
Acta del Consell de Ciutat

Plenari 

Data: 13 de juny de 2022

Hora d’inici: 19:05 h

Hora d’acabament: 19,55h.

Lloc: Sala Francesc Tarafa

Assistents

Pere Ribas (AVV Barri del Lledoner) Maria Cristina Tarrés (AVV i Comerciants
Joan Prim Centre)

Irene Abellan Rosa (ciutadania) José Manuel Matías (ciutadania)

Manuel Molina (ciutadania) Elena Manso (Vilanimal)

Mariano Fernández (designació) Marina Garrell Traveria (designació)

Jorge Pavón (Ciutadans) Ester Lara (Junts per Granollers)

Josep Canudas (ERC) Andrea  Canelo  (regidora  de  Processos
Participatius)

Álvaro Ferrer (regidor d’Esports) Alba Barnusell Ortuño (Presidenta))

Excusen la seva assistència:  Jaume Coll (AVV Ponent), Joan Estapé (AVV Sant Julià de
Palou),  Ricard  Saurí  (AVV  Girona  Centre),  Miquel  Revelló  (AVV  Granollers  Centre),
Jahayra  Marjorie  Bacilio  (ciutadania),  Ferran  Fernández  (ciutadania),  Carla  Sánchez
(ciutadania), Daisy Ocreto (ciutadania), Montserrat Sabatés (ciutadania),  Ramon Bosch
(Papers i Drets per a Tothom), Francesc Gutiérrez (Partenaire), Cristina Muñoz (AMPA
Escola  Mestres  Muntanya),  Maryeme  Mafssioui  (AMPA  Ponent),  Jordi  Delclòs
(Associació Cultural Ponteràpia), Arnau Queralt i Bassa (designació), Daniel Boil Serna
(designació), Josep Marquès Baró (designació), Adrià González (designació), Moussou
Sylla  (designació),  Marta  Montserrat  i  Pujal  (designació),  Mercè  Comas  Duran
(designació),  Marina  Miralles  Mestre  (designació),  Mònica  Ribell  (Primàries)  i  Rudy
Benza (PSC).

No assisteixen i no excusen la seva assistència: Sergio Bote (ciutadania), Adrian Uceda
(ciutadania),  Abdoul  Sabaly  (Ressortissants  de  la  Comune de Sare  Coly),  Mohamed
Lemoudden  (Comunidad  Islámica  Achoura) i  Frederic  Santacreu  (Club  Petanca  Font
Verda).



1. Benvinguda.

La  Presidenta  del  Consell,  Alba  Barnusell,  obre  la  sessió  a  les  19,05  h,  i  dona  la
benvinguda a les persones membres del Plenari.

Informa que l’ordre del dia proposada és la següent:

1. Benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 10 de

novembre de 2021.
3. Informació i  resultats del  treball  realitzat per la Comissió del Mundial  d’Handbol

Femení 2021.
4. Informació  i  resultats  del  treball  realitzat  per  la  Comissió  dels  Pressupostos

Participatius.
5. Donar compte del procés d’elaboració del Pla Estratègic i validació de les missions

i fites.
6. Precs i preguntes.
7. Agraïments i tancament de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 10
de novembre de 2021.

Alba  Barnusell,  Presidenta  del  Consell  de  Ciutat,  proposa  l’aprovació  de  l’acta
corresponent a la sessió plenària del 10 de novembre de 2021. Recorda que totes les
persones membres del Plenari han rebut l’acta per correu electrònic i demana si hi ha
alguna esmena o aclariment a fer. Atès que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta.

Cedeix la paraula a l’Andrea Canelo, perquè condueixi el desenvolupament dels punts de
l’ordre del dia.

3. Informació i resultats del treball realitzat per la Comissió del Mundial d’Handbol
Femení 2021.

Abans d’entrar en el Punt 3. «Informació i resultats del treball realitzat per la Comissió del
Mundial d’Handbol Femení 2021», l’Andrea Canelo comenta al Plenari que en la sessió
plenària  del  Consell  de  Ciutat  celebrat  el  dimecres  10  de  novembre  de  2021,  es  va
demanar a les persones membres del  plenari  que, en funció de la seva disponibilitat,
formessin part de les Comissions per desenvolupar el pla de treball del Consell de Ciutat,
previst pels propers mesos. Aquestes Comissions van ser:

- Comissió Participativa del Mundial Femení d’Handbol 2021.
- Comissió dels Pressupostos Participatius.
- Comissió del Pla Estratègic.



