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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU 
DEL II PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS 
 
 
Sessió del Consell Directiu: 2/17 
Dia: dimecres 4 d’octubre de 2017 
Hora: 19:00 h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers 
 
 

Ordre del dia: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
2. Informació de les comissions dels projectes. 

- Foment de l’activitat empresarial innovadora. 
- Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana 

 
3. Precs i preguntes. 
 
 
Assistents: 

 
Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, president; Alba Barnusell i Ortuño, regidora 
del Pla Estratègic, vicepresidenta; Mònica Oliveres i Guixer, Grup Municipal del Partit 
Socialista de Catalunya; Àlex Sastre Prieto, Grup Municipal de PDeCat - Demòcrates; Núria 
Maynou i Hernández, en representació del Grup Municipal Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acció Granollers; ; Ignasi Valls Vilaró, Consell Comarcal del Vallès Oriental; Òscar 
Riu i Garcia, Unió General de Treballadors Vallès Oriental-Maresme; Ricard Caussa i Moreno, 
Associació Cultural de Granollers; Jordi Guimet i Portillo, Petita i Mitjana Empresa de 
Catalunya; Rafael Lledó Rodríguez, Fundació Hospital Asil de Granollers; Jaume Coll, 
Federació d’Associacions de Veïns de Granollers; i Josep Pujadas i Maspons, 
Club Balonmano Granollers. 
 
Joan Bellavista i Illa, director/coordinador del II Pla Estratègic i Àngel Gonzalo Martí, tècnic 
del servei de Planificació i Projectes Estratègics, que actua com a Secretari. 
 
Han excusat l'assistència:  
Carles Ayats i Terrades - Cambra de Comerç de Barcelona; Gonzalo Plata Jiménez, 
Comissions Obreres Vallès Oriental i Maresme; Alberto Segura Gómez, Grup Municipal 
Assamblea de la Crida per Granollers – CUP; Casilda Isern Brufau, Càritas Diocesana de 
Terrassa; . 
 
El president del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió, passant 15 minuts de l’hora prevista. 
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1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 
Josep Mayoral demana si hi ha esmenes sobre l’acta de la sessió anterior i no sent així, l’acta 
queda aprovada. 
 
2. Informació de les comissions dels projectes. 

 
El president passa la paraula al director del Pla perquè expliqui els dos projectes que ja van 
fent el seu camí. 
 
Joan Bellavista comença pel projecte “Foment de l’activitat empresarial innovadora” i 
demana disculpes pel nom que apareix en el títol del document enviat que per un error de 
maquetació ha aparegut amb el títol de l’altre projecte que avui també es presenta. 
 
En aquest projecte es proposa el nom “d’Agents Innovadors de Granollers” amb un concepte 
de models de desenvolupament econòmic pel seu caràcter innovador. Es tracta de fer una 
promoció de persones amb visió de futur, que desenvolupin el seu esperit empresarial i el 
seu futur professional. El plantejament és que hi hagi mètode i pràctica que asseguri i 
optimitzi el procés. 
 
Recorda que es va constituir una comissió formada per persones expertes en la matèria, 
però no només professionalment sinó també socialment i aquestes van proposar una sèrie 
temàtiques, propostes i prioritats. Tal com es va acordar, la comissió va estar presidida per 
un membre del Consell Directiu, en aquesta ocasió per Carles Ayats. 
 
La llista definitiva de membres de la comissió no ha estat exactament la mateixa que es va 
exposar a la reunió anterior. La raó d’aquest petit canvi es deu a que s’ha extret el nom de 
les persones que per raons diverses finalment no varen poder participar en les comissions. 
 
