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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 8 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia:  20 de setembre de 2016
Hora: 19:30 h
Lloc: Saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Josep Mayoral i Antigas
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Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakir El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretària general

Catalina Victory i Molné

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Francesc Aragón Sánchez (Interventor general)
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DEBAT SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT, D'ACORD AMB L'ARTICLE 110È DEL REGLAMENT 
ORGÀNIC

Alcalde: Anirem començant la sessió; és un ple que habitualment és llarg, per tant val la pena com 
sempre garantir la puntualitat. Saben vostès és un ple extraordinari, hi ha un únic punt de l'ordre del 
dia, tal com marca el ROM: és el debat sobre l'estat de la ciutat, és un debat obert i que té unes regles 
que també hem validat a la Junta de portaveus; com es habitual hi haurà una introducció per part de 
l'Alcalde i a continuació hi haurà un torn d'intervencions per part dels diferents grups municipals que 
hem acordat que sigui de 20 minuts per grup, administrats diguem-li en generositat.....; després hi 
haurà la possibilitat d'un torn de replica de 5 minuts i, en tot cas, sempre el Reglament permet que 
l'Alcalde pugui intervenir. També anuncio que ho faré al final; en tot cas es el primer ple de l'estat de la 
ciutat del nou mandat. Amb un plenari: renovat, rejovenit i amb dues forces polítiques noves. 

Malgrat aquestes novetats, jo vull començar el ple tal com he fet en els darrers anys: 4.272 es la xifra 
d'aturats. Gairebé, dos mil menys que fa tres anys. I això és una bona notícia. Però el 14 % de la 
població activa aturada, segueix essent molta gent. Massa gent. I especialment si analitzem aquest 
col·lectiu: el 53,6 % dels aturats no perceben cap mena de subsidi; el 53,8 % dels aturats tenen més 
de 45 anys. Hi ha gent amb fortes càrregues socials que potser no tornarà a trobar feina; que 
progressivament van quedant fora del mercat de treball. I un altre col·lectiu: la gent jove, que sovint ha 
de buscar fora del nostre país el que aquí no troba. Baixa l'atur, efectivament. Hi ha signes positius a 
la nostra ciutat. Però els efectes de la duríssima crisi econòmica que hem patit, segueixen vius. 
Segueix essent altíssim el  nombre de persones que necessiten els nostres serveis socials o 
l'acompanyament d'entitats del tercers sector. Hem vist com la ciutat ha tornat a generar llocs de 
treball. Recordem: El màxim: 31.000 (a finals del 2007). El mínim: 24.000 (a finals de 2013). Avui en 
tenim 28.522. Tots sabem que aquests llocs de treball no tenen la mateixa qualitat dels perduts. Més 
precaris i pitjor remunerats. Són bones dades, també, el creixement en llicències d'obra: un 4 %, 
especialment industrials, i el nombre de llicències d'activitat que s'han sol·licitat: 260, el 2015. I, en 
temes econòmics, sempre estem a la banda alta quan ens comparem amb altres ciutats mitjanes del 
país. Pel meu despatx hi torna a venir gent amb projectes i amb  ganes d'invertir. Hi ha noves 
oportunitats per Granollers. Així ho estem vivint. La ciutat reprèn el seu dinamisme econòmic. I manté 
un gran dinamisme social. Aquests temps difícils han refermat, una vegada més, la capacitat i la força 
de la societat civil granollerina. 

Resumiré en deu eixos el que són per a mi i per al meu equip,els reptes de la ciutat. I algunes de les 
coses que hem de fer per convertir aquest reptes en oportunitats. La lluita contra les desigualtats. Les 
ferides que ha deixat, la crisi econòmica, són molt profundes.  Hi ha molta gent que s'ho passa 
malament. El repte: fer una ciutat que no oblidi a ningú. Defensem aferrissadament el dret a una vida 
digna a la ciutat. I per això cal furgar permanentment en els factors de segregació, de desigualtat per 
combatre'ls amb fermesa. Mentre sigui necessari, des de l'ajuntament haurem d'insistir en mesures 
com el Pla de Xoc. Per combatre els efectes de l'atur de llarga durada: Recordem: 441 persones 
contractades en Plans d'ocupació, els darrers cinc anys. Per incentivar l'accés dels col·lectius amb 
més dificultats d'inserció en el mercat de treball. Els majors de 45 anys i els joves. Hem generat 54 
llocs de treball.

Per millorar la seva formació i la seva qualificació professional. Haurem de seguir reforçant els 
programes per atendre emergències, adreçats a les persones amb risc d'exclusió. Haurem 
d'acompanyar, molt especialment, als col·lectius que reben més intensament l 'impacte de la crisi.

Els infants: Seguirem amb el desplegament del Pla d'infància Reforçarem el programa de beques: Per 
l'accés a l'escola bressol, per menjadors escolars, per llibres, per a l'accés a la pràctica esportiva. 
Mantindrem el programa de suport psicològic suplint, una vegada més, a la Generalitat que ha 
abandonat aquest servei.

