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Alcalde: Molt bona tarda a tothom. El senyor Josep Maria Noguera i la senyora Verònica Navarro han 
anunciat que potser arribaran més tard, tenen problemes d'agenda, i per tant estem a l'espera. I en tot 
cas, senyora Secretària, si no arriben estan excusats.
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Bé, donem inici al Ple Estat de la Ciutat, que és aquest Ple que tenen alguns ajuntaments, entre ells el 
de Granollers, alguns pocs ajuntaments, per tal de debatre doncs això, la situació de la ciutat. Quan 
vam fitxar la data amb els portaveus no teníem previst que el President de la Generalitat ens contra 
programaria, en tot cas just estem fent el debat de la Ciutat enmig del debat sobre el debat de Política 
General de Catalunya. En tot cas, com també és habitual, hi haurà una introducció, acostuma a ser 
llarga, de l'Alcalde per emmarcar el debat, i alhora, immediatament després, hi haurà un torn 
d'intervencions, que com sempre hem convingut que serà de 20 minuts per cada un dels portaveus, 
amb un torn de rèplica de 5, i si s'escau, tal com diu el Reglament, l'Alcalde por intervenir en el 
moment que ho cregui oportú, també saben que és habitual que l'Alcalde faci ús de la paraula només 
en el torn final.

En tot cas si us sembla, entro en matèria. El Ple Estat de la Ciutat només pot començar, i així ho fem, 
parlant dels ciutadans i de les ciutadanes. Tenim l'hàbit de recordar algunes dades que ens permeten 
posar negre sobre blanc la situació dels ciutadans i ciutadanes de Granollers , alguns indicadors.
Avui hi ha un discurs oficial a l 'entorn de la crisi econòmica. Un discurs oficial que diu que ens n'estem 
sortint. I se'ns recorda sovint aquest increment del PIB el darrer semestre, crescut un 0,6%. 
Probablement hi ha recuperació, no seré jo qui ho negui, però si hi ha recuperació és tan feble, tan 
feble, que té un efecte molt limitat a la microeconomia, a la vida quotidiana de les persones. No es 
nota, o si voleu no es nota prou.

Efectivament, tenim menys aturats que l'any passat. L'any passat per aquestes alçades hi havia 5.800 
5.900 aturats, i avui estem en 5574, 300 menys. Poc menys. També és veritat que hi ha més 
empreses que l'any passat, i també és veritat que hi ha més llocs de treball que l'any passat. Per tant, 
hi ha alguna cosa que sembla que canvia d'orientació.

Però també hi ha factors que val la pena recordar:
Segueix creixent, mes rere mes, la xifra d'aturats que no cobren subsidi, en aquests moments el 
49,21% dels aturats no cobren subsidi d'atur. Això vol dir, per tant, que hi ha tot un gruix de gent que 
està efectivament en risc, en greu risc de quedar-se al marge. 
Creix la població que pot  quedar-se al marge. Si hi afegim aquelles persones que no surten 
habitualment a les estadístiques, aquella gent que no està registrada, potser entendrem perquè els 
serveis socials de l'Ajuntament de Granollers han atès durant el 2013 més de 8.000 visites. I 
efectivament la dificultat no es reparteixen homogèniament entre la població. Hi ha gent que pateix 
més, i trobem més patiment entre els més joves, entre els majors de 45 anys, entre les persones amb 
més baixa formació, entre la gent més humil, entre els més febles en definitiva.
Aquesta ciutat ha va expressar el seu compromís amb la cohesió en el seu Pla Estratègic. El nostre 
Pla diu: És necessari posar en valor el dret de totes les persones a participar en la societat en igualtat 
de condicions i la necessitat d'eliminar totes les barreres físiques i socials que limiten aquesta 
participació.
Aquesta és la primera preocupació: en què la gent visqui amb dignitat. Volem una ciutat en que es 
visqui en dignitat.

La meva intervenció no té una vocació de balanç, de balanç de gestió. Tindrà més la vocació 
d'explicar-me, d'explicar-vos, pensant amb la ciutat, pensant amb els ciutadans i ciutadanes quins són 
els temes que per mi són cabdals pels propers mesos i pels propers anys. Els temes que han de 
focalitzar la mirada de la ciutat. 
Ho resumiré en 14 punts i així podeu anar tatxant, podeu anar analitzant la llargada en funció de 
l'eliminació d'aquests punts.

Primera qüestió: Evitar el desballestament dels ajuntaments.
Ho estem vivint cada dia. Hi ha una clara intenció de fer la vida impossible als ajuntaments .
A principis d'any va entrar en vigor la famosa ARSAL, Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local. N'hem parlat molt, però una vegada més cal recordar que aquesta llei:
Limita l' autonomia dels ajuntaments. Retalla les competències municipals. Centralitza les decisions i 
els controls: i de fet, pretén, en alguns casos, deixar els ajuntaments en mans de l'Estat.
Quines conseqüències immediates ha tingut aquesta Llei en un ajuntament com el nostre des de l '1 de 
gener? Un primer que jo crec que hem notat tots: 
Alentir el ritme de treball dels ajuntaments, del nostre i de tots. Aquesta Llei i els desplegaments que 
l'acompanyen converteix la gestió en una cursa d'obstacles.
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Posen els papers per davant de la gent. Generen preguntes de difícil solució, a vegades de solució 
impossible, sobre el que podem i el que no podem fer.
I ens posa amb l'amenaça permanent de què els ajuntaments, l'Ajuntament, pugui quedar intervingut 
per l'Estat.
Si l'Estat està desballestant els ajuntaments per acció, la Generalitat ho esta fent per omissió.
Incompliment habitual i en alguns àmbits sistemàtic dels compromisos signats que posen en grau 
perill un seguit de serveis municipals .
Retardament de pagaments de tal manera que la tresoreria municipal està permanentment en risc.
Nosaltres hem lluitat i lluitarem contra aquest atac als ajuntaments, perquè en realitat no és un atac a 
la institució, és un atac als ciutadans i ciutadanes.
El nostre objectiu, jo crec que és un objectiu comú, és mantenir els serveis que avui tenim, perquè els 
hem construït plegats.
Alguns serveis en risc, els coneixeu, però el recordaré:
Escola Bressol. Escola de música. Programes complementaris educatius. Promoció econòmica. 
Serveis socials. Polítiques ambientals. Atenció a la salut, deu n'hi do.
En aquesta ciutat hem triat, com a moltes altres ciutats, tenir un ajuntament amb voluntat 
transformadora, capaç de treballar per millorar la qualitat de vida de la ciutat, capaç de treballar per 
millorar la societat. Per tant ens neguem, rotundament, a convertir-lo en una simple gestoria al servei 
dels interessos de l'Estat.
Volem un Ajuntament auster, eficient, àgil i al servei dels ciutadans, com fins ara per tant, lluitarem 
activament contra l'intent de desballestament dels ajuntaments.
Per això hem anat al Tribunal Constitucional. Per això també hem obert contenciós contra alguns dels 
incompliments de la Generalitat.
Ens hi juguem els serveis municipals, però sobretot, ens hi juguem una part essencial de la qualitat 
democràtica del nostre país.

Segon. Governar amb la gent. Jo crec que a Granollers hem aprés tots plegats que les millors 
decisions són aquelles que es prenen parlant, dialogant. Són les que resulten de processos compartits 
entre el govern i la ciutadania.
Ho hem afirmat mil vegades, cal governar amb la gent. És un factor bàsic de qualitat democràtica. Jo 
crec que tenim bons exemples en aquesta ciutat. Per exemple, la presència dels veïns en la 
transformació física de la ciutat: Recentment hem viscut experiències fantàstiques al carrer Girona, la 
plaça de Can Mònic, el passeig de la Muntanya, els jardins del carrer València, o bé el carrer Llevant.
Són espais que s'han projectat i executat amb un diàleg permanent amb els veïns.
També hem consolidat espais de coresponsabilitat que han generat iniciatives d'èxit a la ciutat. 
N'esmento tres, en podria esmentat moltes més: El consell escolar, que ha liderat iniciatives com el 
voluntariat educatiu o l'observatori pedagògic.
El Consell Econòmic i Social que ha promogut les mesures del Pla de Xoc.
O el consell directiu del Pla Estratègic amb projectes com el Baula , d'impuls a la FP, o com el reforç al 
voluntariat, al que després em referiré.
Treballem amb diàleg permanent amb les entitats culturals, cíviques i educatives que són la clau de 
volta de la vitalitat de la ciutat.
No hi ha un altre camí, per nosaltres governar la ciutat vol dir: Escoltar, compartir, debatre, acordar, 
decidir i fer-ho realitat, gestionar-ho.
I a l' administració li pertoca bàsicament posar la taula, generar un debat fluid, donar forma final als 
acords i exercir de motor. Però, ho hem de fer des d'un lideratge que posi per davant de tots els 
interessos col·lectius, la suma de voluntats, i d'objectius.
Nosaltres volem fer de la participació el factor estratègic de la transformació permanent de la ciutat. 
Per això en els propers mesos: aprovarem el reglament de participació ciutadana, crearem el consell 
de ciutat, i reformarem el reglament orgànic municipal. Està ja en els òrgans municipals per tal de 
donar-li el punti final. 
A més formalitzarem altres maneres de participació: per exemple: dotarem de nous continguts la 
pàgina web de l'ajuntament que és el portal de la transparència de la gestió municipal .
Una administració oberta amb parets de vidre. Des de la nostre pàgina web es pot seguir amb facilitat:
El PAM, els principals indicadors, la gestió del pressupost, i també ben aviat s'introduirà la tècnica de 
l'Open Data. Del Govern obert, que serà un nou salt endavant. 

Tercera qüestió, un objectiu: l'equitat. Ho dèiem al començament. A Granollers, a Catalunya, al món, 
vivim un procés de creixent desigualtat. Aquest és un dels efectes més devastadors de la crisi 
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econòmica. Creix el nombre de persones que viuen el seu present i el seu futur amb incertesa.
L'objectiu central del govern de la ciutat, també ho ha de ser del govern del país, és treballar per 
l'equitat i per la cohesió.
El dret a la ciutat és igual per a tothom.
El dret a una vida digna ha de ser universal, no és retòrica. És el valor central que orienta l'acció de 
govern de l'Equip que jo represento. Hi ha un munt d'accions que van en aquesta línia:
El Pla de Xoc que porta tres edicions. Amb Plans d'Ocupació que han permès la contractació de 381 
persones.
El programa de formació per als aturats i els joves en situacions de dificultat dins el sistema educatiu, 
amb pràcticament 300 usuaris.
Els programes d'Intermediació per buscar solucions als desnonaments hipotecaris . 
L'increment de les dotacions pressupostàries per a ajuts d'emergència.
I un llarg etcètera que té especialment en compte els col·lectius que per les seves característiques 
reben més directament l'impacte de la crisi. Per exemple els infants.
Hem reforçat el programa de beques. Beques per l'accés a les escoles bressol, més beques per 
menjadors escolars, per llibres i per a l'accés a la pràctica esportiva.
A la gent gran. Mantenint del programa de teleassistències, en exclusiva des del món local: 1.231 
persones que tenen teleassitència.
Posant en marxa un programa novedos i participatiu com el RADARS, d'expressió solidaria en un 
barri, comencem a Can Bassa i a Palou, per cuidar a la gent gran.
Reforçant els ajuts domiciliaris i acostant la pràctica esportiva a la gent gran .
Hem incentivant la  contractació de joves i hem treballat per millor la seva qualificació professional .
I també amb fet programes específics de formació i d'incentivació de la contractació per majors de 45 
anys.
Hem desplegat el pla d'igualtat entre home i dona i hem acompanyat els processos de violència de 
gènere, i hem estat també al capdavant de la lluita contra la violència de genere.   
Tenim molt clar que en el treball per l' equitat, hi té un paper essencial les entitats del tercer sector, 
entitats que des del tercer sector,  que des de la societat civil generen iniciatives que són avui, 
imprescindibles: Xiprer, APADIS i una llarga llista. Com també són imprescindibles entitats que han 
generat i obert nous camins en el debat i en l'acció com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca.
Per mi, és l'única manera d'avançar: junts. Perquè és des de la comunitat com millor es detecten els 
problemes, i com millor definim les solucions. I especialment en aquests moments en què l'Estat 
oblida les seves obligacions. I que el govern de la Generalitat s'oblida de governar.
Ben segur que caldrà anar més enllà. Caldrà reforçar encara més les polítiques socials .
Hem d'estar molt atents als nous problemes, dissenyant solucions novedoses i molt flexibles. I 
n'estem convençuts, amic Pep Mur, que la Taula d'Acció social de Granollers hi tindrà un paper clau .  

Quart. El protagonisme de la gent, expressat en el voluntariat. Mireu, la millor expressió d'aquest 
compromís col·lectiu és el paper decisiu que té el voluntariat a la nostra ciutat .
Fa uns mesos, desplegant el Pla Estratègic, varem aprovar en aquest plenari, recordo per unanimitat, 
constituir el Punt del voluntariat a Can Jonch. 
Can Jonch esdevindrà l'espai de referència, d'aquí poques setmanes pels ciutadans i les ciutadanes 
que aporten una part del seu temps a la ciutat i a la societat.
Un espai de formació. Un centre de recursos. Un lloc per compartir bones pràctiques.
Per coordinar iniciatives i per generar-ne de noves amb vocació d'innovar i de trobar noves vies, com 
el banc del temps, que d'aquí uns dies també celebrarà un acte en el que reflexionarà sobre la seva 
feina.
Hem de fer del voluntariat, un signe d'identitat de la ciutat. Tenim la capacitat i el teixit social per 
fer-ho.
Quan l'economia falla, la fortalesa està en la gent, en la seva capacitat per afrontar nous reptes. En la 
capacitat de la gent per assumir el lideratge des de la societat. Sense esperar respostes que, a 
vegades, que sovint, no arriben.
Des de l'administració, des del govern de la ciutat, hem de posar els mecanismes per fer-ho possible.  

Cinquè. La gestió del civisme. Amb aquesta idea: la ciutat és un projecte col·lectiu. 
La ciutat com a suma d'esforços. Recordar que la ciutat és també, l'espai de la convivència, de la 
construcció de la civilitat . Ho fem cada dia i ho fem en cada gest.
La ciutat, l'espai públic, és l'espai dels drets. Però també és l'espai dels deures. 
És el lloc del respecte, que ens permet construir comunitat. Hem treballat aquest tema amb 
constància: informant, educant i quan ha calgut sancionant. Amb una figura que va adquirint un paper 
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important: l'agent cívic.  Uns agents cívics que conjuntament amb els tècnics municipals han estat 
reunint-se amb les comunitats de veïns en el marc del Pla de Barris . Primer a Congost, després a Sant 
Miquel i ara a Granollers Nord i Can Mònic.
Recordem, el Pla de Barris a Congost ens va permetre desplegar una acció integral al barri :
Amb actuacions de transformació urbana, importantíssimes, però sobretot desplegant un programa de 
bon veïnatge que buscava la dinamització de les relacions entre persones i comunitat. 
Dissortadament, el Govern de la Generalitat ha eliminat el Pla de Barris .
Nosaltres el mantenim, amb menys recursos, només amb recursos municipals, però amb la intensitat 
d'un fantàstic equip humà que en els darrers 15 mesos ha desplegat un Pla d'acció integral al barri de 
Sant Miquel amb  41 projectes i 131 accions. 
Algunes d'obra pública: el carrer Llevant o el carrer Àngel Guimerà, però la gran majoria d'estímul de 
bones pràctiques i de foment del bon veïnatge amb visites als presidents d 'escales i generant reunions 
de comunitats de veïns.
Es tracta, es tractava, amb aquesta feina del tècnics municipals i dels agents cívics, de contribuir a fer 
de les escales, espais de convivència. Recordar els drets i deures de les comunitats de veïns. 
Identificar conflictes i acompanyar en la seva resolució . És imprescindible seguir en aquesta línia
Ara estem preparant el pla integral de Granollers Nord.
Hem incrementat el nombre d'agents cívics per promoure també un millor ús dels parcs i de les zones 
verdes.
I estem treballant en obrir una oficina de suport a la gestió d'aquelles comunitats amb problemes fruit 
de la situació econòmica que estan patint.
El civisme és un valor de la ciutat. Cal fomentar-lo. Però estem convençuts que cada dia més, cal 
gestionar-lo.

Sisè. Defensar els drets socials, des de la proximitat. Mireu, hem vist com en els darrers anys el 
govern de l'Estat i de la Generalitat han anat reduint significativament la quantitat i la qualitat de 
serveis públics essencials .
Amb el discurs de la reducció del dèficit públic hem vist com s'està reduint el pressupost que es 
dediquen a la sanitat, a l'educació, a la protecció social, a l'habitatge. Són decisions que van al moll de 
l'os de drets socials bàsics que ens ha costat tants  anys assolir. I que afecten sense dubte d'una 
forma directa a la ciutadania.
Quan parlem d'aquest tema ens diuen, escolti això no són competències municipals. Però nosaltres 
diem: més enllà de les competències municipals hi ha les necessitats de la gent .
No conec a cap alcalde, ni cap regidor, segur que cap regidor d'aquesta sala, que miri cap a un altre 
banda quan un infant no té una plaça escolar en condicions. No conec a cap alcalde, cap alcaldessa, 
cap regidor o regidora que quan s'eternitza la tramitació d'un PIRMI fins a fer insostenible la vida d'una 
família, miri cap un altre costat.
O bé que miri cap un altre costat quan es fa impossible l 'accés a l'habitatge, o quan les llistes d'espera 
provoquen problemes. Els càrrecs electes hem de compartir els neguits de la gent des de ben a prop, 
a la plaça, al carrer, al centre cívic, hem de ser la veu de la ciutadania en defensa dels drets socials 
bàsics. Aquesta és la nostra tasca.
I per això reclamem, a l'Estat i a la Generalitat, espais per compartir les grans decisions. Volem, 
exigim, coresponsabilitat i diàleg. perquè és des de la proximitat com millor es defensen els drets 
socials.
Necessitem governs que escoltin, que busquin l'eficiència a partir del diàleg amb els ajuntaments. 
Ho recordarem, i com deia abans ho exigirem.  

Setè. La ciutat que educa. Granollers ciutat educadora. Aquest és l'objectiu central que defineix el II 
Pla Estratègic. I ho sabem.
Per educar necessitem bones escoles. I per fer-ho, necessitem un bon servei públic d'educació. Un 
servei que inclou l'escola pública i l 'escola concertada.
Les escoles tenen avui molts riscos. En destaco dos: la Llei Wert, centralitzadora, segregadora i 
retrograda, i l'infrafinançament del sistema per part del Govern de la Generalitat
Cal un compromís clar i  ferm des de la ciutat. Un compromís que ha d'anar en la següent línia:
Mantenir l'oferta educativa de les escoles bressol municipals .
Defensar l'escola municipal de música, és un patrimoni imprescindible de la ciutat .
Reclamar una oferta educativa suficient i no massificada, per això insistirem en la presència municipal 
en la taula de planificació. I per això recordem que els ajuntaments també són administració 
educativa.
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Animar i donar suport als projectes educatius de cada centre, fets des de la seva autonomia.
Compromís de facilitar el treball en xarxa dels centres educatius de la ciutat, posant la Taula de 
relació.
Compromís d'ampliar l'oferta de formació professional i avançar cap a fórmules de relació més directa 
amb l'empresa. Especialment graus superiors i a graus de contingut tecnològic . 
Reivindicar una escola ordinària més inclusiva .
Seguir fent, del Consell escolar municipal , l'espai del consens de la comunitat. 
Promoure l'educació compensatòria, mantenint els projectes singulars i les ofertes de PQPI.
I obrir nous horitzons per ampliar l 'oferta del Centre Vallès en formació continuada.
I cal fer-ho pensant sempre amb escoles obertes a la societat. Escoles permeables, amb la porta i les 
finestres obertes. Perquè l'escola és ciutat. I la ciutat és, també, escola. Però les ciutats educadores 
sabem que l'educació va molt més enllà de l'escola.
Per això cuidem les nostres instal·lacions esportives i les nostres entitats esportives . 
Esport també és educació. Els valors que ens aporta l'esport són fonamentals. 65 clubs i prop de  
300.000 usuaris, 300.000 usos esportius de la ciutat són peça clau per Granollers .
Per això també cuidem l'espai públic, el carrer, la plaça, el lloc de diàleg i de conversa i per això tenim 
especial cura dels equipaments culturals, les biblioteques, els centres cívics, el lloc on crear, on 
compartir, on aprendre.
Una ciutat que eduqui en cada instant i en cada indret. Aquesta és la nostra ambició.  

