Acta del Consell de Ciutat
Plenari
Data: 2 de juliol de 2018
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6, segona planta)
Hora: 19h
Durada: 1h 50min
Assistents
Creu Roja Granollers. Representada per
Xavier Guàrdia
Associació
Averroes
per
al
Desenvolupament i la Comunicació.
Representada per Nor Eddine Ben Zerrouk

Associació Amics de l'Àfrica. Representada
per Gabi Moto
Associació d'Empresaris i Propietaris dels
Polígons Industrials el Congost i Jordi
Camp. Representada per Sara Martínez
Riera
Coral Albada de la Parròquia St.Esteve de Associació de Veïns Tres Torres.
Granollers. Ester Lara.
Representada per Henry Portocarrero
Associació
de
Veïns
Joan
Prim. Sílvia Badia
Representada per Maria Cristina Tarrés
Emilio Romero
Óscar Alarcón
Luis Melé Florensa
David Lorente
Amadeu Barbany
Anna Pi
Marta Estrada
Gemma Corbera
Oriol Altimira
Rudy Benza. PSC-CP.
Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA.
Àlex Sastre. PDeCAT.
Índic (dinamitzadors comissions). Manel i Gerent de l’Hospital General de Granollers.
Marc.
Rafael Lledó, acompanyat de dues
persones.
Josep Mayoral. President.
Rosa Andreu. Cap de servei d’Acció
Comunitària.
Gemma Roquet. Secretària.
Montserrat Garriga: cap de servei de
Comunicació de l’Ajuntament
Excusen la seva assistència: Joan Estapé (AVV Sant Julià-Palou), Joan Valero (AVV Can
Bassa), Juan Antúnez (AVV Congost), Fina Jerez, Montse Barceló, Santi Puig i Alba Barnusell.
No assisteixen i no excusen la seva assistència: Ricard Saurí (AVV Girona Centre), Angelica
Toledo, Moussou Sylla, Marlon Isaac Martínez, Antonio Broto/Genís Ferrrero (CNT), Eugeni
Fernández (Associació de Makadougou Hero ONG), Eugenio Parra (Associació de Disminuïts
Intel·lectuals), Jordi Garcia (Associació LindyFrogs Granollers), Maria Dolores Sáez (AMPA IES
Granollers), Martí Nadal, Dolors Martínez (ERC), Jordi Pavón (C’s), José Maria Moya (PP).
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Ordre del dia
El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió passant 10 minuts de l’hora
prevista. L’obertura s’endarrereix perquè es prenen algunes declaracions a la Gemma
Corbera i a Josep Mayoral.
1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 19 de febrer del 2018.
Com que no hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior, l’acta queda aprovada.
2. Intervenció del Gerent de l’Hospital General de Granollers, el Dr. Rafael Lledó.
Dóna pas Josep Mayoral, agraint la visita del Gerent.
Rafael Lledó agraeix en primer lloc la participació d’alguns dels membres del Consell de
Ciutat en el procés d’elaboració del nou Pla Estratègic de l’Hospital, i a continuació fa
una presentació dels resultats obtinguts presentant els objectius del nou Pla i algunes
dades referents a l’Hospital, als seus usuaris i als professionals que hi treballen.
El Pla va ser elaborat amb les aportacions dels membres del Patronat de l’Hospital,
l’equip directiu, els comandaments, membres de comissions i comitès de treball, més de
200 professionals que treballen al centre i representants de la ciutadania. Els 8 objectius
estratègics definits són:
- Adaptar-se a les necessitats dels pacients i usuaris.
- Atenció integral amb qualitat i seguretat.
- Incentivar, retenir i atraure el talent.
- Optimització de la gestió per consolidar la sostenibilitat.
- Avançar en grans projectes i aliances.
- Incorporar la cultura digital per millorar l’eficiència.
- Potenciar la formació, recerca, innovació, docència, etc.
- Adaptar-se a les formes de comunicació i de Responsabilitat Social Corporativa.
S’obre un torn de preguntes i intervé Josep M.Gontan. Agraeix en primer lloc la
participació oberta a la ciutadania i planteja algunes preguntes al Dr.Rafael Lledó.
3. Seguiment de l’activitat de les comissions de treball de Participació, Mundial Femení
d’Handbol 2021 i Promoció de ciutat. Presentació a càrrec de Josep Mayoral.