La gent gran: Un col·lectiu cada vegada més nombrós. I sovint fràgil. Es tracta de reforçar els 
programes que els facilita viure a casa: teleassistències i servei d'atenció domiciliaria, de generar un 
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entorn acollidor. Implementant el programa RADAR, que ara es fa a Can Bassa, al conjunt de barris de 
la ciutat. Barris fent xarxa per cuidar a la seva gent gran. Cal construir la residència per la gent gran al 
carrer Tetuan. Per fer-ho, és imprescindible que la Generalitat es comprometi a concertar un 
percentatge elevat de les 120 places. L'oferta pública és, avui, insuficient. Necessitem la residència.

Les dones: Seguirem treballant  contra el sexisme i la discriminació. Desplegant el Pla d'igualtat. 
Lluitant contra la violència de gènere. I defensarem, aferrissadament, els drets socials que tant ens ha 
costat aconseguir. 

Sanitat i educació, especialment: En sanitat calen més recursos per fer més eficients els nostres 
equipaments sanitaris. Cal ampliar l'oferta. Estem convençuts que la Generalitat complirà els seus 
compromisos. Iniciant la construcció del nou edifici sanitari al carrer Girona. I fent possible el 
creixement del número de llits d'atenció psiquiàtrica  a l'Hospital. Són polítiques públiques: per 
l'equitat, per la igualtat. Imprescindibles. Però insuficients. Cal un acompanyament clar i decidit de 
totes les administracions a la feina, que molts ciutadans i ciutadanes, fan des de les entitats del tercer 
sector. Apadis, el Xiprer, Càritas, per exemple. Una vegada més, la societat civil ha demostrat la seva 
capacitat de resposta. Ho ha fet d'una manera ràpida i flexible. Buscant noves solucions als nous 
problemes. Es tracta de definir projectes des de la proximitat per fer una ciutat inclusiva. Junts: 
societat civil i govern local . Compartint lideratges.

El dret a l'habitatge: I entre les cicatrius que ha deixat la crisi econòmica, la més dura és la que fa 
referència a l'habitatge. Coneixem la seqüència. Hipoteques que no es poden tornar. Desnonaments. 
Habitatges buits embargats pels bancs. Famílies que no poden fer front a les despeses dels 
subministraments. Persones que no poden pagar els lloguers...En diàleg amb la PAH s'han anat 
generant durant els darrers anys accions pal·liatives:  Defensant i acompanyant a la gent que pateix 
problemes. Lluitant contra la impunitat dels bancs. A Granollers hem obert 166 expedients 
sancionadors. Fomentant la intermediació per buscar solucions. Afrontant els problemes de la pobresa 
energètica. Buscant acords amb les empreses subministradores. I atacant les emergències a traves 
d'ajuts econòmics puntuals. Quin és el panorama que té avui la ciutat? 754 habitatges propietat de 
grans tenidors dels quals a 231 no hi ha ningú empadronat. 146 famílies amb emergències 
habitacionals. I un entramat jurídic insuficient per fer front al problema fruit de la impugnació per part 
del tribunal constitucional de la Llei 24/2015 de dret a l'habitatge. Cal afrontar el repte.  El repte: Es 
tracta d'incidir en el parc d'habitatges per tal d'evitar situacions d'exclusió social. Però també per 
facilitar i normalitzar l'accés al conjunt de ciutadans que ho requereixen. Per això dediquem 700.000 ? 
a un Pla d'acció que se sintetitza amb 7 punts: Adquirir habitatges per incrementar el parc públic. 
Buscar acords amb els grans tenidors directament o a través de la Generalitat, per la cessió de pisos 
per lloguer social. Accentuar les accions preventives per evitar pèrdues d'habitatge. Facilitar ajuts per 
l'accés a l'habitatge, especialment adreçat als joves que volen emancipar-se. Intensificar l'acció 
sancionadora de les males pràctiques dels gran tenidors. Impulsar la borsa de lloguer municipal. 
Incentivar la millora, rehabilitació i accessibilitat del parc d'habitatge. I defensem la gestió del parc 
públic d'habitatge des de la proximitat. Ho hem reclamat a la Generalitat de moment sense èxit. 
Granollers Promocions està en condicions de gestionar els 179 pisos que té l'Agència Catalana 
d'Habitatge a la nostra ciutat. Mirant endavant, creiem que és el moment per definir un nou Pla 
d'habitatge. Un Pla d'habitatge de nova generació, centrat en els drets i en les necessitats de les 
persones. El farem parlant amb tothom. 

