ACTA CONSELL DE CIUTAT
Plenari de constitució
Data: 6 de febrer de 2017
Lloc: Sala polivalent Gra (pl. Porxada 8)
Hora: 19h
Durada: 1,5h

Assistents
AMPA IES Granollers. Representada per Maria Associació
de
Veïns
Girona
Dolores Saiz Garcia
Representada per Ricard Saurí

Centre.

Associació de Makadougou Hero
Representada per Eugeni Fernández

Torres.

ONG. Associació
de
Veïns
Tres
Representada per Henry Portocarrero

Associació
LindyFrogs
Granollers. Associació de Veïns Can Bassa. Representada
Representada per Jordi Garcia i Agustí Roure. per Joan Valero
Creu Roja Granollers. Representada per Xavier Associació
de
Veïns
del
Guàrdia
Representada per Juan Antúnez

Congost.

Associació Averroes per al Desenvolupament i Rudy Benza. PSC-CP.
la Comunicació. Representada per Nor Eddine
Ben Zerrouk
Coral Albada de la Parròquia Sant Esteve de Àlex Sastre. CiU.
Granollers. Representada per Ester Lara
Associació
de
Disminuïts
Intel•lectuals. Dolors Martínez. ERC-AG-AM.
Representada per Eugenio Parra
Associació Amics de l'Àfrica. Representada per Jordi Pavón. Cs.
Gabi Moto
Associació d'Empresaris i Propietaris dels Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA.
Polígons Industrials el Congost i Jordi Camp.
Representada per Sara Martínez Riera
Oriol Altimira

Jose Maria Moya. PP

Amadeu Barbany

Óscar Alarcón

Montse Barceló

José Luis Casalderrey

Marta Estrada

Luis Melé

Gemma Corbera

Santi Puig
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David Lorente

Moussou Sylla

Martí Nadal

Juana Mari Pascua

Anna Pi

Josep Mayoral. President.

Angelica Toledo

Alba Barnusell. 1a Tinent d’alcalde.

Sergi Morera. Secretari.

Rosa Andreu.
Comunitària.

Cap

de

servei

d’Acció

Assisteix com a convidat al Plenari Fernando Pindado. Comissionat de Participació Ajuntament
de Barcelona.
Excusen la seva assistència: Emilio Romero (ciutadà), Maria Cristina Tarrés en representació
de l’Associació de Veïns Joan Prim Centre, Joan Estapé en representació de l’Associació de
Veïns Sant Julià de Palou
No assisteixen i no excusen la seva assistència: Marlon Isaac Martínez (ciutadà), Genís Ferrero
(CNT)
Ordre del dia:
1.

Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de ciutat 14 de novembre de 2016
L’acta de la sessió anterior ha estat enviada conjuntament amb la convocatòria i no es
llegeix en la sessió. S’aprova per unanimitat dels assistents.

2.

Proposta de Comissions de treball
L’Ajuntament de Granollers proposa iniciar la feina del Consell de ciutat constituïnt dues
Comissions. S’explica que si els membres tenen propostes sobre les Comissions de
treball (persones amb coneixement expert, nous temes) cal que les facin arribar a
l’Oficina Tècnica perquè es vagi programant l’activitat del Consell.
Es recorda que les Comissions del Consell són obertes a la participació d’experts i als
membres, que es poden apuntar a les comissions que vulguin. La inscripció es farà a
través de l’Oficina tècnica la setmana següent a la celebració del plenari.
La proposta és que l’any 2017 es tractin en Comissió dos temes: Civisme i convivència
i Participació. La Comissió de Convivència i civisme té l'objectiu de fer propostes de
millora en àmbits relacionats amb la Convivència i el civisme a la ciutat. La Comissió de
Participació té l'objectiu de revisar el model de participació de l'Ajuntament de
Granollers i fer aportacions a la proposta de Reglament de Participació de l’Ajuntament
de Granollers
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Per tal que els membres del Consell puguin conèixer d’antuvi el contingut de les
comissions l’ordre del dia ha inclòs la intervenció de Rosa Andreu i Fernando Pindado
sobre les matèries proposades per l’Ajuntament de Granollers. A continuació es
resumeix el contingut de les seves intervencions.
Civisme i convivència. Presentació a càrrec de Rosa Andreu, cap de servei
d’Acció Comunitària
En primer lloc, s’expliquen els objectius del Pla de civisme i convivència, que són:
a. Promoure els valors de ciutadania, el respecte als drets individuals i col·lectius i
l’exercici dels deures ciutadans, i l’adopció d’actituds cíviques de respecte als béns
i espais públics i privats de la ciutat, mitjançant accions educatives i de
sensibilització social.
b. Facilitar una resposta municipal ràpida i adient a les diferents queixes i
suggeriments expressats a l’Ajuntament pels ciutadans/nes i les comunitats en les
seves diverses formes.
c.

