
Acta del Consell de Ciutat

Plenari

Data: 10 de març del 2020

Hora: 19 h

Durada: 1 h 30 min

Assistents

Jaume Coll (AVV Ponent) Joan Estapé (AVV Sant Julià-Palou)

Pere Ribas (AVV del Lledoner) Cristina Tarrés (AVV Joan Prim Centre)

Ricard Saurí (AVV Girona Centre) Miguel Revello (AVV Granollers Centre)

Jana Pascua Koudiango Dansokho

Sílvia Badia Óscar Alarcón

Sara Soldevila (Coral Albada de la Parròquia 
St.Esteve de Granollers)

Gabi Moto (Associació Amics de l’Àfrica)

Jaume Masferrer (Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons industrials el Congost i 
Jordi Camp)

Xavier Guàrdia (Creu Roja Granollers)

Amadeu Barbany David Lorente

Fina Jerez Gemma Corbera

Marta Estrada Martí Nadal

Montse Barceló Santi Puig

Mònica Ribell (Primàries) Ester Lara (JuntsxCat)

Josep Canudas (ERC) Rudy Benza (PSC-CP)

Josep Mayoral (President) Alba Barnusell (PSC-CP)

Jaume Casacuberta (Cap de Servei de Participació) Gemma Roquet (Secretària)

Excusen la seva assistència: Mar Tura, Anna Torrabadell, Emilio Romero, Antoni Broto/Genís Ferrero
(CNT), Eugeni Fernández (Associació de Makadougou Hero ONG), Nor-Eddine Ben Zerrouk (Associació
Averroes per al Desenvolupament i la Comunicació),  , Jordi Garcia (Associació Lindy Frogs),  Anna Pi,
Oriol Altimira i Elisabet Acedo (Cs)

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Maria Dolores Sáez (AMPA IES Granollers)



Ordre del dia

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

1. Benvinguda

Josep Mayoral  dona la  benvinguda.  Informa que hi  haurà canvis  en els  propers anys entre els
membres, tal i com estableix el reglament del propi Consell. També fa una reflexió sobre el paper
fonamental del Consell de Ciutat en:

- La posada en marxa dels pressupostos participatius. El Consell de Ciutat és impulsor, n’avala el
funcionament i puntua les propostes segons criteris d’equitat i sostenibilitat.

- La redacció del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat per unanimitat.

Com a President del Consell de Ciutat, Josep Mayoral anima a seguir buscant espais de participació
i agraeix la feina feta per l’Alba Barnusell en la Vicepresidència del Consell els primers 3 anys de
funcionament i dona la benvinguda a l’Andrea Canelo, que ocuparà aquesta posició en el seu càrrec
com a Regidora de Processos Participatius.

2. Aprovació de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 20 d’octubre de 2018. 

Josep Mayoral dona per aprovada l’acta de la sessió anterior, ja que no hi ha esmenes.

3. Presentació dels membres del Consell.

Josep Mayoral convida als assistents a presentar-se, ja que hi ha algunes persones que comencen la
seva funció com a membres.

Un  cop  tothom  s’ha  presentat,  l’Andrea  Canelo  dona  la  benvinguda  de  nou.  Explica  que  els
membres es renovaran progressivament al llarg del mandat tal i com determina el Reglament del
Consell de Ciutat, cosa que explica que hi hagi cares noves a la sessió plenària.

La regidora de Processos Participatius manifesta la voluntat de consolidar aquest espai per escoltar
i  es posa a disposició,  així  com a l’equip tècnic,  per a qualsevol  demanda que tinguin els i  les
membres del Consell. 

4.  El Consell de Ciutat i les seves funcions. Josep Mayoral dona pas a Andrea Canelo.

Andrea Canelo exposa què és el Consell de Ciutat i quines són les seves funcions. 



Explica que el Consell de Ciutat es va constituir el novembre del 2016 i destaca que és el màxim
òrgan de participació de la ciutat.

El plenari està format per: 5 ciutadans i 5 ciutadanes escollides per sorteig, 10 persones designades
pel Ple de l’Ajuntament per la seva experiència, 1 representant de cada grup polític municipal, 6
representants d’associacions de veïns i 10 persones en representació de les entitats de la ciutat.