La proposta del programa és la que segueix a continuació: 
 
Programa “Agents Innovadors de Granollers” 

Justificació i objectius 

En el context actual de l’economia, es detecta la necessitat de realitzar processos de 

promoció de models de desenvolupament econòmic que per el seu caràcter innovador creïn 

un valor afegit que contribueixi a donar millors resultats dels que s’han operat en models 

anteriors, i que tanmateix representin processos de millor capacitació de les persones que 

han de fer efectives aquestes millores. Es tracta de fer una promoció de persones 

seleccionades per les seves capacitats, motivació i visió, i desenvolupar el seu esperit 

emprenedor i el seu futur professional a través de mètode i pràctica.  

En aquest sentit, i en el marc del projecte 2.1.2. de Foment de l’activitat empresarial 

innovadora del II Pla estratègic de Granollers es va constituir una comissió experta formada 
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per persones relacionades professionalment, econòmicament o socialment amb la matèria, 

per així poder discutir i proposar idees connectades al projecte esmentat que puguin ajudar 

en la seva realització i desenvolupament, i a partir de diverses fonts i estratègies. Aquesta 

comissió, de caràcter consultiu i assessor, va centrar les seves idees i propostes en temes 

relacionats amb els processos de formació, de professionalització, de capacitació de persones 

joves, en temàtiques de l’economia verda i les noves oportunitats del sector, de la 

sostenibilitat, de l’economia i la innovació social, de l’economia col·laborativa, de la mobilitat 

i les noves mobilitats sostenibles, i de l’economia digital i audiovisual.  

Proposta de Programa 

De les idees sorgides a la Comissió, el Consell directiu del Pla estratègic demana l’elaboració 

d’un projecte/programa concret que permeti iniciar aquests aspectes, amb el que es 

desenvolupa la proposta d’un programa anomenat “Agents innovadors de Granollers” que 

està pensat com un model de col·laboració en projectes innovadors de la ciutat. Un 

programa dirigit a persones joves de Granollers perquè en primer lloc es formin i es capacitin 

per ser capaços de desenvolupar la seva carrera professional, millorin la seva experiència 

laboral, puguin desenvolupar els seus propis projectes innovadors, i tanmateix contribueixin 

amb la seva acció a millorar els processos innovadors de la ciutat. L’Ajuntament de 

Granollers ha manifestat el seu interès en col·laborar i finançar aquest programa amb el que 

es proposa que les activitats es desenvolupin en els espais físics de les àrees o serveis de 

l’Ajuntament que proposin els millors projectes innovadors, espais on s’habilitarien les 

condicions adequades per a les persones que finalment gaudeixin d’aquesta possibilitat.  

Conceptes clau 

La innovació i la creativitat són els dos conceptes clau transversals de tot el programa, que 

transcorren des del primer estadi de formació fins al desenvolupament final de tota l’activitat 

que realitzarà l’Agent innovador. Aquests factors han de permetre acabar el procés amb un 

elevat esperit emprenedor que ajudi al desenvolupament dels seus futurs projectes personals 

i professionals. Així mateix, es faran sessions setmanals de formació i capacitació, que a més 

de complir la seva funció educativa, també permetin analitzar projectes potencials que 

basats en les necessitats de la ciutat puguin convertir-se en nous projectes tècnics, 

professionals, empresarials i en el seu cas, també personals. 

Relació amb el II Pla estratègic de Granollers 

El programa “Agents innovadors” intenta integrar les propostes que va aportar la comissió 

experta del projecte 2.1.2. de Foment de l’activitat empresarial innovadora del II Pla 

estratègic de Granollers. Pretén donar resposta a la millora de l’activitat empresarial 

innovadora per mitjà de la formació, la capacitació i la integració de persones joves en 

projectes innovadors de nova creació, projectes existents, i futurs projectes que es dedueixin 

del procés emprat. Hi ha doncs un element transversal en aquesta proposta que es refereix a 

la importància que la comissió experta del projecte va incidir especialment en relació a la 
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importància de la formació i capacitació de persones joves per al desenvolupament d’una 

economia innovadora. I tanmateix amb una variable d’Economia social i solidària que se 

suma al model de propostes.  

