ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS
Sessió del Consell Directiu: 1/12
Dia: 20 de febrer de 2012
Hora: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers
Assistents:
Josep Mayoral, alcalde de Granollers, president; Carme Garrido, regidora del Pla Estratègic;
Albert Camps, 4t tinent d’alcalde i regidor de Programació; Alba Barnusell, Grup Municipal
del Partit Socialista de Catalunya; Pius Canal i Àlex Sastre, Grup Municipal de Convergència i
Unió; Josep Casasnovas, Grup Municipal ICV-EUA; Pep Mur, Grup Municipal d’Acció
Granollers; Òscar Riu, UGT Vallès Oriental-Maresme; Ovidi Huertas, CCOO Vallès OrientalMaresme; Esther García, Consell Comarcal del Vallès Oriental; Ricard Caussa, Associació
Cultural de Granollers; Jasmina Soldevila, Delegació de Granollers de la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya; Josep Pujadas, Club Balonmano Granollers; Teresa Batlles, Associació
de Comerciants Gran Centre de Granollers; Joan Bellavista, coordinador del Pla Estratègic;
Carme Barbany, cap d’Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, secretària.
Han excusat l'assistència: M. Àngels Olano, Grup Municipal Partit Popular; Rafael Lledó,
Fundació Hospital Asil de Granollers; Joaquim Colom, Unió Empresarial Intersectorial del
Vallès Oriental; Carles Ayats, Cambra de Comerç; Eduard Navarro, Casal del Mestre; Josep
Maria Moyano, Federació d’Associacions de Veïns de Granollers; Mercè Relats, Càritas
Diocesana.
1. Presentació dels nous membres representants de les entitats del Consell Directiu
El president del Consell Directiu, Josep Mayoral, obre la sessió demanant als assistents que es
presentin, a fi i efecte que tothom es conegui, atès que s’han incorporat noves persones en
representació de les entitats i institucions que conformen el Consell Directiu del Pla Estratègic
de Granollers. Els assistents es presenten.
2. Proposta per a la coordinació i assessorament de la nova fase del II Pla Estratègic
Josep Mayoral pren la paraula per proposar la persona que es farà càrrec de la coordinació del
Pla Estratègic en aquesta nova etapa, Joan Bellavista. Josep Mayoral argumenta la proposta per
la vinculació de Joan Bellavista amb la ciutat i amb el propi Pla Estratègic, del qual n’és
coneixedor atès que va participar en el procés d’elaboració com a representant de l’Associació
Cultural. Així mateix destaca la seva extensa formació i el coneixement i vinculació amb
l’àmbit universitari, així com l’experiència en els processos estratègics, com a president de
l’Associació Internacional de Parcs Científics i Tecnològics. Tot seguit dóna la paraula a Joan
Bellavista per continuar amb l’ordre del dia de la reunió
1

3. Estat actual dels projectes prioritzats en la primera fase
El coordinador del Pla Estratègic pren la paraula per fer una breu explicació d’on es va arribar
en l’etapa anterior, atès que hi ha persones noves. Fa un repàs dels projectes prioritzats, que
estan explicats en el document publicat, i els comenta breument.
Explica quin ha estat l’encàrrec que se li ha fet, que és dedicar un dia a la setmana durant un
any per assessorar, coordinar i dinamitzar la participació de les institucions i entitats. Els
projectes ja tenen els seus responsables i experts encarregats de tirar-los endavant.
Joan Bellavista remarca com a punts forts del Pla la voluntat de treballar conjuntament amb els
municipis de la conurbació, el foment de l’activitat empresarial innovadora (amb Can
Muntanyola com a centre), el Centre d’Excel·lència en tecnologies avançades per a la gent gran
(que connecta el desenvolupament de l’àmbit de la societat del coneixement i la tecnologia amb
les necessitats socials), l’adequació dels serveis sanitaris i socials a les necessitats creixents de
la població i finalment la importància de la gestió relacional per innovar en els processos de
gestió pública.
Pel que fa a la priorització de projectes, destaca que en el seu dia ja es van prendre decisions,
que potser caldrà modular atès l’entorn d’incertesa en què ens movem. Però que el que no
podem és no fer res, cal executar els projectes prioritzats i per tant cal analitzar-ne la viabilitat
tècnica i pressupostària, més la necessitat social per tirar-los endavant.