Des d’aquesta data fins ara, les persones membres de les tres Comissions s’han anat
reunint per avançar en els encàrrecs de treball que es van proposar.

Dit això que és comú a les tres Comissions, s’aborda el Punt 3. Informació i resultats del
treball realitzat per la Comissió del Mundial d’Handbol Femení 2021.

L’Andrea recorda que aquesta Comissió té els següents antecedents :

- l’any 2018 es va constituir la Comissió del Mundial Femení d’Handbol 2021 del Consell
de Ciutat.
- la funció de la Comissió va ser la d’acompanyar a l’Ajuntament i  a l’organització del
Mundial, en l'elaboració de propostes d’accions a portar a terme en diversos àmbits.
- en formaven part Sílvia Badia, Montse Barceló, Joan Estapé, Oriol Altimira, Anna Pi i
Gabi Moto.

Es van convocar dues sessions de treball:

9 d’abril de 2018: Primera sessió de treball.
Objectiu  de  la  sessió:  generar  idees i  propostes  que puguin  servir  perquè Granollers
respiri i participi de manera activa del Mundial Femení d’Handbol 2021. 

11 de juny de 2018: Segona sessió de treball.
Objectiu de la sessió: prioritzar i  concretar algunes de les idees sorgides a la primera
sessió,  per tal  de configurar  propostes concretes que puguin servir  perquè Granollers
respiri i participi de manera activa del Mundial Femení d’Handbol 2021. 

Amb les aportacions de la Comissió, es va anar avançant a nivell tècnic en l’organització
del Mundial, i  com ja s’ha dit anteriorment,  en la sessió plenària del Consell de Ciutat
celebrat el dimecres 10 de novembre de 2021, es tornà a activar la Comissió Participativa
del Mundial Femení d'Handbol 2021.

En aquesta Comissió hi participen les persones que ja formaven part de la Comissió l’any
2018 i s’hi afegeixen noves persones membres de l’actual Plenari:

- Pere Ribas
- Jahayra Marjorie Bacilio
- Manuel Molina
- Cristina Muñoz
- Adrià González
- Josep Canudas

Totes elles participen en la Comissió, en major o menor intensitat, en funció de la seva
disponibilitat.



Funció de la Comissió Participativa: iniciar un procés de treball per tal de debatre sobre
les diverses accions i activitats contemplades en els quatre àmbits d’actuació en els que
es preveu incidir.

Es  convoquen  dues  reunions  de  treball  i  una  d’avaluació  (les  tres  en  format  híbrid,
presencial i virtual alhora):

4 de maig de 2021: Creació i primera reunió de la Comissió Participativa.
Objectiu de la sessió: Concretar les activitats a realitzar en relació a: 

• Propostes vinculades a la decoració dels carrers 
• Propostes vinculades al comerç i hostaleria 
• Propostes vinculades amb les escoles i entitats esportives 
• Organitzar activitats i vincular esdeveniments de la ciutat amb el Mundial 

27 de setembre de 2021: Segona reunió de la Comissió Participativa del Mundial Femení
d'Handbol 2021del Consell de Ciutat.

Objectiu  de  la  sessió:  En  aquesta  reunió  es  realitza  l'exposició  de  l'estat  actual
d'organització del Mundial, així com s'informa de les propostes d'actuacions a realitzar fins
a la celebració d'aquest esdeveniment esportiu.

22 de març de 2022:  Tercera reunió de la Comissió Participativa del  Mundial  Femení
d'Handbol 2021, del Consell de Ciutat.

Objectiu de la sessió: Valoració participada del desenvolupament i resultats del Mundial, la
qual forma part de l’avaluació final d’aquest esdeveniment.

Una vegada descrita la funció i el procés de treball que ha realitzat la Comissió, l’Andrea
Canelo cedeix la paraula a Álvaro Ferrer, que exposa els resultats assolits posant l’accent
en la tasca realitzada per la Comissió, alhora que destaca que les línies estratègiques es
van poder abordar totes.

Álvaro  Ferrer  agraeix  la  implicació  del  Consell  de  Ciutat  en  la  Comissió  del  Mundial
Femení d’Handbol 2021.

Es compromet a fer arribar a les persones membres del Plenari i amb l’acta de la sessió,
la presentació amb la informació de retorn del Mundial.

Alba Barnusell fa extensiu el seu agraïment i felicitacions a la Comissió.