Promoure la convivència positiva i la resiliència entre la ciutadania a nivell
individual i grupal mitjançant accions que propiciïn el coneixement i la col·laboració
mútues i l’acció col·lectiva participativa en el territori.

d. Prevenir els conflictes de convivència entre la ciutadania, mitjançant la seva
identificació precoç, amb accions educatives i/o de dissuasió o sanció de
comportaments incívics, i accions de rehabilitació/reparació en casos de
comportaments incívics sancionats judicialment. Mediar en la gestió de conflictes
entre ciutadans/nes i comunitats per aconseguir la seva resolució pacífica
En segon lloc, s’explica què fa el Grup de treball de Convivència i Civisme creat l’any
2009 i format per una quinzena de tècnics/ques de diferents serveis municipals.
S’indica que el seu objectiu és coordinar i crear les accions necessàries per promoure
la bona convivència i el civisme a la nostra ciutat. Com a principals resultats de la feina
del grup, es destaquen l’Ordenança d'Espais d'ús públic i civisme (aprovada al ple del
mes de maig de 2010), el Pla d'Actuació pel Civisme i la Convivència, format per 65
accions (aprovat per Junta de govern local el desembre de 2010) i el Model intervenció
comunitats de veïns (adaptació model Pla de barris Congost).
S’indica que el Pla de Convivència i civisme continua vigent i s'actualitza cada any.
Per últim, es detallen accions que es fan, com ara la Campanya pel civisme, els tallers
a les escoles, les intervencions a les associacions de veïns i la gestió de queixes i
suggeriments.
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Model de participació i reglament. Contextualització a càrrec de Fernando
Pindado
Fernando Pindado fa una reflexió que matisa la importància de l’aspecte normatiu, fent
incidència en les obligacions però també en la responsabilitat. Explica que la norma no
fa la cosa, però que ha de ser el punt de partida per a la participació.
Fa referència a que l’Ajuntament de Barcelona es planteja la participació com una part
del tot. Parla de Sinécdoque, de la designació d’una cosa amb el nom d’una altra
aplicant al tot el nom d’una de les seves parts o a l’inrevès. P.ex. quan es veu un remat
de 100 xais es sol dir de 100 caps i ningú pensa en 100 caps sense cos. Quan es parla
de participació, en certa manera, es fa sinécdoque de democràcia. Es pren la part pel
tot però, a vegades, a les institucions, la participació queda separada. El que cal fer és
intentar millorar el sistema democràtic en el seu conjunt. Per fer-ho l’Ajuntament de
Barcelona es planteja una millora dels canals de comunicació i regular en el Reglament
tres àmbits: participació cívica, participació a l’àmbit comunitari i participació política.
a. La participació cívica es produeix per a la millora dels serveis públics. Consisteix,
per exemple, en respectar els espais públics, separar residus, utilitzar els canals de
queixes i reclamacions per millorar el transport, l’escola o altres serveis públics. És
molt important entendre que el motor d’aquesta participació és l’interès particular
legítim i que la resposta a aquestes queixes sol ser una resposta tècnica. aquesta
forma, la intervenció del nivell polític es produeix en molt estranyes ocasions.
b. Àmbit comunitari. En aquest apartat es parla del que passa quan es participa
conjuntament amb altres persones: formant part d’una associació, posant-se
d'acord amb altres per desenvolupar un projecte social, econòmic, cultural,
esportiu...En definitiva, quan es crea comunitat, capacitat d'acció, capital social i
quan es tenen unes experiències significatives compartides i de les que poden
néixer projectes que van més enllà de l’interès purament personal. Malgrat que
l’àmbit comunitari no sempre té relació amb la política, és molt important que hi
hagi molts grups de "nosaltres" perquè amb aquestes xarxes socials es poden
construir noves idees.
c.

