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1. Constitució de la mesa d'edat
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3. Jurament o promesa dels regidors
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5. Elecció de l'alcalde
6. Jurament o promesa de l'alcalde i presa de possessió del càrrec

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓDESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓDESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓDESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ     

Secretaria: 
Bon dia a tothom. 
En primer lloc i atès que tenim el quòrum suficient i legal d'acord amb la llei de bases per de constituir 
el plenari, i desenvolupar aquest acte de conformitat amb allò que assenyala l'article 195.2 de la llei 
orgànica de règim electoral general, es constitueix la Mesa d'edat que ha de presidir la sessió fins al 
moment en què resulti escollit l 'alcalde de Granollers.
Presideix la Mesa d'Edat el senyor Josep Mayoral i Antigas, i la senyora Sílvia Rodríguez López, 
juntament amb mi que soc la secretaria accidental de la corporació. Pel que fa a la comprovació de 
credencials, comento a la Mesa d'Edat que ja han estat comprovades per la secretaria, són totes 
conformes, i per tant, hi ha correspondència entre les credencials presentades i l'acte de proclamació 
de candidats que m'ha lliurat la Junta Electoral de Zona. 
Per tant, passarem al punt següent, que seria el jurament o promesa dels regidors i de les regidores. 
Tot seguit llegeixo la fórmula de jurament o promesa, i seguidament esmentaré un per un els regidors i 
regidores a l'efecte de què s'aixequin, i jurin o prometin el seu càrrec.
La fórmula o promesa és la següent: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Granollers amb lleialtat al 
rei i respectar i fer respectar la Constitució i l 'Estatut d'Autonomia de Catalunya”. 
Ara us aniré citant, un a un, a efecte de què formuleu el vostre jurament o promesa. Us posareu drets i 
respondreu:
 Senyor Josep Mayoral i Antigas: Sí, ho prometo.
 Senyora Alba Barnusell i Ortuño: Sí, ho prometo.
 Senyor Àlex Sastre Prieto: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar 
l'Estat català, lliure i sobirà.
 Senyor Jordi Terrades i Santacreu: Sí, ho prometo.
 Senyor Pep Mur i Planas: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, 
juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català, lliure i sobirà.
 Senyora Mònica Oliveres i Guixer: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
 Senyor Albert Camps i Giró: Sí, ho prometo.
 Senyor Enric Meseguer Casas: Sí, ho prometo.
 Senyor Josep Maria Noguera Amiel: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i 
proclamar l'Estat català, lliure i sobirà.
 Senyora María del Mar Sánchez Martín: Sí, ho prometo.
 Senyora Maria Oliver i Reche: Ho prometo per imperatiu legal i sotmesa únicament a la voluntat 
popular dels granollerins i granollerines, per treballar honestament i tossuda per la justícia social, 
l'equitat, la correponsabilitat i la llibertat del nostre poble .
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 Senyora Mireia López i Ontiveros: Sí, ho prometo.
 Senyora Núria Maynou Hernández: Sí, per imperatiu legal ho prometo. I em comprometo a 
treballar per un Granollers i un país socialment més just i lliure .
 Senyor José Maria Moya Losilla: Sí, ho prometo.
 Senyor Juan Manuel Segovia Ramos. Sí, ho prometo.
 Senyor Oriol Vila Castelló: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i anuncio que resto a disposició del 
nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar 
l'Estat català, lliure i sobirà.
 Senyora Andrea Canelo Matito: Sí, ho prometo.
 Senyor Francesc Arolas Pou: Sí, ho prometo.
 Senyor Roberto Carmany Valls: Sí, ho juro.
 Senyora Eugènia Llonch Bonamusa: Sí, ho prometo per imperatiu legal, i anuncio que resto a 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin 
de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i 
proclamar l'Estat català, lliure i sobirà.
 Senyor Álvaro Ferrer Vecilla: Sí, ho prometo.
 Senyor Chakir El Homrani i Lesfar: Sí, ho prometo pel compromís amb la justícia social i la 
llibertat.
 Senyora Sílvia Rodríguez López: Sí, ho prometo.
 Senyor Rudy Benza Alegría: Sí, ho prometo.
 Senyor Eduard Navarro Doménech: Sí, ho prometo per imperatiu legal i per poder servir al poble 
de Granollers que m'ha escollit, únic dipositari de la sobirania, i sense renunciar mai als principis 
republicans, ni al dret de la independència del nostre poble.

Sr. Mayoral: 
Molt bé, una vegada escoltats les promeses i juraments. Declaro constituïda definitivament la 
corporació municipal de l'Ajuntament de Granollers. A continuació li dono la paraula a la Sílvia 
Rodríguez, que en nom de la Mesa farà el discurs inaugural. 

Sra. Rodríguez:
Ciutadanes i ciutadans de Granollers, companyes i companys, amigues i amics.
Si us sóc sincera, mai hauria pogut imaginar que en un dia com el d'avui em trobaria aquí, amb tots 
vosaltres. Em sento privilegiada de tenir l'oportunitat de poder parlar-vos, de poder formar part de la 
història de Granollers, avui, en un dia tant important per a la ciutat, pels ciutadans i ciutadanes, per 
totes les persones que ens trobem aquest mati aquí. Avui es constitueix un nou govern, una nova 
legislatura: el 10è Ajuntament des de la recuperació de la democràcia municipal a Granollers .
Quan penso en democràcia, són moltes les paraules que em venen al cap: escolta, diàleg, respecte, 
llibertat d'expressió, drets humans, diversitat... i totes elles expressen la llibertat i la capacitat de 
decisió que tenim. Capacitat de decisió... que no vol dir altra cosa que el poder que tenim tots els 
habitants de la ciutat. I que no s’hauria de limitar només al fet de dipositar un paper amb una llista 
d’una candidatura a una urna cada quatre anys. Democràcia implica fer partícips als habitants de totes 
i cadascuna de les decisions rellevants que tindran un impacte directe i indirecte sobre la vida de la 
ciutat, implica que s’iniciïn debats sobre les propostes i les inquietuds que preocupen a tots els 
ciutadans.
Els ciutadans han de recuperar la il·lusió per poder gaudir d 'unes institucions amb democràcia, que vol 
dir governar des de la transparència, l’honestedat i la proximitat. L'Ajuntament és la institució més 
propera a la ciutadania i des d’on es poden exercir els drets i els deures des de més a prop. I, 
sincerament, així ho hem vist un cop analitzats els resultats de les passades eleccions. Això s'ha de 
traduir en la manera de fer del dia a dia, treballant al carrer, a la feina, amb amics i familiars, amb la 
gent... ho hem de fer entre tots, perquè junts podem ser arquitectes d'una societat millor. I no ens hem 
d’oblidar mai: nosaltres no som altra cosa que els representants i la veu dels ciutadans. I hem de 
treballar al seu servei amb responsabilitat, ganes i orgull. Però no només això... hem de treballar per 
contribuir a aquesta recuperació de la il·lusió per part de la ciutadania, grans i joves de la ciutat... 
Perquè com diu Paulo Coelho “en el present es on està el secret. Si prestem atenció al present, 
podrem millorar-lo, i si millorem el present, tot el que succeirà després serà millor” .