El programa pretén per una part donar resposta a les necessitats laborals de les persones 

definides en el perfil curricular i professional elegible, persones de gran potencial que 

necessiten recolzament per fer un salt qualitatiu en el desenvolupament de les seves 

capacitats. I tanmateix contribuir decisivament al desenvolupament de la innovació de la 

ciutat via projectes de nova generació que utilitzen l’Administració municipal com a 

plataforma per els seus projectes professionals futurs, que desenvoluparan individualment o 

amb altres col·lectius i organitzacions. És en aquest sentit que el II Pla estratègic de 

Granollers desenvolupa aquest programa amb la col·laboració de diferents àrees o serveis de 

l’Ajuntament de Granollers per fer front als reptes plantejats i aconseguir els objectius que es 

proposen. 

Ubicació i coordinació de l’activitat 

Les activitats relacionades amb els Agents Innovadors es realitzaran en els espais de les àrees 

i serveis de l’Ajuntament on correspongui el projecte aprovat. Tanmateix una jornada 

setmanal de formació i capacitació específica es realitzarà als espais del CTUG de Roca 

Umbert. Els Agents disposaran en el seu conjunt d’una persona de punt de contacte amb les 

funcions de coordinadora de les persones i de les activitats assignades, que les assessorarà 

en tot el que correspon als seus deures i drets, en la dinàmica de resolució de tot tipus de 

qüestions, informacions, conflictes, i elements tècnics i organitzatius que puguin sorgir. En 

definitiva com a punt de contacte entre l’Agent innovador i tot el seu entorn d’activitat per 

comprendre la dimensió del que han de fer i com ho han de fer. Tanmateix, cada Agent 

disposarà d’una persona de contacte –persona tutora—, responsable del projecte específic 

dins les àrees o serveis de l’Ajuntament assignades per desenvolupar l’activitat. És 

instrumental i forma part del model de projecte, que es compleixin totes les responsabilitats i 

activitats descrites tant per part de l’Agent com per part de la persona responsable de l’àrea 

o servei de l’Ajuntament a la qual està assignada.  

Model de desenvolupament  

El programa “Agents innovadors de Granollers” proposa un model de desenvolupament de 

les capacitats que transcorre a través de l’aprenentatge i les contribucions al projecte concret 

corresponent, però paral·lelament en un model de formació teòrica, pràctica i de millora de 

la creativitat. Aquest model pretén integrar els dos elements fonamentals del creixement 

professional, l’activitat en el lloc de treball i la formació relacionada. Per complementar 

l’eficàcia del model, les activitats formatives tindran un eix de treball cooperatiu entre els 

integrants que serà transversal i que representa una font d’aprenentatge del sistemes 

col·laboratius relacionats amb noves formes de l’economia innovadora. Amb aquesta 

metodologia de treball dirigit i compartit, es posaran en comú les idees i les experiències de 

cada integrant del programa, amb l’objectiu addicional de fer propostes de ciutat, que es 
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podran integrar –els projectes, no les persones- i en el cas que així es consideri, com a futurs 

projectes dins les estructures ja existents de projectes de l’Ajuntament, o com a projectes 

professionals individuals o compartits en l’àmbit privat.  

Programa de formació i capacitació 

Tot el que fa referència a la part de formació del programa serà planificada i executada per 

persones o entitats expertes en programes de formació. Els Agents disposaran del contacte 

amb una persona de l’Entitat que planificarà tota la formació i que funcionarà paral·lela al 

desenvolupament del projecte general per a totes les qüestions organitzatives de la formació. 

Dimensió del programa 

L’extensió i dimensió del programa (durada, nombre d’Agents, horaris) es determinarà 

segons les disponibilitats pressupostàries. Tot i així es pot pensar en una estructura setmanal 

de 4 dies dedicats a l’activitat de projecte, amb tècnics i tutor responsable en l’espai físic on 

es realitza l’activitat, i 1 dia a la setmana dedicat a l’itinerari de formació per a la 

professionalització, dia exclusiu de formació.  