Vuitè. La dinamització cultural i la creativitat. En els darrers anys la ciutat ha fet un salt qualitatiu en 
els seus equipaments culturals. En tenim més i són millors. Molts d'ells han esdevingut espais de 
referència al país.
S'han posat a disposició dels ciutadans i ciutadanes per trobar-se, per crear, per produir... i gràcies a 
aquests espais han passat moltes i moltes coses, un exemple, només un exemple: a Granollers hi han 
més de 2000 persones fent música: cors, orquestres, escoles de música. Més de 2000 persones.
O bé seguim la vida del nou Museu de la Tela, amb activitats per totes les edats, espai de referència a 
Catalunya i que  acull activitats de referència internacional , promogudes per  gent de casa.
O bé l'activitat del Teatre Auditori de Granollers, que treballa amb xarxa amb  els teatres del conjunt 
de Catalunya, i alhora està fent xarxa en el conjunt de la ciutat.
O bé l'esforç per modernitzar les biblioteques, per oferir cada dia un millor servei als ciutadans .
O bé acompanyant a les diferents entitats en els seus projectes, que són els projectes de la ciutat.
O bé fent de la cultura fent de la cultura popular i tradicional un pilar fonamental de cohesió i identitat 
que té la seva força en les entitats de la ciutat i la seva explosió màxima en la Festa Major, un model 
singular, consolidat i que el fan possible centenars de persones anònimes amb les dues colles Blancs 
i Blaus al capdavant, només perquè s'estimen la festa, i s'estimen la ciutat.
O bé recuperant el nostre llegat artístic amb  exposicions al Museu: Cumella, Batlle, Merino i ben aviat 
Uclés i Benito.
O bé  recuperant moments històrics claus amb gent de la ciutat i la comarca, vam inaugurar la 
setmana passada l'exposició Terra i Guerra, i la feina que es fa a l'Arxiu, acompanyat de desenes de 
voluntaris és extraordinària.
I mirant endavant amb confiança, pensem amb el paper clau de Roca Umbert. Roca Umbert que veurà 
millorar els seus espais d'una manera substancial. Ben aviat tindrem en funcionament un nou espai 
per la dansa. Roca Umbert que també veurà urbanitzar els seus carrers per incorporar-los cada cop 
més a la ciutat.
Un espai també que haurem d'ampliar, volem ampliar la quantitat i la qualitat dels projectes creatius 
que conviuen a la fàbrica, i en el que hem obert ja les portes a la participació a programes europeus. 
Mirar endavant, també mantenint amb força l'oferta cultural. Aquesta ciutat en temps difícils ha 
demostrat que no abaixa les persianes. 
I alhora fent de la música un signe important d'identitat de la nostre ciutat. 

Novena qüestió. La qualitat, un factor de convivència i d'identitat. Ho diem sovint. Un atribut que 
busquem per Granollers és la qualitat. Qualitat de vida.
Amb uns espais públics que convidin a passejar, a parlar, a conviure. Com la zona de vianants que 
enguany tornarem a ampliar, i que supera ja els 40.000 m2, el goig de veure passejar a nens  nenes 
sense patir pels cotxes, el goig d'un passeig tranquil.
O bé com les noves voreres del carrer Girona, del carrer Llevant, o del passeig de la Muntanya. que 
generen també espais de convivència.
O bé espais com els 644.360 m2 de parcs i jardins, que té la nostra ciutat, són més de  10m2 per 
habitant. Estem en estandars europeus.
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També qualitat d'uns espais naturals que han recuperat la vida en els darrers anys: el riu, les serres, 
Can cabanyes. Ara són  l'espai de l'esport i de la salut.
Una ciutat que cuida també els detalls: Els bancs. A Granollers n'hi ha 2.349. Jo sé que en falten, cada 
dia me'n demanen més, i que alguns s'han de substituir. Cuidar els detalls. Però n'hi han 2.349.
Una ciutat que cuida també el detall en l'estat del seu paviment, en els seus 110 Km de carrers. 
Revisant periòdicament el seu estat. Dedicant-hi cada any molts recursos. Una tasca tan difícil com 
imprescindible.
Una ciutat que sap que les coses petites sovint són les més importants. En definitiva, Granollers, una 
ciutat on s'hi viu bé. Però també una ciutat on faci goig viure. Una ciutat que la volem cada dia més 
bonica: que cuida el seu paisatge. La intervenció a la mitgera de Roger de Flor és una línia a seguir .
Que protegeix el seu patrimoni, els seus edificis històrics . I els hi doni el protagonisme que mereixen.
Posaré l'exemple més evident és la recuperació visual de l'antic edifici de l'Hospital després de les 
obres del carrer Frascesc Ribas.
I una ciutat també amb serveis de qualitat:
10.500 punts de llum, amb un manteniment acurat i fent de l'eficiència energètica i l'estalvi un factor 
bàsic.
Tenim ara ja quatre carrers amb leds: Girona, Sant Josep, passeig de la Muntanya i Lluís Companys. 
Ben aviat s'hi afegiran d'altres carrers, Roger de Flor, Francesc Macià i Av. de Sant Esteve. 
La resta de la xarxa té bombetes de baix consum. Cuidem l'eficiència energètica.
Una xarxa de clavegueram de 128 km que  renovem també d'una manera periòdica. Ho hem fet 
darrerament al carrer  Girona, al passeig de la Muntanya, a Sant Jaume, a la plaça Porxada i al carrer  
Montcada, i properament i ben aviat al carrer Muralla, al carrer Sol i al carrer Catalunya.
També una ciutat que fa  un esforç permanent en  millorar els seus serveis de neteja.
Una ciutat que vol fer les coses ben fetes.
Una ciutat que posa la qualitat només en la seva forma, sinó també en la seva manera de fer, una 
ciutat de qualitat, amb l'actitud i la feina i l 'empenta dels seus ciutadans, de la seva gent.
A l'esport, a l'educació, a la cultura, a  l'empresa. Una ciutat que aposta per la qualitat cada dia i en 
cada moment. I ben aviat tindrem nous mitjans. Granollers disposarà ben aviat d'una alta dotació de 
fibra òptica que ens ajudarà.
La qualitat. Aquest és per mi un camí imprescindible, per mi és un camí que mai  té final.  

Desè. El compromís ambiental de la ciutat. El compromís ambiental de la ciutat ve de lluny i té el seu 
millor exponent en la recuperació del riu Congost i de la seva llera. D'una claveguera a un espai 
natural esclatant de vida i amb un intens ús social .
Un compromís que ha fet, de la nostra ciutat, també referència en l'estalvi energètic i en gestió de 
l'aigua. En parlàvem fa un moment del consum energètic, Mireu, hem invertit en els darrers anys més 
de 285.000 euros per reduir el consum. Això ha significat una reducció de la factura de 500.000 euros. 
És un salt important. 
Però reduir la despesa és important, però encara ho és més l'efecte sobre el medi ambient. 
L'Ajuntament de Granollers té un compromís amb Europa:
Reduir el 20% el consum energètic. Augmentar un 20% la producció d'energies netes. Reduir el 20% 
d'emissió de gasos amb efectes hivernacle. I estem complint, estem clarament en aquest línia.  
Granollers compleix els seus compromisos .
Per això, mirant endavant, el mes que ve signarem a Brussel·les un altre acord amb Europa, en aquest 
cas, un acord  per anar adaptant la ciutat als efectes del canvi climàtic .
L'encariment i l'escassetat de l'energia ens exigeix decisió en aquest àmbit. El futur depèn de 
d'accions com aquestes.
L'aparició de grups com Granollers en transició, ens recorden que aquest és un compromís que va 
més enllà de l'administració. Cal un compromís col·lectiu. I ho hem provat, i ho hem experimentat a les 
instal·lacions esportives municipals i a les escoles , hem viscut dues experiències interessants:
El campionat d'estalvi energètic i l'Estalgia. Els usuaris, els usuaris, els esportistes, els nens i les 
nenes de les escoles, els mestres, les  mestres han estat els responsables d'aquest estalvi. Han estat 
els protagonistes d'aquest estalvi.
I pel que fa a la gestió de l'aigua cal recordar tres qüestions:
Que som de les ciutats amb més baix consum d'aigua per habitant. Que som pioners en la reutilització 
d'aigües residuals o del subsòl amb una xarxa de més de  10,6 km i un sistema de telegestió 
absolutament innovador. I que aquesta empenta ens fa liderar  xarxes europees de ciutats.
I en matèria de mobilitat tres idees:
Cal seguir facilitant la mobilitat a peu, amb més ampliacions de vorera. I amb una atenció especial a 
carrers amb voreres molt estretes. Per això, estem fent el projecte de plataforma única al carrer de 
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Corró, entre Torras i Bages, i València. Del carrer Ricomà i comencem a treballar l'ampliació de 
voreres a Rosselló i Corró, de Ramon Berenguer cap al Nord.
Però sobretot en aquests espais, en aquests àmbits, en aquests itineraris a peu, donant preferència 
als itineraris més habituals, especialment tenint atenció permanent en fer fàcil l'accés a peu a les 
escoles. 
També cal seguir millorant els eixos bàsics de circulació. Toca completar la millor en l'entorn Girona, 
Francesc Ribas. Estem redactant el projecte de la rotonda en aquesta cruïlla.
I cal avançar en una assignatura pendent. La bicicleta. Hi ha molt camí per córrer, és evident. I ho 
farem amb diàleg amb Granollers Pedala. El primer pas: ens proposem avançar amb aparcaments 
segurs a l'estació i a les instal·lacions esportives. I també ens proposem revisar els itineraris 
recomanats i de les zones 30.  

Onze. Generar nous motors econòmics. La crisi econòmica ha cremat 7.000 llocs de treball a la nostra 
ciutat en 7 anys.
Malgrat tot, Granollers és avui, encara,  una de les ciutats que manté uns indicadors més positius pel 
que fa a la facturació i a la productivitat de les seves empreses en relació a les ciutats mitjanes del 
nostre entorn. Hi ha dues qüestions que destacant, el pes i la diversitat dels sectors de la indústria i la 
força del comerç.
La indústria a la nostre ciutat ocupa un 21% dels treballadors i representa gairebé el 40% de la 
facturació de la ciutat. I una gran part d'aquesta indústria és exportadora.
En els darrers mesos constatem increments de facturació a les empreses de la ciutat , especialment en 
aquestes que indicava abans, en  les exportadores.
Però és evident, també, que no hi ha correlació entre la facturació i la creació de nous llocs de treball .
Cal, doncs, un esforç addicional per captar noves activitats econòmiques a la ciutat. És l'única manera 
de tornar a situar-nos als 30.000 llocs de treball. Els necessitem.
Cal per tant activar els espais d'oportunitat que té la ciutat.
Per això estem treballant, d'una manera franca i directa amb el govern de la Generalitat i amb 
l'ajuntament de Montmeló i Parets intensament en el Pla Director Urbanístic del Circuit. Pensant junts 
en les 600 Ha que envolten el Circuit.
Volem que aquest pla generi un nou motor econòmic per la ciutat, per la comarca i pel país.
També és el moment de desplegar  dos nous polígons industrials. Un ben a prop del Circuit, ja 
aprovat. I un segon que completa la zona del coll de la Manya que en els propers mesos també 
portarem a aprovació d'aquest Ple.
Hem de seguir també amb la millora dels polígons. La Font del Ràdium és el proper objectiu. 
I especialment també cal treballar en l'arribada de la fibra òptica a les zones industrials. La tenim ja a 
Palou Nord a partir d'un acord amb Ono, i d'aquí uns mesos es desplegarà al polígon  Congost amb un 
acord amb Telefònica.
Seguim també acompanyant els processos d'innovació a les empreses, a les més dinàmiques. 
Processos d'innovació a la gestió acompanyants des de  Can Muntanyola.
I hem de continuar treballant amb els entorns del ferrocarril. Objectiu: aixecar l'Estació de 
mercaderies. Una estació que ha de desplaçar-se, ho diuen tan la planificació de la Generalitat com 
de l'Estat a algun altre indret de la Comarca, aquesta Estació de mercaderies aixecada, genera 50.000 
m2 de sòl útil.
Noves oportunitats per generar activitat econòmica, just al costat de l'estació i molt a prop del centre 
de la ciutat. I alhora també la possibilitat de generar plusvàlues, recursos per desplegar l'operació de 
cobriment del ferrocarril, que no abandonem.

Dotzè. Redefinir l'estratègia de comerç. El model comercial de la ciutat està canviant. El tancament de 
comerç històric en el centre de la ciutat n'és l'exponent més evident. La caiguda de la demanda i els 
preus dels lloguers expliquen, en part, aquests canvis. Cal definir nous objectius pel comerç de la 
ciutat.
I ho estem fent, conjuntament amb administració i botiguers, preparant un pla d'acció pels propers 
anys.
Un pla d'acció que té com a base:
La qualitat de l'oferta comercial a la ciutat.
L'urbanisme vinculat al passeig amb l'illa de vianants i la bona resposta a actuacions com l'ampliació 
de voreres del carrer Girona.
L'atractivitat de la ciutat que segueix creixent. Cada vegada són més les persones que passegen per 
la ciutat.
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 aquest futur ha d'afrontar alguns reptes:
La professionalització en la gestió del centre comercial. Per això calen canvis legislatius. Hem sentit a 
parlar alguns dels APEU, com un mecanisme nou de gestió, està pendent de què els senyors i 
senyores diputats despleguin una Llei al Parlament, Jordi. N'estem parlant amb el govern i n'estem 
parlant també amb el Parlament de Catalunya.
En aquest Pla de millora cal també avançar amb programes de captació de nous clients, a partir de 
campanyes de promoció, i també d' aliances directes amb destins d'alta capacitat: la Roca Factory i 
Circuit de Catalunya.
Millorar la connectivitat amb altres àmbits empresarials de la ciutat , com l'hoteler i el de la restauració.
I cal fomentar una visió integral del comerç de la ciutat: Un centre atractiu i un comerç de barri actiu i 
eficaç.
Cal generar processos d'innovació continuada, amb les Tecnologies de la Informació i de la 
Comunicació  com a protagonistes i amb seguir apostant per  ofertes  vinculades al KM0, i cal també 
negociar amb el Govern de Catalunya una redefinició de la trama urbana consolidada, amb l'objectiu 
de completar l'oferta comercial de la ciutat. 

S'incorporà a la sessió el senyor Josep Maria Noguera.

Tretzè. Recta final. Reforçar elements d'atractivitat. Hem parlat, fa un moment, de la força del comerç. 
El comerç és un factor històric d'atractivitat a la nostre ciutat. Fa mil anys que fem mercat. Però n'hi ha 
molts més de factors d'atractivitat.
La planta hotelera de la ciutat n'és sens dubte un d'ells. 1500 llits si comptem aquells que aquells llits 
que al límit del nostre terme municipal, actuen com a hotelers de Granollers.
Amb dades sorprenents. Sorprenents que un  hotel de la ciutat hagui tingut el mes d'agost un 90% 
d'ocupació, i no hi  ha platja. Perquè Granollers és una ciutat molt competitiva, especialment per 
fomentar dos tipus de turisme. El turisme de reunions i esdeveniments, i el turisme esportiu.
Disposem i ho sabem tots perfectament d'un calendari ja tradicional: Mitja marató. Granollers Cup. 
Gran Premi de Fórmula 1. Gran Premi de Motos. I a l'hora, som molt actius en la captació. 
d'esdeveniments. Per exemple: el mes de juliol, podrem tenir el Campionat d'Espanya d'Atletisme de 
cadets, o bé també, esperem, i serem, Ciutat del basquet 2015 amb tot el que reforçarà també la 
capacitat d'atracció en aquest àmbit. 
Per donar-hi més força, d'acord amb els agents econòmics del sector, recentment hem posat en 
marxa una oficina que reforçarà:
La captació d'esdeveniments.  I el suport als esdeveniments tradicionals de la ciutat per fer-los millors 
i més integrats a la ciutat. Buscant un millor impacte econòmic i social a Granollers. Granollers que és 
una ciutat oberta al món. Per això, amb la Diputació de Barcelona estem fent el Pla de projecció 
exterior.
La ciutat, està detectat i està documentat, genera un flux elevadíssim de relacions internacionals que 
convé, que cal, articular.
Atractivitat i internacionalització . És essencial pel futur que volem.  

I catorzè i darrer. Liderar estratègies de desenvolupament territorial. La història de la ciutat està 
marcada pel seu paper de cruïlla de camins.
Mercat, punt de trobada, espai d'intercanvi. Granollers ha estat un espai de lideratge territorial .
Per dimensió, per potencial econòmic i social, per vocació estratègica, Granollers sempre ha fet una 
lectura integral de la regió. I Granollers ha buscat aliances amb els municipis del seu entorn, oferint 
serveis, però també donant suport a iniciatives dels municipis amb voluntat de sumar. Ha exercit de 
lideratge comarcal i ha promogut estratègies de desenvolupament territorial. Deixeu-me destacar-ne 
dues:
En els darrers temps, mirant cap a ponent, hem estat en el naixement de l'Associació de Municipis de 
la B-30. Una connexió vallesana que agrupa un dels conjunts municipals amb més força industrial, 
exportador i de coneixement del país.
Mirant cap al nord hem promogut l'eix de la C-17. Vertebrar el país i impulsar polítiques de 
desenvolupament econòmic des dels ajuntaments, amb diàleg i amb convivència amb els agents 
econòmics i socials. A la C-17 som ja 28 municipis:  Per reclamar millors infraestructures. Per buscar 
sinergies entre les empreses i polígons de la zona. Per reforçar l'oferta de coneixements, de formació 
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professional i universitària, I per enfortir l'Eix de la C-17 com a espai turístic i comercial .
En els propers mesos la xarxa començarà a oferir resultats: Reclamació a la Ministra de Foment, i 
acompanyament al Conseller Santi Vila en el seu treball per assolir el compliment d'un compromís, 
que és el desdoblament parcial de la R3.
Pla de treball per activar el desplegament de la fibra òptica als polígons de la C-17. I la presentació 
conjunta amb la Universitat de Vic en el programa europeu Ris3 d'acompanyament al procés de I+D 
d'un conjunt d'empreses d'aquest Eix de la C-17, entre les quals hi haurà unes quantes granollerines.

Vaig acabant. En aquesta setmana tan decisiva per Catalunya també vull recordar, com vaig fer l'any 
passat, el que diem en el BAN de l'11 de setembre. Dèiem:
"És l'hora de definir un nou futur. Els catalans i les catalanes tenim el dret innegable a decidir el país 
que volem. L'Ajuntament de Granollers, fent-se ressò d'aquesta voluntat majoritària, s'ha adreçat al 
Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya perquè, amb el més ampli consens polític i social 
possible, convoqui una consulta des de la necessària seguretat jurídica .
No hi ha cap altre camí. Som els ciutadans de Catalunya, amb la força del nostre vot, els que haurem 
de construir el nou encaix de Catalunya i Espanya.
Des de la llibertat. Des del respecte a totes les opcions, a totes les posicions. Fent de la qualitat 
democràtica del procés, un valor imprescindible.  Per això, les administracions haurem de fer el 
màxim esforç per garantir un debat obert, franc i informat."
Aquest és el nostre compromís. Compromís d'aquest govern.

I deixeu-me acabar amb una convicció:
Sigui quin sigui el camí que s'obri, sigui quin sigui el camí que seguim, el futur d'aquest país s'escriurà 
a peu de carrer. A cada plaça, a cada ciutat. A cada ajuntament.
I nosaltres ho volem fer amb un clar compromís amb la cohesió i amb l'equitat. Fent de la participació 
una eina imprescindible. Apostant per la qualitat i exercint com a motor econòmic del territori. El futur 
n'estic convençut el farem des de les ciutats, junts. I en aquest futur, Granollers hi té un paper decisiu. 

Tanco aquí la meva intervenció, i pertoca ara obrir un torn de paraules. Començara el portaveu d'Acció 
Granollers, senyor Pep Mur, té vint minuts.

