
Acta del Consell de Ciutat

Plenari 

Data: 16 de novembre de 2022

Hora d’inici: 19:10 h

Hora d’acabament: 20,35h.

Lloc: Sala Francesc Tarafa

Assistents

Maria Cristina Tarrés (AVV i Comerciants Joan
Prim Centre)

Ricard Saurí (AVV Girona Centre)

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

Mariano Fernández (designació) Marina Garrell Traveria (designació)

Moussou Sylla (designació) Marta Montserrat i Pujal (designació)

Marina Miralles Mestre (designació) Mònica Ribell (Primàries)

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

Josep Canudas (ERC) Rudy Benza (PSC)

Andrea  Canelo  (regidora  de  Processos
Participatius)

Alba Barnusell Ortuño (Presidenta))

Excusen la seva assistència:  Jaume Coll (AVV Ponent), Joan Estapé (AVV Sant Julià de Palou),
Pere Ribas (AVV Barri del Lledoner), Jahayra Marjorie Bacilio (ciutadania), Montserrat Sabatés
(ciutadania), Manuel Molina (ciutadania), Ramon Bosch (Papers i Drets per a Tothom), Francesc
Gutiérrez (Partenaire), Mohamed Lemoudden (Comunidad Islámica Achoura), Frederic Santacreu
(Club Petanca Font Verda), Arnau Queralt i Bassa (designació), Daniel Boil Serna (designació),
Josep  Marquès  Baró  (designació),  Adrià  González  (designació)  i  Mercè  Comas  Duran
(designació).

No  assisteixen  i  no  excusen  la  seva  assistència:  Sergio  Bote  (ciutadania),  Adrian  Uceda
(ciutadania),  Ferran Fernández (ciutadania),  Abdoul  Sabaly  (Ressortissants de la Comune de
Sare Coly),  Maryeme Mafssioui (AMPA Ponent), Jordi Delclòs (Associació Cultural Ponteràpia),
Daisy Ocreto (ciutadania),  Carla Sánchez (ciutadania),  Cristina Muñoz (AMPA Escola Mestres
Muntanya), Elena Manso (Vilanimal) i Miquel Revelló (AVV Granollers Centre).

Assisteix com a convidat:  Jordi Samsó, Comissionat de Cohesió i Seguretat Ciutadana.
Assisteix de l’Oficina Tècnica del Consell de Ciutat en Jaume Casacuberta, Cap de Servei de
Participació.

1. Benvinguda.

La Presidenta del Consell, Alba Barnusell, obre la sessió a les 19,10 h, i dona la benvinguda a les
persones membres del Plenari.



Presenta els punts de l’Ordre del Dia que es tractaran. Són els següents:

- Informació sobre l’elaboració del Pla Local de Seguretat, a càrrec de Rudi Benza, regidor de
Seguretat Ciutadana i de Jordi Samsó, Comissionat de Cohesió i Seguretat Ciutadana.
- Presentació de l’informe final del procés participatiu dels Pressupostos Participatius 2019-2023, a
càrrec d’Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius.
- Seguiment de l’estat d’execució dels projectes finalistes dels Pressupostos Participatius 2019-
2023, a càrrec d’Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius.

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió plenària celebrada el 13 de juny
de 2022.

Alba Barnusell, Presidenta del Consell de Ciutat, proposa l’aprovació de l’acta corresponent a la
sessió plenària del 13 de juny de 2022. 

Recorda a totes les persones membres del Plenari que han rebut l’acta per correu electrònic, amb
els documents adjunts als que fa referència l’acta, i demana si hi ha alguna esmena o aclariment a
fer.

Atès que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta.

En acabar, dona la paraula a Rudy Benza, regidor de Seguretat Ciutadana, perquè informi sobre el
Pla  Local  de  Seguretat,  amb l’acompanyament  d’en  Jordi  Samsó,  Comissionat  de  Cohesió  i
Seguretat Ciutadana.

3. Informació sobre l’elaboració del Pla Local de Seguretat.

Rudy Benza exposa l’emmarcament del Pla Local de Seguretat i cedeix la paraula a Jordi Samsó,
per tal que descrigui l’estructura i contingut del Pla Local de Seguretat.

