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Ordre del dia

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió passant 10 minuts de l’hora prevista, per motius
tècnics relacionats amb la qualitat del so.

1. Benvinguda
Josep Mayoral dona la benvinguda. Informa que en la darrera reunió del 10 de març, es va acordar que en el
proper Consell del mes de juny, es tractarien temes relacionats amb el proper Pla Estratègic, però donada
l’emergència sanitària i d’acord amb el conjunt de grups municipals del consistori, es va acordar que calia
avançar  cap  a  un  Pacte  de  Ciutat,  no  només  de  forces  polítiques,  sinó  de  ciutadania  i  que  el  millor
instrument per formular-lo és el Consell de Ciutat.

Agraeix la feina i la generositat de tothom que s’ha compromès en el treball conjunt, per afrontar els nous
reptes que es presenten a la ciutat, buscant la suma i la definició d’estratègies compartides. 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 10 de març de 2020. 
Josep Mayoral dona per aprovada l’acta de la sessió anterior, ja que no hi ha esmenes.

Informa que, donada una reunió sobrevinguda amb la Generalitat amb tots els Alcaldes/ses cap de comarca,
per tractar aspectes sobre com afrontar aquesta nova situació al país, simultaniejarà les dues reunions, per
la qual cosa l’Alba Barnusell, primera Tinent d’Alcalde, conduirà la sessió.

3. Actuacions realitzades i mesures adoptades per fer front als efectes de la Covid-19 
Josep Mayoral dona la paraula a l’Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius.

L’Andrea Canelo dona la benvinguda a totes i a tots, i agraeix l’esforç per participar en aquest Consell virtual.

Informa que com Ajuntament, aquesta ciutat no s’ha aturat i que malgrat que molts dels serveis presencials
s’han ofert mitjançant fórmules de teletreball, l’administració s’ha mostrat eficaç i activa.

Destaca algunes actuacions que s’han realitzat, com l’acompanyament a les persones grans, a les persones
amb dificultats econòmiques, a les sense llar, als estudiants, als emprenedors, o a les petites empreses,
entre d’altres. 

També informa que s’han mantingut nivells importants de neteja i desinfecció a la ciutat, que s’han posat en
valor les iniciatives de la ciutadania a través de la iniciativa de suport Xarxa Ciutadana, així com que s’ha
aprovat un Pla de mesures socioeconòmiques per fer front als efectes de la Covid-19, amb una dotació
global, entre la primera i segona fase, de 3 milions d’euros, tot això amb una feina intensa i propositiva dels
grups municipals i també amb les aportacions dels agents socials i econòmics.

Posa l’accent en que ara cal tenir una mirada llarga, que ens permeti establir, amb el Pacte de Ciutat, les
bases per sortir d’aquesta crisi i per aprofundir en el contingut i amb la significació d’aquest Pacte, cedeix el
torn de paraula a l’Alba Barnusell, primera Tinent d’Alcalde.



4. Proposta de treball per a l'elaboració d’un Pacte de Ciutat, per recuperar el dinamisme i la vitalitat de
Granollers.  

L’Alba Barnusell informa que en aquest Consell  i  de manera extraordinària, es troben presents totes les
persones portaveu dels grups municipals, ja que l’encàrrec que es demana al Consell de Ciutat es fa en nom
de la Junta de Portaveus. Agraeix la generositat que han tingut els grups municipals, per generar un debat
que ha permès portar al Consell el document de bases pel Pacte de Ciutat. 

Tot  seguit  explica  que  el  Pacte  de  Ciutat  és  un  compromís  entre  l’administració  pública,  els  agents
econòmics, socials, culturals, educatius, esportius i la ciutadania. Un pacte per recuperar el dinamisme i la
vitalitat de la ciutat des de tots els àmbits i començar a construir el futur que volem.

Els objectius que es proposen són, definir els eixos sobre els quals han de pivotar les accions dels propers
mesos de tots els agents, facilitar la definició d’alguns pactes sectorials i servir de punt de partida per la
definició de plans i projectes municipals.

Els resultats esperats són una declaració/manifest amb els principis/eixos rectors bàsics,  uns objectius i
compromisos que siguin transversals i que puguin ser subscrits per tothom, i que el seu desenvolupament
impliqui, si és el cas, a grups de treball sectorials, amb objectius i calendari ben definits.

Els  pilars  en  que  es  proposa sustentar  el  Pacte  de  Ciutat  són  les  persones,  la ciutat  saludable,  la
corresponsabilitat, la prosperitat, la sostenibilitat, l’educació i la cultura.

Per  a  l’assoliment  d’aquest  repte,  es  compte  amb  l’acompanyament  d’INDIC,  iniciatives  i  dinàmiques
comunitàries, que s’encarregarà de la dinamització del procés participatiu del Pacte de Ciutat. Una vegada el
procés participatiu hagi finalitzat amb la redacció del Pacte, aquest es compartirà amb la Junta de Portaveus
i es retornarà al Consell de Ciutat, per presentar-lo públicament de manera conjunta.

