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Acta del Consell de Ciutat  

 

Plenari  

Data: 20 d’octubre de 2018 

Lloc: Can Jonch (Carrer del Rec, 19) 

Hora: 10 h 

Durada: 3 hores 

 

Assistents 

Creu Roja Granollers. Representada per Xavier 
Guàrdia 

Associació Amics de l'Àfrica. Representada 
per Gabi Moto 

Associació de Disminuïts Intel·lectuals. 
Representada per Eugenio Parra 

AVV Girona Centre. Representada per 
Ricard Saurí 

Associació de Veïns Joan Prim. Representada 
per Maria Cristina Tarrés 

AVV Sant Julià-Palou. Representada per 
Joan Estapé 

David Lorente Martí Nadal 

Amadeu Barbany Fina Jerez 

Marta Estrada Montse Barceló 

Oriol Altimira Rudy Benza. PSC-CP 

Josep Maria Gontan. CpG-CUP-PA Josep Mayoral. President 

Gemma Roquet. Secretària Rosa Andreu. Cap de servei d’Acció 
Comunitària 

 
Excusen la seva assistència: Sara Martínez Riera (Associació d'Empresaris i Propietaris dels 
Polígons Industrials el Congost i Jordi Camp), Ester Lara (Coral Albada de la Parròquia 
St.Esteve de Granollers), Eugeni Fernández (Associació de Makadougou Hero ONG), Henry 
Portocarrero (AVV Tres Torres), Maria Dolores Sáez (AMPA IES Granollers), Joan Valero (AVV 
Can Bassa), Juan Antúnez (AVV Congost), Irene Roig, Juana Maria Expósito, Mar Tura, Sílvia 
Badia, Emilio Romero, Óscar Alarcón, Anna Pi, Gemma Corbera, Santi Puig i Alba Barnusell. 
 
No assisteixen i no excusen la seva assistència: Nor Eddine Ben Zerrouk (Associació Averroes 
per al Desenvolupament i la Comunicació), Jordi Garcia (Associació LindyFrogs Granollers), 
Anna Torrabadell, Isidoro Ruiz, Antonio Broto/Genís Ferrero (CNT), Dolors Martínez (ERC), 
Jordi Pavón (C’s), José Maria Moya (PP), Àlex Sastre (PDeCAT). 
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Ordre del dia 
 

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió passant 5 minuts de l’hora 
prevista.  

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 2 de juliol del 2018. 

Com que no hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior, l’acta queda aprovada. 
 

2. II Pla Estratègic 
Josep Mayoral presenta davant dels membres del Consell què és el Pla Estratègic de la 
ciutat, que va néixer amb un procés participatiu el 2008 i es tanca aquest any. 
 
Destaca la importància d’emmarcar el proper Pla Estratègic dins l’Agenda 2030 i també 
subratlla el paper que tenen i han de tenir les ciutats per avançar cap a un 
desenvolupament sostenible.  
 
Posteriorment dona pas a la Gemma Roquet, qui presenta la pàgina web del tancament 
del Pla Estratègic i anima als membres del Consell de Ciutat a participar del cicle de 
conferències “Ciutats sostenibles per transformar el món” i a la Conferència Estratègica 
de Tancament del dissabte 17 de novembre. 
 

 
3. Seguiment de l’activitat de les comissions. Presentació a càrrec de Josep Mayoral 

per donar pas a la Rosa Andreu. 
 
a) Comissió de Participació.  

Es fa un repàs de les propostes que es duran a terme entre el 2018 (5) i 2019 (4): 
- Plantar més arbres, arbustos i qualsevol tipus de vegetal autòcton en zones 

verdes i espais lliures municipals per millorar la salut mediambiental de la ciutat. 
- Xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a la ciutat de Granollers. 
- Camins escolars segurs. 
- Espai per jugar, un espai per aprendre al barri dels Instituts (pati de l’Escola 

Municipal Salvador Llobet). 
- Millora dels patis de les escoles públiques com a entorns educatius: Escola 

Mestres Montaña. 
- Reubicació de la parada de l'autobús de l’hospital. 
- Crear una nova zona de joc adaptada als infants al centre de la ciutat. 
- Il·luminació del barri de Can Bassa (Fase 1). 
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'Escola Municipal de Treball: per una 

educació sostenible. 
 
S’explica el procés que s’ha dut a terme: contacte amb els proposants, licitacions, 
projectes aprovats i quan es calcula que s’iniciaran. 
 
El David Lorente valora positivament les propostes. 
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La Rosa Andreu també fa esment al paper que han tingut els membres del Consell 
de Ciutat en l’elaboració del document que ha servit de base pel nou Reglament de 
Participació. L’elaboració d’aquest document sorprèn a Josep Maria Gontan. 
 
 

b) Comissió d’Igualtat.  
S’informa de l’aprovació del Pla d’Igualtat, que va comptar amb la participació dels 
membres del Consell en la seva elaboració. 
S’expliquen els sis eixos del Pla: 
- Compromís amb la igualtat de gènere 
- Acció contra les violències masclistes 
- Drets i qualitat de vida 
- Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària 
- Reformulació dels temps i dels treballs 
- Reconeixement del lideratge i la participació de les dones 
 
La Sra. Montse Barceló valora positivament la feina feta per aquest grup de treball. 
 

c) Comissió de Civisme i Convivència. 
No hi ha hagut novetats destacables des de la darrera sessió plenària, però 
s’informa que s’està fent el seguiment de les mesures preses. 
 

d) Comissió del Mundial Femení d’Handbol 2021. 
Es recorda que Granollers queda pendent dels propers passos que faci la Federació 
Espanyola d’Handbol. 
 

e) Comissió de Promoció de Ciutat. 
Es presenten en primícia la pàgina web de turisme, alguns materials com estand, 
photocall o banderoles i es mostren les rutes virtuals per la ciutat. 
S’agraeixen les aportacions de la Comissió. 
 
La Sra. Marta Estrada pregunta per les rutes verdes, les quals s’estudiarà si també 
seran incloses a la nova web de turisme de la ciutat. 
 

f) Grup de treball de Comunicació. 
Es recorda als assistents que després de la sessió plenària del 2 de juliol es va 
publicar una notícia al Butlletí i es van poder veure i escoltar entrevistes al President 
del Consell i a la Gemma Corbera per VOTV i Ràdio Granollers. 

 
Josep Mayoral destaca el paper de la Comissió de Participació en l’elaboració del 
document marc que ha definit el Reglament de Participació. També posa sobre la taula 
els reptes del Consell de Ciutat i com anar-li donant el paper que li toca. Obre així el pas 
a la dinàmica de treball per pensar els reptes, accions fetes i propostes de millora que 
extrauran els seus membres.  
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4. Descans i fotografia de grup.  

Aprofitant el nou mural pintat a Can Jonch en memòria de l’aniversari del Bombardeig 
de la ciutat, els membres del Consell de Ciutat es fan una fotografia de grup al pati. 
 

5. Dinàmica de treball. Document adjunt. 
 

6. Torn obert de paraules 
No hi ha intervencions. Així, el President del Consell, Josep Mayoral, dóna per tancada 
la sessió.  

 

Acords i compromisos 
 

Data Acord Responsable 

Octubre Enviar acta  Oficina tècnica 

Febrer Sessió plenària Oficina tècnica 

 Fer un calendari anual de les sessions plenàries Oficina tècnica 

 
 