4.  Informació  i  resultats  del  treball  realitzat  per  la  Comissió  dels  Pressupostos
Participatius.



En primer lloc l’Andrea Canelo agraeix la feina realitzada per la Comissió i  descriu la
funció i el procés de treball que ha realitzat. La funció de la Comissió era fer el seguiment
del  procés  participatiu  i  de  l’execució  dels  projectes  seleccionats  per  la  ciutadania,
proposar els criteris qualitatius de priorització de projectes i, si es donava el cas i d’acord
amb el context sanitari i altres condicionants del moment que poguessin afectar al procés
participatiu,  proposar  i  promoure  espais  alternatius  de  promoció  i  deliberació  de  les
propostes.

Han format part de la Comissió: Jaume Coll, Maria Cristina Tarrés, Carla Sánchez Piñero,
Josep Marquès i Baró, Marina Garrell Traveria, Marta Montserrat i Pujal, Marina Miralles
Mestre i Josep Canudas.

Totes elles participen en la Comissió, en major o menor intensitat, en funció de la seva
disponibilitat.

Tot  seguit  l’Andrea Canelo descriu  el  procés de treball  que ha realitzat  la  Comissió  i
exposa  els  resultats  assolits,  posant  l’accent  en  la  tasca  realitzada  per  la  Comissió.
Informa també que fins al dia 22 de juny, la ciutadania pot participar de l’avaluació dels
Pressupostos  Participatius,  a  través  de  l’enquesta  que  s’ha  habilitat  a  la  plataforma
«Granollers Participa».

Per  finalitzar  demana  a  les  persones  assistents  al  Plenari  que  han  participat  en  la
Comissió, si volen destacar alguna qüestió de l’experiència de treball viscuda.

Marina Garrell destaca per part de la Comissió, l’atenció i l’acompanyament tècnic rebut.

5.  Donar  compte  del  procés  d’elaboració  del  Pla  Estratègic  i  validació  de  les
missions i fites.

L’Andrea Canelo exposa que el Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació de
Granollers,  és  un dels  espais  de governança del  Pla  Estratègic.  És l’espai  de  debat,
seguiment i  retiment de comptes del procés i per a la seva operativitat es va crear la
Comissió de treball específica. 

Van manifestar voler formar part de la Comissió: Jaume Coll, Joan Estapé, Cristina Tarrés,
Ricard Saurí, Carla Sánchez, Irene Abellan, Jose Manuel Matias, Manuel Molina, Elena
Manso, Frederic Santacreu, Abdoul Sabaly, Cristina Muñoz, Arnau Queralt, Daniel Boil,
Josep Marquès, Adrià Gonzàlez, Marina Garrell, Marta Montserrat, Mercè Comas, Mònica
Ribell, Ester Lara, Josep Canudas i Rudy Benza.

Totes elles participen en la Comissió, en major o menor intensitat, en funció de la seva
disponibilitat.



Alba  Barnusell  descriu  el  procés  de  treball  que  ha  realitzat  la  Comissió,  la  qual  ha
desenvolupat la seva tasca d’acord amb el següent calendari de reunions de treball:

1a sessió: Dimecres 10 de novembre del 2021.
En la sessió Plenària del Consell de Ciutat es treballa la detecció de punts forts i punts
febles per encarar els reptes de ciutat. És crea la Comissió de Treball.

2a sessió: Dimecres 19 de gener del 2022: Definició de les missions relatives als eixos de
Transició Ecològica i de Prosperitat i Redistribució.

3a sessió:  Dilluns 21 de febrer  del  2022:  Definició  de les missions relatives als  eixos
d’Igualtat i Cohesió i de Comunitats i Innovació.

En  acabar  cedeix  la  paraula  a  la  Gemma Roquet,  per  tal  que  exposi  els  continguts
oportuns per procedir a la validació de les missions i fites. 

Durant l’exposició, Cristina Tarrés demana si s’han tingut en compte les avaluacions dels
Plans Estratègics anteriors.  La Gemma Roquet respon afirmativament i  descriu el  nou
sistema d’indicadors del nou Pla Estratègic. Alba Barnusell explica la importància que el III
Pla Estratègic sigui molt i molt mesurable.

Finalitzat aquest procés explicatiu sobre les missions i fites, es donen per validades i es
demana a les persones assistents al Plenari, si volen destacar alguna qüestió.

No es realitzen preguntes i l’Alba Barnusell informa que, amb l’acta de la sessió, es farà
arribar la presentació de les missions i fites a les persones membres del Plenari.

6. Precs i preguntes.

No hi ha intervencions per part de les persones membres del Plenari.

7. Agraïments i tancament de la sessió.

Alba Barnusell agraeix l’assistència a totes les persones assistents al Plenari i emplaça al
Consell de Ciutat de cara al novembre. La sessió finalitza a les 19,55h.