Jordi  Samsó informa que el  Pla Local  de Seguretat  s’emmarca en la Llei  4/2003 de 7 d’abril
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i en descriu els següents apartats:
- Polítiques de Seguretat.- Prioritats i estructura.
- Junta Local de Seguretat.- Formalitats i funcions.
- Pla Local de Seguretat.
- Relacions amb els ciutadans.- Participació, dret d’informació, queixes i suggeriments, altres.

Exposa el procés de creació del Pla Local de Seguretat, el qual contemplarà les següents fases:
- Fase de diagnosi de l’estat de la seguretat al municipi
- Fase de definició dels objectius i disseny d’activitats
- Fase d’avaluació

A continuació en Jordi Samsó descriu la importància de la planificació conjunta, d’acord amb el
què indica l’article 31 de la Llei 4/2003, així com fa esment a l’esquema general de planificació del
Pla Local de Seguretat.



Alba  Barnusell  comenta  que  el  Pla  Local  de  Seguretat  és  un  pla  transversal,  que  entén  la
seguretat  més enllà  d’accions  concretes  de seguretat  i  demana a  les  persones membres del
Plenari si precisen d’algun aclariment en relació al Pla Local de Seguretat.

Cristina Tarrés pregunta si aquest és el primer Pla Local de Seguretat i comenta que no ha rebut
retorn de la reunió que es va celebrar a les dependències de la Policia Local sobre aquest tema.

Alba  Barnusell  comenta  que  és  el  primer  pla  que  es  fa  i  en  destaca  la  important  dimensió
participativa d’aquest.

Rudy Benza, en relació a la reunió que es va celebrar a les dependències de la Policia Local, diu
que aquesta es va realitzar amb la finalitat de realitzar una recollida de dades per a la diagnosi i
que més endavant s’informarà dels resultats de la fase de diagnosi.

Jordi Samsó comenta que es farà un Pla d’Objectius per abordar els resultats de la diagnosi.

Marina Garrell s’interessa sobre quines entitats van participar en l’esmentada reunió.

Rudy Benza diu que hi van assistir entitats de comunitats àrabs, senegaleses, gambianes, entre
d’altres, així com personal tècnic del CIRD.

Moussou Sylla comenta que en la reunió algunes entitats no van poder fer aportacions, per la qual
cosa proposa fer una enquesta adreçada a les entitats per recollir la seva opinió.

Jordi Samsó diu que es vol mantenir el contacte amb les entitats mitjançant diferents iniciatives.

Alba Barnusell apunta que el procés contempla la participació d’aquelles entitats més vinculades a
la convivència i també la inclusió de diversos punts de vista.

Marina Miralles s’interessa per saber com es gestiona el risc químic.

Jordi Samsó comenta que el Pla de Protecció Civil contempla actuacions en aquest sentit.

Rudy Benza explica que el Pla Local de Seguretat té en compte el contingut del Pla de Protecció
Civil i que està coordinat amb el Pla de Seguretat de Catalunya.

Ricard Saurí demana si es podrà disposar de la informació sobre el Pla Local de Seguretat.

Alba Barnusell diu que s’enviarà a les persones membres del Plenari, les diapositives explicatives
del procés d’elaboració del Pla Local de Seguretat.

Tot seguit Alba Barnusell cedeix la paraula a l’Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius,
per tal que exposi el punt 4 de l’Ordre del Dia.

4.  Presentació de l’informe final  del  procés participatiu  dels  Pressupostos Participatius
2019-2023.

Andrea Canelo comenta que es va enviar l’Informe Final per correu electrònic a totes les persones
membres del Plenari, per tal que el poguessin llegir abans de la Sessió Plenària.



L’informe final s’estructura en els cinc apartats següents:
1. El disseny del procés de Pressupostos Participatius
2. Desenvolupament del procés
3. El procés en xifres
4. Els projectes d’inversió
5. Avaluació dels Pressupostos Participatius

Els  punts 1 a 4 ja  s’han anat  contrastant  amb la Comissió de Pressupostos Participatius  del
Consell  de Ciutat  durant  el  desenvolupament del procés,  per la  qual  cosa ara es presenta al
Plenari l’apartat 5. Avaluació dels Pressupostos Participatius.