Un últim àmbit a regular és la participació política. Entesa com a processos,
consells o consultes populars. Aquest tipus de participació es dirigeix a incidir,
influir, provocar, construir, dialogar i participar com a subjecte polític. En aquest
tipus de participació la consecuència afecta a tota la ciutadania. Hi ha molts
governs del món que es conformen amb la participació individual, la participació
cívica, que no discuteix el nucli essencial de la política i la finalitat que es
persegueix amb la seva intervenció. Atès que la política implica exercici de poder,
que suposa que les decisions polítiques s’imposen a totes les persones estiguin o
no d’acord amb el que es decideix, és important que els canals de participació
ciutadana siguin clars i eficaços.

Per tractar aquests tres àmbits cal incorporar a un Reglament de participació tres
elements clau que donin garanties i fiabilitats al sistema. En definitiva, es tracta que la
política millori el sistema democràtic fent que la participació sigui alguna cosa més que
participar en òrgans, fòrums, processos, etc. Cal no reduir la participació a aquests
canals a l’hora que es treballa per:
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a. Invertir motors que promouen els canals de comunicació. Això vol dir,
coresponsabilitzar, fer servir iniciativa ciutadana
b. Clarificar canals de participació
c.
3.

Posar en marxa canals de consulta directa

Projectes a valorar pel Consell durant l’exercici 2017
Es comenta que els membres del Consell de ciutat seran convidats a conèixer i a
participar en diferents projectes estratègics per a la ciutat, sempre que vulguin, i se’n
destaquen quatre que s’estan iniciant aquest any 2017. Propostes que es posaran a
consideració del Consell de Ciutat, per a la seva acceptació:
Model comercial. 10 propostes estratègiques elaborades pel Fòrum de comerç
Els membres del Consell de ciutat podran incorporar els seus punts de vista a la
reflexió sobre el model comercial que s’està fent en el marc del Fòrum del comerç.
Actualment el Fòrum de comerç treballa amb un document base, que caracteritza la
ciutat a nivell comercial (marc legal, estadísiques, característiques d’urbanisme
comercial, etc). Quan es tingui una proposta de document es proposarà una trobada
amb els membres del Consell de ciutat.
Segona corona urbana. Proposta d’actuació del pla estratègic
El Pla Estratègic de Granollers ha decidit constituir una comissió per reflexionar sobre
la segona corona urbana. En els darrers anys, s’ha fet un esforç molt gran de
remodelació del centre històric, amb l’increment de l’extensió de l’illa de vianants, i
alhora un treball urbanístic i de cohesió en cadascun dels barris, que cal completar i
unir.
La idea de treball és conèixer com millorar les zones d’eixample que envolten aquest
centre històric i que connecten amb altres centralitats i zones de places i equipaments,
és a dir, de la segona corona urbana, ampliant els espais de passeig, i millorant el
disseny, l’accessibilitat i la qualitat dels espais públics urbans. El disseny d’aquests
espais ha de tenir com a consideració fonamental l’ús social i, per determinar-lo, és
imprescindible la participació ciutadana.
A Granollers s’han portat a terme alguns projectes molt interessants de participació dels
infants en el disseny d’àrees urbanes, que caldria estendre a altres col·lectius. El
disseny dels espais públics ha de fomentar la barreja i la convivència d’usos dintre de la
trama urbana per afavorir la interacció social i la creativitat, així com la qualitat de vida, i
convertir la ciutat en una plataforma atractiva de relació social, econòmica i cultural. Un
dels elements a considerar, serà l’eliminació de barreres entre el centre urbà i els
barris, relligant la trama urbana del conjunt de la ciutat, millorant el paisatge urbà i
vetllant per a una millor convivència entre els vianants i els vehicles.
Es proposa que el Consell de ciutat faci aportacions al document de les conclusions de
la comissió del Pla estratègic, i a petició del director del Pla estratègic, es convidarà
experts del Consell de ciutat a donar la seva opinió dins la mateixa comissió de treball.
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Economia innovadora. Proposta d’actuació del pla estratègic
El Pla Estratègic de Granollers treballarà en comissió l’àmbit econòmic des del punt de
vista del foment de l’activitat innovadora. L’administració pública ha de ser proactiva en
el suport a l’activitat empresarial innovadora, però al mateix temps és essencial la
participació en aquestes iniciatives de les organitzacions empresarials vinculades al
territori, així com la consolidació de les xarxes de cooperació empresarial i que
persones compromeses liderin els projectes transformadors. Treball de cooperació
públio-privada.
D’aquesta comissió n’haurà de sortir un conjunt de propostes encaminades a donar
impuls a l’economia innovadora.
Es proposa que el Consell de ciutat faci aportacions el document amb les conclusions
de la Comissió del Pla estratègic i, a petició del director del Pla estratègic, es convidarà
experts del Consell de ciutat a donar la seva opinió dins la Comissió.
Pla de mobilitat
Es proposa convidar als membres del Consell de ciutat a les sessions participatives del
Consell de mobilitat, que farà propostes per incloure en l’ aprovació del nou Pla de
mobilitat durant aquest 2017
4.

