Informe de la segona sessió amb la
Comissió de Treball del Consell de
Ciutat
Dilluns 21 de febrer de 2022
Sala Francesc Tarafa
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Amb el suport de:

Compromís amb:
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NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS
7 persones.
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda i presentació de la sessió.
2. Exposició dels punts forts i punts febles sorgits per cada eix de treball en la plenària del
Consell de Ciutat del 10 de novembre i de les aportacions realitzades pels Grups Motor.
3. Debat i definició dels objectius del Pla Estratègic Granollers 2030 pels eixos de Promoure
la igualtat d’oportunitats i cohesió social i Enfortir comunitats i fomentar la innovació
pública.
4. Repàs dels objectius definits i tancament de la sessió.
PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2030 I DE LA DINÀMICA DE LA SESSIÓ.
L’Ajuntament de Granollers impulsa el III Pla Estratègic de la ciutat, amb horitzó 2030. És un
procés que ha de permetre impulsar la transformació de Granollers per encarar els reptes i
necessitats de futur, pensant la ciutat de manera col·lectiva i reflexionant sobre quins són els
objectius que ha d’assolir el municipi en el mitjà i llarg termini.
Amb aquest nou Pla Estratègic es volen assolir quatre grans reptes de la ciutat per encarar els
propers anys amb la mirada posada l’any 2030. En aquesta segona sessió hem treballat al voltant
de dos d’aquests reptes: (1) Promoure la igualtat d’oportunitats i cohesió social, (2) Enfortir
comunitats i fomentar la innovació pública.
La sessió s’ha desenvolupat mitjançant el debat col·lectiu en un únic grup de treball. La finalitat
de la sessió ha estat definir els objectius pels dos reptes que s’han treballat per traslladar-los als
Grups Motor, que acabaran de donar forma a les aportacions recollides en forma de missions.
La definició dels objectius s’ha realitzat a partir dels punts forts i punts febles que es van detectar
en la sessió amb la totalitat del Consell de Ciutat del dimecres 10 de novembre de 2021 més les
aportacions realitzades posteriorment pels Grups Motor.

RETORN DE LES APORTACIONS DE LA PRIMERA SESSIÓ
Els punts forts i punts febles sorgits de la plenària del Consell de Ciutat del dimecres 10 de
novembre de 2021, pels eixos de Promoure la igualtat d’oportunitats i cohesió social i Enfortir
comunitats i fomentar la innovació pública van ser els representats en les dues taules que es
mostren a continuació. En negreta apareixen les aportacions realitzades pels Grups Motor.
6.1. Promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
PUNTS FORTS
· Les entitats socials i el teixit associatiu són fortes i tenen molta capacitat de donar resposta
a les necessitats.
· Hi ha una bona oferta de formació des dels centres educatius, d’adults, d’acollida, etc.
PUNTS FEBLES
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· Manca d’accés a la formació no reglada per persones en situació de vulnerabilitat.
(Problemàtiques d’emprenedoria-talent jove. Foment del talent jove local -formació
professional-).
· Mala gestió en la inclusió de col·lectius vulnerables. (Millora del servei públic dels serveis
socials de la ciutat / Manquen xarxes d’acollida per garantir la inclusió social).
· Mancances per part de l’Administració en la gestió de tràmits: lentitud burocràtica i manca
de professionals en l’àmbit social. (Millora del servei públic dels serveis socials de la ciutat).
· Mancances en l’oferta d’oci pels joves, més enllà de l’oci nocturn. (Garantir l’accés a la
cultura per a tothom)
· Mancances de centres de menors, d’integració i altres serveis d’acollida.
· Mancances d’espais de trobada i cohesió que permetin la generació de xarxes. (Millora del
servei públic dels serveis socials de la ciutat / Manquen xarxes d’acollida per garantir la
inclusió social).