Fer del civisme i la convivència factors de cohesió: Els carrers, les places, els equipaments públics 
són patrimoni de tothom. Una part de casa nostra. El lloc on ens relacionem. L'espai per conviure, per 
jugar, per aprendre. A vegades, també, l'espai pel conflicte. El repte: Construir comunitat des de la 
diversitat. En aquesta construcció col·lectiva l'educació és la clau. I l'exercici actiu del civisme, 
l'instrument. Calen més eines per donar suport a les actituds responsables i compromeses de la gran 
majoria de la ciutadania. Amb les Associacions de Veïns n'estem treballant algunes: L'oficina de 
suport a les comunitats  de veïns per acompanyar el bon veïnatge. Les reunions periòdiques amb els 
presidents d'escala i amb les associacions de veïns per gestionar conjuntament una millor  
convivència al barri. Ja hem començat a Ponent. Amb els educadors de carrer i els agents cívics 
seguirem promovent el dinamisme i la creativitat de l'espai públic, amb projectes com A les places?. I 
seguirem corregint les males pràctiques. Combatrem les actituds incíviques que més molesten als 
ciutadans: Excrements de gossos al carrer i mal ús dels contenidors. Farem campanyes demanant a 
tothom, complicitat i respecte. L'ordenança de civisme també ens ajudarà. Seguirem treballant amb la 
mediació com a millor forma de resoldre els conflictes . Promourem aquestes accions des dels Centres 
Cívics i els locals de les entitats veïnals que són els espais de referència dels barris. I ho hem de fer 
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tenint molt present la complexitat de la nostra ciutat. A Granollers hi viuen persones que provenen de 
102 països diferents. Cultures i religions d'arreu del món compartim espai públic i equipaments. El 20 
% dels granollerins i granollerines ha nascut fora de l'estat. Molts d'ells viuen a la ciutat des de fa 
anys. I els seus fills ja han nascut aquí. Són d'aquí. La nostra és, i ha estat, una ciutat d'acollida. 
Facilitant l'arrelament dels nouvinguts, amb la nostra llengua i amb la nostra cultura com a pal de 
paller. Sempre oberts a les noves realitats per fer un Granollers millor . Sumant.  Amb diàleg i respecte. 
Perquè tots som iguals en drets i en deures.  Fer de la qualitat urbana un factor d'identitat, han passat 
coses importants en els darrers anys a la ciutat, que l'han fet: millor, més atractiva, més equilibrada. 
Singular. En vull esmentar tres: La peatonalització del centre; la recuperació del riu i el seu entorn; les 
millores urbanes i de dotació d'equipaments als diferents barris de la ciutat. Han estat transformacions 
fruit del diàleg permanent del govern amb la ciutadania. I de la capacitat de la ciutat d'aconseguir els 
recursos econòmics necessaris per fer-les possibles. La nostra voluntat és seguir en aquesta línia. 

Fa uns mesos vam obrir el nou Carrer de Corró. Això ens situa en gairebé 60.000 m2 peatonals 
continus. 1m2 per persona. I seguirem creixent. El proper, el carrer Ricomà. Més endavant: Marià 
Sans, Barcelona i el tram del carrer Sant Jaume entre Sant Josep i Rec. Espais tranquils, per 
passejar, per parlar. Espais per la cultura, pel joc, per la festa. Espais per l'activitat econòmica, pel 
comerç, pel mercat. Cal seguir ampliant les voreres per facilitar els desplaçaments a peu. Abans de 
finals d'any començaran les obres a: Agustí Vinyamata, Ponent, i a la plaça 11 de setembre.

La propera gran transformació la veurem a Granollers Nord i Lledoner. El tram nord del carrer Girona. 
El projecte l'estem fent amb els veïns i les veïnes, com sempre. Cal seguir treballant en la millora del 
paisatge urbà. Per fer cada dia més atractiu l'espai públic. Seguirem amb el programa Murs que 
parlen. I tindrem especial cura del verd urbà. Els arbres, els jardins i els parcs són una part essencial 
de la ciutat que volem. Com ho és el riu Congost. Ara ple de vida. Amb racons plens de bellesa que 
conviden al passeig. Ha de tenir encara més biodiversitat. I aspirem a fer créixer Can Cabanyes tal 
com preveu el planejament. Ara que retorna l'activitat urbanística, a l'hora de definir els nous plans de 
millora urbana, estarem especialment atents als criteris de: qualitat, sostenibilitat i integració 
paisatgística. Però no n'hi ha prou amb l'esforç de planificació i d'inversió.  Amb la millora dels 
pressupostos municipals dedicarem més recursos a mantenir: els 118 Km de via pública; els 184 Km 
de xarxa d'aigua; el mobiliari urbà; els 2.359 bancs; els 1.504 contenidors. Gairebé 2.000 papereres, 
90 àrees de joc, l'enllumenat públic, els 11.492 punts de llum; i amb la posada en marxa de la nova 
concessió millorarem, també, la neteja, amb nova maquinària i més freqüència. El repte: Una ciutat 
cada dia més endreçada, atractiva, activa, i a l'hora tranquil·la. Una ciutat que defensa la seva 
singularitat. La seva identitat.

La lluita contra el canvi climàtic i per la transició energètica l'Ajuntament de Granollers va firmar l'any 
2009 el Pacte d'Alcaldes per la Sostenibilitat amb la Unió Europea. El nostre compromís de cara el 
2020: Reduir el 20 % de consum energètic. Augmentar el 20 % la producció d'energies netes. Reduir 
el 20 % les emissions de gasos amb efecte hivernacle. Al 2016 ja hem assolit aquest compromís. S'ha 
fet un esforç important: Reduint l'ús de l'automòbil privat amb la peatonalització del centre i 
augmentant la dotació d'aparcaments. Reforçant el transport públic, introduint a més, vehicles híbrids. 
Millorant l'eficiència energètica de la xarxa d'enllumenat i dels equipaments públics. Produint energia 
a la planta de compostatge i a la depuradora. I assumim els nous reptes del municipalisme. Les ciutats 
ens hem compromès a reduir un 40 % de les emissions en l'horitzó de l'any 2030. Granollers estarà al 
capdavant d'aquest moviment. Estem presents a tots els fòrums ambientals. Ho viurem les properes 
setmanes. Acollirem la reunió estatal de ciutats pel clima. I prèviament la trobada dels municipis 
catalans. Ens els propers anys haurem de seguir promovent l'ús racional de l'aigua. La nostra és una 
ciutat amb baix consum: 100 litres d'aigua per persona i dia. L'objectiu és incrementar l'ús d'aigua 
residual o del subsòl per rec i neteja. Avui tenim 10,6 Km. Volem arribar als 17 Km que tenim 
planificats. Haurem de seguir reduint el consum energètic. Per això estem generalitzant les lluminàries 
de Lets a la ciutat. I el sistema de tele gestió dels quadres elèctrics. Recordem que en els darrers 2 
anys, hem reduït el consum en 1 milió de kilowatts. Aproximadament el 20 %.

