
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU 

DEL II PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS  

Sessió del Consell Directiu  2/1 

Diau dillins, 9 de jiliol de  0/1

Horau /9u00 h 

Llocu Sala de Plens de l’Ajintament de Granollers 

Ordre del dia: 

/. Aprovació, si s’escai, de l’acta de la sessió anterior.
 . Informació de l’estat actial dels projectes.
- Foment de l’actvitat empresarial innovadorau Agents Innovadors de Granollers
- Millora integral dels espais públics de la segona corona irbana.

3. Proposta del procés de tancament del II Pla Estratègic de Granollers.
4. Precs i pregintes.

Assistents: 
Josep Mayoral i Antgas, alcalde de Granollers i president; Mònica Oliveres i Giixer, Grip Minicipal del
Partt  Socialista  de  Catalinya;  Àlex  Sastre  i  Prieto,  Grip  Minicipal  de  PDeCat-Democràtes;  Jian
Maniel de Vargas, en representació del Grip Minicipal Ciitadans; Ignasi Valls Vilaró, Consell Comarcal
del Vallès Oriental; Gonzalo Plata, Comissions Obreres Vallès Oriental i Maresme;  Vicenç Barbancho,
Unió General dels Treballadors; Jordi Giimet i Portllo, Petta i Mitjana Empresa de Catalinya;  Ricard
Caissa i Moreno, Associació Ciltiral de Granollers; Casilda Isern Brifai, Càritas Diocesana de Terrassa;
Josep M Moyano, Federació d’Associacions de Veïns de Granollers; i Josep Pijadas i Maspons, Clib
Balonmano Granollers.

Joan Bellavista i Illa, director2coordinador del II Pla Estratègic i Àngel Gonzalo Mart, tècnic del Servei
de Planifcació i Projectes Estratègics, qie actia com a secretari.

Han excisat l'assistènciau  

Alba  Barnisell  i  Ortiño,  regidora  del  Pla  Estratègic,  vicepresidenta;  Joaqiim  Colom,  UEI  Unió
empresarial;  Núria Maynoi i Hernández, Grip Minicipal Esqierra Repiblicana de Catalinya - Acció
Granollers;  Rafael  Lledó Rodrígiez,  Findació Hospital  Asil  de Granollers;  Laira  Sabatés,  Associació
Granollers Centre; i Carles Ayats i Terrades - Cambra de Comerç de Barcelona.

L’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, obre la sessió a les /9u/0 in cop s’ha esperat el temps sifcient
perqiè hi sigiin totes les persones qie havien confrmat la seva presència.

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior

Josep Mayoral demana si hi ha algina qüestó sobre l’acta de la sessió anterior i no sent així, l’acta
qieda aprovada. 
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2. Informació de l’estat actual dels projectes

Josep  Mayoral  passa  la  paraila  al  Joan  Bellavista  perqiè  expliqii  l’estat  actial  dels  darrers  dos
projectes prioritzats.

Foment de l’actvitat empresarial innovadora

Joan  Bellavista  comença  explicant  qie  no  s’ha  obtngit  tot  el  resiltat  qie  s’esperava  de  la
convocatòria. Finalment, s’han presentat  5 projectes a les Beqies d’Agents Innovadors de Granollers.
Properament s’analitzarà els motis perqiè la resposta ha sigit menor de l’esperada, sigii perqiè la
convocatòria ha estat massa jista de temps, sigii per el període de l’any de la presentació, o altres
caises qie s’analitzaran. Cal dir també, qie la convocatòria s’ha fet en termes de prova pilot, i com a
tal, ens ajidarà a entendre les avantatges i carències qie s’hairan de tenir presents per possibles
convocatòries fitires.

Recordem qie es va proposar 7 beqies sobre 6 opcions temàtqies de treballu
1. El  fitir dels sectors de la mobilitat a Granollersu  potenciar la mobilitat sostenible,  innovadora i
aitònoma
2. Indústries ciltirals i2o aidiovisials
3. Parc Tecnològic del Motor en el marc del Pla director del Circiit

4. Noves fórmiles i necessitats d’habitatge

5. Reptes i noves solicions en els àmbits de la sostenibilitat

6. Innovació i emprenedoria social per respondre a les noves necessitats de la societat 

El director del Pla Estratègic indica qie la valoració de les propostes presentades a la convocatòria es
realitzarà l’endemà de la reinió del Consell Directi. Existeixen ins paràmetres establerts de valoració
sobre els qie es discriminarà el valors de les candidatires (viabilitat i factbilitat tècnica i econòmica;
adeqiació i oportinitats2conjintira; capacitat emprenedora del projecte; capacitat d’impacte en la
ciitat) amb in eix transversal de d’innovació. 