 Perfil i selecció de candidats 

El perfil específic i la selecció dels candidats es determinarà properament i es publicarà una 

convocatòria pública que descriurà els requisits necessaris per presentar-se i els criteris de 

selecció. 

A continuació l’Alcalde passa la paraula als assistents per si tenen alguna pregunta 
  
Jaume Coll pregunta si haurà limitació de projectes o si hi ha una limitació financera per si es 
donés la possibilitat que es presentessin 100 projectes. 
 
Joan Bellavista respon que el número de projectes a seleccionar no està tancat. No obstant, 
l’Ajuntament posa el pressupost i aquest té una limitació perquè la suma de les despeses no 
superi aquest límit, en la qual s’ha d’incloure entre d’altres la formació de les persones 
seleccionades. Ell considera que el número no pot ser molt gran ja que s’està plantejant el 
projecte com a prova pilot. 
 
Josep Mayoral posa com a exemple el cas de fa 4 anys quan es va iniciar el projecte de la 
Formació Professional dual. Primer es va definir el concepte. L’any següent es va incentivar 
les escoles. Després es va treballar amb la Generalitat i finalment, l’any passat es van 
aconseguir 80 contractes d’FP dual. Però també podria passar que fos un fracàs en el punt 0 
com va passar amb un projecte de salut. 
 
Respecte del projecte actual considera que cal retenir el coneixement. Caldria fer convenis 
amb empreses o fins i tot, demanar el suport de la Generalitat. Cal realitzar un suport als 
joves universitaris de Granollers. Si el projecte funciona, podria seguir en una segona fase i si 
no és el cas, el Pla Estratègic ja farà una altra proposta. 
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Mònica Oliveres fa l’apunt que potser i en funció del projecte concret aquest pugui pivotar 
en l’administració pública o en el sector privat si s’escau. Caldria generar innovació en llocs 
diana. 
 
Josep Mayoral està d’acord i posa l’exemple d’una proposta de salut que s’hauria de pivotar 
amb l’hospital.  
 
Mònica Oliveres considera molt interessant aquest projecte perquè és el primer recorregut 
pels llicenciats i pot ajudar molt a donar intensitat als projectes. 
 
Joan Bellavista explica la diversitat de perfils que pot donar una mateixa temàtica. Posa 
l’exemple potencial d’un projecte d’eficiència energètica on es podrien donar la següent 
varietat de perfils: perspectiva legal (advocat); tècnica (enginyeria, ciència experimental); o 
pressupostària (economia, ADE). Això demostra que existeix una transversalitat dels serveis i 
té a veure amb els perfils que es puguin seleccionar. El plantejament ha de ser obert, i 
aquesta perspectiva caldria que aparegués recollida a la convocatòria. Faltarà esbrinar, i a 
resultes del seu funcionament, si es podrà replicar en la seva totalitat o només una part i en 
aquest cas, quina part ho seria. 
 
Josep Mayoral espera que puguin ser entorn dels 5/7 projectes.  
 
Òscar Riu pregunta sobre què es vol prioritzar en els Serveis i demana que no sigui un tema 
del dia a dia. Tal com havia plantejat algun membre del Consell directiu no pot ser una figura 
de Pla d’Ocupació o de Garantia Juvenil. El director del Pla estratègic afegeix que ha de tenir 
valor afegit. 
 
Alba Barnusell planteja que hem de trobar el redactat perquè es prioritzin els projectes en 
temes/sectors que ja van sortir a la Comissió (com salut o eficiència). L’Àrea no decidirà per 
les necessitats concretes que necessiti activar en el moment actual. La filosofia d’aquest 
programa és que han de ser projectes nous que un cop passin els 9 mesos quedin a 
l’Ajuntament o que puguin servir a la persona formada per crear el seu propi projecte 
personal o empresarial. 
 