L’avaluació s’estructura en tres blocs:
1. L’avaluació del personal tècnic implicat en el procés participatiu
2. L’avaluació ciutadana dels Pressupostos Participatius
3.  Les  millores  proposades  als  Pressupostos  Participatius  per  part  del  Consell  de  Ciutat  i  la
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Granollers.

Andrea Canelo dona la paraula a Jaume Casacuberta, Cap de Servei de Participació, per tal que
detalli les dades més rellevants del l’Informe Final. 

S’inicia la presentació amb l’avaluació del personal tècnic implicat  en el  procés participatiu.  El
primer aspecte a destacar és sobre la dedicació del personal tècnic en les fases del procés.

Entre el 8 i el 27 de juny es va posar a disposició del personal tècnic municipal que va participar
en  alguna  de  les  fases  del  procés  un  formulari  d’avaluació,  per  recollir  l’opinió  sobre  el
desenvolupament  del  procés  i  així,  poder  incorporar  millores  en  pròximes  edicions  dels
Pressupostos Participatius.

El formulari l’han  respost un total de 20 persones. El 50% de les persones que han respost el
formulari  ocupen  un  càrrec  de  tècnic  dins  de  l’Ajuntament,  el  20%  ha  realitzat  tasques
d’informador durant el procés, el 15% són caps d’algun dels serveis municipals, el 10% treballen
com a coordinadors i finalment, el 5% ocupa un càrrec de director d’àrea.

Referent a la participació al llarg del procés, ha estat durant la fase de validació tècnica on més
personal  municipal  hi  ha  treballat,  representant  el  55%  de  les  persones  que  han  respost  el
formulari, seguit de la fase de debat i de recollida de propostes on hi ha participat el 45% i de les
fases informativa i de votació final, amb un 40% de participació cadascuna.

El segon aspecte a destacar és sobre el grau de satisfacció del personal tècnic amb el procés.
Referent  al  grau  de  satisfacció  amb  el  plantejament  i  desenvolupament  dels  Pressupostos
Participatius, en una escala de l’1 al 5, on 1 és molt insatisfactori i 5 molt satisfactori, el 55% de les
persones que han respost se situen a la posició 3 amb un grau de satisfacció neutral. El 25%
indiquen que se senten satisfets i, el 10% molt satisfets. Per l’altra banda, un 5% se sent insatisfet
i, finalment, un altre 5% molt insatisfet.

El tercer aspecte a destacar és sobre el grau de satisfacció del personal tècnic amb la formació
rebuda durant el procés. Durant les diverses fases del procés on el personal tècnic ha hagut de



participar directament, s’han elaborat unes guies tècniques per ajudar al desenvolupament de les
tasques que han desenvolupat. Pel que fa a les guies tècniques elaborades, el 80% ha manifestat
haver-les utilitzat durant el procés, el 10% ha manifestat que no han necessitat utilitzar cap guia
tècnica.

Referent a la capacitació i a la formació rebuda per dur a terme les tasques del procés, el 40% ha
manifestat  que aquesta ha estat  satisfactòria,  el  35% ho valora de forma neutra i,  el  20% ha
respost que la seva tasca no va precisar de formació específica. 

El  quart  i  darrer  aspecte  a  destacar  és  sobre  la  valoració  del  personal  tècnic  de  la  pròpia
participació en el procés. Pel que fa a l’autoavaluació de la feina realitzada durant el procés, el
70% valora la seva participació de forma neutral, el 25% de forma satisfactòria i, un 5% la valora
molt satisfactòriament. Cap de les persones ha valorat insatisfactòriament la seva participació al
llarg del procés.

Tot seguit es presenta l’avaluació ciutadana dels Pressupostos Participatius. Entre el 8 i el 22 de
juny ha estat  a disposició  de la  ciutadania a  través de la  plataforma Granollers  Participa,  un
formulari d’avaluació per recollir l’opinió sobre el desenvolupament del procés i, poder incorporar
millores en pròximes edicions dels Pressupostos Participatius. El formulari l’han respost un total de
100 persones.

En relació al grau de satisfacció de la ciutadania amb diferents aspectes del procés, dels ítems
plantejats el que ha tingut un grau de satisfacció més elevat ha estat:  a) “com valores que se li
demani a la ciutadania que proposi i decideixi l’execució de projectes d’inversió per transformar la
ciutat de Granollers, mitjançant un procés participatiu com els Pressupostos Participatius?” on el
76% de les respostes han estat 5 (molt satisfactòriament) i, el 16% han estat 4. 