Josep Mayoral intervé indicant qie ell no esperava in resiltat important de la convocatòria tenint
present  qie  es  tracta  d’ina  primera  prova  pilot.  Per  tant,  la  presentació  de  5  projectes  s’ha  de
considerar qie es correcte, tot i qie s’havien pressipostat fns a 7 projectes.

Per les places qie no s’han cobert, planteja vàries alternatves, des de fer la prova amb els aspirants
qie s’han presentat o realitzar ina nova convocatòria. S’ha de ser conscient qie hi ha hagit escills
des d’intervenció, secretaria... i  qie és in mèrit haver arribat fns aqií. Planteja la possibilitat qie
s’hairia de simplifcar la convocatòria per fitires ocasions.

Lalo Plata demana la paraila per dir qie ells han tngit el Programa de Garanta Jivenil i es posa a
disposició del Consell Directi perqiè les enttats facin difisió.

Josep Mayoral dona per tancat aqiest pint i demana qie es passi al següent projecte.

 



 
Millora integral dels espais públics de la segona corona urbana

Joan Bellavista exposa qie es tractava d’in projecte on el dociment fnal aporta idees i  possibles
alternatves d’ina àrea específca de Granollers però vincilada i connectada amb ina àrea més àmplia.

S’ha plantejat actiacions de prioritat per als vianants; actiacions de millora o ampliació de voreres;
millora en els passos de vianants, per tal de facilitar les connexions, ja sigii ampliant i acostant passos,
o bé amb passos elevats; propostes d’actiacions en el planejament per millorar la vialitat i els espais
públics; propostes per millorar la connexió del sector amb altres barris de la ciitat i minicipis veïns,
amb noves opcions de  passarel·les  al  rii  i  tren;  i  es  plantegen actiacions  de millora  amb micro-
irbanisme, fàcilment execitables, per tal d’actiar de manera pintial en espais concrets i així millorar
la seva qialitat i especialment la seva fincionalitat.

Recordem qie és in dociment qie aporta idees i possibles alternatves, i no es tracta d’in projecte
execiti. S’incorporen ftxes  específqies per  cada actiació  de micro-irbanisme, i  com qie es  in
dociment de propostes, s’hairà de segiir  el protocol  habitial  d’aqiests projectes començant per
pressipostar-los i prendre decisions en el moment qie les conjintires ho permetn.

3. Proposta del procés de tancament del II Pla Estratègic de Granollers

Josep Mayoral li passa la paraila al Joan Bellavista perqiè proposi el tancament i qie ha de
servir per posar les bases de fitir.

Joan Bellavista explica qie s’està recollint la informació dels 47 projectes del conegit com a
llibre verd del Pla estratègic, en format ftxa. Es va recopilant les actiacions qie s’han fet i
com  s’han  fet,  el  grai  d’execició  dins  la  defnició,  els  actors  qie  han  partcipat,  i
l’aprenentatge qie s’ha aconsegiit en el procés de planifcació i execició.

A contniació passa a explicar l’estrictira de la ftxa.
- En primer lloc, s’indica el grai d’assoliment amb qiatre opcions de resposta, inclosa l’opció
dels projectes qie no s’han execitat, qie són in cas mínim.
- Després es recillen els actors i les instticions qie han partcipat.
- Les accions desenvolipades en el marc de cada projecte.
- Els resiltats, poden ser en forma d’indicadors o en informació qialitatva.
-  Es  fa  ina referència  als  1  valors  qie  pivota  el  Pla  Estratègic (Governança democràtca;
Creatvitat;  Convivència;  Coneixement;  Compettvitat;  Cohesió social;   Cohesió  territorial  i
sostenibilitat; Compromís cívic).
- I per últm, les ftxes recollia in apartat amb el ttol de  Qiè hem après?

S’ha volgit recollir qiines accions s’han fet però també si ha canviat per la conjintira.
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A partr de la informació actialitzada de les ftxes base, s’ha cotejat amb diferents persones
expertes,  incliit  el  Consell  directi i  s’incorporen els  6 projectes reprioritzats  per part  del
Consell Directi del Pla Estratègic.

La informació es traslladarà als diferents òrgans del II Pla Estratègicu
- el Consell Directi qie estem fent ara.
- la Comissió Execitva Minicipal
- la Taila Interminicipal
- i el Consell Exalcaldes i exportaveis

A l’Octibre es prevei realitzar 3 Conferències pintials anteriors a la Conferència estratègica
(es preveien però sense ser defnitves les dates dels dimecres /0, /7, i  4 d’Octibre  0/1) on
es disciteixin les temàtqies sobre temes generals qie serveixin d’introdicció i animació per
la conferència estratègica general. La idea és portar conferenciants conegits qie disciteixin
sobre temes generals i fonamentals de fitir per atreire l’atenció d’in públic més ampla i qie
promocioni el debat de cara a la Conferència Estratègica general posterior. 