S'incorporà a la sessió la senyora Verònica Navarro

Senyor Mur: De fet, ha acabat fent un informe de gestió. Primer ens hem animat, ens hem pensat que 
no seria exactament un informe de gestió, però l'ha acabat fent. Jo no cal que li digui que moltes de 
les seves inquietuds, voluntats i desitjos els compartim, el meu Grup, evidentment. De fet, estic segur i 
convençut que tots els que estem aquí volem el millor per Granollers i també estic convençut que ens 
preocupa que les persones que hi viuen siguin felices  i puguin gaudir de la ciutat , quan hi passegen, o 
quan se seuen en una plaça per fer-la petar o quan porten els seus fills a un parc infantil perquè s’hi 
entretinguin o veure les parelles enamorar-se, sobretot per la Festa Major que és un moment molt 
idoni, s'enamora molta gent per la Festa Major.

En tot això segur que hi estem d’acord, però cada un de nosaltres té el seu Granollers al cap amb 
coincidències com li deia, però també amb diferències.

El nostre model de ciutat és la d’un Granollers potent culturalment, arrauxada, endreçada, passional i 
de mida humana. 

A més a més nosaltres volem una ciutat republicana, romàntica, inclusiva i plena d'idees, que no perdi 
oportunitats. Més cohesionada. Més moderna. Més creativa. 
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Volem una ciutat capdavantera, justa i innovadora, mediterrània per fer-la a peu, també vostè sap que 
insistim molt que ens agradaria fer-la en bicicleta, a més a més amb una consciència social verda. 

Volem  una ciutat  integrada des del punt de vista institucional en el procés de transició nacional  i 
diem des del punt de vista institucional perquè socialment Granollers ja ha donat prou mostres de què 
hi vol participar. Senyor Alcalde, quan la legalitat xoca amb la voluntat d'un poble és molt complicat 
avançar per aquest camí.

Volem una ciutat que tothom se la senti seva amb una nova política, basada en una democràcia 
participativa, plena i absoluta  i que es regeixi pels principis de la República, on tothom participi de la 
política més enllà de les convocatòries electorals . 

La política del PSC és la del diàleg limitat, fins hi tot a vegades creiem que respon a un estricte 
monòleg, conseqüència probablement d’una mala gestió de majories absolutes, després de tants anys 
han caigut en una certa inèrcia que no aporta gaires novetats a la dinàmica de la ciutat . 

La gent d’aquesta ciutat ha donat mostres d’iniciatives molt potents, i vostè n'ha anomenat algunes, 
Granollers pedala, Granollers en transició, Ecologistes en acció, Granollers amb més color. La 
pregunta és tenen realment les portes obertes a totes aquestes iniciatives?

Cal un diàleg permanent amb la ciutadania, amb respostes àgils i dinàmiques a les seves demandes

Realment tenen la sensació que han apostat per uns pressupostos  participatius on, per exemple les 
AA. de Veïns decideixin les necessitats del barri? Vostès diran que si, la resposta ja la sabem, 
nosaltres no ho constatem ben bé així. No negarem els seus esforços per informar i involucrar els 
veïns en el seu projecte, però no pas construir un projecte plegats.

Les actuacions urbanístiques ens mostren una foto d’una ciutat poc harmònica, que es construeix  a 
pedaços i a batzegades.

L’urbanisme d’aquesta ciutat necessita un replantejament profund a molts anys vista, volem recuperar 
espai públic perquè sabem que així guanyem cohesió. 

Volem un urbanisme al servei de la gent, per això  apostem per una ciutat connectada, però no amb 
actuacions impossibles, avui per avui, com la cobertura de la via del tren sinó  amb actuacions potser 
de menys volada però que poden ser efectives en un temps més curt  com ara la connexió de la Font 
Verda amb el centre, mitjançant passarel·les pels vianants.

Tenim l’oportunitat de fer el gran parc central de la ciutat, format pel parc Torres Villà i la Plaça Josep 
Barangé, no la deixem passar fent un vestit nou als edificis  
Per nosaltres és una mostra de la desorientació socialista en matèria de projecte urbanístic pensar 
que la millor opció per la Plaça Barangé és una obra faraònica, digna de la bombolla immobiliària, per 
acollir dependències municipals actuals .

Volem una ciutat que es  comuniqui amb la resta de la conurbació mitjançant una xarxa de carrils bici 
segura i còmoda. És evident que quan s’aposta per aquest tipus d’infraestructures la gent les utilitza, 
en tenim un clar exemple al costat del riu Congost des de Granollers fins a la Garriga .

La ciutat no és de l’Alcalde, ni de l’Equip de Govern la ciutat és de la gent perquè és allà on es creen 
les il·lusions i els somnis .

Volem una ciutat econòmicament dinàmica que ajudi a les empreses a crear ocupació estable i de 
qualitat amb projectes i idees que serveixin per construir oportunitats per a tothom .

El Granollers del futur, de fet del futur immediat, ha de ser necessàriament una ciutat intel·ligent, una 
ciutat puntera a nivell tecnològic i sostenible. Amb una economia basada en el valor afegit, 
impregnada de les noves possibilitats que ofereixen les TIC i l 'economia verda. 

Amb polígons industrials punters que atraguin empreses i on s'afavoreixi la creació de clústers. Hem 
d’accelerar, vostè ja n'ha fet esment, el desplegament d’infraestructures de comunicacions, tot i que 
en aquest moment reconeixem que ja s'està desplegant encara hi ha moltes zones industrials sense 
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Fibra òptica. 

Amb una economia que generi ocupació estable i de qualitat. Amb una mentalitat emprenedora, 
innovadora i cooperadora, que impulsi, fomenti i faciliti la creació, la consolidació i el creixement de 
l'economia social com a generadora d'activitat econòmica i ocupació. Jo com no he numerat els punts 
no sabeu per on vaig, oi? Però bé, ja ho anireu veient, tampoc tinc tant temps.

Cal dotar als serveis públics d'ocupació dels instruments necessaris per poder ser més eficients en la 
seva tasca, els tècnics que duen a terme aquesta feina han de tenir la seguretat de què estant fent tot 
el que poden, optimitzant els recursos i col·laborant amb tots els agents implicats .

Tot i que la nostra ciutat surt en el mapa de les ciutats comercials creiem que des de l'administració 
local no s’estan impulsant iniciatives de  promoció de Granollers com a ciutat comercial. Avui hem 
sentit que hi ha voluntat també en aquest sentit.

I  no podem parlar d'Economia sense fer esment a l'educació.

Granollers ha de convertir-se en el pol metropolità de la Formació Professional. Per això, cal invertir 
durant els propers anys en instal·lacions, en laboratoris i en tallers. Cal fomentar la col·laboració entre 
empreses i centres perquè  un cop acabats els graus, els joves de la ciutat puguin treballar en 
pràctiques a les empreses de la ciutat.

La situació econòmica de Granollers i comarca amb un elevat nivell d'atur juvenil. La necessitat de 
reindustrialització del país. El fet que els estudis de Formació Professional a la ciutat no estan del tot 
adaptats a les necessitats empresarials, tot i que s'està fent un esforç en aquest moment, amb el 
projecte Baula.
La gran tradició a la ciutat pel que fa a la formació professional, però la dificultat d’emmotllar l'Escola 
del Treball als canvis demanats pel sistema i l 'entorn en aquest moment
Tot això fa que aquest cop no haguem de perdre un altre tren, vam perdre el tren de la universitat, 
d'això n'hem parlat altres vegades, aquest ja està llest, aquest cop no podem perdre el tren de la 
Formació Professional, per això demanem que aprofitem  doncs l’oportunitat de ser els receptors 
d’aquest gran centre de Formació Professional que la Generalitat està dissenyant .

Avui en el seu discurs ha dit moltes vegades cal, cal, cal, vostès estan al Govern, prenguin decisions. 
Granollers es convertirà així, si tenim un bon Centre de Formació Professional, gent que es formi aquí 
i que treballi a la ciutat, es convertirà en un lloc per estudiar i per quedar-s'hi a treballar. 

Però quedar-s'hi no només per la feina, sinó pel nivell de benestar de les persones que hi viuran hem 
de ser una ciutat atractiva.

També ho ha mencionat, tenim moltes famílies a la ciutat que continuen passant dificultats i per això ja 
fa tres anys que ens veiem en la necessitat d’aprovar Plans de Xoc que permetin a l’administració 
local donar un cop de ma a aquestes persones. En aquest àmbit només els hi demano que facin 
l’esforç perquè aquestes ajudes siguin conegudes per tothom que les necessita i ho dic perquè  a 
vegades explico que existeix un Pla de Xoc em trobo amb persones que el desconeixen.

No ser fins quan haurem de pressupostar Plans de Xoc, però en tot cas caldria fer un esforç 
d’actualització, apostant potser per projectes col·lectius, per exemple bugaderies públiques per 
combatre una part de la pobresa energètica.

Per altra banda volem posar en valor la feina d’altres entitats, l'Alcalde també ho ha fet, que treballen 
per resoldre dia a dia els problemes de la gent que pateix (Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
Granollers -PAH-, Xiprer, Oncovallès, Reir, etc.) totes elles ens descobreixen un teixit associatiu molt 
dinàmic i actiu, per contra no veiem que la coordinació amb aquests actors tinguin les respostes àgils i 
eficients que en aquests moments es necessiten.

Per acabar, ja us dono una pista, això s'està acabant, volia fer esment, de la capitalitat que hauria 
d’exercir la nostra ciutat.

Una capital de comarca que encara avui no s’hi aturen els trens de mitja distància, que si que ho fan a 
Sant Celoni o a Sils.
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Una capital de comarca que ha deixat escapar un projecte esportiu amb unes instal·lacions d’aigua 
que haguessin refermat la condició de ciutat esportiva, una altra oportunitat perduda, on per cert 
també hi haguessin pogut realitzar campionats del mon i campionats europeus. 
Una capital de comarca que avui per avui no ha sabut explotar el MAC i la Catosfera. Dos 
esdeveniments econòmic-tecnològics que passen gairebé desapercebuts pels granollerins i 
granollerines.

No podem seguir deixant passar el temps mentre la nostra ciutat segueix perdent posicions en la 
cursa per ser un puntal de la Catalunya del futur. El nou Granollers ha de ser referència i enveja, 
enveja de la bona, d'aquells que l'observin. La feina que portem endarrerida no ve d'aquesta 
legislatura, sinó encara de més enrere.

Aquest és el darrer Ple de l’Estat de la ciutat d'una època que va començar ara fa trenta anys  
aproximadament i on, exceptuant alguns petits períodes, vostès n’han estat sempre al capdavant. 
Els projectes s’esgoten i si no es renoven s'acaben desdibuixant. 
Sense creativitat en la gestió es perden oportunitats de millora. I els converteix a vostès en governants 
grisos. I ara no podem tenir un govern gris.

Creiem que ha arribat el moment d’un canvi.
I el futur ja el tenim aquí; el futur fa olor a llibertat, posa llum arreu i obliga a dialogar, debatre, 
consensuar i compartir.
El futur és col·laboració i participació ... I vostès segueixen tancats, temorosos, a vegades aturats. 

Tenim la sensació que no saben gestionar la modernitat: ens parlen de la mateixa manera de sempre, 
ens expliquen allò que ja sabem. No accepten l’alternativa i això dificulta la gestió municipal .

Aquesta legislatura s’esgota, nosaltres creiem que el projecte de l'Equip de Govern també, no veiem, 
doncs, una ciutat substancialment diferent de la de fa quatre anys. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies: Té la paraula el senyor Josep Casasnovas, per ICV-EUiA-E,

Senyor Casasnovas: L’any passat la intervenció del nostre Grup va acabar demanant que l’any vinent, 
o sigui avui, quan tornem a trobar-nos per debatre sobre l’estat de la ciutat l’Equip de Govern hagi 
canviat les seves maneres de fer i allò que aportem, proposem, els Grups de l’oposició no caigui en el 
sac dels oblits.

Doncs, aquest any pel que fa al Pla de Xoc, no així en altres propostes, l’Equip de Govern ha escoltat 
les demandes i propostes del nostre grup, no totes com ens hagués agradat, però és un pas. Parlant 
del Pla de Xoc contra la crisi, dotat amb 1 milió d’euros i posteriorment va acabar ampliat en 500.000 
euros més, aquí els voldria recordar que ja en el debat dels pressupostos el nostre grup va demanar 
incrementar el Pla en un mínim de 200.000 euros per a poder ampliar en 20 o 30 les persones a 
contractar en els plans d’ocupació. Aquest Pla que busca donar solucions als col·lectius més 
desafavorits i que més estan patint la crisi, no és una solució definitiva, però és un Pla que manté en 
general les línies d’actuació d’altres anys i incorpora algunes partides com els 40.000 euros per fer 
front a la pobresa energètica o les subvencions per la contractació d’aturats majors de 45 anys que 
han d’ajudar temporalment a aquells que no troben una sortida a la seva situació precària.

Tot i això, tornem a insistir, el que cal per a Granollers i als ciutadans i ciutadanes que pateixen 
aquesta situació són respostes a llarg termini i que no depenguin de la voluntat d'un Equip de Govern, 
un Pacte de ciutat contra la crisi, i no només cures pal·liatives, encara que siguin benvingudes i 
positives. 

Canviant de tema, ara en breu tocarà fer un nou contracte de la neteja de la ciutat, ja veurem com 
serà, però de moment tant el nostre Grup com el comentari que ens fan arribar i que constatem de 
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l'opinió de ciutadans i ciutadanes de Granollers, no està prou neta, i el comentari més comú és que 
excepte la zona del centre, en què s'hi esmercen molts esforços, els nostres barris continuen patint 
seriosos dèficits de manteniment i neteja, com també ho són els parcs infantils. Ja no parlem del 
manteniment al voltant dels contenidors de la recollida selectiva, allò és un món paral·lel, si volen 
només han d’anar a donar una volta i observar-ho, els recomano anar, jo  hi vaig passar aquest 
diumenge i ho vaig veure, al que hi ha a Mare de Deu de Montserrat a tocar de l’escola Joan solans, 
fot fàstic de la merda que hi ha acumulada, però no és l’únic. 

Canviaré de tema, que aquest fins i tot fa pudor, som moltes granollerines i granollerins que estem 
convençuts que una mobilitat més sostenible contribuiria a pacificar la ciutat, a fer més eficients els 
desplaçaments i a millorar els fluxos de transport, la qualitat de vida, la cohesió social i la salut de la 
ciutadania. I per això volem utilitzar la bicicleta .

A Granollers, al 2006, només hi havia 5'1 kms de carrils adaptats per a bicicletes, tots per voreres. 
D'aquests, només 2'7 són bidireccionals i, a més, alguns han anat desapareixent, per causa de 
diverses reformes urbanístiques.

Granollers ha de desenvolupar una xarxa digna, àmplia i mantinguda, de carrils bici que interconnecti 
entre sí tots els barris de Granollers, facilitant la mobilitat dels veïns i veïnes. És vital que l'Ajuntament 
cregui en la necessitat de potenciar l 'ús d'aquest vehicle, i per a facilitar aquest ús és imprescindible la 
instal·lació d'aparcaments segurs de bicicletes, ara fa un moment l'Alcalde ens ha dit que treballaríem 
amb Granollers Pedala per instal·lar-hi un a l'estació, però voldria recordar-li a l'Alcalde que ara fa un 
any va reconèixer que era un compromís del seu Equip que no havien complert, dons ha passat un 
any i continuen sense complir-ho, li tornem a reclamar uns aparcaments segurs que estiguin 
disponibles per a tota la ciutadania, de manera gratuïta i durant les 24 hores, i no només a l'estació de 
Granollers Centre.

ICV-EUiA volem que la bicicleta sigui un mitjà de transport prioritari a la ciutat, per les seves 
prestacions i per la seva contribució social i ambiental que comporta, i creiem que les inversions que 
requereixen són perfectament assumibles. 

Per això, volem que es tracti aquest mitjà amb respecte i seriositat, que es compleixi el que diu el Pla 
de Mobilitat i que s'adeqüin carrils i aparcaments, que Granollers deixi de ser una ciutat antipàtica per 
a la bicicleta i esdevingui una ciutat de referència , oberta a la mobilitat sostenible. El seu discurs sobre 
que Granollers és una ciutat en la que es pot anar a peu ja ens el sabem, però també hi ha ciutadans 
que volen fer-ne ús de la bicicleta per molt que vostès no creguin, com ens han dit, i pensin que no hi 
ha una demanda, que si que hi és.

Parlant de mobilitat i medi ambient al Ple de gener, el Govern municipal va aprovar la pròrroga del 
Servei de transport urbà de Granollers que, entre d'altres coses, incloïa la renovació de dos dels 
autobusos que presten el servei.

Des d'ICV-EUiA pensem que era una excel·lent oportunitat per a que els dos autobusos que 
s'adquirien per renovar la flota haguessin estat de tipus elèctric o híbrid. Es tractava de  fer un pas 
endavant i no continuar amb un model obsolet de combustibles fòssils, que a més de contaminar, és 
una de les causes principals de la crisi energètica i ambiental que patim a tot el planeta .

Avui dia hi ha models d'autobusos sostenibles que permeten realitzar els trajectes habituals del 
transport públic de Granollers i municipis del voltant amb total garantia, i amb molta més eficiència i 
menys costos que els vehicles convencionals .

Aquest mes de setembre entra en vigor la normativa “EURO VI”, un reglament europeu que obliga a 
reduir un 50% les emissions d'òxids de nitrogen i a incorporar tecnologies pel post tractament de 
gasos, entre d'altres. Els autobusos adquirits per l'Ajuntament, obeïen encara a la normativa “Euro V”, 
que ja estava en vies de caducitat, i que ha quedat definitivament derogada, casualment, tot just dos 
mesos després de la posada en circulació dels dos autobusos esmentats. 

Aquesta carambola provocarà que els autobusos compliran la normativa per un marge de dos mesos, 
però els granollerins i granollerines haurem de respirar la seva contaminació  (un 50% més alta) durant 
els propers 12 anys, com a mínim. La diferència de costos entre els dos models era mínima en 
comparació amb el risc per la salut de la població, que suposa perpetuar un sistema de transport 



15

antic, nociu i amb data de caducitat. 

Per ICV-EUiA la salut dels nostres veïns i veïnes és la màxima prioritat. I el respecte al nostre entorn, 
la utilització de noves tecnologies i models de mobilitat més sostenibles, també. La política sempre és 
qüestió de prioritzar i afrontar per ordre totes les necessitats que té una ciutat. Nosaltres prioritzem un 
Granollers més verd, més saludable i més sostenible.

Vostès diuen a la web de  mediambient “La contaminació de l’aire té una important component local i 
efectes directes sobre la salut pública i el medi ambient. Des de fa anys s’estan adoptant mesures 
diverses, com el control de les emissions de substàncies nocives a l’atmosfera , la millora de la qualitat 
dels combustibles i les noves tecnologies. etc., que han contribuït a avançar i a millorar. Dons amb 
accions com aquesta dels autobusos o no fomentant l'ús de la bicicleta sembla que no avançarem 
gaire, a més cal recordar que la nostre ciutat cada vegada que surt l’informe de la qualitat de l’aire té 
el deshonor de compartir amb Barcelona haver estat les dues úniques ciutats que van superar el valor 
límit diari segons legislació, pel que fa a nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 
micres. Massa pur l'aire de Granollers sembla que no és.

Abans els parlava de la futura concessió de neteja viaria i recollida d’escombraries que ha de sortir a 
concurs, durant el cicle de creixement econòmic la majoria de partits polítics van predicar el dogma de 
la privatització dels serveis públics com el millor dels sistemes de gestió de les institucions públiques. 
Per a endolcir-lo i donar-li un vis d’amabilitat, n’hi van dir “externalitzacions”. 
Així, durant les darreres dècades, la majoria d’ajuntaments han “externalitzat” tot allò externalitzable, 
sota el pretext que els serveis en mans privades són més eficients i econòmics .

La gestió interna en mans públiques, si es fa bé i s’hi dedica l’atenció necessària, és més barata i 
eficient que la concessió a mans privades. Diversos estudis recentment publicats constaten que la 
gestió de l’aigua de boca en mans públiques arriba a ser fins a un 25% més econòmica per a la 
ciutadania, que quan es privatitza. En la mateixa línia, diverses entitats i institucions denuncien 
abusos en els marges de benefici empresarial de les grans concessionàries de serveis públics 
“externalitzats”, i denuncien l’empitjorament dels serveis prestats, que repercuteix sempre en el 
ciutadà. 