Invitació a la sessió de seguiment de PAM
S’explica que la presentació del seguiment del Programa d'Actuació Municipal es farà a
principis de març i es farà arribar la convocatòria als membres del Consell de ciutat
perquè puguin participar a la sessió.

5.

Calendari 2017
A nivell de planificació, es preveu que les Comissions es reuneixin a partir del mes de
març. La primera sessió de les Comissions anirà enfocada a fer un diagnòstic i una
reflexió conjunta i s’hi recolliran les primeres impressions dels membres de la comissió.
A partir d’aquí, es construiran i recolliran propostes per incloure al Reglament de
Participació i al Pla de Civisme i Convivència.
L’objectiu de les Comissions ha de ser tenir un primer document el 29 de maig, data en
que es preveu que es faci el Plenari.

6.

Torn obert de paraules
S’ha consultat si es poden fer propostes de comissions de treball, a la qual cosa s’ha
contestat afirmativament.
S’ha preguntat per bones pràctiques en l’àmbit de Reglaments de participació.
Fernando Pindado, més que donar una referència local, ha recomanat ser pràctic i
intentar no redundar en àmbits ja regulats en llei, com ara el dret de petició o el dret
d’accés a la informació i transparència.
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S’ha comentat la importància que poden tenir Guies ciutadanes per aprendre a exercir
drets cívics, com muntar una associació. També s’ha demanat explicar bé quins són i
per què serveixen els canals de comunicació amb l’Ajuntament. Els membres tenen la
percepció que la ciutadania els desconeix.
El membre José Luis Casalderrey ha proposat parlar sobre el tema d’habitatge, que
considera important. Des de l’Ajuntament s’ha explicat que s’està treballant el Pla
d’habitatge i que es podria incorporar la visió ciutadana en la redacció d’aquest pla.
Acords i compromisos

Data

Acord

Responsable

09/02/2017

Enviar
informació
sobre Oficina tècnica
comissions
i
sol·licitar
inscripció als membres

17/02/2017

Inscripció a comissions

Membres del consell

01/03/2017

Invitació seguiment PAM

Protocol

Març 2017

Creació de la Comissió de Oficina tècnica
participació

Març 2017

Creació de la Comissió de Oficina tècnica
convivència i civisme

Març-Abril-Maig 2017

Dinamització comissions

19/05/2017

Recull propostes de noves Oficina tècnica i membrees del
Comissió
Consell

19/05/2017

Convocatòria proper Plenari

Oficina tècnica

Oficina tècnica
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