La segona qüestió amb millor valoració ha estat: h) “com valores que s’hagin realitzat 4 sessions
de presentació dels projectes finalistes obertes a la ciutadania, amb la presència de persones i les
entitats  que  els  han  proposat”,  aspecte  que  ha  rebut  un  50%  de  respostes  de  5  (molt
satisfactòriament) i el 24% de 4. 

Altres elements valorats positivament han estat: f) “com valores que s’hagin realitzat 10 sessions
de debat sobre àmbits diversos en els centres cívics i en locals de les associacions veïnals, per a
la recollida de propostes col·laboratives?” amb un 47% de valoracions molt satisfactòries i un 31%
de satisfactòries i, d)  “com valores la presència d’11 punts mòbils d’informació i de suport a la
ciutadania, en els diferents barris de la ciutat i en dies diversos?”, ítem que ha rebut un 47% de
respostes molt satisfactòries i un 23% de satisfactòries. 

Per altra banda,  la qüestió valorada més negativament ha estat:  i)  “com valores la campanya
informativa i de comunicació global dels Pressupostos Participatius?” on el 14% de les respostes
han estat 1 (gens satisfactòriament) i, un altre 14% ha respost 2. 

La segona qüestió amb pitjor valoració ha estat: l) “quin és el teu grau de satisfacció general amb
el procés dels Pressupostos Participatius?”, aspecte que ha rebut un 12% de respostes d’1 (gens
satisfactòriament) i el 7% de 2. 



El tercer aspecte pitjor valorat ha estat: k) “com valores la teva experiència amb la plataforma de
participació  digital  “Granollers  Participa”?”,  ítem  que  ha  rebut  un  9%  d’experiència  molt
insatisfactòria i, un 10% d’insatisfactòria. 

Cal remarcar, que malgrat ser els tres ítems amb major percentatge de valoracions negatives, les
valoracions  positives  (4  i  5)  segueixen sent  majoria  en tots  els  casos i,  en  els  casos de les
qüestions l) i k), són superiors al 50% del total de les respostes. 

En el cas dels tres ítems relacionats amb els punts permanents de suport, els punts mòbils i les
sessions de debat i  recollida de propostes, més del 60% de les persones que han respost al
formulari han deixat en blanc aquestes tres qüestions, possiblement perquè no van fer ús dels
espais participatius mencionats. 

S’observa, eliminant la proporció de persones que han respost en blanc per analitzar millor la
valoració de les persones que han fet ús dels espais de participació, que en la comparació de
respostes insatisfactòries (1 i 2) amb les respostes satisfactòries (4 i 5), la valoració és molt més
positiva que negativa. Ja que en els tres casos analitzats, les valoracions satisfactòries superen el
50% de les respostes, arribant al 60% en la qüestió sobre l’experiència en les sessions de debat.
No obstant en les tres qüestions plantejades, hi ha un percentatge elevat de valoracions neutres
(3), sent aproximadament el 30% de les respostes en els tres casos.

Tot seguit es descriuen les millores proposades als Pressupostos Participatius per part del Consell
de Ciutat i la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Granollers.

El 25 de maig de 2022 es va dur a terme una sessió amb membres del Consell de Ciutat i de la
Federació  d’Associacions  de  Veïns  de  Granollers.  La  sessió  va  tenir  una  participació  de  10
persones i  a  través d’una  dinàmica  participativa  i  del  debat  col·lectiu,  en  primer  lloc,  es  van
detectar els punts forts i febles que ha tingut el procés i, en segon lloc, es van recollir una sèrie de
propostes de millora per a edicions futures dels Pressupostos Participatius de Granollers.

Aquestes propostes de millora incideixen en les següents fases del procés participatiu:

FASE 1. INFORMACIÓ DEL PROCÉS
- Allargar la fase informativa. Fer arribar tota la informació del procés als diferents col·lectius des
de l’inici del procés.
- Augmentar la promoció i difusió del procés des de les Xarxes Socials. Així com fer més difusió a
través de tríptics a les bústies i de la revista Granollers Informa.
- Millorar la difusió de l’existència dels punts permanent de suport i els punts mòbil.