Pel que fa a l’organització i al sistema de treball, proposa mantenir l’estructura existent: El
Consell Directiu, l’òrgan que té la màxima responsabilitat en la direcció del Pla, la Comissió
Executiva Municipal i l’Oficina Tècnica. Proposa que el Consell Directiu celebri dues reunions
plenàries l’any i, alhora, per ser àgils, utilitzar la comunicació per internet per mantenir la
comunicació i decidir els temes que es considerin. Per la seva banda, el seguiment tècnic de
l’execució dels projectes és responsabilitat de la Comissió Executiva Municipal, formada pels
regidors responsables de Programació i Pla Estratègic, a més de l’equip directiu de
l’Ajuntament, que es reuneix periòdicament. Finalment, el dia a dia del Pla el porta l’Oficina
Tècnica, l’equip de treball intern que té encarregat el seguiment administratiu i de
funcionament del Pla Estratègic i dóna suport al coordinador i a la resta d’òrgans.
Pel que fa a comissions de treball, considera que d’entrada no seria operatiu per aquesta etapa.
Per això proposa que si ha alguna qüestió concreta en la que calgui assessorament o treball
d’experts es creïn grups de treball ad hoc per temes específics, limitats en el temps. També
anuncia la voluntat d’organitzar conferències o altres activitats amb la participació de persones
externes que aportin des de fora aquells elements claus que ens interessin en cada moment,
d’acord amb l’evolució dels projectes. Demana als membres del Consell la seva col·laboració
en la reflexió de què és estratègic per a la ciutat i en l’aportació de propostes que ens ajudin a
prioritzar projectes. Aquesta organització respon a la voluntat de ser flexibles per permetre que
totes les persones que tinguin interès hi puguin participar i aportar valor i no crear estructures
rígides. També destaca com a important mantenir la connexió amb altres Plans estratègics, com
s’ha fet anteriorment
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Finalment, demana als membres del Consell Directiu que siguin còmplices del
desenvolupament de les idees per arribar a un consens per construir la ciutat del futur. Per
aconseguir implicació i complicitat i que es pugui opinar i prendre decisions que siguin
estratègiques.
4. Precs i preguntes
Josep Mayoral obre un torn de paraules.
Pep Mur demana que els projectes que es plantegin per al futur no es facin a partir de la
situació econòmica actual, que no restringim el que podem arribar a fer. Demana que pensem
què és el que ens interessa fer i que l’estratègia no estigui condicionada a la situació actual.
Josep Casasnovas es refereix a la realitat canviant que estem vivint, que potser ens portarà a
tractar temes que no estaven plantejats. Posa com a exemple la situació de la vivenda i les
execucions hipotecàries.
Òscar Riu felicita Joan Bellavista pel nomenament i demana que pel que fa a la comunicació
per internet intentem ser molt concrets a l’hora de plantejar temes, perquè no es faci complicat
el seu seguiment i dedicació. Comenta que Granollers té un repte, que és exercir la capitalitat
ben entesa. Això vol dir que de vegades cal ser generós i impulsar temes que de vegades els
beneficiaris directes no són els ciutadans de Granollers. També demana que no oblidem aquells
projectes que tenen la capacitat de transformar la ciutat, malgrat el moment actual.
Pius Canal felicita Joan Bellavista i fa un reconeixement a la feina que va fer Jordi Planas en
l’anterior etapa. Comenta que la crisi econòmica ens alterarà el Pla, que potser caldrà que hi
hagi menys objectius però que siguin possibles, perquè el Pla no quedi només en propòsits.
Pep Mur apunta que si pensem en la crisi ens quedarem molt curts, demana que no ens
restringim ara. En tot cas, la crisi la tindrem en compte a l’hora de prioritzar.
Ovidi Huertas diu que des de CCOO hi ha la voluntat de col·laborar, sobretot ara que ve l’etapa
que és més complexa, perquè el tema econòmic afecta la posada en marxa de projectes. El que
és important és pensar estratègicament què volem per al futur i si després o podem fer o no, ja
es veurà.
Joan Bellavista diu que des de l’Oficia Tècnica enviarem als membres del Consell Directiu un
document en què es demanarà una valoració entre l’1 i el 4 de cadascun dels 12 projectes
prioritzats, perquè volem conèixer com es veuen des dels diferents àmbits i permeti reprioritzar
segons la conjuntura actual. Demana als membres del Consell Directiu que traslladin i
comuniquin la informació del que tractem i decidim en el Pla estratègic dins les seves
organitzacions.
L’alcalde aixeca la sessió a les 21.05 h.
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