És evident també la precarització dels treballadors d’aquests serveis públics que sovint veuen reduïts 
els seus drets laborals i salarials quan el servei “s’externalitza” .

A Granollers són molts i diversos, els serveis públics externalitzats, i des del nostre Grup el hi tornem 
a proposar començar a recuperar alguns d’aquests serveis, per a dotar-los de millor qualitat, per a 
millorar les condicions laborals dels seus treballadors i per a repercutir en una rebaixa dels costos que 
aquests serveis representen per a la ciutadania de Granollers, així com potenciar la Unitat operativa i 
de serveis per aquells serveis externalitzats i que podrien assumir ampliant la plantilla actual i no 
deixant-la morir com esta fent l'Equip de Govern en els darrers anys.

El primer servei que caldria remunicipalitzar és el de la neteja dels carrers, que té marge de millora 
qualitativa i d’estalvi de costos, sense empitjorar-ne les condicions. Hi ha suficients experiències en el 
nostre entorn de com un sistema públic de neteja és més efectiu i més econòmic que un de privat . 

A l’inici de la meva intervenció he fet referència al Pla de Xoc, una d’aquelles mesures que no va ser 
acceptada per l’Equip de Govern era les subvencions que vam demanar per a unitats familiars que 
tenen tots els seus membres a l’atur, però que encara tenen prestació. N'hi havia diverses modalitats, 
si estaven tots a l'atur, i la bonificació anava des del 10 fins al 95%. 

Una proposta que ja els varem fer a les Ordenances i pressupostos municipals. Com sempre, 
ICV-EUiA hi hem presentat propostes per a introduir-hi criteris de justícia social i de redistribució . Com 
era la introducció d’un mecanisme de tarifació social a les escoles bressol, de manera que cada 
família pagués en funció dels seus ingressos i possibilitats econòmiques, una forquilla entre 32€ i 
195€ de quota mensual, enlloc del 167€ lineals que es paguen actualment.

La tarifació social ja s’aplica amb èxit a municipis similars a Granollers, on ja s’estan plantejant 
ampliar-la a d’altres serveis municipals. A Granollers, malauradament, la majoria absoluta del Govern 
Municipal no vol ni sentir a parlar d’aquest tipus de mesures de justícia social i va desestimar la 
proposta.
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Les prioritats d’ICV-EUiA, són uns impostos més justos i progressius, que ajudin a sortir de la crisi als 
qui més l’estan patint i que ens permetin mantenir un nivell digne de serveis públics i de qualitat pels 
ciutadans de Granollers.

Una altra situació preocupant a la nostre ciutat és la d'aquelles e famílies que continuen perden el seu 
habitatge habitual per una crisi que no han creat ells, amb unes administracions que no donen cap 
solució, que no aborden en profunditat aquesta problemàtica per no enfrontar-se als poderosos. Tot i 
fer-ne algunes d'actuacions, administracions com l'Ajuntament de Granollers, difícilment pot aturar 
aquesta problemàtica social. Hem vist com només la plataforma de la PAH, ha sabut amb les seves 
accions aturar part dels desnonaments, i arribar a acords amb entitats bancàries.
El nostre Grup continua reclamant que una part de l'habitatge públic de Granollers Promocions es posi 
a disposició de les famílies desnonades.

Per anar acabant voldria fer esment a L’11 de setembre d’enguany que va tornar a ser un dia de 
reivindicació col·lectiva pels drets nacionals del nostre país. 1.800.000 persones, molts granollerins i 
granollerines clamaven amb una única veu que els catalans i les catalanes “volem votar” el 9 de 
novembre per decidir el nostre futur. Volem votar si hem de ser un Estat independent, federal o 
confederal, però volem votar. I ho volem fer amb normalitat, sense trencaments i sense sorolls 
mediàtics. Volem votar com un poble civilitzat, modern i democràtic.

Des de ICV-EUIA  també volem votar quines mesures econòmiques i pressupostàries desplega el 
nostre Govern, el Govern de la Generalitat. Volem votar si CiU té dret a vendre’s un bé tan bàsic com 
l’aigua a una empresa privada per 80 anys. Volem votar si tancar plantes d’hospitals públics i obrir-ne 
de privades és una necessitat o hi ha alternatives. Volem votar també sobre el model econòmic i, 
posats a votar, volem decidir si l’economia de casino d’Artur Mas és la sortida adient a la crisi i a la 
des industrialització que pateix Catalunya i la nostra ciutat .

Volem poder votar sobre la MAT, els correbous, l’exèrcit, la reforma laboral de l’acomiadament lliure o 
la reforma fiscal que només beneficia els rics. Volem votar sobre l’avortament i sobre el dret al propi 
cos de les dones. Volem triar el model d’educació pública, entre escoles segregadores i elitistes, o 
escoles integradores i plurals, i decidir a on destinem els recursos de tots i totes.

Volem decidir, amb els nostres vots, quina és la dotació pressupostària i el funcionament de les 
institucions de l’Estat. Volem votar-ho tot, perquè aquestes matèries també afecten al dia a dia dels 
ciutadans de Granollers. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies: Té la paraula el senyor Fermín Gutiérrez pel Partit Popular . 

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Siendo conscientes que el pleno extraordinario del Estado de la 
Ciudad que en los últimos años se está llevando a cabo, fue debido a una propuesta del Grupo 
Municipal Popular, entendemos que con el paso del tiempo, las circunstancias no son las mismas, por 
lo que, tal y como dijimos el año pasado, es innecesario; y por consiguiente, debería suprimirse, pues 
repetimos aquí los asuntos que ya son tratados en las Comisiones Informativas pertinentes. O en los 
Plenos mensuales. 

No obstante, mientras no cambie el ROM, pasamos a exponer nuestra visión de la ciudad.

Estamos convencidos de que todos los Grupos aquí presentes queremos una ciudad mejor, pero 
desde puntos de vista diferentes, y cada uno tenemos también prioridades diferentes.

Mire señor Alcalde. Después de escucharle me ha hecho sentir como Alicia en el país de las 
maravillas. Pero yo quiero hablar de la realidad de  Granollers. Nosotros queremos una ciudad con 
mejores servicios públicos, en especial el de la limpieza. El equipo de gobierno se ha dedicado a 
invertir sin tener en cuenta que todo necesita un mantenimiento, con el consiguiente coste. No hemos 
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de olvidar que la limpieza es el espejo de la ciudad.
Por ejemplo, pondremos un ejemplo, en el parc de Ponent, la limpieza brilla por su ausencia. La zona 
del parque que está cubierta está siempre llena de excrementos de las palomas y hojas. Además de 
esto, los bancos están rotos y sin pintar, hay farolas que, al estar entre los árboles, no iluminan bien, y 
lo que nos parece más fuerte es que se permita el baño en el lago pequeño. Esta Fiesta Mayor hemos 
podido ver como este lugar se ha convertido en la piscina municipal . 
Pero el problema de las palomas no está solamente en el barrio de Ponent,   sino que está 
generalizado en toda la ciudad. Como muy bien saben ustedes es un problema crónico que creemos 
no se emplean los medios necesarios para erradicarlo; y son muchas las quejas de los ciudadanos 
que nos llegan , al igual que a ustedes. Hay zonas de la ciudad en las que además de no eliminar las 
palomas, la limpieza de excrementos de estas aves brilla muy mucho por su ausencia, como pudimos 
comprobar al asistir a la rajolada de Festa Major, en la entrada del Palau Olímpic. Otro ejemplo está 
en la calle Bisbe Grivé, concentrándose en el tramo de Sant Josep de Calassanç y Alfonso IV.

Tuvimos un problema con los pájaros tiempo atrás en la plaza de la Corona, y se buscó la solución 
para erradicarlo, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con las palomas?
Al propio tiempo, solicitamos una campaña más efectiva para concienciar a algunos de los 
propietarios de perros que actúan incívicamente dejando los excrementos en la vía pública. Así 
evitaremos que las personas, además de pisarlas, puedan resbalar, y que los niños, sobretodo, 
puedan contagiarse con enfermedades. 
Y para finalizar con este tema, recordar al equipo de gobierno más limpieza de las paredes debido a 
las pintadas que se vienen haciendo.

Continuamos pensando que la ciudad está huérfana en lo referente a su mantenimiento, y no es por 
falta de dinero, puesto que este Ayuntamiento tiene un presupuesto suficiente para invertir en esto. Lo 
que sucede es que hay partidas que no serían necesarias si las obras que se han hecho se hubieran 
realizado correctamente. Como es el caso de la ya antigua peatonalización de la carretera, la calle 
Anselmo Clavé que está casi de forma permanente en obras, cambiando el suelo, debido al paso de 
camiones de carga y descarga que lo destrozan. Ya, desde un principio, no se hizo bien, y estamos 
pagando las consecuencias todos los ciudadanos, por el gasto que supone, y que por cierto, no se 
sabe cuál es el montante hasta ahora.
Además, queremos constatar un hecho: nuestro Grupo Municipal lleva meses pidiendo en la Comisión 
pertinente (Territori i ciutat) que solucione el problema de la pl. de la Corona con Alfonso IV, y se nos 
decía que estaban buscando la solución. Y este pasado mes de agosto se ha instalado un nuevo 
pavimento en dicho punto, que parece ser va a ser el definitivo y que no va a deteriorarse por muchos 
camiones y furgonetas que pasen.
Y en la plaza de la Porxada? Qué hacemos con la rotura de baldosas? Porque los camiones seguirán 
pasando.... Y los ciudadanos y ciudadanas que caminan por el centro corren doble peligro, tropezar 
con una baldosa en mal estado, o ser atropellado por los camiones que circulan permanente.

Nuestro Grupo propone una solución a los problemas del tránsito de camiones por el centro como es 
la ampliación de las zonas de carga y descarga próximas al centro para que pueden aparcar los 
camiones y camionetas de reparto, o eliminar alguna plaza de aparcamiento de zona azul, por 
ejemplo, en la zona donde antiguamente estaba la parada de taxis. 

Es cierto que últimamente se ha estado actuando notablemente en el mantenimiento de la ciudad, 
cierto es también que dentro de 8 meses hay elecciones locales... pero todo y así bienvenidas sean 
estas actuaciones. Pero lo que no hay que permitir es que hayan ciudadanos de primera, de segunda 
y de tercera, puesto que hay zonas de la ciudad donde no se ha intervenido. Y todos pagamos nuestro 
impuestos por igual.
Siguen habiendo aceras de calles por las que es imposible transitar, como la de la calle Almogàvers. 
Esta acera provoca reales problemas de circulación de peatones y a nuestro Grupo han llegado 
quejas vecinales, por lo que, como en las Comisiones no nos hacen ni caso, lo hacemos aquí 
públicamente una vez más.

También recordarles puntos donde hay que adecuar la accesibilidad. Por ejemplo, el tramo de la 
acera sur de Calle de Francesc Ribas con la calle Girona y Passeig Muntanya, está en mal estado. Al 
igual que las dos aceras de la calle Girona, en el tramo comprendido entre calle Francesc Ribas y 
calle Hospital.
O la acera en al carretera de Masnou, desde la gasolinera junto al Hotel Granollers, hasta la rotonda 
con la Ronda Sur, por la que es imposible transitar, además de dar una imagen que deja mucho que 
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desear.

Por otra parte, tenemos problemas de circulación en zonas céntricas, como es el tramo que va desde 
el cruce de la carretera entre J. Umbert y la Av. Sant Esteve, delante de las Escuelas Pías, pues 
además de la doble fila que se ocasiona delante de dicha escuela, están los contenedores, y la salida 
del aparcamiento. Sin olvidar, que a pocos metros, está la parada del autobús. Este problema ya se ha 
expuesto en más de una ocasión al Equipo de Gobierno, pero parece no interesar.
Y es que, mientras en este punto existe este caos de coches, a pocos metros hay una zona vacía en la 
que se han instalado pivotes para no poder aparcar. Nuestro Grupo Municipal propone que esta zona, 
la que va desde la calle Lliri hasta Conestable de Portugal, como alternativa a las horas de entrada y 
salida del colegio. Esta alternativa también se ha puesto de manifiesto al Equipo de Gobierno pero, 
como en el caso anterior, tampoco se ha hecho nada.
Este hecho se produce en general en todos los centros de enseñanza.

Y hablando de contenedores, La ciudad hay que ir adaptándola a los nuevos tiempos para un 
Granollers mejor.
Tenemos un problema grave con los contenedores actuales, pues además de que ocupan mucho 
espacio y en ocasiones quitan visibilidad, son verdaderos focos de infección. No se puede evitar el 
mal olor ni la manipulación de personas ajenas al servicio de limpieza . Con un inconveniente, y es que 
si el pedal para levantar la tapa está sobre la cera, no se puede abrir.

Para evitar estos y otros muchos problemas creemos que sería necesario el cambio gradual, y allí 
donde que sea posible, de los contenedores actuales por unos soterrados, por lo que el Equipo de 
Gobierno debería hacer una inversión en este sentido.

Estos contenedores pueden ser utilizados por todo el mundo, cosa que no pasa con los actuales. Con 
estos contenedores tendremos una mejor limpieza y mantenimiento, y se recuperan espacios para las 
personas con un mayor respeto al medio ambiente.
Previo estudio, se podría valorar si la recogida, en lugar de ser diaria podría ser en día alternos con un 
menor coste.
Somos conscientes que esto requiere una inversión inicial, pero que en poco tiempo quedará 
amortizado, con toda seguridad.

Hace unos años, este Ayuntamiento apostó por la bicicleta como medio de transporte para moverse 
por la ciudad: el Ambicia't. Pero el resultado fue un verdadero desastre. 
Se hizo lo imposible para que la bicicleta funcionara, se gastó dinero, se hicieron muchas 
combinaciones, pero nada de nada. Aún queda alguna calle con la señal indicando que se puede 
circular en bicicleta. No sabemos qué intenciones tiene el Equipo de Gobierno, si es apostar 
nuevamente, o no, por la bicicleta. Es bueno apostar por un medio de transporte como este, pero no 
en el centro de Granollers, puesto que, a nuestro entender, orográficamente no está preparado. 
Estamos a favor de la bicicleta, pero creemos que el circular bicicletas entre las personas no es 
bueno. Seguro que llevarán un control de los accidente que han sufrido los peatones como 
consecuencia de los atropellos. Nosotros hemos pedido las estadísticas referente a estos accidentes, 
pero nos han dicho que es muy difícil. Entendemos que esto quiere decir que no lo quieren dar porque 
la estadística debe ser alta.
¿Por qué sacamos el tema de las bicicletas? Pues porque se han oído voces para un nuevo Ambicia't.

A continuación, cambiando de tercio, entraremos en otros temas como es el caso de la empresa que 
gestiona la Nau B1 la cual se está subvencionando con fondos de este Ayuntamiento, a pesar de 
haberle advertido ya desde el momento en que se nos presentó el proyecto para la gestión de la Nau 
B1 que era inviable, y se lo hemos ido recordando en varias ocasiones.
Cuando hemos repasado la memoria correspondiente al 2º trimestre de 2013, vemos que cada vez el 
contrato con la empresa Brubaker se incumple más y más.

Si miramos los ingresos por espectáculos musicales del 1º semestre vemos que son de 10.383,65 
euros y que los del 2º semestre de 415, así que esto no se aguanta por ningún sitio.
Si sumamos los asistentes a las actividades realizadas hacen un total de 3090 y no de 3358 
asistencias; nos dicen que el porcentaje de ocupación de las actividades realizadas es del 56,6%, 
cuando si hacemos la más elemental operación matemática, vemos que el porcentaje real ha sido del 
14,6% de ocupación. Por consiguiente, entendemos que esta memoria está falseada y nos extraña 
que ustedes la hayan aceptado sin reparo alguno.



19

Pero hay más: ¿cómo nos pueden decir que los ingresos por espectáculos musicales han sido de 415 
euros en el 2º semestre?
Si nos dicen que las entradas a conciertos van de entre 4 y 15 euros, si vemos que a los conciertos 
han asistido 1910 personas entre el 28/9 y el 8/11, sólo aplicando el mínimo de 4 euros, serían 7640 
euros, no 415.

En resumen, lo único claro que hay es que el Ayuntamiento de Granollers, mediante las aportaciones 
anuales, al final del próximo año 2015, mejor dicho los ciudadanos, habremos gastado 105.000 euros 
en algo que ustedes sabían que era inviable.
Qué fácil es gastar dinero ajeno sin ningún miramiento.
En la memoria del 2º semestre de 2013, la empresa hace un listado de aspectos o deficiencias 
pendientes de solucionar, como la pintura plástica de la sala, puertas de emergencia al 50%, el 
cableado de la cabina, , luces focos desde la entrada, pérdidas de agua de los sanitarios y la 
plataforma del muelle de carga.

De ser ciertas estas deficiencias, y nos hemos de dudarlo puesto que su propio Equipo de Gobierno lo 
ha reconocido, creemos que ya se deberían haber solucionado, pues algunas son de Juzgado de 
Guardia.

Y ya que estamos hablando de la NAU -B1, decirles que si no funciona la Sala de Concerts, por qué 
no se adapta este espacio para l'Espai de dansa a Roca Umbert" que está previsto hacerlo en esta 
misma nave?. Adaptando esta sala para l'Espai de dansa? nos ahorraríamos 325.000 euros, que 
traducido a las antiguas pesetas, son 54 millones.

Se están gastando el dinero en cosas superfluas, pudiéndolas destinar a servicios de primera 
necesidad. Cuando hablamos de primera necesidad, hablamos, por ejemplo, de la dependencia y 
residencias.
Hay personas que están recibiendo la prestación que ofrece la Ley de Dependencia. En muchos 
casos, por cualquier modificación de la PIA (Plan Individual de Atención) mientras dura esta 
modificación (1,2, 3 meses) se deja de percibir, y para poder cobrar estas cantidades pendientes, se 
tiene que esperar años, hasta que la Generalitat tenga dinero. Dada la edad avanzada de estas 
personas, alguna ya no la podrán recibir.¿Por qué no, una vez reconocida la prestación, el 
Ayuntamiento adelanta este dinero mientras no llega por parte de la Generalitat? Ésta sería una buena 
manera de emplear nuestro dinero, el dinero de todos. No tenemos que olvidar que las residencias 
son muy costosas, entre 1.900 y 2.100 euros mensuales.

Y también recordarles, que ya hay 100.000 euros reservados y terreno adjudicado para una residencia 
de la 3ª edad. ¿Por qué está parado? ¿Por qué no se usa el dinero del superávit para construirla y la 
Generalitat ya pagará cuando pueda, como viene haciendo hasta ahora?, creo recordar que hasta 
ahora tiene una deuda con el Ayuntamiento de 7,5 millones aproximadamente.
Nuestro Grupo Municipal había pensado que se podría presupuestar la construcción de la residencia, 
y redactar un convenio con la Generalitat que es quien tiene la competencia, para que esto pueda 
llevarse a cabo. 
No sería la primera vez que el Ayuntamiento adelante capital para construir algo, sin olvidar que está 
pendiente el centro de día en la Calle Bisbe Grivé.

A continuación trataremos otro tema que creemos importante como es el de la memoria anual que 
viene presentando la Concejala de seguridad ciudadana y el Jefe de la Policía Local de Granollers .

La Policia Local, servei que disposa de 93 efectius, entre: 1 Inspector, 5 sergents, 12 caporals i 75 
agents, manté aquesta plantilla des de l'any 2008, per tant, dir-li al senyor alcalde que si no hi ha 
hagut augment, ha estat perquè no ha volgut i no per imposició del Govern central, com en més d'una 
ocasió ha dit. A banda d'això veiem una sèrie d'errades que, al nostre entendre, es podrien haver 
estalviat fer aquesta memòria, i no gastar temps i diners en fer una estadística que res té a veure amb 
la realitat.
Detectades aquestes errades, el passat mes de juny vàrem sol·licitar una reunió amb el cap de la 
Policia Local i amb la Regidora responsable, en la qual li vam plantejar els possibles errors, com per 
exemple:

La mitjana d'edat de policia local, a l'any 2013 està en 44 anys. Però si mirem l'any 2012, veiem que la 
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mitjana d'edat és la mateixa, és a dir, 44 anys. És molt estrany que passin els anys i si no hi ha hagut 
augment de plantilla, l'edat sigui la mateixa.