Estem treballant amb la Diputació de Barcelona per aconseguir un programa europeu que ens 
permetria invertir 3M?. Si l'assolim, ens podrem plantejar una acció massiva a la xarxa elèctrica i en 
els equipaments municipals. En els propers mesos posarem a debat de la ciutadania el nou Pla de 
mobilitat: Incrementant els moviments a peu.  Fent una ciutat més pedalable, desenvolupant el 
conveni amb  Granollers Pedala. Millorant l'oferta d'aparcament. I desplegant una estratègia de suport 
al vehicle elèctric. Seguirem reclamant als governs competents la millora de la xarxa viaria i 
ferroviària: El desdoblament de la línia R3 amb la reforma integral de l'Estació del Nord. El compliment 
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dels compromisos pel que fa a instal·lar ascensors a l'estació de Granollers-Centre. S'han d'iniciar les 
obres durant els propers mesos. La solució als problemes de congestió de la C17.
Treballarem en l'impuls d'un nou model energètic:  Projecte ECOCONGOST que té per objectiu 
l'intercanvi de calor entre les empreses dels polígons de Jordi Camp i Congost. Vetllarem per la 
qualitat de l'aire: Tenim un problema amb les partícules PM10 i la Generalitat sovint mira cap a un 
altre costat. Seguirem exigint que la Generalitat compleixi amb les seves competències i la seva 
responsabilitat. Hem impulsat la creació de la taula supramunicipal del Vallès Oriental, avui amb 14 
municipis, per treballar junts. I defensarem els espais agrícoles i naturals de la ciutat . El riu. Les serres 
de llevant i de Ponent. El repte: Lluitar contra el canvi climàtic i promoure un nou model energètic .

Una ciutat que educa. Educar és contribuir a formar persones lliures i responsables, diu la Unesco. 
Educar a les escoles, és clar. Però també a cada lloc i a cada moment. Als carrers, a les places. 
També als centres cívics. Gairebé 3.000 persones s'han inscrit aquest any per gaudir de l'oferta 
formativa dels centres cívics. A les biblioteques: Cada dia hi passen 1.244 persones de pro mig. És 
l'equipament cultural més utilitzat de la ciutat . I a les instal·lacions esportives. Més de 430.000 usuaris. 
Atrets per les propostes de 70 clubs, molts dels quals han esdevingut autèntiques escoles, plenes de 
valors. Les ciutats educadores cuidem les nostres escoles. I especialment aquelles escoles que tenen 
les portes i les finestres obertes. Que viuen en contacte permanent amb la ciutat. Que fan de la ciutat: 
un recurs pedagògic essencial, imprescindible. Que construeixen projectes singulars des del 
compromís de les mestres i dels mestres. Projectes autònoms que han de treballar en xarxa per bastir 
el model educatiu de la ciutat. El nostre. El de Granollers. Hem d'acompanyar el procés de canvi 
educatiu, que té la comunitat com a protagonista. Més enllà de les lleis i els decrets. Una escola de 
qualitat clarament compromesa amb: La igualtat d'oportunitats. La cohesió. L'equitat. L'atenció a la 
diversitat. La inclusivitat. La proximitat. El respecte. El nous impulsos que detectem al voltant del fet 
escolar, ens fan pensar que és un bon moment per plantejar a la nostra ciutat un gran pacte per 
l'educació. El marc: el Consell Escolar Municipal. És el lloc de trobada de la comunitat educativa.  Ara 
estem posant les bases del debat, analitzant la situació de les nostres escoles. Un pacte per 
l'educació i un nou mapa escolar que respongui als canvis demogràfics , econòmics i socials que viu la 
ciutat. Haurem de preveure:  més aules de secundària i reconvertir algunes escoles, com ja vam fer a 
Fàtima. Hem de seguir promovent experiències educatives compensatòries. Com: els projectes 
singulars o les PQPI. Han anat bé. Granollers és una de les ciutats del país amb més èxit escolar a 
l'ESO. En els darrers anys hem fet créixer l'oferta de FP, amb 4 nous cicles de grau superior. Però no 
n'hi ha prou. L'ha ciutat necessita noves especialitats Industrials i de Serveis. Abans de finals d'any 
farem una proposta de noves especialitats buscant l'acord amb els agents econòmics i socials en el sí 
del Consell de la FP i l'ocupació. L'objectiu: una nova escola de FP a la ciutat i el reforç de les 
existents. I una FP cada dia més vinculada a l'empresa. Hem avançat molt: Tenim 85 alumnes fent 
formació dual, i 750 alumnes  fent pràctiques a les empreses. Impulsarem UGranollers desplegant el 
conveni que tenim amb la Universitat de Vic. Com sempre, estarem al costat de totes les iniciatives 
que promouen l'educació al llarg de la vida. Per exemple: La Universitat Popular, L'oferta educativa de 
l'Escola Vallès Agevo. El repte: Fer una ciutat i una societat educadora, per transformar Granollers 
des de l'educació. Fer créixer la potencialitat creativa de la ciutat . Granollers és una ciutat creativa. I té 
totes les condicions per ser-ho cada dia més. 