Les seves principals funcions són:

- Assistir a l’Ajuntament en la definició de les grans línies de la política municipal.

- Fer el seguiment de les principals línies d’actuació municipal.

- Conèixer i debatre els projectes estratègics de la ciutat.

- Garantir la participació dels diferents agents de la ciutat.

També recorda que es va convidar als membres del Consell a l’acte de presentació del Programa
d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, el document que recull els objectius del govern municipal i
que tradueix les voluntats del programa electoral. Com a màxim òrgan de participació, es convida
al Consell a ser una part activa del seguiment del PAM.

L’Andrea dona pas a la projecció del vídeo del Consell de Ciutat, que resumeix les seves funcions.

5. Resum del treball realitzat. Josep Mayoral dona la paraula a Andrea Canelo.

L’Andrea Canelo destaca que els i les membres del Consell van escollir la seva imatge i logotip. La
definició d’aquesta imatge va ser una de les tasques destacades del propi òrgan.

A més, fa un recull de les grans línies d’actuació impulsades al llarg dels 3 anys de funcionament,
des de la seva constitució el 2016:

El 2017:

- Comissió de participació, treballant el reglament de participació.

- Comissió de civisme, treballant per promoure el civisme i la convivència.

- Col·laboració en el Pla de mobilitat, Pla d’habitatge i el III Pla d’igualtat de gènere.

El 2018:

- Comissió de participació, treballant en els pressupostos participatius.

- Comissió del Mundial d’Handbol Femení 2021.

- Comissió de promoció de la ciutat, pensant com fer la ciutat més atractiva.



El 2019, un any de traspàs pel tancament del mandat.

- Valoració i tancament del mandat.

- Renovació d’una part dels membres del plenari: les persones que representen els grups
polítics, arrel de les eleccions municipals; i les que representen les associacions de veïns i
veïnes, mitjançant sorteig.

L’Andrea informa que al cap de dos anys hi haurà una renovació parcial dels membres.

6. Valoracions per a la millora detectades en la darrera sessió plenària. Josep Mayoral dona pas
a David Lorente i Sílvia Badia.

El David Lorente explica que la darrera sessió plenària del febrer del 2019, es va fer una valoració
del que significava ser membre del Consell de Ciutat.

Les valoracions van ser generalment positives, i es va destacar:

- L’accés a informació sobre novetats de l’Ajuntament i la ciutat, fent d’altaveu de cara a la
ciutadania.

- El sentit de la responsabilitat compartida per participar en la comunitat, reduint els espais
de queixa per fer-los més constructius.

- La participació de diferents agents en condicions d’igualtat.

- És un espai on transmetre necessitats i demandes, des de fora de la política.

La Sílvia Badia presenta les propostes de millora recollides durant la sessió del febrer del 2019:

- Millorar la conciliació en tema d’horaris de les trobades i avisar amb més marge de temps.

- Afavorir un major coneixement per part de la ciutadania de la feina que fa el Consell, a
través del butlletí i les xarxes socials.

- Donar visibilitat als resultats de la feina al butlletí i a la premsa.

Josep Mayoral agraeix les seves aportacions.

7. Proposta de comissions de treball. Josep Mayoral dona la paraula a l’Andrea Canelo.

L’Andrea Canelo presenta les propostes de treball, que podran ser ampliades al llarg del mesos de
treball del Consell:

a) Co-liderar  el  projecte  dels  pressupostos  participatius,  amb un  pressupost  de  2  milions
d’euros pel mandat per recollir propostes de millora de l’espai urbà.



b) Participar activament en la definició i en el desenvolupament del 3r Pla estratègic de la
ciutat, que està en una fase inicial actualment. 

c) Donar continuïtat a la feina iniciada per la Comissió pel Mundial d’Handbol Femení 2021.

d) Desplegar el Reglament de Participació.

e) Participar en l’elaboració dels diferents plans i projectes de l’Ajuntament.

També convida als assistents, com a membres del Consell de Ciutat, a retre comptes davant del
Plenari de l’Ajuntament una vegada l’any, per compartir la feina feta i donar-li visibilitat.