Un altre tema, el total del pressupost del Servei de Seguretat no lliga en absolut amb les quantitats 
que se li adjudiquen a cada partida. És més, hi ha una diferència de 730.000 euros entre el l'import 
que figura a la memòria i l'import real.
Pel que fa referència al parc mòbil, les dades no tenen per on agafar-se.
Per tant, l'estadística que ens donen, no serveix per res, no sabem quant son els kilòmetres totals de 
molts vehicles, ni els totals del anys 2012 i 2013.

En definitiva, en estas memorias, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia .

Quant a resum dels delictes (ODAC), les faltes penals i faltes administratives, fan un total de 1555, i 
en l'estadística ens diuen 2354. 
Quant a la Policia de Trànsit, no es pot fer una comparació entre 2012 i 2013, doncs veiem que a l'any 
2013 s'han incorporat nous conceptes, com atropellament, avaria semàfor, ordre precintament, i així 
fins a un total de 13 nous conceptes, per tant, el total d'infraccions és impossible de comparar.
Quant a denúncies instruïdes al 2012, ens diuen que n'hi ha 25114 però en realitat, si fem la suma, 
són 24895.
Com es pot veure, la ciutat no va bé, creiem que hi ha una manca de dedicació per part d'aquest 
Govern.
Si en la memòria de la policia local hi ha tantes errades, entenem que s'ho han de fer mirar, i fer un 
estudi exhaustiu i una remodelació en profunditat de l'organització d'un cos com és el de la Policia 
Local, i que es torni a fer la memòria

Otro tema que creemos importante es el de la Fiesta Mayor.
Hace ya dos semanas que han finalizado los actos de la tradicional Fiesta Mayor de Granollers . 
Durante años, la ubicación de las atracciones ha sido uno de los problemas existentes en la ciudad. 
Todos queremos una fiesta mayor grande pero que no nos moleste. Nos referimos a que a nadie le 
gusta tener las atracciones cerca de su casa, por lo que se decidió finalmente ubicarlas en el parque 
ferial. Decisión muy acertada, pero aún queda pendiente el tema de los conciertos de música. Unos 
conciertos que empiezan tarde y se alargan hasta la madrugada, además de una música a unos 
decibelios totalmente desorbitados. Llevamos quejándonos de este tema hace ya demasiado tiempo 
como para que no lo hayan solucionado ya. Hace dos años sugerimos a la Regidora de cultura que 
contemplara la posibilidad de bajar los decibelios y de que no se alargara hasta tan altas horas de la 
noche, pero este año se han superado con creces los valores establecidos por normativa.
Lo que no podemos permitir es que los vecinos llamen a la Policía para alertar de lo elevado del 
volumen de la música y este servicio le diga que no pueden ir a medir los decibelios, porque no 
disponen del dispositivo para medirlos, ya que lo tiene el Servicio Técnico del Ayuntamiento.
La Fiesta Mayor es de todos, y creemos que no existe un equilibrio entre los que quieren vivirla y los 
que no quieren, o no pueden, como por ejemplo los usuarios de la Residencia del centro. Como 
tampoco creemos justas las restricciones que reciben los bares, que pagan durante todo el años sus 
impuestos y que apenas cubren gastos.

Con todo esto no queremos decir que no estemos a favor de la Fiesta Mayor, sino que hay aspectos 
fácilmente mejorables, siempre que se tengan ganas claro.... Como por ejemplo tampoco creemos 
que tengan muchas ganas de atender a una petición nuestra tan necesitada por todos los vecinos de 
nuestra ciudad como son los lavabos públicos. 
El pasado año les propusimos usar la caseta de jardinería del parque Torres Villà, y tampoco ni caso. 
En nuestra querida ciudad condal, Barcelona, ya son muchas las quejas vecinales que la precariedad 
de la red de aseos públicos da alas al incivismo. Como se puede ver, no somos los únicos que 
reivindicamos este servicio.

Y por último, para finalizar, querría remarcar alguna de las actuaciones impropias de un Equipo de 
Gobierno que dice cumplir la ley. 
Por un lado, y sabiéndolo, incumplen la Constitución no colocando la bandera española en los 
equipamientos oficiales. Les hemos pedido varias veces que simplemente cumplan lo que la ley nos 
dice, y que la coloquen, y su respuesta ha sido que siempre ha estado así y que les funciona. 
Por otro, y también sabiéndolo, están incumpliendo la Ley de medidas contra la morosidad en las 
operaciones comerciales en tanto que no presentan el informe de facturas pendientes en la forma que 
indica dicha ley. La ley es la 15/2010, de 5 de julio.
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También recordar que el propio Reglamento interno, redactado a medida para este Ayuntamiento, 
también es incumplido por ejemplo con la presentación de mociones, las cuales deberían debatirse en 
Pleno.

En definitiva, creemos que nuestro Reglamento Orgánico Municipal es un documento al que ustedes 
acuden cuando les interesa, y cuando no, lo ignoran. Muchas gracias.  

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Sastre, per Convergència i Unió, endavant, 

Senyor Sastre: Bé, bona nit a tothom, en primer lloc, en nom  del Grup Municipal de Convergència i 
Unió, m’agradaria donar les gràcies per la seva presència a tots els ciutadans que avui s’han acostat 
fins aquesta sala de plens per sentir com els seus representants fem una valoració de l’estat de la 
ciutat. La veritat és que, amb l’actual estat de devaluació públic de l’exercici de la política , gairebé algú 
els podria arribar a considerar uns herois, per venir a dedicar 2 o 3 hores, o possiblement més seran, 
a veure com els representants polítics de la ciutat debaten sobre l’actual estat de la mateixa i sobre les 
seves perspectives de futur.

L’any passat, en aquest mateix ple, destacava que ens trobàvem més o menys a l’equador del 
mandat. Ara convé recordar, per situar aquest debat i marcar-ne la transcendència, que és l’últim ple 
sobre l’estat de la ciutat que celebrarà aquesta corporació. Quan fem el proper, la correlació de forces 
en aquest Consistori haurà canviat, qui sap de quina manera, i és fins i tot probable que el govern 
municipal també sigui un altre. Per tant, si normalment intentàvem en aquest debat analitzar la ciutat 
amb traç gruixut, ara també ho hem de fer tenint en compte diversos aspectes que marquen el 
moment polític en el què ens trobem. Els aniré anomenant, tot i que l’ordre que empraré no serà 
estrictament segons la importància, sinó per anar donant coherència al nostre discurs.

En primer lloc, estem en una profunda crisi de la política tal i com l’hem entesa les darreres dècades. 
L’actual crisi econòmica ha desembocat en una profunda insatisfacció de molta gent i la reflexió ha 
acabat provocant que la crisi sigui sistèmica. La pèrdua de confiança en la política i la seva 
identificació com a classe compacta, estanca i monolítica, sovint provocat pel funcionament dels 
partits i la pèrdua de contacte amb la realitat social, ha incrementat l’escletxa entre polítics i societat 
civil. Per si fos poc, els casos de corrupció i d’opacitat en la gestió, que han esclatat casualment a 
l’uníson, han servit per fomentar la imatge de la política com un exercici de lucre personal per sobre 
del servei als altres. Autèntiques bombes per la credibilitat que tenim com a servidors públics. 
Podríem cometre l’error de pensar que des de la política municipal no podem fer res per ajudar a 
revertir aquesta situació. Res més lluny de la realitat. La proximitat ens atorga un avantatge essencial 
per poder ser més transparents, honestos i “normals”, que no vol dir cap altra cosa que exercir de 
ciutadans que tenen la sort de representar a d’altres ciutadans. El mateix contacte directe amb la gent 
que ens permet poder fer la pedagogia necessària perquè els debats a l’entorn de la crisi de la política 
no es liquidin amb un “tots són iguals”, o qualsevol altra proclama que alimenti la demagògia i el 
populisme més barat. 
Hi ha fet referència l'Alcalde, liquidar competències als ajuntaments a traves de la RSAL, la Llei del 
PP, no contribueix a millorar la situació i empitjora la qualitat dels serveis públics que presten  les 
administracions locals.

En segon terme, l’altra gran crisi que ens afecta, i també des de fa uns quants anys, és l’econòmica. 
Quan vam fer el debat de l’estat de la ciutat el 2012, parlàvem d’una xifra de 5800 i escaig  d'aturats i 
el 2013, de 5886 (que va arribar a superar els 6000 aquell mateix mes), i tot i que remarcava en aquell 
moment que malgrat observar un descens del nombre d’aturats en els mesos previs, també ho feien 
les afiliacions al règim de la Seguretat Social , i per tant no es podien interpretar aquestes dades com a 
bones. Enguany, i segons les dades del mes d’agost, hi ho ha dit l'Alcalde també, podem constatar 
que a Granollers hi ha 5574 aturats, aquesta vegada coincidim amb la  xifra exactament. Una xifra que 
ha anat descendit de forma més o menys regular el primer semestre de 2014, i si ens fixem en els 
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afiliats a la Seguretat Social, veiem que han augmentat en gairebé 1000 persones en el darrer any.
De tota manera, i per valorar de forma més justa aquestes dades el que caldria analitzar de forma més 
exhaustiva és la naturalesa dels contractes i la qualitat dels nous llocs de treball que s’han creat, i ara 
mateix, com a mínim des d’aquest Grup, no disposem de les dades exactes per fer aquesta anàlisi.
I també seria injust, i surto del discurs oficial del que també parlava el mateix Alcalde , en especial pels 
més de 5.500 aturats a la ciutat dels quals hem parlat abans, parlar alegrement de recuperació o de 
sortida de la crisi. Malgrat que l’evolució marca una certa tendència esperançadora, cal ser molt 
prudents a l’hora de valorar les dades econòmiques. Sovint els grans indicadors macroeconòmics 
triguen molt de temps a revertir en la vida quotidiana d’aquelles persones que pitjor s’ho passen. Cal, 
en aquest sentit, humanitzar l’economia.
En aquest aspecte apostàvem des d’aquest Grup Municipal per arribar a grans acords especialment 
pel que fa a prendre mesures per lluitar contra la crisi econòmica: amb efecte circumstancial, però 
sobretot mirar que tinguessin caràcter estructural. En aquest sentit van anar orientades les propostes 
d’aquest grup al 3r Pla de Xoc que vam impulsar des d’aquest consistori el passat maig. I malgrat que 
el resultat final no va ser el que nosaltres haguéssim volgut, vam complir amb la voluntat manifestada 
de cedir en favor de grans acords. Perquè enteníem que així ens ho demana la gent.
I si parlem d’oportunitats econòmiques de la ciutat, també és necessari que ens fem, tots plegats, una 
profunda reflexió sobre el canvi de la fesomia comercial que està experimentant Granollers. Aquesta 
és una ciutat que basa la seva economia en el sector serveis, i que és reconeguda per la seva oferta 
comercial. Fa anys que veiem com el petit comerç familiar, amb molts establiments històrics a la 
ciutat, tanquen les seves portes per cedir espai a franquícies i grans cadenes. Cal que ens 
replantegem com podem protegir el model comercial de la ciutat, i quines oportunitats ens plantegen 
els nous temps. I faig aquesta afirmació no com un retret, si no com una invitació a tots aquells grups 
d’aquesta sala que ens creiem un determinat model a seure i plantejar mesures per mantenir-lo i fer 
que segueixi sent un actiu de la ciutat.

En tercer terme, el moment polític que envolta el país és apassionant però alhora frenètic. Sembla 
paradoxal que en el moment de màxim descrèdit de la política, Catalunya emprengui el projecte polític 
més engrescador dels darrers 300 anys: decidir el nostre futur com a poble, exercir la sobirania que 
ens correspon com a nació i votar a la consulta del proper 9 de novembre.
Una consulta aquesta que genera un consens amplíssim entre les forces parlamentàries , i que compta 
amb el suport, segons enquestes d'opinió, de més del 80% de la població catalana. En les darreres 3 
Diades nacionals, el país ha protagonitzat mobilitzacions massives: omplint el passeig de Gràcia, 
encadenant les mans de catalanes i catalans des d'Alcanar fins el Perthús, i enguany, formant una V 
gegant, que exigia la consulta del 9 de novembre per poder esdevenir un nou Estat independent dins 
la Unió Europea. 1.800.000 persones al carrer. Es diu aviat, però parlem d'una de les mobilitzacions 
més importants, si no la que més, de la història d'Europa, sobretot tenint en compte la proporcionalitat 
amb la grandària del país.
I per què parlo d'això, ara? He dit que volia situar el context global que emmarca aquest ple d'estat de 
la ciutat, però alhora és en aquest tema on comencem a trobar un pas canviat entre el ritme del país i 
la pauta seguida pel govern municipal. Les hem vistes de tots colors. Hem vist el portaveu del Grup 
Municipal del PSC votar, al Parlament de Catalunya, i a l’Alcalde, a la Diputació de Barcelona, contra 
la sobirania dels catalans. Hem vist el Partit dels Socialistes de Granollers sumar-se a la Taula pel 
Dret a Decidir mentre donaven suport entusiasta a Eduardo Madina o Pedro Sánchez, candidats a 
Secretari General del PSOE i manifestament contraris a la realització d'una consulta a Catalunya. 
Hem vist com arribava la Flama del Canigó a Granollers el 2013 i cap membre de l'equip de govern li 
donava la benvinguda, i un any després, aquest mateix Alcalde pujava de forma entusiasta a parlar a 
la tarima, mentre en els plens es votava de forma contrària a les mocions presentades per aquest 
grup, conjuntament amb ERC i ICV-EUiA per presentar-ne de molt similars però amb petites 
modificacions que en diluïen el nivell de compromís nacional. Hem vist regidors socialistes a l'acte de 
la Muriel Casals i la Carme Forcadell a favor del Sí-Sí, i fent-se la foto dimecres passat amb una 
estelada al darrere i una pancarta que proclamava "Granollers per la independència". Això sí, eren els 
únics que no feien la V amb la mà. Profunda coherència.
Aquest grup municipal va presentar, el novembre del 2013, fa 10 mesos, una moció per situar la 
senyera (la senyera!) a tres rotondes d'entrada a Granollers, aprofitant els 300 anys del 1714, i per 
donar perfil nacional a una ciutat que de vegades sembla que visqui institucionalment, i ho ha dit 
també el portaveu d'Esquerra Republicana, d'esquena al moment del país. Se'ns va demanar, des del 
govern, que la retiréssim a l'espera d'una imminent proposta d'actes de commemoració del 
Tricentenari a Granollers. Aquesta proposta no va arribar en el mes següent, en què vam tornar a 
presentar la moció i va ser rebutjada. Aquest programa d'actes va ser presentat fa 15 dies, una 



23

setmana abans de l'Onze de setembre. No cal afegir res més.
A què juguen, els  senyors del Govern Municipal socialista, amb aquest tema? Són federalistes? Són 
independentistes? Estan a favor de la consulta, la del 9-N, l'aprovada pel Parlament de Catalunya, la 
de la doble pregunta? O estan a favor d'alguna altra cosa? O d'una reforma constitucional? Jo ja m'he 
perdut. Tot i que cada vegada estic més segur que són vostès marxistes. Marxistes de Groucho Marx, 
que deia: "Aquests són els meus principis, i si no li agraden en tinc uns altres." Ara, a 9 mesos de les 
municipals, la qüestió és sortir a la foto, d'independentistes o del que calgui, encara que no siguin els 
nostres ideals, ni ens hi comprometem. Això no és política. La política és tenir el valor de dir-li a la 
gent: "Miri, amb això jo no hi estic d'acord, i aquí no m'hi trobaran", encara que sigui contraproduent a 
nivell electoral. I no marejar la perdiu dia sí i dia també.

I per últim, el quart pilar i més important, de l’exposició que els plantejo és el projecte de ciutat. Tal i 
com deia a l’inici d’aquesta intervenció, el fet de situar-nos al final d’un mandat fa que l’anàlisi hagi de 
ser de traç encara més gruixut que el que habitualment exigeix un debat de les característiques 
d’aquest. Per tant, és possible que em deixi dades o coses importants.
Abans també feia referència a actituds polítiques que han quedat obsoletes amb els nous temps. Una 
d’elles és la de no ser prou transparents, la d’actuar amb una certa opacitat. Una mostra en són els 
comptes de les societats municipals. Ens trobem que de vegades, aquest Grup Municipal, que no està 
precisament al Govern, sinó a l’oposició, ha hagut d’informar sovint dels comptes d’algunes 
d’aquestes empreses públiques, en especial de Granollers Promocions.
Una societat que al 2013 ha acumulat unes pèrdues, en total, de 9,5 milions d’euros, aproximadament. 
Que ha hagut de rebre gairebé al voltant de 6 milions d’aportacions per part de l’Ajuntament, 
Ajuntament que ha hagut d’assumir la subrogació dels préstecs d’aquesta societat. Per cert, com a 
dada significativa, malgrat que la quantitat sigui menor en comparació amb el pressupost municipal i 
amb el de la pròpia societat, cal recordar que s’ha hagut de pagar un recàrrec de 44.000€ per no pagar 
a temps l’Impost de Transmissions Patrimonials del terreny de la Bòbila. Déu n’hi do. Una més a la 
llista, a la qual em referiré ara, d’errades en matèria de gestió urbanística de la ciutat.
En el mateix sentit, aquest mandat, el Grup Municipal de Convergència i Unió ha posat sobre la taula 
un cas paradigmàtic en aquest sentit a Granollers. La compra del terreny de la Bòbila, que ja s’ha 
explicat prou abastament i que penso que no val la pena tornar a desgranar detalladament. Aquest 
Grup, alarmat per les xifres de l'operació i per... l’exotisme, per dir-ho així, de com s’havia dut a terme, 
va presentar la documentació a fiscalia perquè s’estudiés si hi havia hagut alguna irregularitat . Fiscalia 
va realitzar les indagacions que va creure pertinents i va decidir que els fets no constituïen delicte. 
Cosa de la qual ens alegrem des d'aquest Grup Municipal. De forma sorprenent, però, i davant 
d’aquesta resolució, el que va fer el Govern Municipal és treure pit i presumir de l’actuació .

Per nosaltres, el no-delicte no delimita l’acció política. Entre la infracció de la llei i la correcta actuació 
ètica i transparent hi ha un marge que sovint és per on transita aquest Ajuntament, en especial en els 
assumptes referents a urbanisme. I dic això, perquè recentment, el Tribunal Suprem ha tornat a 
declarar nul de ple dret el POUM de l’any 2006. Malgrat el que ens vulguin fer creure, aquesta és una 
casuística excepcional i que representa un fet greu. Que la principal eina per l’ordenació urbanística 
de la que disposa la ciutat hagi estat invalidada per la justícia per partida doble posa de relleu una 
manera de fer que no és gens ortodoxa. A partir d’ara hi hauran infinitat de recursos legals i 
interpretacions de la sentència sobre els quals no ens atrevim a elucubrar i que a hores d’ara és incert 
com acabaran.

El que sí que està clar, i que demostren aquestes sentències és que quan parlem de manca de 
participació a la ciutat, no només és una opinió subjectiva sinó un fet objectivable quan un acte 
administratiu és declarat nul per mancar un procés d’exposició pública, que constitueix un element 
clau en la participació de la ciutadania en aquests projectes . I encara més, escenifica el mal vici que té 
aquest govern històricament d’actuar sense fer cas de les advertències de l’oposició, que ja va 
anunciar en aquell moment, a través d’aquest Grup, que el procés seguit pel POUM tenia mancances 
que en podien suposar l’anul·lació en un futur. Manca també, doncs, de permeabilitat a les propostes i 
advertències de l’oposició. La riquesa que ha perdut aquesta ciutat en molts dels seus projectes pel fet 
de tenir un govern municipal amb poca sensibilitat i capacitat d’incorporació a les propostes que venen 
dels altres grups municipals.

Un exemple més de la manca de participació que hi ha en aquesta ciutat és veure la convocatòria 
d’alguns dels Consells de participació. Ens trobem, a 9 mesos del final del mandat, que hi ha Consells, 
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com el de Salut, o el de Mobilitat, o el Consell Assessor urbanístic, o el del seguiment del Projecte de 
Roca Umbert, que s’han reunit 2 vegades a hores d’ara. O el de Joventut, que no ho ha fet cap. Són 
dades que ens haurien de cridar l’atenció.