4

I és que com dèiem, es constitueix el 10è Ajuntament democràtic de Granollers. 10è... Una xifra 
bastant baixa tenint en compte tots els anys d’història de la humanitat, no?. Mireu, jo vaig néixer als 
anys 90, i ja hi era, la democràcia. Fa uns dies commemoràvem a la ciutat el setantè aniversari del 
bombardeig de 31 de maig de 1938 durant la Guerra Civil. La meva generació ha tingut la gran sort de 
no saber què és una guerra. Però fa només uns 40 anys que sortíem de la foscor d’una llarga època 
de dictadura al nostre país. I molts cops tinc la sensació, potser els joves sobretot, de què no som 
plenament conscients del que tenim. Podem escollir a la persona que ens representa, a l'equip de 
persones que lluita pels nostres drets, als que defensen els nostres interessos i la nostra qualitat de 
vida. La democràcia hauria de ser un deure, perquè tots i cadascú dels ciutadans tenim a les nostres 
mans la construcció d'una ciutat millor, tenim la responsabilitat de participar en el progrés cap a una 
optimització dels nostres drets. I no podem perdre aquests valors, hem de ser sempre conscients del 
gran sacrifici de moltes persones per tal que avui podem gaudir d'aquesta estabilitat. D'aquí la 
importància de promoure els valors democràtics i fomentar la participació ciutadana, perquè som 
nosaltres, i només nosaltres, els que escriurem el futur. La democràcia no és un regal, és un dret que 
s’ha de conquerir dia a dia.
Hem de ser capaços de mirar endavant, de fer camí, de no deixar de donar passos, saltant i esquivant 
els obstacles que ens anem trobant, superant-los i fent-ho encara millor, amb la implicació de tots. 
Junts, hem de treballar i treballarem per continuar fent de Granollers una ciutat gran.
Hem de tenir present, de manera prioritària, a la gent que ho està passant més malament, que més 
pateixen els efectes d'aquesta llarga i dura crisi que no acaba d'esvair. Per una societat que volem 
cohesionada, on cap dels 60.000 habitants de Granollers se'n senti exclòs.
I aquesta és una responsabilitat de tot el consistori. Avui més que mai hem de posar en valor la suma, 
la voluntat i la capacitat de cercar l’acord. Estic convençuda que això és el que esperen de nosaltres la 
gran majoria dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat .
Una ciutat de la que em sento ben orgullosa. Com us deia fa uns instants, sóc nascuda als anys 90, 
aquí a Granollers, on he viscut pràcticament tota la meva vida. Puc dir que sóc una de les joves de la 
ciutat amb inquietuds, amb ganes d'escoltar i proposar noves idees; amb ganes de fer progressos a la 
meva ciutat.
Em sento compromesa amb la ciutat. Fa aproximadament un any vaig poder dur a terme un projecte 
de dinamització de diferents barris de Granollers. Vaig conèixer als ciutadans d'aprop, vaig compartir 
converses, coneixement i bons moments. I que voleu que us digui, em vaig enganxar, vaig sentir les 
ganes i la necessitat de seguir escoltant histories, de seguir compartint moments i de conèixer molt 
més de Granollers.
Tinc la gran sort de poder formar part d'aquest grup de representants, 25 regidors, 16 homes i 9 
dones. Em prenc aquest propers 4 anys com un repte personal i professional, com un aprenentatge, 
com una experiència engrescadora. Amb compromís i dedicació.
És possible que sigui molt jove, que algú de vosaltres pugui pensar que tinc poca experiència en 
aquest món tan exigent... Però us haig de dir una cosa: els joves som el futur de la ciutat. Els joves 
tenim molt a dir. Els joves podem moure el món. I aquest govern aposta per la regeneració i per la 
incorporació de ciutadans amb noves idees. 
No vull acabar sense llegir-vos una frase de l’expresident, l’Adolfo Suárez, i que sempre m’ha fet 
reflexionat molt: “La vida sempre et dóna dues opcions: la còmoda i la difícil. Quan dubtis escull 
sempre la difícil, perquè així sempre estaràs segur de què no ha estat la comoditat la que t'ha escollit a 
tu”. Nosaltres hem escollit aquesta opció: representar els ciutadans no és tasca fàcil, però estic segura 
de que tots ho intentarem fer de la millor forma possible, i d'estar a l'alçada de tots i totes.
Avui es constitueix un nou capítol a la vida de Granollers, un capítol que estarà ple de motivacions, 
il·lusions, de treball i sobretot de responsabilitat. Tenim entre mans tot un repte i ens hi posem des 
d’ara mateix.
Motes gràcies!

Sr. Mayoral: 
Bé, recupero la presidència. Després d'aquest exercici lúcid de la Sílvia Rodríguez . Ens toca ara, entre 
els caps de llista de les diferents candidatures l'alcalde o alcaldessa de la ciutat. Els candidats de les 
diferents candidatures són els següents: El senyor José Maria Moya Losilla, la senyora Maria Oliver 
Reche, el senyor Enric Meseguer Casas, el senyor Pep Mur i Planas, el senyor Àlex Sastre Prieto i el 
senyor Josep Mayoral i Antigas.
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Secretaria:
Seguidament pregunto si un candidat o candidata renuncia a presentar la seva candidatura. Si no és 
així, vist que cap dels candidats hi renuncia. Els hi demanaria als senyors regidors i regidores que 
utilitzin la papereta i el sobre que tenen a la seva carpeta i els aniré cridant un a un per dipositar-hi el 
seu vot a la urna que es col·locarà, aquí, davant de la Mesa d'Edat. 
Es prega que escriguin el nom sis us plau. 
En l'ordre anterior: 
 Senyor Josep Mayoral i Antigas
 Senyora Alba Barnusell i Ortuño
 Senyor Àlex Sastre Prieto
 Senyor Jordi Terrades i Santacreu
 Senyor Pep Mur i Planas
 Senyora Mònica Oliveres i Guixer
 Senyor Albert Camps i Giró
 Senyor Enric Meseguer Casas
 Senyor Josep Maria Noguera Amiel
 Senyora María del Mar Sánchez Martínez
 Senyora Maria Oliver Reche
 Senyora Mireia López i Ontiveros
 Senyora Núria Maynou i Hernández
 Senyor José María Moya Losilla
 Senyor Juan Manuel Segovia Ramos
 Senyor Oriol Vila Castelló
 Senyora Andrea Canelo Matito
 Senyor Francesc Arolas Pou
 Senyor Roberto Carmany Valls
 Senyora Eugènia Llonch Bonamusa
 Senyor Álvaro Ferrer Vecilla
 Senyor Chakir El Homrani i Lesfar
 Senyora Silvia Rodríguez López
 Senyor Rudy Benza Alegría
 Senyor Eduard Navarro Doménech

Sr. Mayoral: 
Una vegada emesos els vots, la Mesa d'Edat el que farà serà iniciar el recompte d'aquesta votació.

Sra. Rodríguez: 
 Josep Mayoral
 Josep Mayoral
 Pep Mur i Planas
 Vot en blanc
 Josep Mayoral
 Àlex Sastre Prieto
 Vot nul
 Àlex Sastre
 Vot en blanc
 Josep Mayoral
 Vot nul
 Josep Mayoral
 Àlex Sastre Prieto
 Josep Mayoral
 Josep Mayoral
 Pep Mur i Planas
 Josep Mayoral
 Pep Mur
 Josep Mayoral
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 Àlex Sastre
 Josep Mayoral i Antigas
 Josep Mayoral
 Josep Mayoral
 Josep Mayoral i Antigas
 Josep Mayoral

Secretaria:
El resultat de la votació és el següent:
 Josep Mayoral i Antigas, vots obtinguts: catorze
 Àlex Sastre Prieto, vots obtinguts: quatre
 Pep Mur i Planas, vots obtinguts: tres
 Vots nuls: dos
 Vots en blanc: dos
Per tant, i en primer volta i per majoria absoluta, el resultat de la votació comporta que el senyor Josep 
Mayoral i Antigas sigui escollit alcalde de Granollers .

Sra. Rodríguez: 
Josep Mayoral accepta el càrrec d'alcalde?

Sr. Mayoral:
Sí, l'accepto i prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
d'alcalde de Granollers.

Secretaria: 
Senyor alcalde, passi a ocupar la presidència de la corporació.

