
Acta del Consell de Ciutat

Plenari 

Data: 15 de desembre de 2020

Hora: 19 h

Durada: 1 h

Lloc: plataforma Zoom

Assistents

Jaume Coll (AAVV) Mar Tura (Ciutadania)

Joan Estapé (AAVV) Sílvia Badia (Ciutadania)

Sara Soldevila (Entitats) Koundiango Dansokho (Ciutadania)

Xavier Guàrdia (Entitats) Anna Pi (Designació)

Marta Estrada Mitjans (Designació) Gemma Corbera (Designació)

Oriol Altimira (Designació) Montse Barceló (Designació)

Josep Canudas (Grup polític ERC) Elisabet Acedo (Grup polític Cs)

Andrea Canelo (Regidora de Processos Participatius) Ester Lara (Grup polític JxG)

Carles Ribell (Director /Gerent Àrea 4) Josep Mayoral (President)

Marc Majós (Dinamització INDIC) Gemma Roquet (Suport tècnic)

Jaume Casacuberta (Secretaria tècnica)

Excusen la seva assistència: Pere Ribas i Ricard Saurí del sector AAVV, Juana Mari Pascua del
sector Ciutadania, Gabi Moto i Jaume Masferrer del sector Entitats, David Lorente, Martí Nadal,
Amadeu Barbany, Fina Jerez i Santi Puig del sector Designació, Mònica Ribell i Rudy Benza del
sector Grup Polític.

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Maria Cristina Tarrés i Miquel Revelló, del sector
AAVV,  Anna  Torrabadell  i  Óscar  Alarcón,  del  sector  Ciutadania,  Antoni  Broto/Genís  Ferrero,
Eugeni Fernández, Maria Dolores Sáez i Nor Eddine Ben Zerrouk del sector Entitats, 

Ordre del dia

El President del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió a les 19,00h.

1. Benvinguda

Josep  Mayoral  inicia  la  sessió  comentant  que  el  Consell  de  Ciutat,  com  a  màxim  òrgan
representatiu de la ciutat, ha estat l’encarregat de liderar el procés del Pacte de Ciutat per pensar
en el futur més proper de la ciutat.



Reconeix la feina feta i recorda als assistents que es va compartir el document el juliol del 2020 al
Museu de la Tela. 

Valora positivament la rebuda que aquest Pacte ha tingut entre la ciutadania, entitats i empreses. I
explica que el procés de reflexió compartida dels darrers mesos ha comptat amb la participació de
moltes persones.

Agraeix  als  membres del  Consell  de Ciutat  la  feina feta i  senyala que en els  propers mesos
s’iniciaran nous processos participatius en els quals tindran un paper important.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del Consell de Ciutat del 18 de juny de 2020. 

Sense cap oposició, s’aprova l’acta de la sessió plenària del 18 de juny de 2020.

3.  Desenvolupament  del  procés  participatiu  pel  desplegament  del  Pacte  de  Ciutat  de
Granollers.

Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius, agraeix la participació de tots els membres
del Consell de Ciutat en el desenvolupament del Pacte de ciutat, tal i com van fer cadascun dels
regidors i regidores als grups de treball corresponents. 

Recorda que la voluntat inicial era que el procés constés d’alguna sessió presencial, però en uns
mesos tan difícils com aquests, no ha estat possible i, davant d’això, tothom s’ha adaptat i hi ha
hagut una molt bona acollida. 

En tant que responsables i elaboradors del Pacte de Ciutat, i com a participants actius del procés
de desplegament, senyala que cal fer un retorn de tot el procés als membres del Consell de Ciutat.

Valora que els seus membres formen part del primer gran procés participatiu que fa aquesta ciutat,
més enllà dels pressupostos participatius. Informa que des de l’Ajuntament s’analitzaran els punts
de millora i convida als membres del Consell a fer aportacions i valoracions.

L’Andrea  Canelo  enumera  els  diferents  canals  de  participació  emprats:  Grups  de  Treball,
Granollers Participa, propi correu electrònic de participació, Consell dels Infants i el Fòrum de les
Adolescències (Arrel). Totes les propostes rebudes, han estat valorades per persones de l’equip
tècnic. 

A més de la valoració, les persones que han participat en les sessions de treball també van definir
el procés com a participatiu, enriquidor, estimulant, etc. 

Finalment, aporta algunes dades:
174 persones es van inscriure per participar als grups de treball. I hi han participat activament una
bona part.



S’han formulat un total de 202 aportacions. Un 52 % han estat presentades pels Grups de Treball,
20 % pel Consell de Ciutat, un 23 % a través de la plataforma Granollers Participa i un 3 % a
través del correu electrònic de participació. 