El president del Consell Directiu dóna per bo el projecte i demana passar al següent. 
 
Joan Bellavista contextualitza explicant el document enviat prèviament, com s’ha anat 
remodelant urbanísticament el centre de Granollers i com es pot anar estenent com a model 
de ciutat. Els conceptes clau: ciutat amable, cohesionada, sostenible... 
 
Tal com es va acordar, la Comissió de treball que es va crear va estar presidida per Ricard 
Caussa com a membre del Consell directiu del Pla estratègic i en el document entregat hi 
consta la llista de persones que hi van participar. 
 



 

 7

El procés i la proposta elaborada és la que segueix a continuació:  
 
Projecte de Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana” 

Justificació i objectius 

Tal com s’exposa en el document del II Pla estratègic, les actuacions urbanístiques de 

remodelació del centre històric de Granollers i les illes de vianants que s’han anat construint 

formen part d’un procés que es pot anar extenent amb l’objectiu de modelar i remodelar 

d’una manera integral un model de ciutat que vagi consolidant-se en una porció creixent, 

configurant així una ciutat amb millor accessibilitat, millor disseny i millor qualitat dels espais 

públics, en definitiva una ciutat més amable i pensada per les persones.  

És en aquest sentit i tal com es va informar al Consell directiu, com es va reunir en dues 

ocasions la Comissió de “Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana” 

creada ad hoc per aquesta funció en el marc del II Pla Estratègic de Granollers. En aquestes 

trobades es varen posar en comú reflexions de persones expertes i usuàries, per tal de 

proposar projectes o accions específiques relacionades amb la millora urbana, i més en 

concret sobre l’accessibilitat i millora de la urbanització de la segona corona urbana.  

L’encàrrec 

A resultes de les deliberacions de la Comissió i del Consell directiu del Pla estratègic i per 

viabilitzar tècnicament el procés, es va encarregar a Xavier Acosta, membre de la Comissió 

esmentada i expert en la matèria, que elaborés un document que donés llum a una proposta 

de projecte que recollís els diferents aspectes discutits anteriorment i que servís de base 

perquè posteriorment es puguin desenvolupar accions específiques. 

Proposta de projecte elaborada per Xavier Acosta a partir de les deliberacions prèvies  

Es defineix que s’entén per millora de l’accessibilitat i de l’espai públic la urbanització o 

reurbanització de places, la conversió de carrers estrets en calçades de via única o l’ampliació 

de voreres que permetin garantir una accessibilitat del vianant adequada i d’acord amb la 

normativa vigent. Tot això amb l’objectiu d’aconseguir un espai públic més a la mida de les 

persones, potenciant els desplaçaments a peu o en bicicleta, guanyant espais més pacífics i 

silenciosos, amb menys contaminació atmosfèrica, amb més presència del verd urbà, amb la 

renovació dels serveis del subsòl i aeris, amb l’accés a les noves tecnologies de la informació i 

la comunicació, i amb la potenciació de l’activitat econòmica. 

En aquestes dues sessions, la Comissió  va reflexionar sobre com estructurar la ciutat per 

crear activitat a través de la connectivitat, sobre com utilitzar els espais públics per crear 

activitats, incidint especialment en el recorregut dels vianants i el lloc en què es realitza. 

De les aportacions del participants, destaquem les següents (n’hi ha moltes i molt 

interessants, però ens centrem en la part que fa referència a com estructurar la ciutat, que és 

la part que identifica la proposta): 
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• La ciutat té una dimensió que permet anar a peu. A partir d’una certa distància ja 

s’utilitza el vehicle, principalment el cotxe, i en un futur proper aquest es podria substituir 

en part per la bicicleta. 

• No tots els barris són iguals, per la qual cosa seria convenient actuar de manera 

personalitzada. 

• Seria bo fer un estudi de la malla dels carrers, que permeti definir jerarquies i 

especialitzacions. 