I una altra d’aquestes actituds polítiques antigues és la de posposar per al darrer any de mandat 
moltes de les accions més ressenyables. La memòria humana és sovint de curt abast, i l’acció política 
n’ha estat sempre coneixedora per aprofitar-se’n amb finalitats electoralistes. Quan parlem de vella 
política, parlem d’actuar d’aquesta manera, que és de manual. Hem passat 3 anys pràcticament 
gestionant el dia a dia de forma exclusiva (que tampoc és poca feina), però quan s’acosten les 
següents eleccions tot s’accelera de forma màgica. Inauguracions de reformes exprés, inversions en 
actuacions concretes estratègicament situades. Ara és moment d’aprovar una reforma de la carta de 
colors de la ciutat a corre-cuita, després d’anys de tenir-la al fons de tot del calaix? Ara és el moment 
de tirar endavant la reforma de la plaça Barangé, que és un projecte que no s’acabarà ni de bon tros 
aquest mandat i que heretarà el proper govern municipal? Ara és el moment de desenterrar, de forma 
interessada, el projecte de cobriment de la via, quan tots sabem en aquest consistori que és un 
projecte inviable tal i com el va plantejar aquest Govern?

Aquests són exemples d’una manera de fer política, de curta volada, de complir amb els mínims per 
intentar mantenir la correlació de forces a nivell municipal. I també és un indicador de l’obsolescència 
del projecte socialista per la ciutat de Granollers. Una manera de fer ciutat que ha esdevingut una 
rutina, una improvisació constant. Granollers s’ha convertit en un tastet de moltes coses però que no 
aprofundeix en cap d’elles. Una ciutat que deixa passar les oportunitats d’esdevenir referent perquè 
des d’aquest Ajuntament costa creure en els projectes. Som una mica de tot, però molt gairebé de res. 
Hem deixat passar l’oportunitat d’esdevenir un referent a nivell estètic en urbanisme, executant 
fonamentalment dues grans reformes, la de la carretera i la del carrer Girona, que són purament 
funcionals però que no van més enllà. Cap risc.

Granollers sembla que sigui la ciutat dels trens perduts. Mai ens podrem dir “La ciutat del circuit de 
Catalunya”, per exemple. Perquè vam deixar escapar aquesta oportunitat ja fa un bon grapat d’anys, 
quan se’ns va posar una proposta sobre la taula i no la vam saber capitalitzar com tocava, com sí que 
va fer Montmeló. Ens va mancar en aquell moment visió estratègica, de la mateixa manera que vam 
perdre el tren de la universitat, també hi ha fet referència el portaveu d'Esquerra Republicana, i vam 
quedar fora del mapa d’universitats del país.

I es continua repetint ara. Setmanes enrere, coneixíem la notícia del desacord entre l’Ajuntament i 
l’empresa organitzadora de la Catosfera, la trobada de les xarxes socials catalanes. Un esdeveniment 
que ens situa al mapa d’internet i de les noves tecnologies, i del qual hem estat incapaços de 
registrar-ne la marca. Ara, des de l’Equip de Govern, s’ha reformulat la proposta en forma de Digital 
Granollers després del desacord. No sabem l’èxit de la nova proposta, tot i que érem coneixedors de 
l’èxit de l’anterior. Novament jugarem a cegues perquè hem estat incapaços d’aprofundir en un 
projecte. Això sí, pel camí ja hem perdut el CAT que ens identificava com a referents del país en algun 
aspecte. Una veritable llàstima.

I el darrer cas, que és per posar-se les mans al cap: un Centre de natació sincronitzada, pioner a 
Europa, i que el Club Natació Granollers tirarà endavant... a les Franqueses! Un cop més, quan les 
oportunitats han sorgit per situar Granollers al mapa català i europeu amb equipaments i 
esdeveniments de referència, ha faltat lideratge, visió estratègica, valentia i fe en els projectes.

Tenim, per tant, la sensació en aquest Grup Municipal que hem arribat al final d’un trajecte .
Després de molts anys de govern socialista a la ciutat, culminat amb dues majories absolutes que 
encara n’han augmentat l’aïllament a nivell polític. Unes sensacions de ciutat d’uns quants per uns 
quants que comencen a percebre molts ciutadans. Les forces que som a l’oposició en aquest 
consistori, doncs, haurem de fer un esforç gran per poder oferir als granollerins i les granollerines un 
projecte alternatiu de ciutat a la monotonia i improvisació que ha esdevingut el seu després de tants 
anys. Haurem de fer un esforç perquè aquesta ciutat guanyi en riquesa política. Li devem a Granollers, 
que ho demana a crits.
Moltes gràcies.  
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Alcalde: Té la paraula el senyor Jordi Terrades, portaveu del Grup Socialista, endavant

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Els ciutadans son els prioritaris de tots els governs, també de 
l'Ajuntament de Granollers, i en tot cas seran ells el qui el maig de l'any que ve acabin definint quines 
són les majories que han de seguir governant aquesta ciutat.

Començaré la meva intervenció per allà on no la volia començar, era per on la volia acabar, però bé, 
la començaré per aquí. Avui he escoltat al President del meu país, el President Mas, en el Parlament 
de Catalunya, parlar de la consulta en termes de fer bé les coses. I quan deia fer bé les coses ens 
deia que s'ha de fer de manera legal perquè tingui reconeixement a Catalunya, a Madrid i a nivell 
internacional. Ho dic per alguns discursos que he escoltat aquesta tarda. Miri, el PSC, els socialistes 
defensem, ho hem defensat, ho defensem i ho defensarem, el catalanisme social. Estem per la 
reforma federal, ho deia l'Alcalde en el Ban de l'11 de setembre, el Pacte Constitucional, tal com l'hem 
entès, en aquests moments ja no serveix. No serveix per moltes coses que podríem discutir, però se 
m'acabaria el temps. Nosaltres estem per la reforma federal, per buscar un nou acord amb els pobles i 
nacions d'Espanya, estem per consultar els ciutadans, i no estem per la pregunta encadenada, perquè 
creiem que pot ser moltes coses menys clares.  

Miri pels socialistes la política ha significat i significa posar en el centre de l'acció política a les 
persones, al ciutadà, donar resposta als problemes quotidians, l'ocupació, l'educació, l'habitatge, quan 
els preus eren desorbitats a l'any 2006, 2007, el preu mitja a Granollers eren 3.900 euros el metre 
quadrat, també ara que molts ciutadans tenen problemes també per accedir a un habitatge. Donar 
resposta a les polítiques socials, a la seguretat, a la qualitat de l'espai, a la participació, a la 
degradació ambiental, a l'estalvi energètic, és a dir, en termes amplis, preservar la qualitat, la cohesió 
social, la convivència, la capacitat de canvi a la ciutat. N'ha parlat l'Alcalde.  

 
I malgrat les dificultats del cicle econòmic que tantes coses s'ha emportat per davant, les percepcions 
que rebem com a Govern dels granollerins respecte a l'acció del propi Govern, són positives 
majoritàriament, tot i la complexitat del moment. I tota aquesta complexitat molts ciutadans que se'ns 
adrecen, segueixen sent optimistes, optimistes en referència a les palanques que la ciutat disposa per 
seguir fent de Granollers un lloc on desenvolupar els nostres projectes , els nostres somnis vitals.  Una 
de les prioritats del Govern Municipal ha estat encarar, ho deia l'Alcalde Mayoral en el seu discurs de 
pressa de possessió, encarar les problemàtiques de la crisi econòmica. No repetiré les xifres, n'hem 
parlat tots, n'ha parlat l'Alcalde, son unes xifres esgarrifoses, i massa vegades aquest Govern, el 
Govern del PSC a Granollers no ens hem sentit acompanyats per altres administracions, tan sols una 
dada: subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya, any 2008 inici dels problemes econòmics, 2 
milions d'euros per polítiques d'ocupació, per plans d'ocupació, de formació, etc. 2010, en plena crisi, 
2 milions 300.000 euros, 2012, 0 euros, el 2013, el pitjor any de la crisi , 494.000 euros.

Per això dic, moltes vegades no ens hem sentit acompanyats amb les nostres propostes. Podria 
repassar aquestes xifres si parlem de beques, si parlem d'educació, etc.  Avui sembla que estem 
davant d'una petita millora de la situació, en parlava també el senyor Sastre, ens n'alegrem, ara bé, no 
podem oblidar que el 50% dels aturats i de les aturades a la nostra ciutat no percep cap subsidi, i jo 
crec que els Governs d'Espanya, també el de Catalunya, hauria de posar més recursos i més 
solucions i més mesures per aquest problema que afecta a milers dels nostres veïns i veïnes. 
Nosaltres ja hem activat les nostres capacitats, o una part de les nostres capacitats, 3 plans de xoc, a 
més a més els hem acordat amb tots els Grups Municipals, 400 persones contractades, 400 persones 
contractades. El 2014 sembla que la caiguda s'ha aturat, però la represa pot ser llarga, alguns 
analistes diuen que en aquesta crisi encara li queda temps. Alguns analistes han predit que aquest 
temps es pot situar al voltant d'uns deu anys, i no podem anar sumant des de la nostra perspectiva 
generacions perdudes. És imprescindibles apaivagar els efectes més negatius i dolorosos d'aquesta 
crisi.  

Miri, els Pressupostos Municipals han disminuït també en aquests anys de dificultats econòmiques, de 
crisi econòmica. Ara bé, les partides que no han disminuït, no en termes de percentatge, sinó en 
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termes absoluts, són les partides destinades a polítiques socials en sentit ampli. Creiem però que no 
tan sols s'han de fer polítiques socials d'acompanyament, de solidaritat, de justícia social, nosaltres 
creiem que hem d'actuar per facilitar la recuperació. Que fan falta polítiques públiques. Nosaltres no 
hem renunciat en aquests 3 anys de mandat a seguir fent inversions, 22 milions en aquests darrers 3 
anys, aproximadament aquestes inversions, ho dic perquè a vegades això també s'ha criticat, que 
s'haguí fet, ja sabem que algunes de les  inversions que s'han efectuat no han estat de l'agrad d'algun 
Grup Municipal, n'hem tingut un exemple quan hem parlat del carrer Girona.

Em podria remuntar també a la peatonalització del centre. Però bé, aquestes inversions d'aquest 22 
milions en 3 anys, han significat ni més ni menys que 185 llocs de treball directes i més del doble 
indirectes, perquè ens preocupa l'ocupabilitat.

Avui, sobretot de cara a demà, també en la mesura de les atribucions de l'Ajuntament hem de 
desplegar accions de suport al teixit empresarial, i no estic pensant en la baixada d'impostos que tot 
sovint se'ns planteja en aquest hemicicle que és el Ple de l'Ajuntament de Granollers. Nosaltres 
creiem que Granollers disposa d'un dels teixits empresarials més importants del país, amb una 
producció i una facturació de les més elevades. I per tant és estratègic per nosaltres, seguir fent 
esforços perquè segueixi sent així. Fem i farem que Granollers segueixi sent atractiva per 
localitzar-s'hi. És rellevant una dada que els hi voldria donar respecte al teixit productiu , o dues dades, 
de Granollers, sobretot per la seva continuïtat, al voltant del 10% de les empreses que radiquen a la 
ciutat han estat fundades abans de l'any 1960, i segueixen en aquí. Ara, tenim una dada negativa, des 
del nostre punt de vista, en  tot aquest període, que és el baix índex de creació de noves empreses. I 
això ho hem de corregir, cal dinamitzar la capacitat emprenedora i d'innovació econòmica, i per tant, la 
ciutat i el Govern tenen, des del nostre punt de vista, dos grans reptes per afrontar.

Un, que grans empreses segueixin localitzades a Granollers, i preparar la ciutat per generar o captar 
petites i mitjanes empreses que visquin en aquest temps nou per generar un nou dinamisme a la 
ciutat. Els canvis que s'han efectuat en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i que s'efectuaran, no 
ho dubtin, va en aquesta línia, per facilitar l'atractivitat de la ciutat, per facilitar que hi haguin, perquè 
empreses no se'n vagin, i que altres empreses vinguin a la nostra ciutat. Estendre la fibra òptica, per 
exemple, va en aquest camí, o participar en plataformes com la C-17, o la B-30, o participar 
activament amb el Govern de la Generalitat i els altres ajuntaments, Montmeló, Parets. Ha citat en la 
definició del Pla Director Urbanístic del circuit de velocitat, van en aquesta línia, en la necessitat de 
generar polítiques que siguin, que facin, de pol d'atracció de noves empreses, de noves empreses i 
sobretot tecnològiques, que són les empreses que ens han de marcar el futur.

Prenguin decisions, ens deia el senyor Mur en el seu discurs, miri, és el que estem fent, l'activitat 
generada a Can Muntanyola obre portes a aquest futur innovador, portem 2 anys a Can Muntanyola, 
es va obrir a l'any 2012, en aquest període s'han començat a acompanyar 167 plans d'empresa fins 
avui. D'aquest 167 plans d'empresa que s'han acompanyat, 106 ja han estat creades, petites 
empreses, algunes amb un futur evident, s'hauran de seguir tutelant per veure com aquest projecte tira 
endavant. Però és una aposta per justament crear  o canviar aquesta tendència que teníem a la nostra 
ciutat anys enrere que era aquesta falta de capacitat de creació de noves empreses. Miri, aquest 
instrument, aquesta eina de l'Ajuntament de Granollers ja ha permès doncs la creació en 2 anys de 
106 noves activitats empresarials, en temps de moltes dificultats i en temps de crisi .

Aquest ha estat i aquest és el nostre compromís, també a Roca Umbert, que genera ja nova activitat 
emprenedora en el sector audiovisual. 8 empreses residents a Roca Umbert, al sector de l'audiovisual, 
1 milió d'euros de facturació, 4 empreses de disseny. 2 empreses de periodisme, 1 editorial, 13 
artistes residents, en definitiva, 121 treballadors, nous llocs de treball que s'han creat gràcies a 
aquesta dinàmica emprenedora de posar plataformes, palanques, per dinamitzar el teixit productiu de 
la ciutat.

Ho anunciava també l'Alcalde, també ho deia el senyor Sastre i li agafo una part de la seva 
intervenció, en el sentit de què jo crec que aquest és un tema que l'hem d'afrontar, no se si 
coincidirem amb la diagnosi o no, però el 26 % de les activitats econòmiques a la ciutat estan 
centrades en el comerç, el comerç a l'engròs, comerç al detall, de venda de vehicles, el comerç 
genera llocs de treball a la nostra ciutat, també n'ha destruït en aquests anys de crisi, però genera 
llocs de treball, encara ocupa a moltes persones de la ciutat, i l'Ajuntament n'hi ha estat ni serà neutral 
en aquest tema.
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El centre peatonal obeeix a aquesta política, la renovació d'eixos també obeeix a aquesta política, 
obeeix a dues polítiques, al fet de fer accessible la ciutat, al fet de què els ciutadans que anem a peu 
en gaudim, que el fem més fàcil, que l'ús sigui més amable, però també per activar l'activitat comercial 
de la ciutat o el pàrquing de Can Comes també obeeix a aquesta lògica.

Nosaltres no renunciem a diversos formats de comerç, sempre que estiguin integrats a la ciutat, ara 
l'aposta principal del Govern, del PSC, és el comerç de proximitat, perquè genera, torno a repetir, llocs 
de treball i sobretot perquè vertebra la ciutat. Ara bé, aquest èxit que tenim també uniformitzat la 
ciutat, també la uniformitzat respecte a  altres teixits comercials d'altres ciutats, no només catalanes, 
sinó espanyoles i europees no? I hem vist, és cert, el tancament de comerços a favor de llogar 
aquests espais de comerç tradicional a franquícies. Desapareix el comerç que coneixíem, perquè la 
gent té cara, aquesta és una ciutat encara petita, a mida, per tant ens coneixem més o menys tots, i 
totes, per tant aquí hi ha hagut gent que ha tancat la persiana i que ha llogat el local, i ha vingut una 
franquícia.
Bé, aquest és un model sobre el que haurem de reflexionar, i hi haurem de reflexionar col·lectivament, 
els partits polítics, els Grups Municipals, també el sector comercial, ens ho deia l'Alcalde.

Miri, la crisi no ha estat igual per tothom, els index de desigualtat han crescut, també a Granollers, 
sobretot perquè no hauríem de perdre de vista aquesta dada, l'índex de desigualtats a Catalunya és el 
que ha crescut més ràpidament a nivell de la Unió Europea aquests anys de crisi, i per tant a la nostra 
ciutat això també s'ha notat i ho veiem cada dia en els serveis socials de l 'Ajuntament.
Però les prioritats dels Governs no són les mateixes, nosaltres hem fet les inversions necessàries 
sense perdre el nord durant aquests 3 anys, hem fet crec una inversió intel·ligent, que de fet ha 
permès abaixar el deute de l'Ajuntament, hem mantingut com ens vam comprometre l'espai públic des 
d'una perspectiva de qualitat, i hem fet, dintre dels instruments que té un Ajuntament com el de 
Granollers, una actuació distribuïdora dels pressupostos municipals, congelació de la pressió fiscal en 
aquests darrers anys de govern, menys recursos econòmics si però torno a repetir manteniment de les 
partides de serveis socials, d'educació, de cultura, amb l'esforç propi de l'Ajuntament. Hem fet 
polítiques de redistribució perquè creiem que la recuperació econòmica no la podem aconseguir a 
costa d'augmentar les desigualtats i els desequilibris socials i les retallades de serveis públics 
essencials i de drets.

Sincerament, crec que tenim un bon govern a la ciutat, estic convençut que la majoria de granollerins i 
de granollerines també ho creuen. És un govern transparent que publicita la seva gestió, un govern 
que es sotmet a controls i hi ha rendiment de comptes per evitar qualsevol dubte, que promou la 
participació en l'activitat municipal, que té com objectiu l'eficiència, que aplica les tecnologies de la 
comunicació justament per millorar el control i el seguiment de l 'actuació municipal.

Aquest crec jo que és una anàlisi, o he volgut fer una anàlisi sense complaences, no només indicant 
allò que creia que crec que va bé, sinó també alguns dels problemes que crec que tenim a la ciutat. I 
com deia  l'Alcalde, per anar acabant aquesta primera intervenció, miri, la feina feta, feta està, és 
patrimoni de la ciutat. Com la majoria dels granollerins i de les granollerines, amb plena consciencia 
de les dificultats, encarem el futur amb optimisme, per aconseguir que sigui quin sigui el projecte vital 
dels nostres veïns i veïnes, arrelin a la nostra ciutat i a Granollers .

No en tenim cap dubte que reeixirem per sentir-nos més orgullosos i satisfets de la nostra ciutat, 
perquè aquest és un sentiment arrelat a Granollers, perquè aquesta no és una ciutat grisa com alguns 
de vostès s'entesten a posar com a eslògan, aquesta és una ciutat ben viva, és una ciutat dinàmica, 
és una ciutat activa, desenes d'entitats culturals, per exemple, actuant al Teatre Auditori de Granollers, 
gràcies a la regidora Alba Barnusell que va obrir en aquestes entitats culturals de la ciutat que 
poguessin actuar en el Teatre Auditori de la ciutat, d'això no fa tants anys que no era així. Obrint Roca 
Umbert també a la producció de les entitats, desenes d'entitats esportives que eduquen i formen 
ciutadans i esportistes d'alt nivell. Equipaments oberts i accessibles, i podria seguir parlant.

Miri, el govern de Granollers, que té, és cert, una majoria socialista, per petita que sigui la seva 
contribució, jo crec que alguna cosa i té a veure en aquest sentiment majoritari de satisfacció de viure 
en una ciutat que es diu Granollers. 
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Alcalde: Moltes gràcies. Toca ara obrir un segon torn, senyor Mur, 5 minuts, té la paraula.

Senyor Mur: D'acord, gràcies Alcalde. Efectivament que han fet coses bé el govern d'aquesta ciutat. 
Nosaltres els hi hem demostrat quan enteníem que feien una cosa bé, en tot cas quan aquesta cosa 
coincidia amb la nostra manera d'entendre-ho, i hem votat a favor. Tampoc tenim manies quan una 
cosa no ens agrada, votar en contra. Efectivament, hi ha coses que es fan en aquesta ciutat i que es 
fan bé.