Alcaldel: 
En primer lloc, moltes gràcies. Tindré ocasió d'aquí a un moment d'explicar-vos els sentiments 
d'aquests instants. Però en tot cas, pertoca ara, en primer lloc donar la paraula als diferents grups 
municipals, que com és habitual intervindran per ordre de llista menys votada, a més votada. Per tant, 
dono la paraula al senyor José Maria Moya del Partit Popular, endavant senyor Moya.

Sr. Moya:
Gràcies, senyor alcalde.
M'agradaria expressar el sentit del meu vot. També dir que fa goig veure la Sala de Plens plena.
El poble de Granollers va decidir qui seria el seu alcalde de forma democràtica el dia 24, el nostre vot 
vol expressar que acceptem aquesta decisió també, com no pot ser d'una altra manera, de forma 
democràtica, ja ens hagués agradat que el resultats fossin diferents però como he dit el poble de 
Granollers va ser qui va decidir i nosaltres així ho acceptem democràticament .
Senyor alcalde, en nom del PP i en el meu personal, vull en primer lloc felicitar-lo per la seva victòria 
en aquestes eleccions i també pel seu nomenament com alcalde aquests quatre pròxims anys.
Li desitjo molta sort i bona feina ja que d'aquesta manera entenc que també se l'estic desitjant a totes i 
tots el granollerins.

En segon lloc vull donar les gràcies als 1.299 granollerins que ens han dipositat la seva confiança en 
el PP i ens han donat la responsabilitat de representar-los en aquest Ajuntament durant els propers 
quatre anys. Treballaré de forma constant per no decebre la seva confiança. 
Com a representant del meu municipi, Granollers. Avui és un dia de gran emoció i responsabilitat , i és 
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per això que vull traslladar-los a vostè senyor alcalde, regidors i regidores i al conjunt dels veïns que 
avui ens acompanyen el compromís que adquirim, de ser la veu, els ulls i les oïdes de totes i tots en 
aquesta institució per defensar els seus interessos.
No en vull estendre gaire, però si que voldria remarcar el nostre full de ruta, propòsits, tarannà per 
aquests quatre anys.
Farem una oposició responsable com he dit sempre sumant esforços ja que no entenem la política 
d'una altra manera, això sí, controlant l'acció de govern.
Presentarem propostes i actuarem en positiu intentant arribar a acords.
Voldríem que aquesta legislatura la filosofia de treball fos de JUNTS SUMEM, i que no es governi en 
solitari, aprofitant que es té majoria absoluta.
Intentarem arribar a consensos amb la resta de grups polítics, perquè des d'aquesta cadira puc 
assegurar-les a totes i tots que les meves mans sempre estaran esteses.
Aquí estarà el PP de Granollers, per lluitar en tot moment pel problemes i preocupacions de la ciutat i 
de la seva gent, garantint que es solucionin el més aviat possible .
En definitiva, treballarem, els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia, per fer de GRANOLLERS LA 
MILLOR CIUTAT. També el meu agraïment a totes les persones del meu partit que han fet que avui 
estigui aquí no em vull oblidar dels companys que durant aquests quatre anys han sigut regidors , ja no 
estan aquí asseguts, però han posat també el seu granet de sorra, treballant, com no, per Granollers, 
a ell i a totes les persones de la junta local , assessors, etcètera.
I de forma especial als meus pares, a la meva dona, a la meva filla, a la meva família. A totes les 
persones que m'estimen. La felicitat que avui sento vull compartir -la amb totes elles.
Amb l'ajuda de tots vostès treballaré pels granollerins amb lleialtat, responsabilitat i amb molta il·lusió, 
amb la seguretat i convicció de què, la Granollers que estimem i desitgem, entre tots la podem fer 
possible.
Finalment, dir-vos que només us puc prometre una cosa: Que no escatimaré esforços a l'hora de 
treballar per Granollers i el seus veïns .
Moltes gràcies!

Alcaldel: 
Moltes gràcies, senyor Moya i moltes gràcies pel seu vot.
Té la paraula ara per Crida per Granollers, candidatura Unitat Popular; la senyora Maria Oliver. 
Endavant.

Sra. Oliver:
Gràcies.
Granollerines i granollerins, companys i companyes presents dins i fora d’aquesta sala... molt bon dia 
a tothom!
En primer lloc, i ara sí com a regidora electe de la Crida per Granollers-CUP, vull donar exactament 
1563 gràcies a les 1563 persones que han fet possible que arribéssim fins aquí. I sobretot, fer una 
menció especial als meus companys i companyes d'assemblea per l’entrega, l’esforç i la perseverança 
en fer possible que avui siguem aquí.
Fa escassos minuts he hagut de prometre, per imperatiu legal, una constitució injusta, arcaica, 
retrògrada i masclista que és la garant d’un sistema capitalista patriarcal que institucionalitza com a 
sistema l'economia de mercat i provoca crisi, exclusió i misèria. Una constitució que obstaculitza les 
opcions d'aprofundiment democràtic i de progrés social i cultural i que ofega sistemàticament les 
aspiracions de llibertat del nostre poble. Una constitució militarista que legitima la violència com a 
mecanisme de defensa de la unitat de l'estat. Un text legal, en definitiva, que se situa pel damunt de la 
voluntat del poble, més enllà de la sobirania popular, que ens diuen que és immutable.
I els de la Crida per Granollers-CUP hem vingut a impugnar-la. Hem vingut a fer una esmena a la 
totalitat per capgirar la ignomínia d’aquest sistema fallit i a proposar-ne una nova mirada, una nova 
manera de viure, de fer, de sentir, de pensar, de compartir... de comprometre’s en definitiva, que no 
significa no equivocar-se, però equivocar-se de bona fe... que diria el gran Pepe Mújica. 
I és per això, que els de la Crida-CUP hem vingut per quedar-nos-hi; no volem ser ni uns passavolants 
ni uns turistes de consistori... i venim a proposar, a debatre i a construir. I ho farem fidels i 
compromesos amb el nostre Codi Ètic, amb la ferma voluntat de ser honestos, rigorosos i 
transparents... autolimitant-nos el sou, exigint una limitació de sous i retribucions al consistori i no 
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acceptant cap regal, com la insígnia que ens vindrà després o el bolígraf que tenim davant la taula, 
que provingui de mans públiques amb els diners de tots i totes les contribuents d 'aquesta ciutat. 
Som el reflex d'un procés de canvi social profund, d'un procés en el qual les lluites socials s’estan 
incorporant a la lluita política. Assistim, joioses, a la creixent politització de la nostra societat, a la fam 
d’esdevenir protagonistes de la nostra història, partícips del moment que ens ha tocat reeixir. 
Assistim a un escenari creixent d'un poble que s'organitza, delibera i decideix afrontar les agressions i 
solucionar les terribles conseqüències derivades de la crisi sistèmica capitalista patriarcal. Els nous 
moviments socials creixen pas a pas i sobre bases sòlides, obrint pas a una nova manera de fer 
política i evidenciant les misèries i la incapacitat de la vella política. Vella política que ni pot ni vol 
donar espais de participació; que ni pot ni vol donar la veu al poble. Vella política limitada a l'urna, a la 
professionalització i a la corrupció. Vella política, en definitiva, que des de la Transacció del 78 ha 
desactivat estratègicament la consciència de poble i de moviment popular . 
I és per això, que volem assumir la veu del poble d’Estellés, el poble tres voltes rebel de Maria Mercè 
Marçal... convençudes que el govern local és una oportunitat real, un instrument de lluita, que pot 
propiciar una devolució del poder a la comunitat i, en aquesta redistribució del poder, les dones, les 
persones migrades i les classes populars han de poder esdevenir subjectes actius de la política .
I participar als plens per promoure la cultura popular, la que enxarxa i ens identifica com a poble, la 
que s’expressa amb la paraula justa, humil i alegre.
I sortir als plens en defensa del nostre territori i del seu entorn, per posar en valor el teixit agrícola, el 
comerç de proximitat i el rebuig enèrgic de les grans construccions siguin Formula 1, Quart Cinturó o 
grans superfícies multinacionals. 
I fer un crit unànime per posar al centre del debat el dret a un habitatge digne, doncs gairebé 3000 
pisos a Granollers conviuen amb ordres de desallotjament injustos. Desallotjament com el que pesa 
sobre el company Souba de la PAH, present avui entre nosaltres, a qui el BBVA el condemna al carrer 
si entre totes no ho impedim. Aquest Ajuntament té el compromís de recolzar els demandats pel BBVA 
i la Crida-CUP de garantir que això esdevingui un fet. No volem ni un desnonament a Granollers, ni 
famílies sense llum, ni aigua ni gas. I per això la Mar està també aquí entre nosaltres, per recordar-nos 
que des de l’Assemblea contra la Pobresa Energètica estan decidits a exigir a l’Ajuntament, i en 
concret al seu alcalde, que no volem cap família sense aigua, i més quan aquest servei és de 
competència municipal!
I volem fer propostes per l’ocupació i la lluita contra la precarietat laboral, posant l'accent damunt dels 
8000 aturats granollerins i la cobertura de les necessitats bàsiques dels més desfavorits. Sense 
oblidar-nos, tanmateix, dels més de 600 companys, que com en Gamal Abdal, que avui també ens 
acompanya, viuen entre nosaltres entre una realitat invisibilitzada, mancats de permís de residència i, 
en conseqüència, vetats dels seus drets més fonamentals. D'altres, amb més de 10 anys vivint entre 
nosaltres, no han pogut renovar el permís de residència per la pèrdua de feina veient-se obligats a 
retorns forçosos o a viure invisibilitzats a casa nostra . 
I tenim el deure moral, perquè no, de portar al Ple la legítima defensa dels serveis públics i l'embat 
contra les polítiques privatitzadores; en defensa de la sanitat pública i la preservació d’un sistema 
sanitari universal i de qualitat i en defensa d’una escola pública a Granollers , no segregada, equitativa, 
socialment justa, i compensadora de desigualtats socials.
I farem una aferrissada defensa de la desobediència, si cal, que acceleri la ruptura democràtica amb 
l’Estat, que acceleri la necessària desconnexió amb Espanya i traci ponts de solidaritat amb els pobles 
que, com nosaltres, lluiten també pel seu alliberament. 
I com deia l’Ovidi, sempre de part dels bons i fins a la mort... i per això, avui hem votat Poble; hem 
votat Poble com a alcalde. Un dels nostres vots ha estat per l'històric combatent Salvador Casanova, 
membre del PSAN i de l’Assemblea de Catalunya a Granollers. I l’altre vot, per a l’Enrica Roca, dona 
lliure, rebel, llibertària i insubmisa.
Perquè som passió i rebel·lia, perquè som compromís, xarxa i solidaritat.
Perquè som militància, signem el "Compromís de les escales".
Perquè som coherència, recolzem ahir els companys d’IMESAPI, avui els vaguistes del Viena a 
Montmeló. 
Perquè som formiguetes que creiem que la unió fa la força.
Perquè som somnis i la ferma voluntat d’esdevenir-los possibles.
Humilment i tossuda, prenc/prenem la responsabilitat i l’encàrrec de començar a capgirar Granollers .
Moltíssimes gràcies!

