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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU 
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS 
 
 
Sessió del Consell Directiu: 2/14 
Dia: dimarts, 11 de novembre de 2014 
Hora: 19:00 h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
 
2. Informació de seguiment dels projectes: 

 
- Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de 
la comarca. Projecte Baula. 
 
- Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats Projecte 
del voluntariat. 
 
- Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població. 
Projecte del ciutadà expert. 
 
- Foment de l’activitat empresarial innovadora. Pla de projecció exterior. 

 
3. Torn obert de paraules 
 
4. Precs i preguntes 
 
 
Assistents: 
 
Josep Mayoral, alcalde de Granollers, president; Carme Garrido, regidora del Pla 
Estratègic; Albert Camps, 4t tinent d’alcalde i regidor de Programació; Òscar Riu, UGT 
Vallès Oriental-Maresme; Rafael Lledó, Fundació Hospital Asil de Granollers; 
Josep Pujadas, Club Balonmano Granollers; Josep Maria Moyano, Federació 
d’Associacions de Veïns de Granollers; Ricard Caussa, Associació Cultural de Granollers; 
Carles Ayats, Cambra de Comerç: Àlex Sastre, Grup Municipal de Convergència i 
Unió; Alba Barnusell, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya; Josep Casasnovas, 
Grup Municipal d’ICV-EUA. 
 
Joan Bellavista, coordinador del II Pla Estratègic;  Pietat Sanjuan, regidora d’Educació 
i Carme Barbany, cap de l’Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, que actua com a 
Secretària. 
 
Han excusat l'assistència: Ignasi Valls, Consell Comarcal del Vallès Oriental; Mercè 
Relats, Càritas Diocesana de Barcelona; Gonzalo Plata, CCOO Vallès Oriental; 
Javier Rojas, Grup Municipal Partit Popular Pep Mur, Grup Municipal d’Acció Granollers. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  
 
El president del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents. 
Demana si hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior i no sent així, l’acta queda 
aprovada. Seguidament passa la paraula a Joan Bellavista, per tal que faci l’explicació de 
l’estat en què es troben els projectes. 
 
 
2. Informació de seguiment dels projectes 
 
Joan Bellavista recorda quins són els 4 projectes que es van prioritzar i que s’estan 
desenvolupant. Recorda, així mateix, que la funció del Pla estratègic és engegar-los i fer-
ne el seguiment, però que l’execució es duu a terme des del servei més adequat. Aquest 
és el cas del projecte Baula, que va ser assumit des del servei d’Educació i per això la 
regidora Pietat Sanjuan és aquí per donar-ne compte. 
 
2.1 Seguiment del projecte “Desenvolupament dels es tudis professionals en 
coordinació amb les empreses de la comarca. Project e Baula” 
 
Pietat Sanjuan, regidora d’educació recorda que el mes d’octubre de 2013, la comissió 
permanent del CFPiO va crear un grup de treball entorn de les diferents conclusions que 
presenta l’estudi BAULA i va definir els punts clau a implementar, que en són 6: 
 
1. FORMACIÓ DUAL  
 
En aquest punt s’ha avançat molt, i des del darrer consell directiu del Pla estratègic, podem 
dir que avui tenim: 

 
- 1 grup de FP Dual en el CFGM de manteniment electromecànic (grau nou que 

sorgeix arran del Baula 1) 
- 1 grup de FP Dual en el CFGM en auxiliar d’infermeria 
- 1 grup de FP Dual en el CFGM de fabricació mecànica (tot i que aquest encara s’ha 

de confirmar totalment) 
 

A més el Vallbona ha avançat molt en poder tenir FP Dual pel curs 2015-2016 en comerç 
internacional i gràcies al Baula 2 que més endavant explicarem, sorgiran noves formacions 
en aquesta modalitat. 
 
2. PROJECTES SINGULARS 
 
A través del pla de xoc, s’ha pogut desenvolupar un curs per a 20 joves que combina 2 
mòduls formatius dels cicles de sistemes microinformàtics i xarxes de comerç electrònic. A 
partir de gener de 2015 es preveu dur a terme formació en Atenció al Client i Anglès 
Professional.  
 
3. ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA O ASSESSORAMENT PROFESSIONAL DE 
PERSONES ADULTES. 
 