Senyala que el proper pas serà incloure aquestes propostes en la nostra feina diària. 

Agraeix de nou la participació dels membres. Valora que ha estat una nova forma de participar i
informa que es farà el retorn de la valoració a totes les persones membres del Consell de Ciutat.

Tot seguit  l’Andrea Canelo dona la paraula a diverses persones membres del Consell,  perquè
exposin el treball realitzat en cada un dels sis Grups de Treball.

En Xavier Guàrdia exposa la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat de totes les Persones.

Recorda que el compromís número 1 del Pacte de Ciutat deia que: Posarem especial atenció en
els col·lectius més vulnerables i estarem atents a les noves situacions generades per la Covid-19.

Explica que han format part d’aquest grup de treball 16 persones, 11 dones i 5 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 50 aportacions i fent propostes rellevants.

El resultat obtingut ha estat la definició de 9 àmbits d’actuació:
- Crear una xarxa de detecció de situacions de vulnerabilitat a partir de la xarxa d'entitats socials.
- Realitzar una campanya sobre diversitats, cohesió social i interdependència.
- Consolidar una xarxa de suport d'entitats i vincular-la al Punt de voluntariat
- Crear projectes intergeneracionals d'alfabetització digital.
- Crear una plataforma per a compartir idees
- Recerca aplicada sobre l'impacte de la Covid-19 en la cura
- Crear grups específics de suport al dol
- Crear Guia de recursos COVID-19.
- Realitzar un estudi intern sobre l'accés als serveis de la població de Palou

Finalment, en Xavier Guàrdia agraeix el recolzament que han tingut en els grups de treball.

En Jaume Coll exposa la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat amb Valors.

Recorda que el compromís 2 del pacte deia: La solidaritat, el respecte a la diversitat, el sentiment
de pertinença, la participació, el civisme i el bon veïnatge són valors que impliquen i interpel·len
tothom: a les administracions, perquè facilitin els recursos i impulsin les accions necessàries per
promoure  aquests  valors;  als  veïns  i  veïnes,  les  empreses  i  entitats,  perquè  siguin
corresponsables  i  actuïn  amb  coherència  amb  aquests  valors,  tenint  cura  de  les  persones  i
l’entorn.



Explica que han format part d’aquest grup de treball 15 persones, 9 dones i 6 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 19 aportacions i fent propostes rellevants.

Els 10 àmbits d’actuació proposats pel Grup de Treball són els següents:
- Fer activitats intergeneracionals entre joves i persones grans
- Crear una carta dels valors de la ciutat
- Crear accions per incorporar i vincular persones de diferents cultures.
- Acollir i donar la benvinguda als nous empadronats a Granollers.
- Promoure i visibilitzar les bones pràctiques 
- Crear accions per promoure el sentiment de pertinença, i la vinculació al municipi, com element
bàsic per sentir-se responsable del que passa a la ciutat.
- Posar en valor la història i la realitat rica i diversa de Granollers.
- Promoure la bona convivència amb el disseny de nous espais i entorns de la ciutat i sensibilitzant
en el seu bon ús.
- Donar a conèixer  i posar en relació les diferents entitats i grups de les diferents edats
- Promoure accions de voluntariat a Granollers.

Finalment, explica que està molt satisfet d’haver-hi participat i agraeix haver conegut a persones
compromeses amb la igualtat d’oportunitats, i amb la voluntat d’evitar que cap veí quedi enrere
degut a la covid-19. Destaca que ha estat un procés molt participatiu i agraeix el suport.

Sílvia Badia exposa la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat Saludable i Sostenible.

Recorda que el compromís número 3 del Pacte de Ciutat deia que:  La Covid-19 ha posat de
manifest la importància de preservar la salut i el benestar de les persones. Entenem la salut en
sentit ampli; salut física, salut mental i emocional, salut vinculada a la idea del benestar personal,
prevenció de les conductes de risc, etc. Reconeixem i posem en valor el paper que desenvolupa
l’esport i l’activitat física en el manteniment d’uns hàbits saludables. També l’entenem vinculada a
la salut del planeta, i a la necessitat de preservar el medi ambient, de disposar d’espais verds
saludables  que  protegeixin  la  biodiversitat,  de  promoure  i  fer  servir  mitjans  de  transport
sostenibles, etc. Cal reduir les conductes nocives per al medi ambient de manera urgent, des de
tots els àmbits i agents, i incentivar bones pràctiques individuals i col·lectives.

Explica que han format part d’aquest grup de treball 22 persones, 10 dones i 12 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 30 aportacions i fent propostes rellevants.