També aniré una mica amb l'ordre d'intervenció del senyor Terrades, miri, és clar que sí que les coses 
s'han de fer sota una legalitat, si legalitat és igual a Espanya, llavors aquí patinem, perquè el 
Parlament de Catalunya el dia 19 aprovarà una Llei de Consultes que serà legal, sota aquesta Llei es 
podrà fer la consulta, per tant, legalitat la tindrem. Ara, si busquem una legalitat allà on és impossible 
que ens la donin, vol dir que en el fons, perdonin, estem marejant la perdiu. Saben de sobres que una 
reforma de la Constitució, saben de sobres que acceptar, o que el Govern del PP, ni tan sols dialogar 
sobre aquest tema és, no m'agrada mai utilitzar aquesta paraula, però gairebé impossible. Per tant 
hem de, insisteixo, agafar altres camins, legals és clar que si, legals perquè el  nostre Parlament, el de 
Catalunya, és sobirà per fer Lleis, per tant seran Lleis legals.  

En tot cas, quan parlàvem de decisions, volíem incidir en el tema de decisions de gran envergadura. 
Jo els he posat sobre la taula, i vostès en són conscients, de què tenim l'oportunitat de tenir el Centre 
de Formació Professional, i segurament serà una peça, diguem-ho així, molt desitjada per molts 
municipis, però és a la nostre zona on es pensa implementar, i per tant els que els hi demanem és 
decisió en el sentit de què no deixem perdre aquesta oportunitat. Ho hem insistit en el nostre discurs, 
perquè precisament Granollers té una vocació en aquest àmbit i per tant aniria molt bé, recuperar les 
eines per poder-la dur a terme, decisió en els temes d'infraestructures, com ha estat el que el senyor 
Sastre també ha plantejat del Club Natació, que jo també n'he fet esment a la meva intervenció. No 
varem entendrem el perquè havíem deixat passar aquesta oportunitat, quan semblava que això 
situava a Granollers, tenim molts elements esportius que situen Granollers en el mapa. Però és que 
resulta que tenim campiones del mon i subcampiones de sincronitzada, de natació, i l'element bàsic 
que era tenir una instal·lació esportiva precisament per donar cobertura a tot això, no estarà a la 
nostra ciutat, vam entendre, perquè no vam prendre aquesta decisió insistim en temes, esdeveniments 
que passen a la ciutat i que es queden una mica amagats.
Insisteixo en el tema del MAC, insisteixo en el tema de la Catosfera, o del Digital Granollers, o com li 
volguí dir ara, més igual, en tot cas, el que jo poso sobre la taula, no és el nom sinó la necessitat de 
què aquests esdeveniments siguin coneguts a Granollers, la situí també en el mapa de Catalunya, 
crec que no ho fem així.  

Miri, la ciutat no és grisa. Estem d'acord, la ciutat no és grisa, he insistit bastant, el què és gris, és la 
manera en què s'està gestionant, el que és gris és que vostès després de tants anys estan amb una 
inèrcia que no els aporta credibilitat ni manera diferent de fer les coses. La ciutat estic d'acord que no 
és grisa, moltíssima gent de Granollers, granollerins i granollerines estan molt orgullosos de l'estat 
d'aquesta ciutat, però com es gestiona aquesta ciutat, si que d'alguna manera hauria de canviar 
substancialment. 

Ha parlat d'endeutament, és una dada, no volia entrar en detalls, perquè jo no m'he proposat aquí 
revisar totes les seves actuacions, però l'endeutament del 2013 va ser superior a l'endeutament del 
2012, per tant vam tenir més endeutament, inclòs restant-li diguem-ne la necessitat que va haver-hi de 
donar suport a Granollers Promocions, inclòs traient aquest part que va implicar un increment del 
deute, el deute si els números no m'han fallat, el 2012 era de 32,3 milions i el 2013, treien la part de 
Granollers Promocions, era de 33,8 milions, poden ser que tinc errònies, no dic pas que no, però en 
tot cas, aquestes són les que tinc. Per tant, en el tema del deute tampoc segurament no ens hem 
endeutat molt més, però tampoc l'hem reduït.

La transparència. L'Alcalde ens ha parlat en la seva intervenció, amb una pinzellada molt ràpida, de 
l'Open Data. Som-hi, som-hi, hi estem totalment d'acord, aprofitem aquesta oportunitat tecnològica. I 
de fet nosaltres ja els hi avanço que aquesta proposta la volíem incloure en el nou ROM, ara que 
podrem parlar del ROM, com un compromís de l'Ajuntament amb el que són les dades obertes.
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I l'eficiència, ha parlat d'eficiència, jo hem trobo amb molta gent, no poca, amb molta gent que està 
intentant obrir negocis i que els hi costa molt en aquesta ciutat, triguen molt dies a obrir-lo, per tant, ja 
els hi vaig dir un dia, que suposo ens trobem amb gent diferent vostès i jo, és molt evident, perquè 
vostès diuen que van molt ràpids, i jo amb la gent que em trobo em diu: ostres, ens està costant molt 
tirar endavant un projecte d'emprenedoria, petit o gran, ens és igual, els hi demano per tant que facin 
real aquesta efervescència, la facin real.

Insisteixo, no els hi parlo per parlar, no els dic per quedar bé ara, no, no, els hi dic el que m'està dient 
la gent. Quan abans els he dit, que hi ha gent que no coneix el Pla de Xoc, és real, no m'ho he inventat 
això, es real, i per tant en aquí tots hi estem d'acord en aquest Pla de Xoc, per tant ferm tot el possible 
perquè el Pla de Xoc arribi a tothom, en tot cas, saber que existeix, perquè la gent si pugui acollir. Al 
mateix els hi dic amb el tema de la creació d'empreses o de negocis, amb trobo que els hi està 
costant, i ens ho diuen, costa molt en aquesta ciutat engegar un negoci, segurament ens trobem amb 
gent diferent pel carrer, n'hi ha molta en aquesta ciutat, en tot cas facin l'esforç en el que queda de 
legislatura, per modificar aquestes coses, i efectivament senyor Terrades, el poble de Granollers 
decidirà el proper Ajuntament d'aquesta ciutat no en tingui cap dubte que serà així. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Casasnovas, endavant,

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde, amb la seva intervenció l'Alcalde ha parlat de transparència de 
la web municipal, una web municipal que entenem que hauria de ser més enllà de l'acció de Govern, 
com deu recordar des de fa molt temps reclamen major informació i transparència cap al ciutadà, 
mesos enrere es va fer un pas millorant una part de la informació però també sap que hi ha 
mancances, així els hi vam dir en un Informe, com per exemple, recollir l'opinió dels Grups Municipals 
entre d'altres. Des d'ICV-EUiA ja fa molt temps que venim reclamant que hi hagi un espai pels 
diferents Grups Municipals perquè puguin expressar les seves opinions en el web municipal .

A banda del que els hi vam dir, nosaltres continuem reclamant que l'Ajuntament sigui transparent, amb 
parets de vidre, amb accés a tota la informació per part dels ciutadans. Enguany, el Grup Municipal 
d'ICV-EUiA ens hem trobat immersos a la famosa pel·lícula “El dia de la marmota”, aquella pel·lícula 
on el protagonista es desperta un dia rere l'altre, condemnat a reviure el mateix dia, amb les mateixes 
vivències, sense poder avançar mai. Doncs resulta que Granollers també està condemnat a reviure el 
dia de la marmota constantment.

L'any passat ICV-EUiA proposàvem un Pacte de Ciutat contra la Crisi, amb els agents socials i 
polítics, per a projectar una aposta ferma i a llarg termini que donés resposta a la situació crítica que 
viuen milers de ciutadans de Granollers. Enguany, davant la no-resposta del Govern, l'hem hagut de 
tornar a reclamar.

L'any passat reclamàvem bonificacions sobre la contribució de l 'IBI per a les famílies amb tots els seus 
membres a l'atur i per famílies que havien patit desnonaments. Enguany, les hem hagut de tornar a 
reclamar.

L'any passat proposàvem que s'apliqués la tarifació social a la quota mensual per les escoles bressol, 
seguint una màxima ben senzilla: Qui té més, pagaria una mica més, per a que aquells que no tenen 
res, puguin tenir accés a un servei bàsic com aquest.... però enguany, com en el dia de la marmota, 
hem hagut de tornar a reclamar el mateix.

També l'any passat parlàvem de l'insuficient inversió i manteniment de la xarxa de carrils bici de la 
ciutat, així com de la necessitat de dotar-nos d'aparcaments i nous carrils. El nostre Grup fins i tot vam 
dur a terme una campanya de recollida de signatures. Enguany, vista la manca de voluntat del Govern 
municipal en aquest sentit, ho hem tornat a reclamar amb força.
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No ens podem permetre viure constantment en un dia de la marmota que manté la ciutat en un estat 
d'immobilisme catatònic. És moment per ser valents, agosarats i per innovar, i ICV-EUiA seguirem fent 
propostes positives en aquesta línia, perquè Granollers ho necessita. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Gutiérrez, no? Senyor Sastre té la paraula  

Senyor Sastre: Diverses coses m'agradaria comentar a les aportacions que han anat fent els diferents 
Grups Municipals i el propi Alcalde en la seva primera intervenció. Bé, en primer lloc, l'Alcalde ha 
anunciat moltes coses a fer, encara, cal afanyar-se, només queden pràcticament 9 mesos de 
legislatura, per tant, com a ciutat, queden moltes coses a fer, en tot cas com a Govern com a mínim, si 
volen assegurar el tret doncs el temps com a mínim de certesa com a Govern s 'acaba.

Senyor Terrades, pari bé l'orella que li vaig a dir una de grossa: comparteixo bastants dels punts de la 
seva intervenció, i això podria suposar un fet històric, i amb això que no és volguí fer interpretacions 
interessades, però deixi'm que puntualitzi amb algunes de les coses que ha dit i sap. Sap que aquest 
Grup Municipal quan s'ha parlat dels impagaments de la Generalitat, o dels retards en el pagament, és 
igual, les demores, podem parlar-ne com vulguem, de fet, jo puc dir-li que a mi, la Generalitat ha 
comés impagaments en mi mateix perquè la meva nòmina depèn del Departament d'Educació i per 
tant sóc una de les persones afectades per aquests fets. En això estem d'acord, i sap que en aquest 
Grup Municipal sempre ens hem posat al costat de l'Ajuntament, abans que fer simplement política de 
partit, i defensar el que ens tocava, com a Convergència i Unió. Però deixi'm que li faci 2 matisos, 
perquè penso que cal ser justos i cal ser acurats en aquesta intervenció .   

En primer lloc, clar, quan el senyor Terrades parla de totes aquestes coses, i són certes, hi ha una 
cosa que ens la deixem, que és la situació econòmica de la Generalitat, torno a repetir, encara que 
això sigui situar-se només amb les xifres i moltes vegades ocultar la realitat de moltes persones 
anònimes, que pateixen situacions difícils, però vostè sap, perquè és una persona que té una amplia 
experiència de govern, que els recursos moltes vegades, no, no moltes vegades, sempre, els recursos 
són limitats, poden ser limitats, poden ser menors o majors, però sempre els recursos són limitats, i 
per tant, moltes vegades els recursos, encara que es volguí, no es poden inventar. Primer de tot 
perquè la Generalitat tot sabem que té les portes del crèdit tancades moltes vegades per obtenir 
finançament extern. I en segon lloc, home, perquè aquí també hi ha una situació, i això també s'ho 
deixa el senyor Terrades moltes vegades, econòmica deixada per l'anterior govern, i això no el podem 
obviar alegrament, i deixi'm que sigui encara una miqueta més just, sobretot perquè no se'ns vegi a la 
gent de Convergència i Unió, que en aquests moments tenim la sort perquè sempre és una sort poder 
governar el país, encara que la situació sigui d'extrema dificultat, perquè no se'ns vegi a la gent de 
Convergència i Unió com els dolents de la pel·lícula permanentment, al costat, en aquest cas del PP, 
que governa a Madrid.                         

No es menciona mai, les aportacions de la Diputació de Barcelona, que han crescut, en aquest 
mandat, han crescut, s'han incrementat, sí sí a Granollers de 5,6 milions d'euros a 6,9 segons les 
dades que jo tinc, i encara falta el 2015, per tant, hi ha camp per córrer. La Diputació i la Generalitat, 
en aquest cas, també tenen el mateix color polític, per tant, que no s'interpreti com que hi ha una falta 
de voluntat, o d'escanyar els ajuntaments, que a vegades s'ha insinuat, i avui jo he sentit alguna 
insinuació, en aquest sentit, sinó que moltes vegades el que limita l'acció en aquest sentit, és la falta 
de recursos i no simplement una voluntat política.               

Ha parlat el senyor Terrades també de ciutat grisa, jo voldria i  no vull insistir però jo crec que el 
senyor Mur ha parlat bé o ha explicat bé de què parlem quan parlem de ciutat grisa. En tot cas, 
aquesta deu ser una crítica que els toca la fibra, perquè ha obligat al senyor Terrades a treure la seva 
oratòria més èpica i poètica. I torno a trepitjar el discurs del senyor Mur, i em sap greu senyor Mur, bé, 
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no em sap greu, em sembla bé, però és veritat que a Granollers a vegades patint d'una certa 
ineficiència alhora doncs de facilitar l'obertura de nous negocis. Miri, coneixem el cas d'una gran 
empresa recentment, que s'ha trobat en què l'Ajuntament li ha donat llargues per tirar endavant obres 
menors, segurament això s'ha solucionat o es soluciona en poc temps, però moltes vegades cal ser 
més àgil, perquè això fa que correm el risc de patir que aquestes empreses marxin, i precisament no 
anem sobrats.           I dues coses finalment, la proposta del senyor Casasnovas de la tarifació social, 
potser també sorprèn, però a mi m'agrada, per tant, i al senyor Cequier també, per tant penso que són 
propostes que hem d'estudiar i sobretot si volem una mica trencar el guió de moltes polítiques que 
anem allò fent de manera gairebé sistemàtica, sense estudiar o sense abordar noves iniciatives, 
iniciatives polítiques.                   
I per últim, ho haig de dir, senyor Gutiérrez, a mi em sembla molt bé, que s'utilitzi el castellà per parlar 
en aquesta sala, però Anselmo Clavé m'ha fet mal, i ho haig de dir.
Gràcies. Anselmo Clavé en tot cas s'ha dit.

Alcalde: Si us plau, evitem polemitzar. Té l'ús de la paraula. En tot cas, cal evitar aquestes 
interpel·lacions. En tot cas té la paraula el senyor Terrades, endavant.  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Miri, allà on podem, alguna de les propostes de tarifació social, ja 
s'apliquen. Li posaré un exemple, Escoles Bressol Granollers, 222 places, d'aquestes 222 places, hi 
ha 55 beques, la Generalitat hi posa 0 euros. Totes venen sustentades per l'Ajuntament de Granollers, 
per la regidoria d'Educació, i en funció de la capacitat econòmica de les famílies, s'otorgen aquestes 
beques, en un 40% de subvenció o un 60% o fins i tot un 100%, és a dir, ja s'apliquen aquests criteris, 
probablement no amb els principis que vostè està defensant, ara tindrem ocasió de discutir-ho en el 
debat d'ordenances fiscals, però nosaltres creiem que del que es tracta, o qui ha d'aplicar aquests 
criteris més objectius són altres administracions, que és on hi ha el gruix de la imposició directa, però 
bé, en tot cas un exemple de suport a les famílies en funció de la seva renda.  

Sí, sí, senyor Mur, hem baixat a l'exercici 2013, en 3.106.209,52 euros l'endeutament a llarg termini de 
l'Ajuntament de Granollers.

Respecte a alguns dels debats que s'han suscitat, ens podríem preguntar perquè es va suspendre pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Home, dons 
perquè el Govern de la Generalitat va introduir una carretera, i va dir que no feia falta perquè com ja 
ho havia exposat en el Pla de Carreteres que s'exposes en l'aprovació definitiva. I va ser la pròpia 
Generalitat que va validar un procés administratiu. Després ha vingut un tribunal, Superior de Justícia 
de Catalunya, que va dir, que calia tornar, que es va suspendre el procediment, i que calia tornar a 
treure a exposició pública el Pla d'Ordenació, cosa que va fer aquest Ajuntament. Legítimament un 
propietari, en tot cas van ser 3 interessats, van presentar recursos al Tribunal Suprem. I és cert que la 
primera sentencia va dir el que va dir, i tan cert és això que com que les dues posteriors van dir una 
altra cosa, validades pel Servei Jurídics de la Generalitat de Catalunya . Perquè en tot cas nosaltres en 
aquí som subjecte, entre cometes, passiu de les decisions d'altres administracions. I que va dir? 
Home, que el Pla del 2012 que havia complert tots els ets i uts, era vàlid. 

Miri, jo el que no faig, és discutir les decisions dels Serveis Jurídics de la Generalitat. També els hi 
anuncio que en tot cas, la Secretària de l'Ajuntament, i la responsable directora de Serveis Jurídics de 
l'Ajuntament assistiran a la propera Comissió de l'Àrea Territorial, justament per explicar aquests 
criteris compartits també pels Serveis Jurídics de l'Ajuntament, acordats, en tot cas contrastats, amb 
els Serveis Jurídics de la Generalitat de Catalunya, que no li càpiga cap dubte, que malgrat que amb 
alguns dels temes no hi pugui estar d'acord, és el meu Govern.  

Cobriment del tren. Miri aquí ningú n'ha parlat. Jo de l'Alcalde en el seu discurs no li he sentit. 
Reformes del centre del carrer Girona. Ja sabem que vostès no hi estaven del tot d'acord. Granollers 
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Promocions, que és el gran tema que vostès ens treuen un Ple sí, i l'altre també. Miri de l'any 2006 a 
2012, les inversions fetes per Granollers Promocions que els hi torno a repetir, Granollers Promocions 
i la resta de societats municipals, no deixen de ser un instrument de la política del Govern, ha realitzat 
a la nostra ciutat inversions per valor de 42, quasi 43 milions d'euros, en habitatges, en un moment en 
que eren necessaris, i li recordo que 140 famílies a la nostra ciutat van veure com estalviaven del seu, 
“ojala” haguéssim tingut més recursos i haguéssim pogut fer més habitatge, però els hi vam estalviar 
10 milions d'euros, en números rodons, respecte a si haguéssim hagut d'accedir al preu del mercat 
lliure. És cert, a l'exercici 2013 vam tancar amb pèrdues, i vam prendre unes decisions, perquè 
l'endeutament era l'endeutament de tot el conjunt de l'Ajuntament, tot i això l'hem baixat. Hi ha una 
cosa que sempre ens hem descuidem, jo el primer, i avui ho vull dir-ho, però és que les reserves de la 
societat són de 3.800.000 euros, les reserves de la societat són de 3.800.000 euros, que estan en allà, 
per si algun dia algú decideix dissoldre la societat, que no és el cas mentre governi el Partit dels 
Socialistes de Catalunya.

Situació de l'anterior govern, diu, és que el Govern actual s'ha trobat un endeutament brutal, si, si, al 
voltant de 30.000 milions d'euros, 4 anys de Govern del President Mas i aquest endeutament s'ha 
doblat, en aquests  moments la xifra d'endeutament de Catalunya s'ha doblat, ha passat de 30.000 a 
65.000 euros. Senyor Sastre, miri, coincidència amb alguna reflexió, probablement i m'han alegro, 
m'han alegro que en algunes de les anàlisis i les reflexions poden estar d'acord, després amb les 
sortides d'aquests problemes, segurament no ho veiem igual.