Tenim una bona xarxa d'equipaments culturals. Tenim una oferta formativa potent i diversificada: Amb 
centres educatius de llarga tradició, com l'Escola Municipal de Música Josep Maria Ruera o noves 
aportacions, com Arsènic a Roca Umbert. Tenim una teixit associatiu fort, plural. Amb entitats de 
prestigi. Deixeu-me esmentar els darrers reconeixements que han rebut: l'Associació Cultural, pel seu 
Cine Club i els Amics de la Unió, pel seu cor infantil. i compartim ciutat amb molta gent que ha fet, de 
les arts, la seva manera d'expressar-se. De viure. El repte: Posar cada dia més en sintonia aquestes 
potencialitats per seguir avançant. Volem una ciutat cada dia més creativa. Un instrument essencial: 
Roca Umbert. Aquest espai ple d'activitat, ple de vida, d'entitats, d'artistes, de professionals, 
d'empreses, de persones. En els propers mesos posarem en marxa: el Centre d'Arts en Moviment. La 
nova nau de residència per artistes plàstics. En aquesta nau s'hi instal·larà en Joan Fontcuberta. Un 
dels fotògrafs més reconeguts del món. Creixerà l'espai dedicat a empreses audiovisuals i de la 
comunicació. Consolidarem la Nau B1 com espai de referència per a la música i especialment pels 
músics de la ciutat i la comarca. Accentuarem la relació de Roca Umbert amb altres recintes similars 
d'Europa. Ens proposem: Urbanitzar els carrers de la fàbrica, per obrir-los més a la ciutat. I encomanar 
el seu entorn, per promoure un districte cultural.

Un altre instrument: El Teatre Auditori que ha completat una molt bona temporada. Al febrer complirà 
15 anys. Més de 800 actuacions. Gairebé mig milió d'espectadors. Dos temes rellevant: Que 200 
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d'aquests espectacles han estat protagonitzats per entitats o artistes de la ciutat. I que conjuntament 
amb altres programadors s'ha posat en marxa Escena Gran. Escena Gran és l'espai per: Concertar, 
coordinar i promoure tota l'oferta de la ciutat en arts escèniques i música de manera conjunta. Sumant. 
Sempre oberts a la participació de la ciutadania en la definició de criteris i d'objectius. I accentuant la 
vessant educativa de la producció i l'oferta cultural de la ciutat. Aquest és l'objectiu. Aquest és el 
model. Un model que té una mirada molt especial per a les iniciatives més joves al Gra. I que té el 
Museu com a referent de les arts plàstiques i visuals. Una ciutat creativa s'expressa també en el seu 
cicle festiu. Cal seguir parlant sobre com millorar la Festa Major. És el vaixell insígnia de les nostres 
festes populars. Sens dubte un model d'èxit, construït des de la participació i l'empenta de la gent de 
les colles. Junts hem de garantir el seu futur.

Accentuar la competitivitat econòmica de la ciutat Granollers és un pol econòmic molt important per a 
Catalunya. Cal  accentuar la nostra competitivitat: Per nosaltres i pel país. El repte: Retornar als 
31.000 llocs de treball que teníem a finals del 2007. I hem de vetllar perquè: Els llocs de treball siguin 
de la màxima qualitat possible. Amb activitats econòmiques que: Aportin diversitat, afegeixin valor a la 
nostra estructura econòmica, i siguin respectuoses amb l'entorn. En aquest itinerari, onze qüestions 
que em semblen imprescindibles: Seguir desplegant un urbanisme capaç de captar inversions. Estem 
recollint els resultats de les modificacions que vam fer en el planejament fa tres anys. L'urbanisme és 
lent, ho sabem. Cal tenir clars els objectius i ser constants. Coll de La Manya proper pas. Aprofundir 
en les potencialitats que ens aporta tenir a la nostra ciutat un equipament de caràcter internacional 
com és el Circuit de Catalunya. El Pla Director Urbanístic del Circuit va en aquesta línia. Can 
Muntanyola ha de seguir creixent. Per seguir oferint serveis a les empreses. Per promoure noves 
mirades en la creació d'empreses (economia social, cooperativisme, autoocupació). Per reforçar el 
posicionament de Granollers com a ciutat innovadora. Enfortir el treball en xarxa amb altres municipis. 
L'eix productiu de la C17 molt especialment. Millorar els polígons industrials i vetllar per la qualitat dels 
serveis. Hem aconseguit ja que tots tinguin fibra òptica. Desplegar en el conjunt de la ciutat els 
instruments de la societat del coneixement i posar-los a l'abast de la gent. 