L’Alba Barnusell dona la paraula a en Marc Majós d’INDIC, el qual explica que la principal funció d’INDIC serà
la  d’acompanyar  al  Consell  en la  seva  reflexió,  d’acord  amb el  calendari  previst  pel  procés,  el  qual  es
concreta en realitzar durant la primera i segona setmana de juliol, dos tallers participatius, el 2 de juliol
virtual i el 9 de juliol presencial, per arribar a presentar a finals de juliol, el Pacte de Ciutat en un acte públic.

En Marc Majós cedeix la paraula a en Manel Ruiz, d’INDIC, el qual informa que a través de la pàgina web del
Consell de Ciutat, ja es pot accedir a tota la documentació de referència i a l’espai de treball virtual del
procés participatiu. 

Tot seguit es fa una primera activitat participativa amb l’aplicació «mentimeter», a l’entorn de la pregunta:
què et sembla la proposta de treball del Pacte de Ciutat?
El resultat d’aquesta dinàmica posa de manifest que el conjunt de persones membres del Consell de Ciutat,
considera  la  proposta  de  treball  del  Pacte  de  Ciutat  com  a  «motivadora,  engrescadora,  interessant  i
necessària».

Una vegada finalitzada l’exposició d’INDIC, l’Alba Barnusell remarca l’encàrrec que la Junta de Portaveus fa al
Consell de Ciutat, que és el de redactar un Pacte de Ciutat que incorpori totes les mirades possibles de la
ciutadania.



5. Precs i preguntes.
L’Alba Barnusell convida a les persones assistents a participar en un torn de paraules.

La Montse Barceló fa una reflexió a l’entorn de la forta relació que observa entre els pilars que es proposen
pel Pacte de Ciutat i l’Agenda 2030.

En Santi Puig demana pragmatisme i compromís per desenvolupar tot allò que es conclogui en el Pacte de
Ciutat.

L’Alba Barnusell agraeix les seves reflexions i aportacions.

La Mònica Ribell destaca com a molt important el treball que facin els diferents grups de participació i que
els compromisos que s’adoptin tinguin el seu reflex en el pressupost.

En Josep Canudas demana que els grups de treball facin una feina realista i concreta, per tal que es pugui
portar a la pràctica.

La Gemma Corbera demana si des de l’Ajuntament es coneixen les mancances més grans de la ciutat, per tal
que el Consell de Ciutat pugui agafar des de l’inici la bona direcció en el seu treball.

L’Alba Barnusell agraeix les observacions i informa que a la pàgina web del Consell hi hauran totes les dades
rellevants sobre la ciutat a disposició del Consell.

La Mònica Ribell demana si hi ha previstos indicadors de seguiment del Pacte de Ciutat.

L’Alba Barnusell respon que el Pacte de Ciutat per ell mateix no incorpora indicadors, atès que no és un Pla,
sinó  que  ha  de  ser  un  document  inspirador  de  futures  accions,  les  quals  si  que  hauran  de  disposar
d’indicadors.

L’Anna Torrabadell demana que les dinàmiques participatives tinguin en compte les debilitats i les amenaces
de la ciutat, però sobretot, les oportunitats i les fortaleses de Granollers que considera que són moltes.

L’Alba Barnusell respon que tota la informació fruït de l’anàlisi de la realitat actual, es posarà a disposició
dels grups en les sessions de participació.

En  Martí  Nadal  demana  a  través  del  xat  un  aclariment  sobre  els  dies  de  realització  de  les  sessions
participatives.

L’Alba Barnusell  respon que les sessions seran en dijous i  que en breu totes les persones membres del
Consell rebran per correu electrònic les indicacions necessàries per a l’accés a la participació.

En Josep Canudas demana si s’ha previst incorporar en els grup de treball, a altres persones.



L’Alba Barnusell  respon que en els grups de treball que es creïn a partir de setembre o octubre per als
pactes sectorials, tindran en compte als altres consells  municipals, així  com podran incorporar també a
altres persones de fora dels espais formals de participació.

Per acabar la sessió plenària, l’Alba Barnusell agraeix a totes les persones membres del Consell de Ciutat el
fet  que s’hagin  unit  a  aquesta  sessió  telemàtica i  reitera  el  desig que el  Consell  accepti amb il·lusió  i
compromís, el repte de redactar el Pacte de Ciutat que se’ls hi ha presentat des de la Junta de Portaveus.

Acords i compromisos
Impulsar un procés participatiu on line i/o presencial, per a la redacció d’un Pacte de Ciutat per recuperar el 
dinamisme i la vitalitat de Granollers, que pugui ser subscrit per entitats i associacions de tots els sectors i 
per la ciutadania en general.

Sense més assumptes a tractar, la sessió acaba a les 20 h 25 min.