El que sí que he vist és que el seu programa, ja veig que aquesta serà una campanya llarga, fins el 
maig de l'any que ve, el punt principal del seu programa és trobar una coalició, m'ha semblat, allò, no 
amb tots els Grups Municipals, però sí amb algun altre, que el gran programa serà fer una gran 
coalició, intentar trobar una gran coalició per aconseguir que el Partit dels Socialistes de Catalunya no 
governi aquesta ciutat. Bé, abans li haurem de preguntar als veïns i veïnes de Granollers, perquè, 
mirin, a mi no m'ha faltat treure l'èpica per parlar o per desmentir aquesta és una ciutat grisa, o que 
aquest és un govern gris, és que em molesta, quan ho diuen perquè no és que molesti a les 13 
Regidores i Regidors socialistes de l'Ajuntament de Granollers, no és que molesti a l'Alcalde de 
Granollers, és que molesta a centenars i a milers de granollerins, que el que fan  

Alcalde: Hauria d'anar acabar  

Senyor Terrades: El que fan és que aquesta sigui una ciutat activa i dinàmica i aquest Govern no 
deixa de ser un reflex de la ciutat. Gràcies Alcalde.   

Alcalde: Moltes gràcies. Sembla ser que alguns portaveus tenien interés en ja situar aquest debat en 
l'escenari electoral. Evidentment, aquesta és una opció. Quan t'acostes a un moment electoral, hi ha 
un manual que s'utilitza, és el manual de la desqualificació, dir que tot és gris, que tot va malament, 
que la ciutat està fumuda, etc. Vostès avui ho han fet, ens han dit oportunistes, ens han dit poc 
previsors, ens han dit malgastadors, ens han dit grisos. Vostès han començat a desgranar una serie 
de qualificatius que ja esperàvem, que ja esperàvem, en aquests casos hi ha un manual que funciona i 
que vostès doncs molt displicentment han tirat de manual.  

Mireu, res d'això, aquest Govern no és ni gris, ni poc previsor, ni malgastador. Aquest Govern és dels 
governs de Catalunya, que no n'hi ha tants que ho facin així, que té les portes i les parets obertes, de 
vidre. 

Nosaltres presentem un Programa d'Actuació Municipal, al principi de cada mandat, vostès l'han pogut 
llegir, és curiós que ara ens diguin que executar el PAM és fer oportunisme, quan és un compromís 
amb els ciutadans i les ciutadanes. És curiós que quan acabem obres, a l'últim any del mandat, 
estiguem fent electoralisme, quan ho hem explicat i ha estat reflectit per activa i per passiva en la 
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pàgina municipal i també cada any en la presentació del PAM, per activa i per passiva. Desafio a 
qualsevol dels portaveus a què em digui quina obra, de les que inaugurem, no estava planificada: ni 
una.
Aquest és un Govern previsor, és un Govern que planifica, és un Govern que dialoga, és un Govern 
que és capaç d'acordar aquesta obres amb la gent, fins i tot el calendari, que no és gens fàcil. Per tant, 
escolti, guardin el manual, i parlem de la ciutat, i de la ciutadania i de la gent, guardin els manuals, ja 
els faran servir d'aquí uns mesos, però esborrin aquelles coses que vostès saben que no són certes.
Ajuntament, Govern, previsor, que escriu el que vol fer, que ho planifica i que ho executa, amb rigor, 
un rigor econòmic, senyor Gutiérrez, molt rigor, malgrat que hi hagi 2 governs que ens ho posin molt 
difícil, el Govern del Partit Popular a Madrid i el Govern de Convergència i Unió a Catalunya. I que, 
evidentment, Convergència i Unió utilitza a vegades la Diputació de Barcelona ens diuen per donar 
més recursos. Evidentment la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya no són vasos 
comunicants, aquests és un greu error, ara, també m'ho agafo com un elogi, que em fa el senyor 
Sastre perquè deu saber que sóc diputat provincial i que negocio cada una d'aquestes coses. 
D'alguna manera, crec que el senyor Sastre ha elogiat la meva feina, cosa que també li agreixo. 

Efectivament obté recursos de la Diputació i sap perquè? Perquè és una ciutat farcida de projectes, 
perquè és una ciutat capaç de generar mil histories, i cada un dels regidors i regidores que hi han aquí 
genera prou activitat per aconseguir el suport del Govern de la Diputació. Hi ha pocs ajuntaments amb 
tanta capacitat de generar iniciatives, i per tant n'hi ha pocs ajuntaments que tinguin tanta capacitat de 
trobar aliances. De trobar aliances, i alhora de ser fiable perquè aquest Ajuntament quan es 
compromet a fer alguna cosa la fa, i per això tenim tants socis, per això no estem aïllats, ni de la ciutat, 
ni de la societat, ni de les institucions, al reves, aquest és un Ajuntament de referència, ho repeteixo, 
aquest és un Ajuntament de referència.  

De referència i amb lideratge. Mireu, només voldria que seguíssiu l'agenda del Regidor de Medi 
Ambient, en matèria d'aigua aquesta ciutat té desenes de visites d'arreu del mon que venen a mirar 
com hem treballat tota la recuperació de les aigües fluvials, com hem refet la llera del riu Congost, i 
com som capaços de generar histories innovadores en matèria d'aigua, reaprofitant les aigües 
naturals i les residuals. Referència de tot el mon, de tot el mon. El senyor Camps li pot passar la llista 
d'ajuntaments i d'universitats que han passat per aquí.  

Roca Umbert és referència no només catalana, no només a l'Estat, és referència mundial, la senyora 
Llobet, que la veig a la sala, ha estat convidada a explicar el projecte de Roca Umbert a Brasil. I 
afortunadament, la nostra experiència, la nostra capacitat de generar histories noves, interessants, 
farcides de vida i de color, a Roca Umbert són referència. 
Com és referència la feina de La Tela, la feina de La Tela, en aquest moment aquest petit museu és 
pal de paller de mil històries vinculades a les ciències naturals. I aquesta no és una feina de Govern, 
és una feina de la ciutat per suposat, però probablement sense aquest Govern no hi hauria el nou 
edifici de La Tela, n'hi hauria Roca Umbert, perquè jo també tinc memòria i en el programa electoral 
de Convergència i Unió de fa uns anys el que es proposava per Roca Umbert era enderrocar-lo, 
enderrocar-lo i convertir-lo en un pàrquing, està escrit, per tant ja discutirem quan vulguin de Roca 
Umbert, quan entrin vostès en campanya electoral, però vostès van proposar enderrocar Roca Umbert 
i convertir-lo en un pàrquing i en altres coses.

Per tant, si avui Roca Umbert és oportunitat, si La Tela és oportunitat és perquè hem cregut en aquest 
projecte i hem cregut amb l'empenta de la gent, perquè no fem res més que escoltar, que escoltar, que 
parlar i que construir a partir els impulsos  que ens venen de la societat ,. 
No hem perdut ni un punt de contacte amb la societat, ni un punt. I vostès ho saben, i potser per això 
els preocupa tan el fet de què estiguem aquí, no hem perdut ni un punt de contacte amb la societat, ni 
un, perquè creiem que no hi ha altra manera de governar.

Som referència en Educació, som referència en gestionar els temes educatius de la ciutat, però també 
en propostes de ciutats educadores, la Regidora d'Educació ha estat fent ponències en molts indrets 
del mon per explicar el model Granollers.
Som referencia en Cultura de la Pau, aquesta ciutat grisa, trista i avorrida, resulta que si vostès agafen 
el programa d'actes dels propers deu, quinze dies, hi ha un munt d'activitats que no se les podran 
acabar, per què? Perquè aquí tindrem les veus més significatives en matèria de Cultura per la pau, 
mirant de construir la pau, ajudar a construir un municipalisme de pau a Catalunya, i a la Mediterrània, 
i mirant de generar un missatge que faci d'entitat a la nostra gent. Cultura de la pau, clar que sí, 
referència.
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Com som referència en música, i podríem fer una llarga relació d'èxits musicals, però per a mi el millor 
èxit és que tinguem 2.000 persones fent música a la nostra ciutat, 2.000 que no són poques.
Som referència també en esport, i no m'hi allargaré.
Som referència també en tecnologia de la informació i de la comunicació, és clar que sí, ho som, hi 
han molt poques ciutats, molt poques ciutats a l'estat, i permeti que digui molt poques ciutats del mon 
que acabin tenint la dotació que tindrem nosaltres d'aquí 4 mesos, molt poques, i vostè que és expert 
pot saber-ho i ho sap, molt poques, per què? Doncs perquè hem apostat bàsicament per tenir nous 
carrers a la ciutat, les autopistes de la comunicació són nous carrers, i per això hem signat acords, i 
per això cada vegada que hem fet obres, hem posat el tritup, que ha servit perquè ara hi hagi un 
polígon industrial a Palou Nord que pugui arribar a un acord amb ONO per poder posar les seves 
empreses en primera divisió, clar que si, però perquè hi havia un tritup allà posat en previsió, aquest 
Govern tan prop previsor resulta que també preveu que podem passar fibra òptica per uns tubs que es 
deixen preparats.

Som referència també en un esdeveniment que es deia Catosfera i que algun dia es tornara a dir 
Catosfera. I en tot cas el que no podem fer és que les persones que no utilitzen correctament doncs 
els arguments que tenen sobre la taula, tinguin el vistiplau de persones que haurien d'estar en aquest 
cas al costat de la Institució. Però en tot cas també aquesta Catosfera que fem d'aquí a dues 
setmanes, té uns continguts excepcionals, fets per la gent de la casa, fets per gestió directa, fets per la 
gent experta en matèries de tecnologia de la informació i de la comunicació de la casa, que són uns 
quants.
Però també hem apostat per coses tan bàsiques com l'administració electrònica. I també per tenir un 
portal de transparència que efectivament tindrà d'aquí pocs dies, d'aquí pocs mesos l'Open Data en 
funcionament.
Per tant, lideratge, en molts àmbits i constant, pluja fina, que fa que aquesta sigui una ciutat plena de 
densitat, no només especialitzada amb un tema i un dia. No crec que siguin excessivament 
interessants les ciutats que s'especialitzen en un tema i un dia, nosaltres volem activitat constant, 
pluja fina, fortalesa de la societat, i volem que això ho empari, no l'administració, sinó la pròpia 
societat i aquí estem liderant, liderant moltes coses, i sense perdre oportunitats.

Vostès parlen del Circuit de Catalunya i de la piscina de sincro . 
Circuit de Catalunya. Vostès saben a on estan els hotels del Circuit de Catalunya, on estan, on estan 
les 1.500 places hoteleres? És a dir, quina economia local rep l'impuls quan hi ha una sessió 
d'entrenament del Gran Premi de Formula 1? Quina? Jo crec que està clar.
Evidentment aquest és un àmbit físic que té una serie de ciutats que cadascuna té dret a viure i 
cadascuna hi ha de fer la seva aportació. I Granollers ha de liderar però també sumant i buscant 
l'espai per tothom. Mireu, en el tema de sincro, la ciutat en aquests moments no té 15.000 metres 
quadrats d'equipaments qualificats, no els té. I no té dret Les Franqueses a tenir un equipament 
enganxat a 150 metres del nostre terme municipal, no té dret? No som capaços de fer una ciutat que 
treballi conjuntament?
Nosaltres ens reunim cada mandat amb tots els governs de les ciutats que termenegen amb 
Granollers. Per què? Perquè Granollers té 60.000 habitants i 15 km2, però la conurbació en té 
bastants més, tant d'habitants com de km2. I som forts quan estem junts, quan som capaços de trobar 
aquestes inèrcies.
I per tant, veurem com desitjo el millor èxit per aquest projecte, el desitjo, en tot cas Granollers en 
aquests moments no té 15.000 m2 d'equipaments per fer aquesta instal·lació. Una instal·lació que es 
planteja també, recordem-ho, com a privada, però això és una altra història, ja tindrem ocasió de 
parlar-ne i desitjo el millor èxit i em sembla que, vaja, no crec que ningú faci escalfaralls perquè la 
ciutat esportiva del Barça estigui a Sant Joan Despí, crec.  Reforça Barcelona, oi? Doncs que el Club 
Natació Granollers tingui espais també a Les Franqueses reforça Granollers , suma.
A nosaltres ens agrada sumar. Som gent que ens agrada mirar la complementarietat, i som gent que 
volem que tots plegats avancem col·lectivament, sense patrimonitzar res, buscant aquesta capacitat 
col·lectiva de tirar endavant.

Hem parlat de ciutats intel·ligents, i m'agradaria  parlar també un moment d'economia verda, perquè 
estem fent molts esforços en aquesta matèria. Evidentment jo no puc explicar-ho tot, ni en una nit, ni 
probablement en 5 nits. Però miri, en aquests moments des de Can Muntanyola, que està fent una 
feina molt interessant, estem treballant amb un conjunt d'empreses fent auditories energètiques, per 
analitzar quin és el sobrant que produeix tots els seus processos industrials, per tal de poder-los 
compartir. I ho estem fent, conjuntament amb l'Institut de Recerca Energètica de Catalunya, de 
manera experimental. Som de les primeres ciutats que han entrat en aquesta historia  perquè creiem 
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que en les nostres zones industrials hi ha molta energia que es perd, i a més a més, estem fent i ho 
esta fent el Jordi Taboas d'una manera excel·lent.
Estem posant i estem convencent empreses perquè entrin en aquest joc. Hem d'aconseguir en algun 
moment que hi hagi una gran unitat energètica al voltant de les nostres zones industrials, tenint en 
compte  a més a més que tenim dos elements importantíssims, el Consorci de Residus i la 
Depuradora, que estan interessats també en jugar en aquesta historia. Aquí estem també innovant. 
Economia verda, efectivament, perquè el futur passa per aquí.

El futur passa perquè els polígons tinguin fibra òptica, el futur passa perquè les empreses aprenguin a 
racionalitzar la seva despesa, el futur passa perquè siguem capaços de què el volum energètic estigui 
en sintonia amb la sostenibilitat que tots defensem. Projecte important, projecte important, 
efectivament.

Urbanisme. Ja em perdo amb els qualificatius, només recordar en al senyor Sastre que el Pla General 
tan denostat es va aprovar amb els vots de Convergència i Unió desprès d'una llarga negociació amb 
Convergència i Unió, i també amb els vots d'Esquerra, amb els vots d'Iniciativa, i en primera instància 
amb els vots del PP, al final va ser una abstenció. Però aquest Govern va ser capaç de fer, i el 
Regidor Terrades de conduir un procés en el que es van llegir les aportacions de tothom, i va fer el Pla 
General de tothom, i vostès el van avalar, i vostès el van avalar.
Miri, qui renuncia al seu passat, i vostès ho estan fent amb intervencions com aquestes, sovint té poc 
futur. Val la pena recordar el passat i val la pena veure d'on venim per construir el futur. Parlen de la 
Bòbila, amb una estratègia que si em permeten l'expressió és d'empastifar, no hi entro, els jutges ja 
han dit el que havien de dir, vostès aquí han empastifat. I en tot cas, també és una pràctica política 
molt coherent amb aquells que diuen que estan pel diàleg. Vostès s'han dedicat a empastifar, i han 
treballat poc amb la perspectiva del diàleg. Però també tindrem ocasió de parlar-ne en el seu moment.

També està bé i m'ha agradat que Convergència i Unió faci un crit a la coherència en el tema nacional . 
M'ha agradat. També sóc lector de diaris i també veig que la coherència va per barris, i per tant jo ara 
no li preguntaré, o no li diré que parli amb els seus amics d'Unió sobre el que pensen i el que no 
pensen, però, miri, jo tinc un avantatge sobre vostès en això, que ho escric tot, que he escrit uns bans 
que diuen el que diuen, que escrit unes cartes que diuen el que diuen, que els hi he explicat i els hi he 
donat, i efectivament, tenim una posició molt clara, en matèria nacional, el Jordi l'ha explicat. A 
vegades el Jordi i jo també tenim matisos, només faltaria, però, mireu, jo no vull una ciutat que 
distingeixi entre bons i mals catalans, no el facin aquest exercici, qui és més i qui és menys català, qui 
és més i qui és menys fidel. No ho facin, no vull una ciutat que separi bons i mals catalans. Jo vull una 
ciutat que integri, vull una ciutat que sumi, vull una ciutat en què alhora de construir i de fer-la, totes 
les mirades valguin, vull una ciutat que faci de la cohesió el seu gran argument, vull una ciutat en que 
tothom trobi el seu lloc, i ho he explicat i ho he expressat, i efectivament, quan em conviden, vaig als 
llocs. L'Alcalde és una persona educada, potser algun dia no hi pot anar-hi, però si el 13 no hi vaig 
anar-hi, el 12 i el 14 sí, i no tal com insinua vostè, que hi vaig el 14 perquè és any electoral, el 12 i el 
14 hi vaig anar-hi també.
Sempre que em conviden, qualsevol entitat de la ciutat, l'Alcalde hi ha d'anar i s'ha d'expressar, i ha de 
dir el que pensa. I també ho vaig dir-ho en el micro lo que pensava, com faig sempre, amb la cara alta, 
les idees clares, i amb la vocació de construir col·lectivament , mirant de què ningú quedi al marge.
Molesta tant que hi haguí gent amb ganes de fer de pont? Molesta tant que hi haguí gent que busqui 
que hi haguí aproximacions? Molesta tant que hi haguí gent que cregui que encara és possible el 
diàleg? Molesta? Sembla que si.
Escolti, jo seguiré apostant pel diàleg. Jo seguiré apostant per una ciutat inclusiva, jo seguiré apostant 
perquè tots, tots, els uns i els altres, fem una ciutat millor. No em pararé aquí, seguiré, i seguiré sent 
clar, per molt que vostè i alguns altres vulguin manipular unes coses que són clares, i que estan 
escrites.

I vaig acabant, si trobo els papers. No, no. Bé, no. Una mica inevitablement acabaré com el Jordi 
Terrades, alguna cosa tenim en comú, afortunadament moltíssimes.
Mireu, aquesta ciutat és una ciutat moderna, renovada, amable, vital, i plena de futur, i no són 
paraules. Jo també passejo per Granollers, jo també parlo amb la gent, jo també escolto a la gent, i 
m'atreviria a dir que, com a mínim, tant com vostès, com a mínim. I el que sent la gent és que la ciutat 
s'està construint dia a dia. El que veig és gent passejant per la carretera, i m'ho deia l'altre dia una 
mare, i per això he utilitzat el meu discurs, dona goig que els nens no tinguin de mirar els cotxes, nens 
i mares i pares que omplen de color la carretera, que omplen de color la carretera.
Nens i nenes, pares i mares que disfruten dels 650.000 m2 de zones verdes que hi han a la ciutat, 
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650.000. El verd és un color. O del 20.000 arbres que té la ciutat. O dels 5 kilòmetres de llera del riu 
rehabilitada, la disfruten, i m'ho diuen, i ens diuen, seguiu així, seguiu construint amb aquesta línia, 
seguiu buscant l'espai per la ciutadania.

Una ciutat que està plena de vida. Dèiem, 300.000 usos esportius, desenes de persones que dediquen 
moltes hores a entrenar nens i nenes, des del voluntariat a vegades, moltes vegades. Nens que fan 
esport, nens i nenes que fan esport, intensament, que també omplen de color els espais esportius.
Nens i nenes, homes i dones que omplen els nostres equipaments culturals en una ciutat que us 
asseguro, pot discutir a qualsevol la seva programació cultural , a qualsevol.
I a més a més, aquesta ciutat té un altre avantatge, que és que no només fa una gran promoció 
cultural sinó que el protagonisme d'una gran part de la promoció cultural son gent de casa. Té aquesta 
gran força. Per tant, aquesta és una ciutat que mira el futur amb força i amb optimisme, que està plena 
d'entusiasme, que té projecte, que a vostès els hi pot saber greu, però aquest projecte el representem 
nosaltres en aquests moments, nosaltres.

I tenim ocasió de seguir representant perquè no se'ns ha acabat ni un gram d'il·lusió, ni un gram 
d'emoció, perquè encara ens emocionem en cada moment i en cada historia, encara avui compartim 
50.000 projectes amb aquell nadó, aquella avia, amb aquell jove, 50.000.
50.000 que jo he mirat de reflectir. M'hagués agradat que totes les intervencions haguessin anat amb 
la meva línia, la d'explicar un projecte de ciutat, nosaltres el tenim. És el que hem anat desenvolupant, 
i és el que seguirem desenvolupant, perquè estem convençuts de què la ciutat vibra en aquesta línia, i 
això és el que els hi volia explicar, seguirem treballant i seguirem fent-ho amb optimisme, amb força, 
amb potencia, i amb una coalició estretíssima, i aquesta coalició és amb els ciutadans i ciutadanes. 
Moltes gràcies.

S'aixeca la sessió.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són dos quarts d'onze i trenta-cinc 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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