Alcalde: 
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Moltes gràcies. Per Ciutadans, té la paraula el senyor Enric Meseguer. Endavant.

Sr. Meseguer:
Bon dia a tothom. Felicitar al senyor alcalde, al senyor Mayoral i a tots els regidors del PSC pels 
resultants obtinguts, i com no, a tots els grups municipals que han obtingut representació en aquest 
consistori.
1.898 gràcies, a tots els votants de Ciutadans, que gràcies a ells entrem com a nova força política a 
Granollers. El qual, és un orgull i una responsabilitat per a nosaltres. I esperem, i desitgem i segur que 
no us defraudarem.
També, agrair a tothom que ha exercit el seu dret a vot, molt important, moltes vegades es queixen 
que no està d'acord amb segons què, però no van a votar. I votar és molt important, per tant, agrair als 
que heu anat a votar independentment al partit que s'hagi votat.
La nostra, la nostra intenció a l'Ajuntament de Granollers és ser una oposició constructiva i la nostra 
tasca se centrarà principalment en tot el que hem estat explicant durant aquesta campanya, i crec que 
ara tampoc toca que us expliquem totes les nostres propostes. Però, bàsicament és el que sempre 
hem estat dient: fer polítiques per l'ocupació, creiem que la feina és la base de tots, hem d'intentar 
aconseguir que Granollers, doncs que tothom tingui feina, que tothom pugui treballar. I això, serà dins 
de la nostra oposició, està molt present en aquest punt.
Atraure noves empreses que Granollers cada vegada sigui un Granollers amb economies molt més 
fortes. Seguirem promocionant l'economia i molt centrada en els barris, considerem que Granollers té 
un centre molt potent, però al final es defineix en un parell de carrers i crec que s'ha de potenciar molt 
tots els barris de Granollers.
També estarem molt actius en tot el que és educació, civisme i convivència. I una especial atenció en 
famílies amb risc d'exclusió social. 
Esperem i desitgem, que tot i tenint diferències ideològiques, amb la resta de grups municipals. Estem 
segurs que la finalitat de tots és crear, fer i treballar per un Granollers millor .
I aquí acabaria, i ara haig d'afegir i demanar un tema com a regidor, oficialment, una qüestió de l'ordre: 
considerem que alguns regidors han pres la posició i podríem haver comés un frau de llei, i ens 
agradaria que haig constés en acta. Gràcies, a tots.
 

Alcalde:
Moltes gràcies.
Per Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers - Acord Municipal, té la paraula Pep Mur i 
Planes. Endavant.