FASES  4  i  7.  PRIORITZACIÓ  DE  PROPOSTES  I  SUPORTS  /  VOTACIÓ  FINAL  DELS
PROJECTES
- Unificar els criteris de visualització dels resultats durant la fase de suports i la votació final, ja
sigui que en ambdós casos es vegin en tot moment,  o que es publiquin resultats una vegada
tancada la fase.
- Poder votar i donar suports a través de la plataforma Granollers Participa sense registrar-se amb
el correu electrònic.



- Plantejar una APP del Granollers Participa que faciliti la participació en el procés.

FASE 6. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
- Dur a terme les sessions de presentació dels projectes de la votació final a espais públics a l’aire
lliure, com parcs i places, per poder arribar a més gent.

FASE 9. EXECUCIÓ I SEGUIMENT DELS PROJECTES
-Allò que motiva i anima més a la participació és l’execució dels projectes que han estat escollits.
S’anima a l’Ajuntament a complir amb els compromisos establerts en aquest sentit.

TAMBÉ ES PROPOSA UNA FASE 0. PLANIFICACIÓ
- Prèviament  a l’inici  del  procés,  realitzar  sessions conjuntes entre els  tècnics  municipals  i  el
Consell de Ciutat per consensuar l’estructura i plantejament del procés.

En acabar la presentació de l’informe final,  Alba Barnusell demana a les persones membres del
Plenari  si  precisen  d’algun  aclariment  en  relació  a  l’informe  final  del  procés  participatiu  dels
Pressupostos Participatius 2019-2023. 

Mònica  Ribell  demana  dades  sobre  el  nombre  de  persones  que  han  contestat  el  formulari
d’avaluació ciutadana. En Jaume Casacuberta respon que el formulari l’han  respost un total de
100 persones.

Andrea  Canelo  fa  esment  a  que,  malauradament,  l’inici  d’aquesta  edició  dels  Pressupostos
Participatius va estar condicionada pels efectes negatius de la Covid-19. En relació a l’avaluació,
pren nota sobre la importància de treballar per millorar els aspectes comunicatius i d’accessibilitat.

Alba Barnusell fa extensiu al Consell de Ciutat la necessitat d’avançar en estratègies de foment de
la  participació  i  demana que s’analitzi  la  possibilitat  que es pugui  ampliar  la  franja  d’edat  de
votació, per tal que la població adolescent pugui votar en futures edicions.  Tot seguit cedeix la
paraula a l’Andrea Canelo, regidora de Processos Participatius, per tal que exposi el punt 5 de
l’Ordre del Dia.

5. Seguiment de l’estat d’execució dels projectes finalistes dels Pressupostos Participatius
2019-2023.

Andrea  Canelo:  Dona  a  conèixer  el  grau  d’execució  de  cadascun  dels  tretze  projectes
seleccionats,  a  partir  de  la  informació  que  donen  els  indicadors  de  procés  establerts  pel
seguiment. 

PROJECTE
ESTAT

D’EXECUCIÓ

Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers 30%

Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb mobilitat
reduïda

50%

Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't! 50%



(naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)

Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius 50%

Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal 30%

Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost 30%

Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-Ponent 30%

Arbres als carrers de vianants del centre 30%

Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat 50%

Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu 50%

Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat 50%

Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial 10%

Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles 70%

Andrea Canelo destaca que pel correcte seguiment de l’estat d’execució dels projectes finalistes
dels Pressupostos Participatius 2019-2023, s’han definit els següents indicadors de procés:

-  Definició  de  l'actuació:  Trobades inicials  entre  els  serveis  tècnics  i  les  persones i/o  entitats
promotores del projecte. Iniciat: SI (valor: 10%) Finalitzat: SI (valor: 20%)

- Realització d'estudis previs: Anàlisi tècnic per definir l'actuació. Iniciat: SI (valor: 30%) Finalitzat:
NO (valor: 40%)

- Presentació dels estudis: Trobades amb les les persones i/o entitats promotores del projecte per
compartir i contrastar els resultats dels estudis, que facin possible la redacció de l'avantprojecte,
del projecte bàsic i/o executiu. Iniciat: NO (valor: 50%) Finalitzat: NO (valor: 60%)