Renovar el model comercial de Granollers en diàleg amb les associacions de botiguers i amb la 
ciutadania. Promoure un Pla Director de Turisme, que posarem a debat en els propers mesos. Un Pla 
que ha de posar en sintonia les diferents potencialitats que té la ciutat: Una magnifica planta hotelera. 
Una molt bona oferta de restauració i comercial. I un calendari d'esdeveniments molt consolidat. 
Seguir treballant per atreure esdeveniments. Amb les entitats de la ciutat. La propera: el Campionat 
d'Espanya de Mitja Marató. I amb un objectiu tant difícil com ambiciós. Organitzar el Campionat del 
Món Femení d'handbol el 2021 o 2023. A principis del 2017 ho sabrem. Fidels a la nostra història, 
reforçar el paper de Granollers com a ciutat de mercats i de fires. Es tracta de consolidar i renovar 
l'oferta actual: 200 dies l'any de parades al carrer i  6 fires entre les que destaquen:  la Fira de 
l'Ascensió i el MAC. En les properes setmanes proposarem un nou mercat de productes de proximitat 
els dissabtes a la plaça de la Corona. I per l'octubre dels 2017 preparem una nova fira al centre de la 
ciutat. Serà filla del Jugar x Jugar. Segur que serà un èxit. I la darrera. Promoure l'activitat econòmica 
a Palou. L'agricultura especialment. La nostra recent presència a la DO d'Alella obra una nova 
oportunitat. Governar amb la gent. La ciutat és necessàriament un projecte col·lectiu. El resultat de la 
feina de molta gent. Ningú en té l'exclusivitat. Per això el govern ha de prendre les seves decisions 
amb diàleg permanent amb la ciutadania. Les millors decisions són aquelles que incorporen el major 
nombre de sensibilitats possibles. Construir el futur a peu de carrer. Conscients que mai la confiança 
és absoluta. Que cal  guanyar-la cada dia. Quatre línies a seguir desenvolupant: La participació. 
Posarem en marxa el Consell de Ciutat en les properes setmanes, entre moltes altres qüestions, li 
farem l'encàrrec de redactar el Reglament de Participació Ciutadana. Aprofundirem en els espais de 
coresponsabilitat. Molts Consells Municipals han estat decisius en el seu àmbit de competències. 
Seguirem impulsant les comissions veïnals de seguiment de les obres. Com hem fet darrerament al 
carrer de Corró. No volem ni sabem fer-ho d'una altra manera. Amb la gent, obrirem una nova fase del 
desplegament del Pla Estratègic.

Hem encarregat als Serveis Jurídics i a Secretaria , la redacció del nou Reglament Orgànic Municipal .

El protagonisme de la gent: Reforçarem el punt de voluntariat a Can Jonch: El voluntariat com un 
signe d'identitat de la ciutat. Seguirem impulsant l'acció comunitària en polítiques socials i de salut . I el 
voluntariat de suport a l'escola i a l'educació. Acompanyarem a les entitats de la ciutat que marquen el 
ritme de l'activitat cultural, social i esportiva. La transparència. Volem seguir essent un govern amb el 
sostre i les parets de vidre: Per això ampliarem el portal de transparència. Amb l'objectiu que sigui un 
dels més complets del país. Un govern obert amb totes les dades a disposició de la gent. Proposarem 
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un codi ètic pels càrrecs electes i treballadors municipals. Seguirem donant compte de manera 
constant i permanent de l'execució del Programa d'Actuació Municipal (PAM). 

La modernització de l'administració: Avançarem en l'administració electrònica amb un triple objectiu: 
Més eficiència, paper zero. Garantir un Ajuntament obert 24 hores al dia, 365 dies a l'any, informació, 
tràmits, peticions, queixes des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment. El repte: Garantir una 
administració oberta i participativa. Una ciutat activa en la construcció d'un món més just. Granollers 
és una petita ciutat de 15 Km2. Però històricament el pes del seu mercat i del seu comerç, la força de 
la seva indústria, la potencia de la seva activitat en el món de la cultura i de l'esport ha atorgat a la 
ciutat un paper interessant molt més enllà del nostre territori. Granollers, vila oberta, sí. Però, també, 
Granollers ciutat amb vocació internacional. Aquesta vocació s'accentua en un món cada vegada més 
petit. Hi ha milers de granollerins i granollerines escampats pel món. I hi ha persones de tot el món 
vivint a Granollers. La nostra és, cada dia més, una societat d'identitats creuades. D'ànimes 
compartides. I de problemes que afecten a tot el planeta. El canvi climàtic. Les migracions. Les 
pandèmies. Els conflictes armats (concrets o difosos). Són problemes globals que, lamentablement, 
els governs dels estats obvien sovint. Problemes globals que, sense cap mena de dubte, tenen 
efectes locals. Es tracta de donar respostes des de la proximitat. Sense esperar que els governs es 
posin d'acord. Avançant. El repte: Enfortir el compromís de treballar des de Granollers per un món 
més just i més sostenible. I de participar activament en xarxes de municipis que, com nosaltres, 
vulguin obrir nous itineraris. És coneguda la nostra presència a l'executiva mundial d'Alcaldes per la 
Pau. Ens fa mal veure com els governs europeus miren cap a un altre costat mentre el Mediterrani es 
va convertint en un immens cementiri. Cal parlar quan els governs del Estats callen. I cal fer-ho a 
partir de les veus i l'impuls de la ciutadania. Hem liderat la creació de la xarxa catalana d'Alcaldes i 
Alcaldesses per la Pau que presideix la ciutat: Can Jonch en serà la seu nacional. La FEMP, a 
instància nostra, impulsarà l'adhesió de municipis de tot l'estat. Seguim fent de la Mediterrània la 
nostra regió de referència i amb Tarragona preparem un 2017 en que la defensa de la pau acompanyi 
els jocs mediterranis. Esport i pau. Serà un missatge potent. Necessari. Amb la nostra presència al 
Consell Mundial de Governs Locals Units. Treballem per estendre aquest missatge al conjunt del 
municipalisme mundial, i amb el Fons Català de Cooperació participem activament en tot el moviment 
de suport a l'acollida de refugiats. Estem també a la direcció de  l'Associació Internacional de Ciutats 
Educadores, compartint projectes amb Barcelona, que n'ostenta la presidència. 