Sr. Mur:
Moltes gràcies alcalde.
Bon dia a tothom.
Primer, doncs felicitar-vos. A l'alcalde personalment, però també a tots els seus companys de partit 
polític. Algunes cares noves, que compartirem coses interessants durant aquests quatre anys.
També, deixeu-me, permeteu-me el luxe de donar la benvinguda als dos nous companys. estar quatre 
anys sol ha estat, realment molt dur, i per tant, la meva alegria és enorme de poder compartir amb dos 
companys, a més a més, molt potents i veureu que s'arremangaran molt per aquesta ciutat i poder 
compartir amb ells aquests quatre anys. Per tant benvinguts al consistori, companys!
Mireu: Han passat ja 36 anys des de les primeres eleccions democràtiques. Avui de les 25 regidores i 
regidors que formem part d’aquest consistori, abans la Sílvia n'ha fet esment, 11 han nascut en 
democràcia. Com bé sabem en democràcia, perdó, com bé sabem democràcia, en grec, vol dir 
‘govern del poble’, i és cert que des de què els grecs van impulsar aquest sistema polític, aquest ha 
evolucionat molt, s'ha anat fent cada vegada més just i representatiu, perquè recordem que els inicis 
no eren així. 
Hi ha un aspecte d'aquells inicis de la democràcia que avui volem posar en valor . 
Els electes no prenien les decisions, és a dir, els grecs consideraven que donar el poder de prendre 
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decisions als electes era treure’l del poble.
En un moment, on la política no gaudeix, continua no gaudint malauradament, de la millor salut arrel 
de molts casos de corrupció, a arrel de molts casos de tràfic d’influències, la gent d’Esquerra 
Republica per Catalunya - Acció Granollers creiem que és el moment d’implicar seriosament a la 
ciutadania, implicar-la en les grans decisions de ciutat, més enllà del diàleg, que estic ben segur que 
aquest nou alcalde ens oferirà a tots plegats, hem de posar en valor la idea de què la ciutat la fem 
evolucionar entre tots plegats.
Dit en termes polítics: creiem que és l’hora d’impulsar la democràcia participativa enfront de la 
democràcia representativa, només d'aquesta manera entenem que aquest 44,24% d’abstenció pot 
minvar.
Avui comencem una nova legislatura amb grans reptes, amb reptes per davant i amb algunes prioritats 
que ja he vist en les intervencions anteriors que comencem a compartir. Totes les persones que 
formem part d’aquest consistori, estem convençuts de què hem de ser més eficients en la lluita contra 
les desigualtats, contra la pobresa energètica, en donar solucions estables a les persones sense 
feina, no només ocupació sinó formació també, i a les que han perdut el seu habitatge o estan a punt 
de fer-ho. En definitiva, tenim el repte de treballar junts a favor de la justícia social .
Tenim més reptes, tenim més reptes com ara fer de Granollers una ciutat atractiva per a la implantació 
d’empreses i facilitar els projecte d’emprenedoria, l’administració local ha de ser un soci i no un 
entrebanc.
Però no només una ciutat atractiva pels sectors econòmics sinó també per la gent, desplegant 
actuacions pròpies de l’urbanisme social on més enllà d’asfaltar aparcaments , no aparquem propostes 
com els carrils bici o no es limitin les propostes estètiques, per tal de què Granollers acabi obtenint 
una personalitat pròpia, a vegades les limitacions ens porten ens deriven cap a espais molt monòtons .
Volem un urbanisme on les excepcionalitats tinguin relació amb les necessitats de la gent més que 
amb les necessitats de grans superfícies comercials .
Creiem, doncs, que l’urbanisme i l’arquitectura son elements que han de formar part dels indicadors 
de qualitat de la ciutat.
Dèiem abans que estem convençuts de què la democràcia participativa és la que ens ha de permetre 
recuperar el prestigi del servei públic i a la nostra ciutat disposem d’eines prou valuoses que ens hi 
poden ajudar, com ara els diferents consells de participació ciutadana , uns consells que nosaltres 
voldríem, sinó presidits, si liderats per persones de la societat civil, uns consells que massa sovint 
l’equip de govern ha guardat en un calaix. 
Participar en els afers públics és una manera de corresponsabilitzar-se en la gestió de la nostra ciutat, 
amb aquesta voluntat treballarem des d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers.
Un altre element per lluitar contra la desafecció política és la transparència, la transparència serveix 
per construir, de fet és l’altra cara de la moneda de la corrupció. Fa ben poc, vam inaugurà un portal 
de dades obertes, nosaltres demanem que aquest portal realment sigui un portal on les dades estiguin 
actualitzades, que sigui actiu, on realment s'expliqui el dia a dia del que passa a dins de l’ajuntament. 
Transparència i capacitat d'informar, implicar els ciutadans en les decisions preses .
Els propers quatre anys, degut a lleis com la LRSAL, la capacitat de donar respostes als problemes 
dels veïns i veïnes de Granollers tindrà uns límits absolutament irracionals, serà el moment de posar 
sobre la taula tota la nostra capacitat creativa i innovadora, i per tant, el nostre Grup Municipal 
demana a l’equip de govern que no s’escudin darrera la frase ‘això no ens ho permet la llei’ sinó que 
posin tot el seu talent i imaginació per trobar les solucions adequades a cada situació. Nosaltres els hi 
ajudarem.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers continuarem insistint, com ho hem fet 
fins ara, en la necessitat de situar Granollers en el mapa de les ciutats compromeses amb el procés 
de transició nacional, la seva recepta (la del PSC i el seu homòleg espanyol), el federalisme, 
permeti'm: ja va caducar dins de la nevera i ara després de diferents intents fallits , l’única sortida per a 
ser respectats, respectada la nostra cultura, respectada la nostra llengua, respectat el nostre sistema 
educatiu, respectat el nostre territori, respectades les nostres empreses, en definitiva, l'única manera 
de ser respectats com a poble és arribar a ser plenament sobirans. Nosaltres treballarem perquè 
aquesta opció sigui l’escollida el proper 27 de setembre. Aquell dia disposarem de l’oportunitat de 
construir una majoria que traslladi al Parlament un mandat democràtic. La manifestació d’una voluntat 
col·lectiva i un nou punt de partida
Per acabar, la Núria, en Chakir i jo mateix volem donar les gràcies a totes les persones que ens han 
fet confiança, una confiança que a nosaltres ens tocarà exercir des de l'oposició i com sempre, ho 
farem en positiu, amb voluntat de construir i sense oblidar cap dels reptes que us hem exposat.
Moltes gràcies!
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Alcalde:
Moltes gràcies. Per Convergència i Unió té la paraula el senyor Àlex Sastre. Endavant.

Sr. Sastre:
Bé, bona tarda senyor alcalde, regidors nous i veterans, amics, familiars, ciutadans i ciutadanes de 
Granollers que avui ens acompanyeu.
Som aquí per constituir un nou Ajuntament. I ho fem perquè la ciutadania ha parlat, i ha parlat, al meu 
entendre, al nostre entendre, prou clar. Ho feia el mateix dia 24 al vespre, a la vista dels primers 
resultats que arribaven de les urnes, i ho torno a fer ara, en sessió plenària. Felicito en Josep Mayoral 
i el seu equip de regidores i regidors per la seva victòria electoral, que li atorga una nova majoria 
absoluta i serà la tercera, i li desitjo, de tot cor, sort i encerts en aquests nous quatre anys de govern. 
La democràcia, la veu de les urnes és sovint difícil d’interpretar però mai és equivocada. Sempre 
concedeixen a tothom aquell espai des d’on millor se’ls pot servir. A vostès els han cedit novament el 
govern, a nosaltres ens tocarà servir des de l'oposició. Em permetran que a partir d’ara i durant 
aquests 4 anys no faci servir més aquest terme i utilitzi el és americà: de Minoria. No m’agrada el 
concepte oposició. No estem aquí, i durant aquests quatre anys treballarem per demostrar-ho, per 
oposar-nos sistemàticament a l’acció de govern del grup majoritari en aquesta sala. Treballarem per 
controlar aquesta acció de govern, treballarem per representar aquelles 3.740 persones que ens han 
votat i tantes d’altres que vulguin ser representades i ateses per aquest grup municipal. Ens posem 
doncs, al servei dels ciutadans i les ciutadanes de Granollers. I treballarem també, legítimament, per 
seguir bastint una alternativa de govern en aquesta ciutat perquè, malgrat els resultats electorals, no 
abandonem la idea de la necessitat d’alternances democràtiques que tota ciutat necessita.
Estem en temps complicats, i sobretot en temps de canvis. Tenim molts debats oberts sobre la taula. 
Debats que requereixen de claredat, de diàleg i d’acords. Seguim tenint una situació de greu crisi 
econòmica, amb 5.089 aturats a la ciutat, malgrat alguns indicadors macroeconòmics i la tendència 
general que encara no tingui un impacte real sobre moltes famílies que ho estan passant molt 
malament. En els grans temes de ciutat, com han estat els plans de xoc durant el passat mandat, 
trobaran mà estesa d’aquest grup a l’hora d’arribar a acords que la gent ens demana que hi siguin. 
Esperem que també s’ampliïn a d’altres àmbits. Això enriquirà la ciutat.
I també tenim una política envellida i encarcarada que la gent demana a crits que es reformi i torni a 
ser una eina útil per servir les persones. L’entrada de nous grups polítics en aquest Ajuntament és una 
bona demostració d’aquest fet i d'aquest moment de canvi i de pluralitat que paradoxalment no tenen 
reflex en la formació del govern de la ciutat. La voluntat popular és fascinant! També a tots ells, els 
nous grups, els desitjo bona feina en aquests quatre anys. L’honor de servir la teva ciutat val molt la 
pena.
I tenim un procés d’alliberament nacional que esperem que porti Catalunya a la independència. Són 
reptes que s’han d’afrontar. I tingui present, senyor alcalde, que seguint un exercici d’aritmètica molt 
simple, moltes persones que van votar el passat 9 de novembre i van votar Sí-Sí, ara li han fet 
confiança com a batlle. Tingui’ls present i no deixi de banda el país en la seva acció de govern .
M’agradaria, abans d’acabar, fer una aturada per agrair la feina feta a aquells regidors d’aquest grup 
municipal, el de Convergència i Unió, que durant els darrers quatre anys han treballat per aquesta 
ciutat. En Pius Canal, la Mariona Pons, en Germán Cequier, i la Verònica Navarro. Avui he tingut la 
immensa sort de pronunciar aquestes paraules després d’haver estat el candidat de Convergència i 
Unió, en bona part gràcies a la seva generositat. I als meus nous companys, l’Oriol, l’Eugènia i el bon 
amic Josep Maria, desitjar-vos també una tasca útil al servei de la gent.
Acabo, i m’agradaria fer-ho amb una petita història que en Diego Sola, un historiador, jove, savi, i 
sobretot un amic, em va regalar durant un dels seus viatges d’investigació. Durant una estada a 
l’Archivo de Indias, a Sevilla, va poder consultar uns expedients d'uns granollerins que van emigrar a 
Amèrica en les darreres dècades de l'absolutisme borbònic. Em deia: ‘Era una època d'expectatives 
econòmiques i progrés per a uns pocs i aquells emprenedors van decidir creuar l'oceà -en una època 
on ja no tornaves a veure més la teva vila o la teva gent-: l'Ajuntament els havia d'avalar, expedint-los 
certificats de bona conducta. A Granollers no van vetar mai ningú, malgrat alguns tenien antecedents 
polítics controvertits contra el sistema absolutista. És curiós ‘seguia reflexionant- que en una època 
d'institucions no-democràtiques s'imposés l'acció de la bona gent, com aquells regidors pensaven que 
havien d'ajudar a progressar els seus veïns amb el seu aval, més enllà d'ideologies o controvèrsies. 
Servidors de tothom.’ 
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Aquesta és la política que hem de fer, en majúscules. Servei als altres, als nostres veïns, als nostres 
conciutadans. Sense oblidar mai que tots els qui estem en aquesta cambra, malgrat les nostres 
diferències ideològiques, tenim aquest objectiu comú: fer de Granollers, d’aquesta ciutat,d ‘aquesta 
societat, un lloc on viure millor i on la gent pugui ser feliç. Allà ens hi trobareu els propers 4 anys i 
quan calgui.
Visca Granollers, visca Catalunya, i a treballar! 