• Cal reconèixer quins carrers tenen més vocació d’estructurar el barri en que es treballi. 

• És molt convenient donar continuïtat als carrers tallats actualment, fet que crearia nous 

eixos. 

• En aquesta segona corona es detecta que falten espais d’eixamplament, de racó, 

d’estada. 

• S’obre l’oportunitat de crear itineraris com a manera de descobrir els barris. 

• Conceptes i definicions importants que caldria complir en aquestes actuacions: 

o Connectivitat 

o Accessibilitat 

o Sostenibilitat 

o Valoració ambiental 

o Amabilitat 

o Cohesió 

o Estructuració dels barris 

o Eliminació de barreres 

• Naturalitzar els recorreguts: canviar els cotxes per arbres 

• Granollers és una ciutat molt ciclable, entre d’altres per la seva orografia. En aquest 

sentit té un potencial molt alt. 

 

En la reflexió sobre els àmbits on actuar, definits en el quatre punts cardinals, es va destacar 

que al nord es troba un espai de Granollers amb voreres estretes, carrers estrets, calçades 

excessivament amples, on no hi ha prou travessies. La Comissió interpretava que en aquesta 

zona cal una transformació dels carrers i ho considera prioritari. 

Es considera molt bo començar des del pla petit del barri, ja que permet aprofundir des del 

detall i el major coneixement dels carrers i espais del barri.  

Cal tenir en consideració l’aparcament dels vehicles. Les possibles actuacions poden afectar 

els aparcaments existents, i cal una reflexió conjunta sobre aquest aspecte. 

En consideració a les reflexions de la Comissió i atenent al que s’ha descrit fins ara, es 

considera adequat fer un encàrrec a un equip tècnic per a que desenvolupi l’anàlisi de millora 

urbana en dues actuacions. Una primera proposta és la zona nord de la segona corona 

urbana, en la zona compresa a partir del centre històric de la ciutat cap al nord, delimitats 

per els carrers Josep Torras i Bages, pujant per Rafael Casanova, Lledoner, Corró, connectant 
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amb carrer Girona, baixant per aquest carrer i trencant a l’esquerra al termenal de 

Granollers amb Les Franqueses del Vallès fins a la via del tren i baixant fins a Francesc Ribas, 

tornant al carrer Girona, per finalment tornar a connectar amb el carrer Josep Torras i Bages. 

Aquest encàrrec consistiria en realitzar un estudi de la malla dels carrers, que permeti definir 

jerarquies, especialitzacions, dins de l’àmbit descrit. Això permetrà identificar quins carrers 

tenen més vocació d’estructurar el barri i identificar els carrers tallats actualment per donar-

los continuïtat, fet que crearia nous eixos. I a partit d’aquest anàlisi, plantejar propostes que 

puguin ser desenvolupades i que permetin regenerar urbanísticament la zona. 

La segona proposta i partint dels paràmetres descrits anteriorment, està pensada 

directament per estudiar 3 eixos. El primer eix a analitzar seria el que correspon al carrer 

Princesa, és a dir des del carrer Sant Josep fins el carrer Prat de la Riba. Amb un cert 

paral·lelisme, la segona proposta correspondria al carrer Sant Jaume, l’eix que comença a la 

plaça de Can Trullàs fins el carrer Prat de la Riba. Un tercer eix correspondria al carrer Sant 

Josep de Calassanç, des del carrer Conestable de Portugal fins el carrer Colón. En tot cas la 

proposta de l’estudi analitzarà els casos esmentats i valorarà la seva necessitat i oportunitat. 

 
Josep Pujadas intervé plantejant dubtes en la delimitació de la zona nord. No entén per què 
no arriba a la via fèrria a l’altra banda del carrer Girona. Fins i tot, planteja la possibilitat de 
l’altra banda de la via del tren fins a l’hospital de Granollers. 
 