Educació.  Educació i pau. Educació per la pau. Un compromís de la ciutat que difonem en múltiples 
fòrums. I som molt actius, també, en la creació de xarxes europees per impulsar bones pràctiques en 
la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes. Malgrat  els anys difícils que hem viscut, Granollers 
segueix exercint la solidaritat aportant l'1 % als països en desenvolupament. Dos col·lectius 
fonamentals per aquesta feina: Les ONG que integren el consell de cooperació. Aquells grups de 
ciutadans de Granollers que provenen d'altres llocs del món i segueixen compromesos amb el seu 
país d'origen. Amb ells estem redactant el nou Pla de Cooperació. I en un altre ordre de coses: 
Utilitzant les eines tecnològiques que avui tenim, hauríem de ser capaços de construir la ciutat virtual 
en la que hi habités tota aquella gent de Granollers escampada pel món. Amb un doble objectiu: 
Exercir la ciutadania i participar activament a la vida de la ciutat des de la xarxa . Fer d'ambaixadors de 
la ciutat en el seu lloc de residència. Granollers vila oberta al món. Volem formar part de les ciutats 
que comparteixen l'objectiu d'impulsar: Noves formes de governança. Noves solucions construïdes 
des de: la participació de la societat i el treball cooperatiu del món local. Final Deu reptes i un munt de 
propostes que estan descrites en el PAM. Però sobretot una voluntat: Escoltar. Parlar. Sumar. Amb les 
forces polítiques que esteu a l'hemicicle. Però molt especialment amb la ciutadania. Vivim en temps 
d'incerteses, en un context polític: poc propici, inestable, amb governs encallats tant a Catalunya com 
a Espanya. Governs que sovint no donen resposta als problemes reals de la ciutadania.  Massa 
eleccions en poc temps i accions de govern: difoses, vestides de permanent provisionalitat.

Com deia al final de la presentació del PAM: En un futur incert, la resposta està en la proximitat als 
governs locals ens ha tocat i ens tocarà: Suplir, sovint, aquelles funcions que no fan i haurien de fer 
els governs de l'Estat i de la Generalitat. Per garantir a la ciutadania: Els serveis que necessitem, els 
serveis que mereixem i ens toca també, defensar la qualitat de la democràcia. Construint des de baix 
al costat de la gent. És l'hora de les ciutats i especialment és hora de les ciutat com la nostra 
Granollers està preparada per generar oportunitats, assumir reptes, impulsar projectes imaginatius, 
novedosos, Sòlids que aporten solucions, il·lusions, confiança i esperança. Una ciutat millor per fer un 
país millor. N'estic convençut.

Gracies per la seva paciència obrim ara el torn d 'intervencions, endavant el partit popular. 
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Senyor Moya: Gracies sr. Alcalde i bona nit a totes i tots. Portem un any i mig immersos e il·lusionats 
en el projecte de millorar la ciutat de Granollers. Amb la gestió que s'està fent de la ciutat de 
Granollers no estem satisfets. Creiem que una millor Granollers es possible. Hi ha molt per fer encara 
en moltes àrees de la seva gestió pública. La ciutat de Granollers ha de seguir millorant, progressant, 
evolucionant amb la participació de tots. Dels  equips tècnics de l'Ajuntament, dels experts, dels veïns 
dels 16 barris de la ciutat, de les entitats de la ciutat i de la resta de grups polítics municipals. Aquesta 
ciutat necessita:  uns serveis d’excel·lència, de qualitat, eficients i eficaços, que es garanteixin les 
necessitats bàsiques de les persones, que s'aprofitin els recursos econòmics que tenim de la millor 
manera possible, que s'aprofitin els recursos i subvencions que ens ofereixen altres administracions, 
que es facin uns pressupostos socials i reals, que els  ciutadans que se sentin orgullosos de la seva 
ciutat, on es facin millors i efectives polítiques actives d 'ocupació, on hi hagi un equip de govern valent  
que no tingui por, que sigui participatiu i pregunti a la gent en que ha de millorar aquesta juntament 
cada dia, que sigui transparent i que rendeixi comptes de tot el que fa i en que es gasta el recursos de 
tots. Mai hem d'oblidar el perquè estem tots aquí,     i quan dic tots, dic tots, els 25 regidors que formen 
part d'aquest ajuntament: Seguir construint una ciutat, millorar la qualitat de vida dels nostres 
ciutadans, una gestió dels recursos de la forma més eficaç, donar un serveis de qualitat i 
d'excel·lència. Seguidament els hi exposarem  diferents valoracions, desitjos,  requeriments i 
necessitats que considerem  que s’han de fer per tal de millorar aquesta ciutat . 