Alcalde:
Moltes gràcies.
Pel Partit del Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, té la paraula el Senyor Jordi 
Terrades. Endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. Regidores, regidors, senyores i senyors.
Les meves primeres paraules han de ser necessariament per agrair en primer lloc als 10.209 
granollerins i granollerines, que després d'imaginar-se el futur en han atorgat la confiança per a seguir 
governant Granollers. Els Socialistes van demanar als ciutadans i ciutadanes que ens tornessin a fer 
confiança, estem convençuts, ho vam fer perquè estem convençuts que la ciutat necessita un govern 
sòlid, per teixir acords, primer amb vostès, amb tots vostès que són representants dels ciutadans i de 
les ciutadanes, però també amb la societat civil, amb les entitats socials, econòmiques, esportives, 
culturals; els veïns i les veïnes, un a un si fa falta.
I democràticament els granollerins ens han atorgat aquesta majoria clara. Perquè són els ciutadans 
que amb el seu vot confirmen o canvien governs. Exercirem aquesta majoria amb humilitat, amb 
modèstia, amb prudència, i com sempre hem fet: amb diàleg. Però amb una defensa ferma dels drets 
socials, del dret a l'educació, del dret a la sanitat per a tots i per a totes, de l'igualtat d'oportunitat per a 
tothom, de l'accés a la cultura. Defensa de la justícia social, que és el valor més preuat pels 
socialistes. Sí, senyor alcalde, no és cap sorpresa, però en els regidors i regidores del grup municipal 
socialista ens agrada Granollers. 
Perquè Granollers és més que unes places, que uns carrers, que uns edificis. Granollers és la 
col·lectiva de tota una societat, és l’èxit del treball, de l'esforç de moltes persones, de tota mena i 
condició, de pensaments diferents, de tons diferents en la pell que no ens fa distints. perquè els colors 
de fons de la ciutat són múltiples i aquesta és la sort de la nostra ciutat .
Granollers és una ciutat que es viu raonablement bé, i de la qual volem que ningú pugui quedar-ne al 
marge. seguirem treballant per una ciutat que cerqui l 'equilibri social i l 'equilibri econòmic. Treballarem 
per una ciutat en renovació constant, com sempre al llarg d'aquests mesos, hem parlem i parlem amb 
moltes, moltíssimes persones de la ciutat que ens ajuden a fer les nostres propostes i que en ajuden 
en una cosa més important que és matissar sempre la nostra visió de la ciutat. Sabem de les seves 
inquietuds, dels seus neguits, dels seus problemes. El nostre objectiu és continuar treballant per la 
cohesió social, per l'igualtat d'oportunitats. Cal treballar per a garantir a tothom l'assoliment dels drets 
tant fonamentals com l'accés a l'alimentació. un habitatge digne, la cobertura de les necessitats més 
bàsiques; perquè hi han molts conciutadans nostres que s'ho segueixen passant molt malament. I 
malgrat que la situació econòmica segueix impactant també en el pressupost municipal, no els hi 
quedi cap mena de dubte que mantindrem l'esforç en les polítiques socials en sentit ampli, com hem 
fet aquests darrers quatre anys.
L'atenció a les persones, des d'una perspectiva d'igualtat que és un dels eixos fonamentals de la 
nostra acció, en tant que socialistes i progressistes.
La història de Granollers està marcada pels seu paper de cruïlla de camins, de mercats, de punt de 
trobada, d'espai d'intercanvi, i de lideratge territorial. I és des d'aquesta perspectiva, de la creació 
d'ocupació, de noves activitats per a generar oportunitats i recursos econòmics, segueix sent un dels 
altres objectius centrals, que ajuda des del nostre punt de vista a garantir una ciutat amb futur i 
socialment més justa. Reforçarem, per tant, el teixit industrial, treballarem per la atracció de noves 
empreses de base tecnològica i del coneixement com un dels factors de competitivitat de la ciutat. La 
innovació, l'ajuda al talent seran dos vectors que caminaran en aquesta nova etapa.
Tenim la responsabilitat de govern, i l'exercirem; però també volem consensuar amb tots vostès, en la 
mida que ens podem trobar, el programa del govern de la ciutat pels propers quatre anys. També amb 
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els ciutadans, que és la nostra manera de fer les coses. Un govern que seguirà fent de la 
transparència la seva manera d'actuar. És l'hora de consolidar aquest model de ciutat basat en els 
valors de la governança democràtica que impulsa la creativitat, que impulsa la convivència, el 
compromís cívic, la competitivitat, el coneixement i la cohesió territorial i sostenible .
De tu a tu, és com ens imaginem la relació de l'Ajuntament amb la ciutat, amb el ciutadà: proper i 
directe. Paraules com compromís, paraules com diàleg, passió, emocions, proximitat, suma, ideals 
impregnaran; no ho dubtin el programa de govern que els hi presentarem.
Granollers ha canviat a millor des de la nostra perspectiva, i és just reconèixer el paper que al llarg 
d'aquests anys ha tingut el Partit dels Socialistes. Els hi asseguro, per això, que no hem perdut ni un 
bri d'empenta, ni un bri d'ambició davant dels nous reptes. Tenim el futur ple d'emocions i oportunitats 
positives. 
Acabo, senyor alcalde. Com ho vaig fer, ara fa, quatre anys. Perquè avui, igual que fa quatre anys, 
segueix bufant el vent suau de primavera que escolta les paraules, les guarda per sempre amb les 
imatges d'allò que volen dir de les paraules. Tots ho sabem, el sol reneix cada dia amb força, fins 
arribar a la nit. Granollers i la seva gent segueix sent el nostre compromís .
Moltes gràcies.