Josep Mayoral reconeix que aquestes són grans responsabilitats, ja que són projectes pilars per la
ciutat.  Tanmateix,  informa que  aquestes  tasques  poden evolucionar  al  llarg  del  mandat,  però
subratlla el 3r Pla Estratègic com a projecte novetat. 

Convida a l’Alba Barnusell, com a regidora responsable d’aquest projecte, a fer-ne una introducció. 

L’Alba  Barnusell  explica  que  el  projecte  està  en  una  fase  inicial  de  definició,  i  que  quedarà
emmarcat en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció definit per les Nacions
Unides que implica a la ciutadania i agents i que, per tant, es comptarà amb el Consell de Ciutat en
tot aquest procés.

L’Andrea Canelo, en resposta a la demanda d’una millor previsió del calendari, presenta les dates
previstes de trobada: febrer, juny i octubre i es compromet a que els avisos siguin enviats amb més
antel·lació. Informa també que s’actualitzarà la pàgina web amb els nous membres.

En Josep Mayoral informa que la responsabilitat tècnica es traspassa de la Carme Barbany i  la
Gemma Roquet al Carles Ribell i en Jaume Casacuberta.

8. Torn obert de paraules. A càrrec de Josep Mayoral.

Josep Mayoral convida a les persones assistents a fer un torn de paraules.

La Gemma Corbera demana que s’expliqui què és un Pla Estratègic per a aquelles persones que no
ho coneguin.

L’Alba Barnusell explica que després del primer (anys 90) i el segon (2007), que es va tancar l’any
2018, el 3r Pla estratègic recollirà els grans objectius de la ciutat pels propers 10 anys. Serveix
doncs per dibuixar la  ciutat més enllà d’un mandat de 4 anys i  ho fa treballant en xarxa amb
empreses, entitats i ciutadania.

La primera Tinent d’Alcalde també explica que aquest Pla estratègic estarà emmarcat en l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible i pensarà en l’entorn, anant més enllà de la ciutat. Informa



que el mes d’abril estarà disponible la web Agenda 2030 Granollers, la qual com s’havia comentat
té la voluntat de millorar el món de la mà dels governs (també locals), agents i ciutadania.

Destaca que aquest pla d’acció demostra que tothom rema en la mateixa direcció i que tothom hi
pot contribuir, des de Granollers i des de cada llar.

L’Alba  Barnusell  afirma  que  de  cara  el  juny  hi  haurà  un  full  de  ruta  definit  entorn  el  3r  Pla
Estratègic. També informa que el 31 de març s’aprovarà un acord de ple que va més enllà del propi
govern. A partir de llavors, es podran donar més informacions al voltant del Pla Estratègic i de
l’Agenda 2030.

Dit  això, Josep Mayoral  proposa programar una sessió monogràfica sobre el  tema de l’Agenda
2030, a criteri de l’Andrea Canelo i en Jaume Casacuberta.

La Gemma Corbera demana que es treballi de manera constant.

La  Montse  Barceló  explica  per  a  les  persones  incorporades  que  els  temes  que  es  treballen
s’escullen  dins  el  propi  Consell  i  que,  per  tant,  es  poden  treballar  altres  temes  i  es  poden
incorporar a les Comissions ja creades. 

El David Lorente considera que el mandat de quatre anys és breu. Valora com a interessants i
participatives les comissions en les que ha treballat i demana donar-los continuïtat i fer-les més
obertes a la ciutadania. També destaca el Pla Estratègic de la ciutat com un gran tema a treballar.

Davant d’això, Josep Mayoral recorda que les comissions són obertes a la ciutadania.

La Mònica Ribell valora positivament el paper de la ciutadania en espais de participació com el
Consell de Ciutat, més enllà del vot. Proposa que una temàtica a incorporar al Pla Estratègic seria el
model de gestió de l’aigua.

Josep Mayoral acaba subratllant el Pla Estratègic com a pilar per a millorar la ciutat amb objectius
globals i agraeix la participació de les persones assistents i la feina feta pel Consell de Ciutat.

Acords i compromisos

Actualitzar web Març 2020 Oficina tècnica

Trobada ODS Abril-maig 2020 Oficina tècnica i Coordinació de govern

Continuar actualitzant els 
membres

2020 Oficina tècnica

Sense més assumptes a tractar, la sessió acaba a les 20,10h.


