent les empreses. 
 
Jordi Guimet intervé per preguntar sobre el finançament dels gestors i com s’aconseguirà que el 
servei sigui autosuficient i quins tipus de contractes es faran. 
 
Joan Bellavista diu que no té resposta encara sobre com fer autosuficient el servei, però que hi ha 
diverses possibilitats: es pot organitzar a les escoles, a través d’entitats (sindicats o patronals), o a 
través d’una empresa de serveis. Caldria fer una prova de servei d’assessorament per saber si és 
possible l’autofinançament. Recorda que la Jornada del proper dia 4 s’ha preparat per donar resposta 
a totes aquestes qüestions.  
 
Òscar Riu comenta que els agents socials van llançar una proposta d’incloure dins el Pla de xoc de 
Granollers la certificació i reconèixer la FP. Hi ha persones que els falta molt poc per obtenir una 
acreditació i amb això podrien tenir-la. També pot ser interessant per a les empreses, perquè si 
tenen els treballadors amb certificats oficials poden obtenir les acreditacions ISO que requereixen. 
 
Projecte d’adequació dels serveis sanitaris públics  

 
Joan Bellavista explica que aquest projecte es troba en fase de “brainstorming”, però que es tracta 
de millorar les capacitats del ciutadà per tal que actuí com a agent de salut, en aquells àmbits que no 
fa el professional de la salut.  
 
Actualment s’està treballant per identificar possibles poblacions diana i ha sorgit una oportunitat per 
tirar-lo endavant gràcies al conveni que té l’Hospital de Granollers amb la Universitat Internacional 
de Catalunya. La Universitat està preparant un màster en gestió de la innovació en l’àmbit de la salut 
i es podria aprofitar per plantejar-ho com a projecte de recerca del màster.  
 
Projecte d’adequació dels serveis socials 

 
Joan Bellavista explica que en els treballs de la Comissió es va arribar a un acord unànime que el fil 
conductor hauria de ser un projecte de voluntariat. Això coincideix amb els resultats de les 
entrevistes personals que ha fet, que també han detectat aquesta necessitat. 
 
A més, hi ha un element d’oportunitat: ha crescut la predisposició a ser voluntari, segurament a 
causa del context de crisi que vivim que l’ha fet créixer. Tot seguit fa un repàs als punts principals del 
document que s’ha lliurat. 
 
S’ha fet una anàlisi de diferents models de gestió del voluntariat i l’opció que sembla més adient és 
un model de participació, amb la societat civil com a actor principal, en que l’Ajuntament actua com 
a facilitador, posant a disposició un punt d’informació i dinamització del voluntariat. En els propers 
mesos es treballarà en aquest projecte. 
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Joan Bellavista informa d’altres activitats que s’han dut a terme vinculades al Pla estratègic: 
participació en el grup de treball d’smart cities de l’Ajuntament, reunions amb els diversos òrgans i 
visites i entrevistes amb agents econòmics i socials. 
 

3.3.3.3. Precs i preguntes 

 

Josep Mayoral presenta el nou secretari de CCOO Vallès Oriental-Maresme, Gonzalo Plata, que ha 
assumit recentment el càrrec i s’incorpora com a membre del Consell Directiu. 

L'alcalde aixeca la sessió a les 19.55 hores 

 

 