La flosofa d’aqiest procés és combinar avaliació 2 tancament i alhora projectar l’estratègia i
les idees cap el fitiru

 Explicar i refexionar sobre els resiltats dels projectes i actvitats realitzades dirant el
PEII

 Plantejar reptes, necessitats i estratègies per el fitir de la ciitat 
 Obrir nois temes qie focalitzin en el fitir
 Convidar ponents qie incentvin el debat de la ciitadania de Granollers
 Organitzar conferències temàtqies 
 Organitzar Tailes de debat per refexionar sobre el fitir
 Considerar  les  propostes  i  reptes  de  fitir  de  les  organitzacions  internacionals  i

especialitzades qie treballen aportant marcs d’anàlisi i propostes  específqies per a la
constricció del fitir 

 Connectar  el  context  global  i  local  del  coneixement,  de  les  estratègies  i  del
desenvolipament de fitir vincilats als /7 ODS de l’Agenda  030.

Josep Mayoral  intervé pregintant  si  tothom sap qie són els  ODS. Veient qie algins dels
assistents  desconeixen  aqiest  terme,  passa  a  explicar  els  reptes   contngits  d’aqieestes
propostes qie es pibliqien en in dociment avalat per l’ONU i CGLU pactat amb els governs
estatals.

Fa  anys  es  parlava  dels  objectis del  Mileni,  però els  objectis eren molt  inconcrets  i  no
consensiats. L’ONU i CGLU van defnir ina Agenda  030 compartda amb /7 pints qie is
farem arribar. Aqiesta només tndrà sentt si són els territoris els qie els promocionen i tren
endavant i és la gent (la ciitadania) qii la posa en pràctca. 
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Els /7 ODS es proposen localitzant cada objecti en cada territori. Ha estat in debat estratègic
consensiat en tot el món i en el qie han partcipat algins ajintaments. Nosaltres proposen
qie aqiest debat estratègic el lideri Joan Bellavista.

Joan Bellavista comenta qie a més dels /7 ODS, ha analitzat altres qgents2instticions del
món qie ha estidiat aqiest àmbit i les propostes temàtqies d’aqiestes organitzacions qie
posen sobre la taila són molt diverses però tanmateix tenen molts pints en comú. Algins
exemples  de  temes  recirrents  tenint  en  compte  totes  aqiestes  consideracions  són  els
següentsu

 Canvi Climàtc i acció per el clima
 Energia asseqiible i no contaminant
 El fitir de les ciitats, la seva irbanització i sostenibilitat
 La 4a revolició indistrial  (indústria 4.0),  innovació i  infraestrictires (digitalització i

coordinació de tot el sistema prodicti)
 El fitir del treball i les condicions de treball
 Edicació de qialitat, ciltira i professionalització
 Les noves formes i fórmiles de consim, i el consim responsable
 Pai, drets himans, jistcia i instticions sòlides
 Mobilitat, migracions, desplaçaments forçats i acollida
 Noves formes de pobresa, desigialtat i societat inclisiva2exclisiva
 Canvis de valors, creences i sentt de pertnença
 Igialtat de gènere
  Qialitat de vida
 Sostenibilitat econòmica del territori i de les persones
 Salit per a tothom i reptes dels models d’atenció a la salit
 Nois models de governança
 Món interconnectat; actvitat local en in context global

La proposta permet pensar en ina persona2ponent reconegida en l’àmbit qie es tractarà i
amb in contrapint en format local qie generi debat.

En aqiests moment s’està treballant sobre els gormats, estrictira, ponents, agenda, model
de difisió de la informació, la logístca, i el showtme.

La conferència estratègica es planteja per realitzar-la dirant dissabte al mat, possiblement el
/7 de novembre. Una primera part d’exposició, ins 40-45 minits, on es dongii informació
sifcient d’avaliació, el qiè s’ha fet, amb l’objecti de comprovar com s’ha transformat la
ciitat.  I ina segona part qie discitrà les idees i plantejaments de fitir amb experts qie
aporten informacions i ajidin a elaborar idees de fitir a compartr amb tots els assistents a la
Conferència
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Es tractaria d’in Model de Tancament del II PE i d’obertira d’idees en in procés connectat i
contni,  i  amb  l’elaboració  de  conceptes  i  necessitats  cap  al  fitir.  Amb  in  format  de
ponències  d’experts  qie  aportn  elements  clai  als  partcipants.  S’organitzarien  grips  de
discissió  en  Tailes  temàtqies  qie  serveixin  de  contniïtat  dels  debats  iniciats  a  les
conferències d’Octibre.  