Alcalde: 
Molt bon dia, a tots i a totes
Gràcies, moltes gràcies. No puc, ni vull començar d’una altra manera. Gràcies a les 10.209 persones 
que el dia 24 de maig veu votar la candidatura que jo encapçalava. Gràcies a tots els que durant els 
darrers anys m’heu expressat el vostre recolzament. El vostre suport. Suport en temps molt difícils. En 
moments en els que governar ha estat un exercici de risc. Gràcies a tots els que em veu animar a 
presentar de nou la meva candidatura a l’alcaldia de Granollers. Gràcies a tots els que amb els 
vostres comentaris, les vostres reflexions, les vostres preocupacions, els vostres anhels, m’heu ajudat 
a vestir les idees que han acabat configurant un equip i un programa que té les arrels ben posades en 
la feina feta. Però que mira decididament cap el futur. 
Gràcies per les complicitats. I sobretot, gràcies per les discrepàncies que, com sempre, m’han ajudat 
a entendre millor la nostra ciutat, i la nostra societat. Gràcies pels somriures, per les abraçades, per 
les paraules d’afecte que he rebut de molta, molta, molta gent des del dia 24. De gent que ens va 
votar. I també de molta gent que no ens va votar. De gent de Granollers, també de gent de molts 
pobles i ciutats del nostre país. M’he sentit estimat com mai. He rebut més caliu que mai. 
I jo vull saber tornar a la ciutat aquest allau de suport i d’estimació. Jo vull ser digne de la confiança 
que han dipositat en mi els ciutadans i les ciutadanes de Granollers. Sé que mai és una confiança 
absoluta. Sé que cal treballar-la intensament. Cada dia, cada instant. I ho faré , com sempre, obrint el 
Govern de la ciutat a la ciutadania, parlant i escoltant, al costat de la gent. Modelant el nostre projecte 
amb les mirades i els somnis de tothom. Es tracta de seguir construint junts, un projecte col·lectiu, des 
del diàleg. Un projecte conegut i reconegut per la gent de Granollers. Ho han dit les urnes. 
Volem governar amb tothom i per tothom. Amb les persones que ens han votat, amb les que no ens 
han votat, amb les que no poden votar, i amb les que no han anat a votar. Que són moltes, s'ha dit, un 
44,24% dels electors no han exercit el seu dret a vot: molta gent, em sap greu. Ens fa notar que hi ha 
moltes coses que no fem prou bé. És l’indicador d’una desafecció que cal llegir i interpretar , i resoldre. 
Durant la campanya defensàvem la necessitat d’un govern sòlid amb un lideratge clar. I la ciutat s’ha 
pronunciat. Granollers tindrà un govern fort. Tindrà, també, un govern nou, un govern que combina 
experiència i renovació, joventut i maduresa. Un govern plural, un govern que va molt més enllà de les 
sigles d’un partit. Un govern que té una prioritat: Granollers i la seva gent. Un govern format per 
persones que coneixen profundament la ciutat. Que coneixen bé els problemes, els neguits, les 
il·lusions dels granollerins i les granollerines. S'ha dit: avui, el principal problema de la ciutat 
s’expressa en dues dades: 5040 persones aturades i més del 50% d'aturats que no cobren subsidi. 
Aquests darrers anys hem vist com aquesta duríssima crisi econòmica ha arrabassat el present i el 
futur de molta gent. Pel carrer, ens hem trobat sovint amb la indignació i el desànim, i la incertesa de 
ciutadans que han perdut qualsevol esperança. Tenim, doncs, un repte que passa per damunt de tot, 
que passa per damunt de tots els altres: Lluitar contar la crisi econòmica i generar ocupació. Per això, 
ens proposem, mentre sigui necessari, seguir impulsant un Pla de Xoc que faci costat als més febles i 
que promogui la creació d’empreses. L’Andrea Canelo ha sabut trobar el consens dels grups 
municipals i dels agents socials per avançar plegats. La unitat és la millor recepta per obrir nous 
camins. L’Andrea ho seguirà fent. I seguirà impulsant la renovació del model comercial i turístic de la 
ciutat en diàleg, permanent, amb el sector privat. Ens cal també seguir ampliant el teixit productiu de la  
ciutat. Ens cal repensar l’urbanisme per captar inversions. La Monica Oliveras ho farà. Necessitem 
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més empreses a la ciutat, i també, redefinir alguns espais urbans. Alguns exemples: L’ordenació dels 
entorns del Circuit de Velocitat, l’aixecament de l’estació de mercaderies, la nova definició de la zona 
de la Bòvila. La nostra és una aposta permanent per la qualitat urbana de la ciutat. I un clar compromís 
en la defensa del dret a l’habitatge. Des de l’acció i des de la mediació. La Mónica aporta una mirada 
nova plena de solidesa per a l’urbanisme de Granollers. 
Una mirada nova per acompanyar la feina de l’Albert Camps. Tenim, com sempre, molts projectes per 
seguir transformant la ciutat. I ho farem en diàleg permanent amb el veïnat, remodelarem el carrer 
Girona, ara fins a Can Mònic. Farem créixer la superfície peatonal a Corró, Ricomà, Barcelona, Marià 
Sans. Volem arribar als 60.000 metres quadrats. Ampliarem voreres en els itineraris més utilitzats. 
Amb un criteri clar: facilitar els desplaçaments a peu o amb cadira de rodes, perquè volem una ciutat 
sostenible. Compromesa amb el medi ambient.  L’Albert seguirà treballant per la qualitat del nostre riu, 
de la nostra aigua, dels nostres parcs. 