Els 10 àmbits d’actuació proposats pel Grup de Treball són els següents:
- Promoure hàbits de mobilitat i consum sostenibles.
- Incrementar la presència de vegetació a tota la ciutat.
- Fomentar la producció local, especialment l'ecològica, i el seu consum.



- Desplegar una campanya local de comunicació vinculada a bons hàbits de salut (alimentació,
exercici físic, estat d'ànim, recomanacions, consells, atenció i ajuda psicològica, etc.).***
- lncrementar els espais de gaudi pel ciutadà que garanteixin el manteniment de les distàncies de
seguretat. 
- Incrementar la difusió i manteniment de rutes a peu i en bicicleta senyalitzant les alternatives. 
- Limitar la demanda energètica de la llar i  disminuir el consum d'energia primària, i promoure
l’aprofitament d’energies renovables com la solar.
- Desplegar mesures que propiciïn l'adequació dels edificis i habitatges per fer-los més eficients
energèticament. 
- Millorar les condicions locals i els incentius d'usar vehicles impulsats amb combustibles nets com
biometà, hidrògen, electricitat, gas.
- Foment de les iniciatives sorgides de joves emprenedors i investigadors locals per a una ciutat
ambientalment més sostenible i socialment més justa.

Finalment, la Sílvia mostra la seva satisfacció d’haver participat en el procés i manifesta la il·lusió
de que les propostes es vagin executant.

Mar Tura exposa la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat Educadora i Cultural.

Recorda que el compromís número 4 del Pacte de Ciutat deia: L’educació i la cultura són dos dels
àmbits més afectats per la crisi de la Covid-19. Per una banda, s’ha posat de manifest que les
desigualtats s’accentuen en un context que pot limitar l’accés a l’educació. Cal treballar des de
tots els camps perquè tothom tingui accés a una educació de qualitat, per eliminar la bretxa digital
i per adaptar el model educatiu als reptes globals. Per altra banda, s’ha fet palès el paper de la
cultura com a element de cohesió social  i  benestar.  Per donar suport a un sector que pateix
directament  les  conseqüències  de  la  Covid-19,  caldrà  treballar  des  de  les  institucions  per
incentivar la indústria cultural, però també des de la societat, promovent el consum cultural de
proximitat i apropant la cultura als barris. És fonamental garantir el dret a l’educació i a la cultura
com a pilars de l’equitat social.

Explica que han format part d’aquest grup de treball 24 persones, 12 dones i 12 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 34 aportacions i fent propostes rellevants.

Els 12 àmbits d’actuació proposats pel Grup de Treball són els següents:
- Potenciar la relació entre les activitats escolars i els projectes culturals.
- Sol·licitar a les entitats que reservin places pels joves més desfavorits per les seves activitats.
- Ajudar a posar en valor els projectes educatius dels centres.
- Buscar complicitats entre les entitats culturals i educatives.
- Impulsar projectes d'oportunitats educatives en el fora escola que ajudin a disminuir la bretxa
d'aprenentatge als infants més vulnerables
- Mostrar  el  què es fa dins les escoles més enllà  de les portes obertes per  apropar-les a la
ciutadania.



- Donar major visibilitat a les accions de joves i entitats.
- Promocionar prescriptors que fomentin els valors culturals.
- Buscar ajudes d'empreses en el recolzament d'activitats culturals.
- Crear un grup de treball per estudiar l'aplicació de la tarifació social en activitats educatives.
- Difusió de les activitats culturals, demanar que els mitjans de comunicació tinguin una agenda
cultural gratuïta i fer una app o suport digital per fer difusió conjunta de les activitats culturals.
- Realitzar un acte de reconeixement als mestres i professors/es.

Finalment,  valora positivament tot  el  procés i  destaca que han sortit  moltes propostes des de
diferents àmbits.

Marta Estrada exposa la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat Digital.

Recorda que el  compromís  número 6 del  Pacte de Ciutat  deia:  La Covid-19 està posant  de
manifest que la tecnologia pot ser un element clau a l’hora de gestionar molts elements de la vida
quotidiana: l’accés a l’educació, la feina,  els serveis i  recursos, la salut,  la cultura, l’esport,  el
contacte entre les persones, etc. Cal treballar per garantir una bona infraestructura tecnològica i
facilitar  la  connectivitat  de  les  persones  a  través  de  la  connexió  a  la  xarxa,  la  disponibilitat
d’aplicatius i la formació necessària perquè se’n pugui fer un bon ús. Cal ajudar els autònoms i a
la petita i mitjana empresa a fer aquesta adaptació, i posar especial atenció en els col·lectius més
vulnerables per evitar que pateixin exclusió digital.  Caldrà, doncs, posar els mitjans i recursos
necessaris des de les institucions, xarxes de suport, entitats i empreses, i sumar sinergies per
avançar en aquesta transformació digital que ens ha d’ajudar a fer front als reptes actuals i futurs.