- Procés de licitació i adjudicació: Procediment administratiu pel qual, l'Ajuntament obre un procés
de selecció  per  a contractar  empreses per  a  l’execució  del  projecte.  Iniciat:  NO (valor:  70%)
Finalitzat: NO (valor: 80%)

-  Seguiment  de  l'execució:  Informació  a  les  persones  i/o  entitats  promotores  del  projecte  i
realització d'accions comunicatives adreçades a la població en general, sobre el desenvolupament
del projecte i fins a la finalització de l'actuació. Iniciat: NO (valor: 90%) Finalitzat: NO (valor: 100%)

Andrea Canelo comunica que tota la informació actualitzada sobre l'estat d'execució de cadascun
dels tretze projectes finalistes, es pot consultar a la plataforma «Granollers Participa» i cedeix la
paraula a Jaume Casacuberta per tal que exposi en detall l’estat d’execució dels projectes, el qual
els descriu un per un:

Millora del Centre d’Acollida d’Animals de Granollers
Actuacions realitzades: - 15/07/2022: Realitzada una primera reunió entre l’entitat promotora del
projecte i els serveis municipals d’Obres i Projectes, Salut Pública i de Participació, per concretar
de manera participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió al mes de
novembre,  per  compartir  l’estudi  previ  que  realitzarà  el  servei  d’Obres  i  Projectes.  Propera



actuació: acordar data per la trobada del mes de novembre. Amb l’acompanyament del servei de
Salut Pública.

Millora de les voreres i passos de vianants per a les persones amb mobilitat reduïda
Actuacions realitzades:  - 08/07/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del projecte i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar de manera
participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió al mes d’octubre, per
compartir l’estudi previ que realitzarà el servei d’Obres i Projectes. - 06/10/2022: Es demana a la
persona promotora que proposi una data per a la setmana del 10 al 14 d’octubre, per fer una
trobada de presentació de l’estudi previ realitzat. 14/10/2022: La persona promotora no ha pogut
concretar la data de la trobada, per la qual cosa se li demana que proposi una data a partir del 26
d’octubre, per fer una trobada de presentació de l’estudi previ realitzat. - 02/11/2022: Informa que
no es troba bé de salut i demana que es faci l’actuació prevista, sense necessitat de que ella
participi en les reunions de seguiment. - Propera actuació: Enviar el resum de l’avantprojecte a la
persona promotora. El seguiment es farà amb l’acompanyament del servei SIRIUS.

Canvi CliPÀTIc : GraNaturalitza't! (naturalització i millora dels patis de l’Escola Salvador Espriu)
Actuacions realitzades:  - 23/06/2022: Realitzada una primera reunió entre l’entitat promotora del
projecte (escola i afa) i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar
de manera participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió pel 17 de
setembre  de  2022,  per  compartir  l’estudi  previ  que  realitzarà  el  servei  d’Obres  i  Projectes.  -
19/09/2022: Realitzada una segona reunió entre l’entitat promotora del projecte (escola i afa) i els
serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per valorar les ofertes presentades per
diferents  empreses,  per  a  la  redacció  del  projecte  executiu.  -  03/10/2022:  Trobada  amb  els
directors  d'obra  i  topògraf  a  l’Escola  Salvador  Espriu.  -  20/10/2022:  S’informa a  la  comunitat
educativa de l’adjudicació de la prestació del servei de redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la
Direcció de les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut, de la transformació del pati de l’Escola
Salvador  Espriu,  mitjançant  contracte  menor,  a  l’empresa  Arquitectura  Genís  Planelles,  slp.  -
08/11/2022: Presentació de la proposta a la comunitat educativa, per part de l’empresa.  Propera
actuació:  convocar  trobades  de  seguiment,  en  funció  de com avanci  la  redacció  del  projecte
executiu.  Amb  l’acompanyament  del  Servei  d’Educació  i  amb  informació  al  Departament
d’Educació.