Amb el Juanma Segovia farem el nou pla de mobilitat. Reordenarem els aparcaments introduint 
progressivament zona verda gratuïta pels veïns en alguns indrets de la ciutat. Farem de Granollers 
una ciutat apta per la bicicleta. I seguirem apostant pel transport públic. Fomentarem l’estalvi energètic 
amb l’enllumenat públic. Millorarem la neteja posant en marxa un nou contracte. I accentuarem la cura 
en el manteniment de la ciutat, perquè volem un espai públic de qualitat. Les nostres places, els 
nostres carrers, els nostres parcs són, també, casa nostra. És el lloc que compartim, l’espai de relació, 
l’espai de diàleg. 
També a vegades, el lloc del conflicte. Aquesta és una ciutat profundament compromesa amb el 
civisme i la convivència. En Rudy Benza ho sap molt bé. Poca gent ha caminat tant com ell per 
cadascun dels racons de la ciutat. Poca gent ha parlat tant com ell. Poca gent sap que la mediació és 
la millor manera de resoldre els problemes, com ell. Serà un excel·lent regidor que donarà una nova 
dimensió a l’acció comunitària. A peu de carrer, sempre amb una voluntat educadora. Perquè 
Granollers és una ciutat educadora.
Comptem amb en Francesc Arolas per defensar el dret a una educació de qualitat. Per posar el govern 
de la ciutat al costat de les escoles. Per donar suport, com sempre, als projectes educatius de centre i 
al seu treball en xarxa. Des de la corresponsabilitat. En Francesc ho farà amb la passió d’un pare jove. 
Farem una clara aposta per la Formació Professional, Francesc! Necessitem més especialitats, 
necessitem més relació amb l’empresa, necessitem un nou centre de Formació Professional. El 
reclamarem. 
Escoltarem molt a la Silvia Rodríguez. La veu més jove del consistori. De fet ja l’hem sentit avui. 
Claretat i fermesa en les seves paraules. Ella representa a una generació que té molts problemes per 
obrir-se pas. Tenim un alt índex d’atur juvenil. Molts, han de buscar el seu futur lluny del nostre país, i 
d’altres no troben el seu espai. Estan al carrer, sense perspectives. La Silvia ens proposa una mirada 
integral del jovent de la nostra ciutat. Amb el Gra com a equipament de referència. Però comptant, 
també, amb els instituts, amb els Centre Cívics, amb els equipaments culturals i esportius. 
La Mireia López comptarà, i molt, amb els joves artistes, segur! comptarà amb els joves artistes de la 
nostra ciutat. La Mireia és pura energia, ella continuarà posant al servei de la creativitat de la nostra 
gent, l’ampli ventall d’espais culturals de Granollers. Uns equipaments que volem que cada dia més 
oberts i més accessibles. Compartint responsabilitats, des del govern, amb les persones i entitats que 
fan de motor cultural de la ciutat. 
Roca Umbert seguirà creixent. Ara amb l’Espai de Dansa, la urbanització dels carrers, la rehabilitació 
de noves naus per a residència d’artistes i la construcció d’una sala polivalent. Cultura i Esport, que 
són signes d’identitat de Granollers. L’Álvaro Ferrer seguirà l’estela dels magnífics regidors d’esports 
que ha tingut la ciutat. L’Álvaro suarà la samarreta. Haurà de gestionar 24 instal·lacions esportives que 
requereixen un esforç permanent de manteniment i d’actualització. Però en necessitem més. Farem el 
nou camp de futbol de Palou. Seguirem treballant al costat dels clubs que són la clau de l’èxit esportiu 
de la ciutat. Seguirem fent de l’esport un factor d’atractivitat captant esdeveniments del màxim nivell. 
Per tot això, caldrà seguir gestionant amb eficiència la hisenda municipal. Estarà en molt bones mans. 
En Jordi Terrades sabrà mantenir la pressió fiscal i l’endeutament a la banda baixa. I sabrà generar 
recursos per finançar el pla d’inversions que la ciutat necessita. Ho farà sense estirar més el braç que 
la màniga, fent cada dia més eficient l’organització municipal. I acostant, encara més, l’administració 
al ciutadà amb les noves oportunitats que ens dóna la societat del coneixement. Granollers té, avui, 
les millors condicions per posar les noves tecnologies al servei de les persones. En Jordi ho farà. Ens 
cal, però, una bona base fiscal, també, per seguir lluitant contra les desigualtats. La Maria del Mar 
Sánchez, sap què s’ha de fer, sap que cal posar recursos a l’abast de la gent que pitjor s’ho passa. 
Perquè tothom té dret a una vida digna. Sap que cal acompanyar als més vulnerables, els més grans, 
per exemple. Seguirem amb les teleassistències i amb els ajuts a domicili. Però ens cal una 
residencia d’avis. Ho tenim tot preparat per fer-la al carrer Tetuan, insistirem al govern de la 
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Generalitat perquè compleixi els seus compromisos . 
És l’hora de mirar endavant. De construir el futur amb empenta i energia. De definir col·lectivament 
nous objectius per la ciutat. Compto amb la capacitat de diàleg de l’Alba Barnusell, perquè ella farà del 
Pla Estratègic el punt de trobada del teixit associatiu i empresarial de la ciutat. Amb un govern fort, 
Granollers té l’oportunitat d’accentuar el seu lideratge. Lideratge territorial. Com ho estem fent a la 
C-17. Volem sumar, també territoris. Volem vertebrar un país capaç de treballar en xarxa amb les 
ciutats com a motor. També lideratge internacional. Com ho estem fent en la Xarxa d’Alcaldes per la 
Pau. És el millor moment per projectar la nostra ciutat al país i al món. L’Alba ho sap. La nostra és una 
ciutat cada dia més forta i cada dia més atractiva. Cada vegada més presents en el mapa de les 
ciutats que compten. Una ciutat que respon als seus reptes. Una ciutat fiable. 
Just quan acabi aquest acte signaré els decrets que posaran en marxa el nou govern de la ciutat . I vull 
formular ara un compromís: Buscarem l’acord, sempre, i molt especialment en els temes més 
rellevants per la ciutat. Generarem espais d’informació i de debat amb els grups municipals de 
l’oposició molt mes enllà del que marca la llei. Com sempre. La participació és indissociable de la 
nostra manera d’entendre el govern, com ho és la transparència. El nostre és i serà un Ajuntament 
amb sostre i parets de vidre, un govern obert a tothom. També, un govern compromès activament amb 
el futur de Catalunya. 
Des de l’acció quotidiana, perquè el país es construeix, carrer a carrer, barri a barri, poble a poble. 
També reflexionant i actuant sobre els moments que vivim. He defensat que els catalans i les 
catalanes tenim el dret innegable de decidir el país que volem. 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 entre 
Catalunya i Espanya. Des de la llibertat, des del respecte a totes les opcions, a totes les posicions. Jo 
sóc dels que defensa un Referèndum Clar i amb conseqüències jurídiques. I en aquest itinerari les 
administracions haurem de fer el màxim esforç per garantir un debat obert i franc.  
Amb aquest ple iniciem una nova etapa en la vida municipal. És moment de comiats, ens deixen 
quinze regidors i regidores. A tots ells moltes gràcies per la seva feina. Deixeu-me, però, fer un 
esment especial a les persones que m’han acompanyat en el govern de la ciutat en els darrers anys. 
Pietat, Aroa, Carme, Carles, el Pere i el Corchado, que no ens poden avui acompanyar. Deixeu el llistó 
molt alt. Us trobarem a faltar. Res del que hem fet els darrers anys es pot explicar sense la vostra 
aportació. Molta sort en el vostre nou viatge. Us estimem. 
És, també, moment de benvingudes. Per primera vegada en el plenari Ciutadans i la CUP. Noves 
veus, més arguments, més mirades. Un consistori més divers, i això és bo. I quinze nous regidors i 
regidores. Benvinguts i benvingudes tots. Noves cares en tots els grups municipals. Molta gent jove 
que s’incorpora a la política local. Una bona notícia. Relleu generacional a la sala de plens. I un 
alcalde amb un llarg recorregut. Sóc l’alcalde de la ciutat des del 12 de febrer de 2004. Ja fa una mica 
més d’11 anys. Han passat volant, us ho asseguro. Els he viscut amb passió, hem fet molta feina I 
l’hem fet amb molta gent. Avui Granollers és una ciutat millor , n'estic convençut. 
Granollers, la meva ciutat. La ciutat on he nascut. La ciutat on m’he enamorat. On han nascuts els 
meus fills. I els meus néts. Els nostres néts, Roser. La ciutat on visc, i que visc intensament. Com el 
que sóc: un ciutadà més, un ciutadà més que té l’honor, l’immens honor de ser l’alcalde de la meva 
ciutat. L’honor i la responsabilitat. Vull seguir transformant la ciutat. Vull seguir fent de Granollers una 
ciutat plena de futur. En aquest projecte que m’apassiona hi vull aportar, com sempre, el millor de mi 
mateix: experiència, maduresa , un coneixement profund de la ciutat, dels seus problemes, dels seus 
actius, dels seus valors. Treball, molt treball. I la mateixa il·lusió del primer dia. Tenim per davant 
quatre anys plens d’intensitat. Quatre anys per convertir somnis en realitats. Per atrapar oportunitats i 
posar-les a l’abast de la gent. Quatre anys treballant des de la proximitat per fer una ciutat més justa, 
més solidària. Una ciutat de tothom i feta per tothom. Una ciutat que no oblidi a ningú. I ho farem amb 
tots vosaltres. Moltes Gràcies
Visca Granollers i visca Catalunya.

Alcalde:
S'aixeca la sessió, i us demano que m'acompanyeu a cantar l'Himne Nacional de Catalunya, Els 
Segadors.

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT
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I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les catorze hores i trenta 
minuts  i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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