6.2. Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública.
PUNTS FORTS
· Entitats que fan d’intermediaris i supleixen la xarxa social on haurien de tenir més suport i
accés a l’administració.
· Entitats culturals que tenen una gran oferta, però que no tenen recursos per ser accessibles
a tots els col·lectius.
PUNTS FEBLES
· Sistema de funcionariat: descentralitzar l’administració i agilitzar els tràmits. (Dificultats
per arribar als recursos públics/municipals. Millora del servei públic dels serveis socials de
la ciutat)
· La participació ciutadana no té resultats: dels processos no se sap si hi ha accions que s’han
dut a terme o no. (Impuls a la participació local)
· Envelliment de la població: manca de pisos tutelats – sistema de cohabitatge. (Repte de
l’envelliment i problemàtiques vinculades)
· Falten més projectes culturals / esportius ajudats econòmicament. (Garantir l’accés a la
cultura per a tothom)
· Les entitats no tenen coneixement de què fan altres entitats d’un mateix sector. (Impuls a
la participació local)
· La ciutadania no coneix la ciutat fora del seu nucli habitual.

DEFINICIÓ D’OBJECTIUS PER ENCARAR ELS REPTES DE CIUTAT
La definició d’objectius per cada un dels reptes treballats durant la sessió s’ha desenvolupat a
partir de dues dimensions: els objectius generals i els objectius específics. Els objectius generals
són els que engloben la totalitat del repte en qüestió i, els objectius específics són els que fan
referència a una problemàtica o a un element concret. Els objectius definits durant la sessió són:
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7.1. Promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social
OBJECTIUS GENERALS
· Millorar l’àmbit de serveis socials, garantint una assistència universal i àgil, tenint en compte
la bretxa digital.
· Augmentar el coneixement real sobre els col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió social de
la ciutat.
· Implicar a la ciutadania en les problemàtiques socials.
· Generar una xarxa entre diferents agents i entitats socials, per compartir experiències i
generar dinàmiques de suport mutu.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
· Augmentar el personal i els recursos econòmics de les oficines de Serveis Socials de la ciutat.
· Ampliar i millorar l’oferta d’oci cultual per a joves, preguntant al col·lectiu quines són les
seves necessitats.
· Incrementar els recursos destinats al desplegament de centres de menors i pisos tutelats.
· Cercar fórmules perquè les empreses tinguin més recursos per a la contractació de persones,
especialment joves, de col·lectius vulnerables o en risc d’exclusió.

7.2. Enfortir comunitats i fomentar la innovació pública
OBJECTIUS GENERALS
· Generar comunitat a partir d’activitats lúdiques i creatives.
· Conèixer l’entorn dels barris. Vincular les escoles al territori i fomentar activitats per la
coneixença territorial.
· Fomentar el coneixement de la comunitat local d’entitats i difondre les activitats i projectes
arribant a tots els barris.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
· Reformular les alternatives habitacionals per a persones grans, tenint en compte les seves
necessitats.
· Avançar cap a un model totalment públic d’assistència a les persones grans i oferiment
d’alternatives habitacionals.
· Millorar i revisar els canals d’informació sobre l’activitat associativa de la ciutat.
· Fomentar la coordinació entre les entitats del municipi, l’intercanvi d’idees i experiències.
· Revertir la mancança de centres d’integració de grups d’exclusió socials i de joves.
· Millorar la informació dels processos participatius i dels resultats d’aquests, així com la seva
implementació.

ALTRES APORTACIONS
Durant el transcurs del debat, tot i no ser l’objectiu de la sessió, han sorgit propostes
d’actuacions concretes. Aquestes propostes s’han recollit perquè poden enriquir les fases
posteriors del procés.
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Referent al repte de promoure la igualtat d’oportunitats i la cohesió social:
-

Fomentar beques per a la formació destinades a col·lectius vulnerables.
Desplegar la figura dels treballadors socials de carrer.
Dotar amb ajuts econòmics des de l’administració pel talent jove.

Referent al repte d’enfortir comunitats i fomentar la innovació pública:
-

Des de les escoles promoure sortides a altres barris per fer-hi activitats lúdiques.
Cercar habitatges dignes i garantir l’envelliment actiu de la gent gran, creant pisos
socials.
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