Naturalització i millora dels patis de l'Escola Granullarius
Actuacions realitzades: - 01/07/2022: Realitzada una primera reunió entre l’entitat promotora del
projecte (escola) i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar de
manera  participada  el  desenvolupament  del  projecte.  Es  proposa  una  segona  reunió  al  mes
d’octubre, per compartir l’estudi previ que realitzarà el servei d’Obres i Projectes. - 20/10/2022:
S’informa a la  comunitat  educativa de l’adjudicació de la  prestació del  servei  de redacció del
Projecte Executiu de naturalització del pati de l'Escola Granullarius de Granollers, la Direcció de
les Obres i la Coordinació de Seguretat i Salut, mitjançant contracte menor, a l’empresa Casa dels
Ocells,  sl.  -  09/11/2022:  Presentació  de  la  proposta  a  la  comunitat  educativa,  per  part  de
l’empresa.  Propera  actuació:  convocar  trobades  de  seguiment,  en  funció  de  com  avanci  la
redacció del projecte executiu. Amb l’acompanyament del Servei d’Educació i amb informació al
Departament d’Educació.

Crear un espai esportiu polivalent al Parc Firal
Actuacions  realitzades:  -  14/09/2022:  Realitzada  una  primera  reunió  entre  les  persones
dinamitzadores de l’entitat promotora del projecte (Fòrum Arrel) i els serveis municipals d’Obres i



de Participació, per concretar de manera participada el desenvolupament del projecte. Es proposa
una segona reunió la segona quinzena de gener de 2023, una vegada el Fòrum s’hagi constituït
pel nou cursi iniciat l’activitat de concreció de la idea inicial, eliminant els aspectes constructius.
Propera actuació:  reunió a la  segona quinzena de gener  de 2023.  Amb l’acompanyament  del
servei d’Educació.
 
Millorar zona verda i de lleure al costat del riu Congost
Actuacions realitzades: - 20/09/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del projecte i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar de manera
participada el  desenvolupament  del  projecte.  Es proposa una propera  trobada de presentació
d’una proposta per part del servei de MAEV sobre com concretar la idea, pel gener de 2023.
Propera actuació: acordar data per la reunió de gener de 2023.

Unió i millora dels parcs al voltant de la llera del Congost: Lledoner-Ponent
Actuacions realitzades: -  22/09/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona i  l’entitat
promotora del projecte i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar
de manera participada el desenvolupament del projecte. Presentació «in situ» d’una proposta per
part  del  servei  de MAEV sobre com concretar  la  idea,  pel  febrer  de 2023.  Propera  actuació:
acordar data per la reunió de febrer de 2023

Arbres als carrers de vianants del centre
Actuacions realitzades: - 20/06/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del projecte i els serveis municipals d’Obres i Projectes i de Participació, per concretar de manera
participada el desenvolupament del projecte. - 30/06/2022: Realitzada una segona reunió entre la
persona promotora del projecte i el servei municipal d’Obres i Projectes, per compartir una primera
proposta de localització d’espai pel desenvolupament del projecte. La persona proposant demana
si es poden identificar altres localitzacions. Es proposa una propera reunió al mes novembre, per
compartir altres localitzacions on desenvolupar el projecte. - 27/10/2022: El Servei de Participació
informa per telèfon a la persona proposant, que la concreció de la proposta es treballarà des de la
comissió  «Granollers  més  verd  i  florit».  -  02/11/2022:  Reunió  del  Servei  de Participació  amb
l’Albert Soler per fer traspàs d’informació.  Propera actuació: reunions de seguiment amb l’Albert
Soler.

Carrils bici que connectin les vies principals de la ciutat
Actuacions realitzades: - 29/07/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del  projecte  i  els  serveis  municipals  de  Mobilitat  i  de  Participació,  per  concretar  de  manera
participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió al mes de novembre,
per compartir l’estudi previ que realitzarà el servei de Mobilitat. - 04/11/2022: Presentació de la
proposta  de  «carril  bici»  a  la  persona  proposant.  Li  agrada  la  proposta  i  troba  encertat  el
recorregut. Propera actuació: iniciar els treballs de redacció del projecte executiu.

Recuperació del carril bici des de l’estació de Renfe fins al riu
Actuacions realitzades: - 29/06/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del  projecte  i  els  serveis  municipals  de  Mobilitat  i  de  Participació,  per  concretar  de  manera
participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió al mes d’octubre, per
compartir l’estudi previ que realitzarà el servei de Mobilitat.  Propera actuació: trobada la segona
quinzena de novembre amb la persona proposant.

