Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals
Planificació i Projectes Estratègics
pl/Porxada 6, plta.baixa - 08401 Granollers Tel: 938426858 Fax: 938705245 pla_estrategic@granollers.cat

Acord de Ple aprovat en data 27/07/2021
Tercer Pla Estratègic de Granollers (629)
Assumpte: Aprovar el document d’orientació i organització del procés d’elaboració del
“Tercer Pla estratègic Granollers 2030. Un pla d’acció local amb sentit global”.
Número d’expedient: 1/2021/629
Fets:
1. Marcs estratègics globals
1.1 El setembre de 2015 es va aprovar amb el suport de 193 països de les Nacions
Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Un pla d’acció materialitzat en
17 objectius globals (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i 169 fites per eradicar
la pobresa extrema, combatre la desigualtat i la injustícia, i afrontar el canvi climàtic. Una
agenda transformadora amb visió transversal, que interpel·la tots els països, les
institucions, les empreses i les persones.
1.2 Segons dades d’Eurostat, es calcula que el 65% de les fites només es podran assolir
si hi ha una clara implicació i acció de l’àmbit local. Per això és molt important
transformar l’Agenda 2030 en polítiques i accions concretes a cadascun dels territoris.
1.3 El 2019 el govern català va definir un Pla nacional per a la implementació de
l’Agenda 2030 a Catalunya. Per estendre aquest compromís es va establir un Acord
nacional per a l’Agenda 2030 que va donar lloc el febrer del 2020 a l'Aliança Catalunya
2030, un partenariat entre actors públics i privats que compartiran els compromisos per
fer realitat els ODS.
1.4 Per altra banda, l’octubre de 2016, en la 3a Conferència de Nacions Unides sobre
Habitatge i Desenvolupament Urbà Sostenible (Habitat III), la comunitat internacional va
adoptar la Nova Agenda Urbana (NAU), document de compromís amb el
desenvolupament urbà sostenible.
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1.5 El marc estratègic de la NAU i de l’Agenda 2030 ha servit de base per engegar altres
processos orientats a assolir ciutats i territoris més sostenibles, com és l’Agenda Urbana
per a la UE, l’Agenda Urbana espanyola o l’Agenda Urbana de Catalunya.
2. El compromís de l’Ajuntament de Granollers amb les agendes globals
2.1 L’Ajuntament de Granollers ha incorporat la visió holística de l’Agenda 2030 alineant
el Programa d’Actuació Municipal (PAM) 2019-2023, i tots els programes que se’n
deriven, amb els ODS. A més, l’any 2019 es va elaborar una Guia per a la localització
que té la voluntat de facilitar aquest procés en tota l’organització. Els òrgans i càrrecs
polítics i directius estan compromesos amb l’Agenda 2030 i han rebut formacions sobre
aquesta temàtica.
2.2 En l’apartat de difusió adreçada a la ciutadania, l’alineament de les polítiques i
programes locals amb les agendes globals es va traslladar a les jornades de tancament
del 2n pla estratègic de Granollers i a la identificació dels reptes de futur de la ciutat, que
es van fer prenent com a marc de referència l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible i els ODS. Una estratègia que es consolidarà amb l’inici dels treballs
d’elaboració del 3r Pla estratègic Granollers 2030.
2.3 L’Ajuntament de Granollers va aprovar el març del 2021 l’adhesió a la Declaració de
Sant Fruitós de Bages, les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030.
2.4 Per altra banda, el Plenari de l’Ajuntament de Granollers, amb acord plenari de 30
d’abril de 2019, es va adherir a l’Agenda Urbana de Catalunya i participa en l’Assemblea
Urbana de Catalunya.
2.5 Així mateix, el 27 d’abril de 2021 va aprovar el Protocol general d’actuació entre la
Secretaria General d’Agenda Urbana i Habitatge del Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana i l’Ajuntament de Granollers per elaborar el Pla d’acció local de l’Agenda
Urbana, que ofereix un marc de treball adequat pel 3r pla estratègic de Granollers, ja que
responen als eixos que guien les agendes globals i ho fa amb una visió coherent i
integrada.
2.6 El 29 de juny del 2021, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el compromís amb l'Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible i els ODS, i l’adhesió de l'Ajuntament de
Granollers a l'Aliança Catalunya 2030, un partenariat entre entitats públiques i privades
on es comparteixen els compromisos de país per fer realitat els ODS.
3. El 3r Pla estratègic Granollers 2030
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3.1 L’any 2008 s’iniciaven els treballs de redacció del II Pla estratègic, un pla que va
definir 47 projectes claus sota el paraigua de Granollers Ciutat Educadora, eix
transversal de tots els projectes de ciutat sorgits i impulsats des d’aquell moment.
