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ACTA CONSELL DE CIUTAT 

 

Plenari de constitució 

Data: 14 de novembre de 2016 

Lloc: Sala Francesc Tarafa (c. Corró 47-49) 

Hora: 19h 

Durada: 1h 

 

Assistents 

AMPA IES Granollers. Representada per Maria 
Dolores Saiz Garcia 

Associació de Veïns Girona Centre. 
Representada per Ricard Saurí 

Associació de Makadougou Hero ONG. 
Representada per Eugeni Fernández 

Associació de Veïns Tres Torres. 
Representada per Henry Portocarrero 

Associació LindyFrogs Granollers. Excusa 
assistència Jordi Garcia, que delega en Agustí 
Roure. 

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

Creu Roja Granollers. Representada per Xavier 
Guàrdia 

Associació de Veïns Joan Prim Centre. 
Representada per Maria Cristina Tarrés 

Confederació Nacional del Treball. 
Representada per Genís Ferrero 

Associació de Veïns Can Bassa. Representada 
per Joan Valero 

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

Associació de Veïns del Congost. 
Representada per Juan Antúnez 

 

Coral Albada de la Parròquia Sant Esteve de 
Granollers. Representada per Ester Lara 

Rudy Benza. PSC-CP. 

Associació de Disminuïts Intel•lectuals. 
Representada per Maria Alcaraz Ruiz 

Àlex Sastre. CiU. 

Associació Amics de l'Àfrica. Representada per 
Gabi Moto 

Dolors Martínez. ERC-AG-AM. 

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

Roberto Carmany. Cs. 

Oriol Altimira Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA. 

 

 

Amadeu Barbany Jose Maria Moya. PP 

Montse Barceló Óscar Alarcón 
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Marta Estrada José Luis Casalderrey 

 

Fina Jerez Luis Melé  

 

David Lorente Emilio Romero  

 

Martí Nadal Moussou Sylla 

 

Anna Pi Juana Mari Pascua 

 

Angelica Toledo  

 

Josep Mayoral. President. 

Sergi Morera. Tècnic municipal i Secretari. Alba Barnusell. 1a Tinent d’alcalde. 

Rosa Andreu. Tècnica municipal  

 

Excusen la seva assistència: Gemma Corbera, Santi Puig 

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Marlon Isaac Martínez (ciutadà), Associació 
LindyFrogs. 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda de l’alcalde 

L’alcalde, Josep Mayoral, dóna unes paraules de benvinguda als membres del Consell de 
Ciutat (extracte): 

“El màxim òrgan de participació ciutadana, que complementa, acompanya i es coordina amb el 
treball que es duu a terme des d’altres consells sectorials i territorials. Un òrgan que amplia els 
espais de diàleg i interacció que ja existeixen a la ciutat. Compost per 45 persones que s’han 
compromès a dedicar una part del seu  temps per treballar en propostes per la ciutat. Un  
Consell  que  està  compost  per  persones  diverses,  algunes  en  representació dels grups 
polítics representants al consistori. D’altres representants de les entitats de la ciutat i de les 
entitats veïnals. A més,  el ple municipal va nomenar 10 persones  expertes en àmbits diversos. 
Que aportaran la seva visió, el seu coneixement i la seva experiència en la millora de la ciutat.I  
també  10  ciutadans,  5  homes  i  5  dones,  triats  per  sorteig,  que  han  acceptat contribuir 
en aquesta iniciativa. Que estic segur que treballaran amb rigor i seriositat, aportant el seu 
coneixement i generant consens ciutadà en temes d’interès general. Totes elles persones que 
s’estimen la ciutat i treballaran perquè el futur sigui millor per a tothom. Gràcies per acceptar 
participar-hi. Estic segur que fareu una gran feina. Un Consell que ha d’esdevenir un factor  
estratègic  de  la  transformació  permanent de la ciutat. Que  respon  a  la  voluntat  de  
continuar  aprofundint  en  la  implicació  de la  societat granollerina en la construcció del futur 
de la ciutat. Perquè les millors decisions són aquelles que es prenen parlant, les que resulten 
de processos compartits entre el govern i la ciutadania. En aquesta ciutat ho sabem, perquè en 
tenim bons exemples: com ara la presència dels veïns en la transformació física de la ciutat. O  
els espais de coresponsabilitat que han generat iniciatives d’èxit com el Consell Escolar  
Municipal,   que   ha   liderat   iniciatives   com   el   voluntariat  educatiu  o   la planificació 
escolar. O el Consell Econòmic i Social, que ha promogut les mesures del Pla de xoc. També el 
consell directiu del Pla Estratègic. Perquè els projectes de ciutat han de respondre als 
interessos col·lectius,a la suma de voluntats i d’objectius de tothom.  
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L’objectiu és debatre sobre temes estratègics de ciutat. Com ho fem sempre, en totes les taules 
i espais de participació que ja existeixen i de les quals molts vosaltres ja formeu part”  

L’alcalde dóna la paraula a la primera tinent d’alcalde, Alba Barnusell, perquè expliqui el 
funcionament i les principals línies de treball del Consell de Ciutat. 

 

2. Funcionament i pla de treball 

Alba Barnusell explica el funcionament i alguns dels projectes en que es pot treballar des del 
Consell de Ciutat seguint el següent document, entregat conjuntament amb el Reglament del 
Consell de Ciutat i la Llista de membres del Consell als assistents a la reunió: 
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En el decurs de la presentació fa referència a que els temes de treball del Consell es decidiran 
en plenari. Així mateix, s’explica que els membres poden fer propostes de temes de treball per 
a la propera reunió del mateix que es farà el 6 de febrer de 2017. 

Acabada la presentació, passa la paraula als membres perquè es presentin molt breument. 

 

3. Presentació membres del Consell.  

En aquest punt, cada membre del Consell es presenta. La voluntat de treballar pel Consell i 
d’aportar coneixement i experiència al mateix és generalitzada. 

 

3. Altres 

Els assistents omplen un full de d’autorització al tractament de dades a la web. 

La propera reunió es farà el 6 de febrer de 2017 a les 19h. 

 

Acords i compromisos 

 

Data Acord Responsable 

27/01/2016 Convocatòria propera reunió Oficina tècnica 

 

 