Millora de l’enllumenat en diversos punts de la ciutat



Actuacions realitzades: - 11/07/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del projecte i els serveis municipals de Transició Energètica i de Participació, per concretar de
manera participada el desenvolupament del projecte. Es proposa una segona reunió al mes de
novembre, per compartir l’estudi previ que realitzarà el servei de Transició Energètica.  Propera
actuació:  acordar  data per  la  reunió del  mes de novembre.  Amb l’acompanyament  del  Servei
d’Igualtat.

Millorar la il·luminació del parc Firal i del passeig fluvial
Actuacions realitzades: - 15/06/2022: En aquesta data s’inicien les gestions per contactar amb les
dues  persones  proposants  del  projecte.  Una  d’elles  no  dona  resposta  als  diversos  correus
electrònics  enviats.  -  27/06/2022:  En  aquesta  data  es  rep  resposta  d’una  de  les  persones
proposants, en la que informa que es troba ingressada, per la qual cosa no pot planificar cap data
de trobada. Des del servei de Participació es contesta el correu desitjant una ràpida recuperació i
proposant tornar a posar-nos en contacte amb ella durant el mes de setembre de 2022,  amb la
finalitat de començar a planificar de manera conjunta, l’execució del projecte que van presentar als
Pressupostos  Participatius  de Granollers  i  que va resultar  seleccionat.  -  26/09/2022:  S’envien
correus electrònics a les persones promotores per demanar-les-hi que valorin la possibilitat de fer
una primera trobada. No es rep cap resposta. Es demana al servei de Transició Energètica que
prepari un projecte que doni resposta a la proposta presentada als Pressupostos Participatius.
Propera actuació: insistir en la petició de reunió.

Plaques solars als edificis públics, sobretot a les escoles
Actuacions realitzades:  - 21/06/2022: Realitzada una primera reunió entre la persona promotora
del projecte i els serveis municipals de Medi Ambient i Espais Verds i de Participació, per concretar
de manera participada el  desenvolupament del  projecte.  -  15/07/2022:  Realitzada una segona
reunió entre la persona promotora del projecte i els serveis municipals de Medi Ambient i Espais
Verds i de Participació, per compartir l’estudi previ realitzat pel servei de Medi Ambient i Espais
Verds. La persona proposant considera idonis els equipaments educatius en els que es proposa
desenvolupar el projecte. Es proposa una propera reunió al mes d’octubre, per compartir l’estat del
tràmit administratiu necessari pel desenvolupament del projecte. Les actuacions es faran a les
escoles  Turó  de  Can  Gili,  Granullarius  i  EBM-El  Teler.  -  17/10/2022:  La  persona  proposant
considera que no cal fer la reunió i proposa rebre informació de servei. Es comparteix amb la
persona  proposant  via  correu  electrònic,  l’estat  del  tràmit  administratiu  necessari  pel
desenvolupament del projecte.  Propera actuació:  Informació de servei via correu electrònic en
relació al seguiment del tràmit administratiu. Amb l’acompanyament del servei d’Educació.

Alba Barnusell demana a les persones membres del Plenari, si precisen d’algun aclariment en
relació a l’estat d’execució dels projectes finalistes dels Pressupostos Participatius 2019-2023. 

Mònica Ribell comenta que algunes actuacions que contemplen els projectes finalistes, ja havien
estat identificades a la Comissió d’Urbanisme i celebra que ara hagin estat proposades per la
ciutadania.

Cristina  Tarrés  demana  si  els  pressupostos  municipals  del  2023  contemplen  la  despesa  per
executar  les  inversions  dels  Pressupostos  Participatius  i  pregunta  com  es  treballaran  les
execucions d’obra.



Alba Barnusell informa que cada servei municipal responsable de l’execució d’un projecte concret,
té  assignat  el  corresponent  pressupost  de despesa i  que aquests projectes es treballaran de
manera coordinada amb altres plans d’actuació.

6. Precs i preguntes.

Alba Barnusell convida a les persones membres del Plenari a plantejar qüestions d’interès per al
Consell.

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

7. Agraïments i tancament de la sessió.

Alba  Barnusell  agraeix  l’assistència  i  la  participació  a  les  persones  membres  del  Plenari,  tot
desitjant unes bones festes i les convida a gaudir del Nadal a Granollers, donant per finalitzada la
sessió a les 20,35h.
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