L’octubre del 2018 es va dur a terme el tancament d’aquest segon pla amb el cicle de
conferències “Ciutats sostenibles per transformar el món”, i una jornada de debat que va
servir per identificar els reptes de la ciutat del present i del futur, emmarcats en l’Agenda
2030 de Desenvolupament Sostenible.
3.2 Davant dels reptes globals que cal afrontar, és imprescindible definir estratègies a
llarg termini amb el compromís i responsabilitat compartida entre les administracions, el
sector privat, la societat civil, l’acadèmia i ciutadania.
3.3 Aquestes estratègies de ciutat han d’estar alineades i donar resposta a les grans
qüestions que plantegen les agendes globals: l’Agenda 2030 de Desenvolupament
Sostenible i la Nova Agenda Urbana, una eina per la sostenibilitat de les polítiques de
desenvolupament urbà.
3.4 Així doncs, davant d’un context marcat pels reptes globals, i amb la necessitat de
generar espais de corresponsabilitat i de creació de sinergies on poder pensar la ciutat
de manera col·lectiva a llarg termini i tenint en compte l’entorn, l’Ajuntament de
Granollers iniciarà properament els treballs per a la definició del 3r Pla estratègic amb
horitzó 2030.
3.5 Aquest procés haurà de respondre als reptes de la ciutat més enllà de les urgències
del curt termini, haurà de permetre afrontar els reptes de forma intel·ligent, optimitzant
recursos disponibles, enfortint i creant xarxes socials, fomentant la coproducció de
projectes i polítiques amb els agents socials, definint escenaris que vagin més enllà les
pròpies competències municipals amb el lideratge i el compromís de l’ajuntament de
Granollers.
3.6 Davant d’aquesta necessitat, l’Ajuntament de Granollers va encarregar a l’Institut
d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) l’elaboració de l’informe
“Repensant la planificació estratègica de Granollers”, que va servir per definir elements
metodològics pel nou pla estratègic partint d’un anàlisi de l’estat de la qüestió de la
planificació estratègica i de l’avaluació del II Pla estratègic de Granollers.
3.7 Per altra banda, es va encarregar també l’elaboració del document “Bases per
l’elaboració del Tercer Pla estratègic de Granollers 2030”, el qual tenia per objectiu
facilitar el debat col·lectiu, construir escenaris desitjats i per fer emergir reptes i
oportunitats de futur, que en un estadi posterior, es concretarien en missions i projectes.
3.8 A partir dels dos estudis anomenats anteriorment, l’Oficina tècnica del Pla estratègic
ha elaborat el document “Tercer Pla estratègic Granollers 2030. Un pla d’acció local amb
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lo en les agendes globals de referència: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i
la Nova Agenda Urbana, a més del marc financer de la UE, del govern espanyol i del
govern català.
3.9 Aquest Pla estratègic definirà les missions per a la ciutat amb horitzó 2030, a partir
dels diferents espais de governança i participació que s’han definit. Entre aquests, es
crearan tres grups motors que faran el recull de totes les propostes sorgides dels
esdeveniments participatius per definir les missions Granollers 2030.
3.10 Cadascun d’aquests grups motors serà liderat per un comissari o comissària, que
formarà part de la direcció col·legiada del Pla, juntament amb dues persones de l’equip
tècnic de l’Ajuntament i una persona de l’IERMB. Aquest òrgan tindrà la funció de liderar
els treballs d’elaboració del Pla i definir les propostes finals, a partir de totes les
aportacions de cadascun dels esdeveniments, processos de participació i grups de
treball, vetllant per la seva coherència, transversalitat i alineament amb els criteris i els
reptes definits en el document d’orientació i organització del procés.
3.11 Les tres persones comissàries seran nomenades pel plenari municipal en base a la
seva vinculació amb la ciutat, la seva trajectòria professional i el seu coneixement sobre
el desenvolupament sostenible des de diferents perspectives.
Atès l’informe favorable conjunt de la tècnica del Servei de Projectes Estratègics i de la
directora de Coordinació de Govern, incorporat a l’expedient.
Per tot allò exposat,
Es proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Aprovar el document d'orientació i organització del procés "Tercer Pla estratègic
Granollers 2030. Un pla d’acció local amb sentit global", que estableix els reptes transversals
que estructuraran les missions, així l’organització i model de governança, i les fases del
procés, el qual s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades, amb l’expressió de la
possibilitat d’interposar-hi els recursos corresponents.

El Secretari General,

Signat digitalment per Manuel Monfort
Pastor
Data: 28/07/2021 14:02:40
Granollers, 28/07/2021
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