Ricard Caussa, com a president de la comissió aclareix que no es va concretar fins a les 
delimitacions específiques sinó en els espais de referència sense que aquests quedessin 
totalment tancats. No entén la delimitació d’unes zones i no unes altres. A la comissió es va 
parlar de la connexió entre el centre i Roca Umbert, però també es podria analitzar el carrer 
Miquel Ricomà (que una part està en obres) que porta al Camí Ral i és una via longitudinal de 
la ciutat o el mateix carrer Palaudàries que porta directament a l’entrada del Museu. 
Planteja si cal limitar-ho en el moment de l’encàrrec. 
 
Josep Pujadas exposa que hi ha una associació de veïns que treballa a la zona nord i que es 
tingui en compte a l’hora d’analitzar aquesta zona. 
 
L’alcalde considera que el què diu Josep Pujadas té tot el sentit del món. El tècnic (Xavier 
Acosta) que va fer la proposta no és present a la reunió, però suposa que si va delimitar 
aquesta zona va ser per tenir molta pressió d’equipaments. És una àrea on l’índex de 
mobilitat és molt elevat però no hi ha forma prou adient per mesurar-ho. A més, aquest és 
un espai amb més tensió des del punt de vista demogràfic. Creu que val la pena analitzar-ho. 
 
Jaume Coll creu que el carrer Ponent s’està col·lapsant, producte de tancar altres carrers. Cal 
preveure les molèsties de circulació ocasionades en nous carrers quan es desvia el trànsit 
per altres vies. 
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Josep Mayoral diu que aquesta demanda està vinculada amb el Pla de Mobilitat. En canvi, 
aquest projecte i el document que es planteja pretén millorar l’espai públic. 
 
Jaume Coll creu que el transport en bicicleta donaria cohesió, tot i que apunta que 
actualment hi ha dificultats de mobilitat per aquest mitjà de transport. 
 
L’alcalde torna a parlar dient que això s’ha tractat en el Consell de Mobilitat. Ara, s’està 
redactant el 2n Pla de Mobilitat i els dos Plans resolen temes diferents. 
 
L’Alba Barnusell comenta que el plantejament fet tenia la voluntat de fer-se extensiu a tota 
la ciutat; una imatge de vida al carrer, que es generi vida econòmica, la mobilitat per anar a 
l’escola. 
 
La proposta és la d’estudiar una àrea, no d’intervenir en aquesta fase. Els resultats de la 
proposta es passaran al Consell de ciutat perquè es pugui estendre a altres espais. L’execució 
vindrà posteriorment. 
 
Respecte a l’eix de Roca Umbert planteja la possibilitat d’ampliar la proposta inicial. 
 
Mònica Oliveres analitza que això no és una reflexió topològica sinó que es planteja que cada 
carrer sigui assertiu. Els perímetres s’incorporen com a possibilitat unió amb els altres barris. 
Cal actuar al carrer perquè passin més coses. 
 
Joan Bellavista finalitza el debat plantejant realitzar un estudi compatible amb els dos 
models exposats i s’aprova que s’encarregarà l’estudi a un especialista. 
 
3. Precs i preguntes. 

 
Es passa al tercer punt. Ningú té cap pregunta. 
 
Josep Mayoral comenta que l’any vinent farà 10 anys d’ençà que es va iniciar el Pla 
Estratègic de Granollers i caldria fer un tancament i avaluació. 
 
Explicita que no és només els projectes desenvolupats en el marc del Pla perquè el mateix 
pla ha inspirat l’acció de govern. 
 
Caldrà fer l’avaluació i posar les bases del III Pla Estratègic per al 2018. Cal fer una anàlisi de 
com seguir. Quin caràcter ha de tenir perquè estiguem al capdavant dels plans estratègics 
del país. 
 
Per tant, el director tindrà feina especial els propers 7/8 mesos en relació al que ha esmentat 
 
Com que no hi ha més aspectes a tractar es tanca la sessió a les 20.05 h. 