Amb la disponibilitat d’in “Facilitador” qie contextialitzi el tema de referència i in “Relator”
qie dona compte dels resiltats de cada Taila de discissió. Aqiest és in bon format de treball
qie sol donar bons resiltats i ha estat testat dirant anys com in bon mètode de treball. Per
fer-ho més efecti, a la Taila hi podria col·laborar ina persona qie pren nota de tot el qie
apareix  a  la  discissió,  i  pija  la  informació  qie  es  va  discitnt  i  elaborant  en  in  format
electrònic compartt, i qie es va ordenant i reordenant amb l’ajida dels Facilitadors i Relators.
Amb aqiest mètode es van integrant les aportacions i qüestons dins ina estrictira d’idees,
pensaments i propostes qie es van ordenant i van confgirant les resolicions i dociments del
treball de la Conferència. 

Com a partcipants,  s’ha de comptar d’entrada amb els membres del  Consell  directi i els
membres  dels  diferents  òrgans  del  II  PE  com  la  Comissió  Execitva  Minicipal,  la  Taila
Interminicipal, el Consell d’Exalcaldes i Exportaveis. Així mateix amb les persones qie han
format part de les comissions expertes dels projectes prioritzats (algines d’aqiestes persones
podrien  també  ser  elegibles  per  a  les  ponències  expertes  de  la  Conferència),  els  Agents
innovadors, altres persones qie han estat entrevistades o han format part d’algina etapa o
sessió del Pla estratègic (p. ex partcipants en els projectes Baila, Pla de Projecció Exterior,
Projecte  de  Volintariat,  comissions  foment  economia  innovadora,  comissions   º  corona
irbana, etc). Així mateix els membres del Consell de Ciitat, i els ciitadans de Granollers en el
sei conjint. També s’aproftarà per per anotar els contactes dels partcipants a la Conferència
per a fitires actiacions, doncs el debat podria generar conferències temàtqies posteriors.

Així mateix, emplaça a ina reinió del Consell directi posterior a la Conferència estratègica de
novembre per valorar el resiltat.

Josep Mayoral pren la paraila per indicar qie aqiests debats hairien de ser les bases per
constriir el III Pla Estratègic.

Jordi Giimet preginta si l’Ajintament formarà part d’algin d’aqiests ODS. 

L’alcalde respon qie l’Ajintament de Granollers està a moltes Tailes. L’Ajintament es fan
propis  els  /7  ODS,  però  hem  de  veire  i  promoire  les  accions  de  fitir.  Aqiests  estan
acceptats iniversalment i s’ha de veire com es concreten en les accions locals.

Lalo Plata intervé indicant qie els sindicats han estat plenament en els ODS, especialment el
1,  per  Promoire  el  creixement  econòmic  sostngit,  inclisii  i  sostenible,  el  ple  treball  i
prodicti i el treball decent per a tots. Han treballat els /0 sibpintsu Mantenir creixement
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econòmic;  Modernització tecnològica i  innovacció;  Creixement de llocs de treball  decents;
aconsegiir el ple treball; eliminar el treball obligat; protegir drets laborals; tirisme sostenible;
economia informal; inspecció de treball; migracions locals. 

Fa constar qie aqiest és in tema pilar d’acció sindical. Vam partcipar en ina jornada qie el 3
de jiliol el sindicat va organitzar. Estan disposats a partcipar en qian el trasllat ODS 1 i /7
(partenariat) en la seva redacció i poder-ho transmetre als socis internacionals. Ells disposen
de coneixement en la temàtca i capacitat de treball.

Josep Mayoral explica qie algines organitzacions han convidat a l’Ajintament de Granollers a
partcipar. Ara, s’inicia in procés engrescador. És in bon moment, amb ina mirada llarga de
fitir  i  poder  obrir  portes. Comenta qie  l’any   030  sembla  lliny  però  no ho és  tant.  Es
tractaria de tenir ina mirada a /0 anys i començar a treballar el PE el  0/9, amb la mirada de
 0/9 al   0 9 per poder avançar sibstancialment. Cal generar indicadors per comprovar si
s’avança o no. Aqiest és in gran marc qie es pot homogenitzar amb ina gran part del món. A
més, aqiest Ajintament ha d’aproftar qie la persona qie coordina per part de la Generalitat
els ODS és ina persona reconegida de la comarca.

Esperem  poder  ser  in  dels  /52 0  minicipis  qie  pigiin  generar  models  en  in  marc
internacional per avançar. I per últm, convida a llegir els ODS dirant aqiestes vacances com
in exercici interessant.

Com qie no hi ha més aspectes a tractar, s’aixeca la sessió a les /9u41 i es desitja in bon esti a
tothom.
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