Explica que han format part d’aquest grup de treball 20 persones, 7 dones i 13 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 41 aportacions i fent propostes rellevants.

Els 11 àmbits d’actuació proposats pel Grup de Treball són els següents:
- Fer una enquesta/diagnosi de les necessitats digitals a la ciutat
- Informar millor de l'oferta de formació digital existent
- Crear un punt d'informació digital (prevenció d'addicions, assessorament tècnic...)
- Fer més usables i fàcils les eines (els tràmits) que l'ajuntament posa a l'abast de la ciutadania
- Crear/agrupar càpsules formatives (en format vídeo/suport escrit) sobre temes digitals
- Coordinar les AFAs de les escoles per donar suport a les famílies en l'accés a les eines digitals
- Promoure el voluntariat digital
- Recollida de material
- Promocionar un Bo social digital per accedir a Internet
- Obrir nous canals de comunicació digital amb la ciutadania (WhatsApp i /o Telegram)
- Crear una xarxa d'accés lliure d'Internet de les coses

Finalment, la Marta Agraeix l’ajut i col·laboració del personal tècnic. I valora molt positivament la
dinàmica participativa.



Jaume Casacuberta, fa la presentació de la tasca realitzada en el grup de treball Ciutat Pròspera:

Recorda que el compromís número 5 del Pacte de Ciutat deia:  L’aturada general de l’activitat
econòmica,  fruit  de  les  mesures  de  confinament  i  distanciament  físic,  genera  una  situació
econòmica complexa en molts sectors. Cal evitar el risc d’exclusió social i  vetllar per frenar la
precarietat  laboral,  i  això  emplaça  les  institucions  i  les  empreses  locals  a  actuar  de  manera
responsable.  Cal  donar  suport  a  les  empreses  per  a  la  incorporació  dels  treballadors  i
treballadores, i apostar per la millora tecnològica com un element estratègic del teixit empresarial i
comercial. Cal avançar perquè les administracions facilitin al màxim les iniciatives empresarials,
l’emprenedoria  i  el  treball  autònom,  facilitant  i  agilitzant  la  tramitació  de  permisos,  habilitant
incentius fiscals, promovent la formació i generant espais de trobada per crear sinergies. Alhora,
les iniciatives enfocades a la recuperació econòmica han de respectar els compromisos climàtics i
la sostenibilitat ambiental. Així doncs, caldrà reforçar i animar el sorgiment d’iniciatives d’economia
social i solidària, d’economia circular i verda, i fomentar el consum de proximitat.

Explica que han format part d’aquest grup de treball 18 persones, 9 dones i 9 homes, les quals
han participat de manera molt activa, debatent 28 aportacions i fen propostes rellevants.

Els 4 àmbits d’actuació proposats pel Grup de Treball són els següents:
- Promoure el comerç local
- Crear i mantenir llocs de treball
- Aprofitar els canvis socials generats per la covid-19 com a oportunitats: el teletreball
- Posar en valor els efectes positius que ha portat la covid.

Tot seguit l’Andrea Canelo agraeix la informació aportada i recorda, de nou, que el proper pas és
incorporar aquestes propostes als compromisos diaris.

4. Precs i preguntes.

L’Alcalde obre i modera el torn de precs i preguntes.

La  Montse  Barceló  demana  la  paraula  i  valora  que  hi  havia  persones  joves  amb  ganes  de
participar i que no eren membres del Consell de Ciutat. Són persones compromeses i que han fet
possible que sortissin idees innovadores. Proposa que aquesta feina tingui continuïtat.

Josep Mayoral recorda que aquesta continuïtat es materialitzarà amb el Pla Estratègic. 

L’Andrea Canelo explica que una vegada estiguin valorades totes les propostes, es farà un retorn
als membres del Consell de Ciutat.

En Josep Mayoral destaca que ha estat un procés que també han seguit tots els grups municipals
i que a mitjans de gener tindrem un document amb accions concretes.



5. Agraïments i tancament de la sessió.

L’Alcalde dedica uns moments al record a les persones que hem perdut durant el 2020 i a agrair la
resposta  de la  ciutat  davant  la  covid-19.  Un  exemple  n’és  el  Pacte  de ciutat,  que  explica  la
capacitat de la ciutat per avançar en moments difícils. Recorda que tenim molta feina per fer per
evitar que la gent quedi al marge. El 2021 serà un any dur i molt important per a tothom. 

Per acabar emplaça a les persones membres del Consell de Ciutat a la propera sessió que es
realitzarà a finals del primer trimestre de 2021 i els desitja un bon any i unes bones festes.

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