S’ha creat un grup de treball, on hi participen totes les entitats públiques i privades de la 
ciutat que fan Formació Ocupacional. L’objectiu d’aquest grup és donar a conèixer el servei 
d’assessorament professional als usuaris potencialment beneficiaris i assolir una millor 
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coordinació dins al territori en temes d’informació, orientació i assessorament, entre tots els 
agents implicats. 
 
4. FOMENT DE LA RELACIÓ ENTRE ESCOLA I EMPRESA. 
 
- Creació de Consells Assessors Industrials. En aquest aspecte, els centres educatius 

consideren que tenir contacte amb les empreses els dóna més rendiment que 
organitzar el Consell. 

- Foment de la relació entre professorat i empresa: el centres demanen la col·laboració 
en aquest procés de les cambres de comerç i de l’administració local.  

- Foment de la relació entre alumnes i empreses 
 
5. FOMENT DE LA INNOVACIÓ a l’empresa a partir de la FP 

 
Aquest tema es farà a través del grup de treball de la FP creat en el marc de la C17, on hi 
participen municipis com Vic, Ripoll, Parets,... 

 
6. INTERNACIONALITZACIÓ 
 
La darrera vegada dèiem que tant el Vallbona com EDUCEM tenien carta Erasmus i en 
canvi l’EMT no. A dia d’avui, l’EMT està esperant la resposta, ja que al mes de maig va 
presentar tota la documentació per arribar a ser centre amb carta Erasmus. Si això és així, 
tots els centres de la nostra ciutat tindran aquesta eina que permet mobilitat internacional. 

Altres aspectes a tenir en compte: 
 
Així mateix, s’està duent a terme una nova edició del projecte BAULA, que se centra en 
l’estudi de dos nous sectors emergents: agroalimentari i químic-farmacèutic.  
 
Joan Bellavista agraeix a Pietat Sanjuan la seva explicació i la feina feta en aquest àmbit i 
l’alcalde destaca el paper accelerador i catalitzador que ha fet el Pla estratègic en el 
desenvolupament del projecte. 
 
2.2 Informacions de seguiment del projecte Adequaci ó de l’oferta de serveis 
d’atenció social a les noves necessitats. Punt de V oluntariat de Granollers. 
 
Joan Bellavista fa un breu resum de com s’ha plantejat el projecte i com s’ha desenvolupar 
en aquests darrers mesos. Recorda que aquest és un projecte de les entitats i que 
l’Ajuntament hi té un paper de facilitador (que aporta espai, persones i coneixement). 
 
El projecte ja s’ha iniciat pel que respecte a la gestió del seu funcionament efectiu. En el 
procés d’anàlisi i configuració hi han participat 17 entitats de la ciutat, tal i com es va 
explicar en l’acte de presentació que va tenir lloc el passat 22 de setembre, un acte que va 
gaudir d’un gran èxit d’assistència i participació ciutadana i institucional. 
 
Els resultats d’aquest projecte, ara ja convertit en servei, mostren que hi ha interès, tant per 
part de la ciutadania com de les entitats. Les dades disponibles fins a la data del Consell 
són les següents: 
 
Entre el 25 de setembre i el 5 de novembre, s’han interessat 36 persones i s’han realitzat 
33 entrevistes amb les persones esmentades. Pel que fa a les demandes de les entitats, 
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s’ha rebut 4 peticions d’informació, 1 d’acompanyament i 1 d’assessorament. El temps de 
resposta a aquestes peticions ha estat de 3 dies. També s’ha reunit la Taula de Voluntariat. 
 
Pel que fa a la previsió d’activitats, en aquests moment es treballa en les següents 
propostes: 

- 4 de desembre, Acte amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat 
- Activitats de foment i promoció 

o Exposició itinerant ”el voluntariat té un punt” 
o Sessions de promoció del voluntariat 
o Formació bàsica 
o Formació adreçada a coordinadors 
o Escola d’Estiu del Voluntariat 

 
2.3. Informacions de seguiment del projecte “Adequa r els serveis sanitaris públics a 
les necessitats creixents de la població”. Ciutadà expert 
 
En relació a aquest projecte Joan Bellavista recorda que aquest projecte és el resultat d’un 
llarg procés de reflexió i estudi. L’objectiu és donar poder i corresponsabilitat als ciutadans 
en la gestió i cura de la salut individual i col·lectiva mitjançant un procés d’educació activa i 
participativa. Es tracta de produir de forma progressiva processos d’alfabetització en salut 
en diferents grups seleccionats de ciutadans/es; i incentivar la generació per aquestes 
persones de propostes de disseminació del coneixement adquirit i d’accions per provocar 
canvis en els determinants socials i en la salut de la Ciutadania de Granollers, per mitjà de 
la construcció de capacitats i la producció d’iniciatives. 
 