a) Comissió de Participació. Rosa Andreu.
La Rosa Andreu fa un recordatori de les fases dels pressupostos i destaca les 150
propostes, de les quals van ser favorables 80, i 64 van arribar al procés de votació
(després d’agrupar les 80).
Destaca el paper actiu dels membres de la Comissió de Participació del Consell de
Ciutat, des d’on es van definir els projectes que rebien 1,5 punts per vot i es van
pensar estratègies per augmentar la participació (la qual va arribar a 1.333 vots i al
2,58% del cens).
Josep Mayoral també en subratlla el paper definidor que han tingut els membres del
Consell de Ciutat al llarg del procés.
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b) Comissió Mundial Femení d’Handbol 2021. Oriol Altimira i Anna Pi.
L’Anna i l’Oriol expliquen les 12 propostes que s’han formulat des de la Comissió.
o Aprofitar les escoles per fer diverses activitats
o Crear un grup de voluntaris/ies de la ciutat
o Creació d’una fanzone
o Creació d’una fira de sponsors
o Aliança amb la Roca Village i el Circuit
o Organitzar partits d’handbol en llocs poc habituals
o Decorar els aparadors de la ciutat
o Transport públic gratuït durant els dies del Mundial
o Decoració de carrers
o Oferir packs turístics vinculats al campionat
o Comerç amic del Mundial
o Crear una peça musical del Mundial
c) Comissió de Promoció de Ciutat. David Lorente i Sílvia Badia.
En David i la Sílvia presenten les 9 propostes formulades des de la Comissió.
Promoció interna, per enfortir el sentiment de pertinença:
o Naturalitzar l’espai públic
o Promocionar el comerç històric, tradicional i de proximitat
o Promoure l’obertura d’equipaments públics
Promoció per atraure visitants:
o Promoure esdeveniments amb repercussió
o Activitats per a públic familiar, i fer-ne publicitat a cases rurals de la zona
o Promoure un producte local singular
o Potenciar les visites guiades que ja existeixen
o Pack turístic amb el Circuit
o Pack turístic amb la Roca Village
La Sílvia també proposa donar més protagonisme a l’Oficina de Turisme. La Cristina
Tarrés proposa fer alguna activitat que cridi “l’atenció”, com un festival. I en David
apunta que pot ser no cal inventar res nou, sinó potenciar allò que sabem fer.
La Gemma Corbera pregunta quins seran els proper passos. Els consultors d’Índic
(dinamitzadors de les comissions) informen que les dues comissions tindran continuïtat,
però que possiblement s’unificaran.
Per altra banda, Josep Mayoral afirma que seran els tècnics i tècniques de l’Ajuntament
els que analitzaran les propostes. I apunta que els membres del Consell de Ciutat
tindran un paper important en el tancament del II Pla estratègic de la ciutat de cara a
finals d’any.
4. Estat de la campanya de civisme. Presentació a càrrec de Rosa Andreu.
La Rosa Andreu presenta els materials de la campanya de civisme que començaran a
ser distribuïts el dia després de la sessió plenària. També informa que hi haurà agents
cívics que en alguns casos aniran porta a porta per informar de les conductes cíviques
que cal adoptar per tenir una ciutat més neta.
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5. Grup de treball de Comunicació. Montse Garriga.
La Montse presenta els canvis fets a la pàgina web del Consell de Ciutat, tots proposats
pels seus membres.
L’objectiu és difondre allò que fa el Consell, a tota la ciutadania.
6. Temes diversos
No hi ha intervencions.
7. Torn obert de paraules.
No hi ha intervencions. Així, el President del Consell, Josep Mayoral, dóna per tancada
la sessió.

Acords i compromisos
Data
Juliol
Setembre-Octubre
Octubre
Octubre-Novembre

Acord
Responsable
Enviar acta
Oficina tècnica
Possibles convocatòries
Oficina tècnica
Sessió plenària
Oficina tècnica
Participació en el tancament del II Pla Projectes Estratègics i
Estratègic
oficina tècnica
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