Es planteja una prova pilot amb la metodologia d’Investigació i Acció Participativa (IAP) a 
l’IES Celestí Bellera, amb un grup de 15 alumnes, la participació de l’escola en el procés i 
l’assumpció de valors basats en la responsabilitat i participació, tolerància i solidaritat, 
coneixement i llibertat, autonomia i esperit crític, igualtat i pluralisme. Conjuntament amb 
l’ús de la tècnica IAP esmentada, s’abordarà el desenvolupament del projecte utilitzant com 
a model conceptual de partida el model dels Determinants Socials de la Salut propugnat 
per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).  
 
S’està treballant en un document final que recull la metodologia, els objectius, els actius 
necessaris i el pressupost. Aquest document s’elabora en base a les aportacions dels 
diferents experts consultats, a més del grup de treball que es va constituir ad hoc per 
aquesta fi segons s’ha exposat en Consells directius anteriors. El citat document ha de 
servir finalment de referència per el desenvolupament del projecte. El desenvolupament 
efectiu del projecte concret requerirà l’ajuda d’experts en la matèria que es presenta, i 
s’assumeix un compromís d’analitzar les possibles persones, entitats o empreses que 
puguin portar a terme aquesta col·laboració.    
 
2.4 Informacions de seguiment del projecte Foment d e l’activitat empresarial 
innovadora. Pla de projecció exterior. 
 
Aquest projecte sorgeix de la confluència de les estratègies de promoció de la Diputació de 
Barcelona (que impulsa l’elaboració de plans de projecció exterior), de l’Ajuntament de 
Granollers i el propi Pla estratègic.  
 
El pla proporciona un instrument operatiu que guia l’activitat exterior del govern i els agents 
locals d’acord amb les característiques i necessitats del nostre territori i facilita l’alineació 
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de les estratègies amb la política Europea 2020 i de RIS3 potenciant les especialitzacions 
econòmiques i de coneixement que s’ajusten millor al potencial d’innovació del territori, 
aprofitant les oportunitats i respondre als reptes d’un entorn internacionalitzat i globalitzat.  
 
Després de la fase de diagnòstic, en la qual han participat nombrosos agents de la ciutat i 
de l’Ajuntament, es va elaborar l’enfocament estratègic i l’esquema de continguts. Es van 
identificar els eixos que han de guiar la projecció de la ciutat i, per a cadascun d’ells, es 
van desplegar objectius estratègics i projectes concrets a emprendre en els propers anys.  
 
El Pla es desplega a partir dels 3 eixos següents: 

1. Salut, medi ambient i esport 
2. Economia i empresa 
3. Cultura i educació 

 
Cadascun d’aquests eixos desplega un seguit d’objectius estratègics, dels quals se’n 
desprenen 19 projectes, dels quals se’n destaquen 6 considerats especialment 
emblemàtics. 
 
El Pla també contempla la planificació, seguiment i avaluació de les accions (s’adjunta la 
proposta de fitxa de seguiment juntament amb el Pla) i planteja les possibles vies de 
finançament de les accions, fent èmfasi en la necessitat de desenvolupar una estratègia 
activa per a la participació en projectes de la Unió Europea. 
 
El PPE es planteja en termes d’oportunitat per ser tècnicament “possible” per l’escala de 
dimensió del territori objecte del Pla, “rendible” per permetre la generació d’avantatges per 
el desenvolupament del territori, i fins a cert punt “obligatori” degut a la necessitat de 
confrontar la interdependència de la ciutat amb l’exterior.  
 
En aquest sentit, l’alcalde explica que s’està treballant en un possible projecte Europeu 
denominat (ECOCONGOST) que planteja l’ús expert i eficient d’energia de les fonts de 
calor residual  d’empreses de la ciutat. 
 
Josep Pujadas explica que des del Club Balonmano Granollers estan estudiant presentar-
se a un projecte Europeu relacionat amb la doble carrera dels esportistes i també a un 
Erasmus amb l’IES Carles Vallbona.  
 
 
3. Torn de paraules 
 
No havent-hi més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 20:15 hores 