Volem una Granollers on la prioritat sempre siguin les persones. En els últims anys estem patint a la 
nostra ciutat un crisi econòmica general que ha multiplicat les situacions de persones en atur i 
vulnerabilitat i exclusió social, arribant al llindar de la pobresa. Sempre hem de tenir com a prioritat en 
la nostra política municipal a les persones. Hem de mantenir el pla de xoc que ja tenim, però cal 
millorar-ho i ampliar-ho. Hem de cobrir les necessitats bàsiques de la població per garantir -lis una vida 
digna. Hem de fer moltes més campanyes informatives a la ciutadania, sobre l'accés als ajuts, 
beques, cursos de formació, ofertes de feina, etc, no es suficient  amb la publicació a la web 
municipal, al Granollers informa i a les xarxes socials, cal fer arribar informació a la gent, cal 
“empaperar” si fa falta Granollers perquè tothom s'assabenti. Creiem que cal incentivar el valor 
econòmic d’algunes ajudes i beques que són insuficients, cal fer una valoració entre tots del que 
necessita la gent  e incrementar les seves partides econòmiques .

Volem una Granollers participativa. Demanem uns pressupostos participatius pel 2016-2017. A curt 
termini l'equip de govern ens convidarà a tots els grups municipals a començar a fer propostes pels 
pressupostos 2017. Creiem que el pressupost de Granollers, no només ho han de decidir les 25 
persones que formen part del ple, Granollers és molt més que 25 persones, Granollers som 
aproximadament 60.101 persones. És per això que creiem que aquest any o a curt termini,  una part 
de la decisió dels pressupostos del 2017 ha de decidir-la també el poble de Granollers. Sens dubte, la 
decisió més important que pren un Ajuntament és l'elaboració i confecció dels seus Pressupostos 
Municipals. Amb ells es decideix com, on, quan i quant inverteix la ciutat els diners dels seus veïns i 
veïnes. En aquests moments la desafecció ciutadana sobre la política i els seus representants , és més 
important que mai donar passos des d'una democràcia representativa a la participativa. Cal obrir les 
decisions municipals a la participació dels veïns i veïnes i, d'aquesta forma, serem més eficaços en la 
gestió municipal. És per això que aquest grup municipal es posarà a fer feina perquè aquest 
ajuntament tingui en compte a les associacions de veïns, els empresaris, els comerciants, la gent de a 
peu, els nens. Tots sumem per decidir la Granollers que volem. Volem uns pressupostos participatius 
a Granollers i sinó els fan vostès, els hi diem, que seguirem sortint barri per barri com estem fent a 
preguntar que necessita la gent de la ciutat.

Volem una Granollers amb la màxima ocupació. Si bé les entitats locals manquen de competències 
directes per desenvolupar polítiques públiques relatives a la millora de l'ocupació i l'empleabilitat a les 
ciutats, aquestes matèries, per incidir directament en la qualitat de vida de les persones i per la 
demanda social, no poden resultar alienes als ajuntaments, en tant que són les administracions més 
properes a la ciutadania. Donada la situació econòmica de Granollers, amb 4.272 aturats registrats 
aquest AGOST 2016 és necessari incentivar l'activitat econòmica i generar ocupació urgentment. Els 
aturats són les nostres 4.272  raons per lluitar, ja que la millor política de benestar social és donar 
treball a tots els nostres ciutadans. Sabem que l'ajuntament no és una agència de col·locació, però si 
que disposa de certes capacitats, obligacions, deures i de certes “armes” per lluitar i ajudar a generar 
ocupació. No val dir com Ajuntament, això NO ES DE LA NOSTRA COMPETÈNCIA;;;; des d'aquest 
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grup municipal els demanem el compromís de lluitar pels ciutadans de Granollers que no tenen treball, 
per això li demanem urgentment noves iniciatives locals per promoure l 'ocupació en el municipi.

Parlem de persones, dels seus problemes i de com oferir-los solucions, no de sigles polítiques. 
Parlem sobre  propostes per millorar la qualitat de vida de 4.272 ciutadans aturats.

Tenim molta feina a fer en garantia juvenil. Tornem a ressaltar que sabent que tenim una persona 
treballant en el tema de la GARANTIA JUVENIL, de la qual ens la subvenciona la Generalitat de 
Catalunya tot un any,  creiem que caldrien més esforços per tal de fer arribar al jovent de Granollers el 
que es la GARANTIA JUVENIL. Que realment es  garantir que    el jovent de més de 16 anys i menys de 
25 anys (menors de 30 anys en cas de les persones joves amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%) que no treballen, ni estudien, ni segueixen una formació, rebin una oferta d’ocupació 
de qualitat, educació continua, formació com a aprenents o un període de pràctiques, en un termini de 
quatre mesos després d’haver acabat l’educació formal o quedar en situació de desocupació. 
Considerem que cal fer una nova campanya informativa a les escoles, instituts, centres cívics, 
biblioteques  i destinar-hi més recursos econòmics.

Aprofitem els recursos que ens dona la web de Granollers Mercat. Fa temps els hi vam proposar en el 
pla de xoc, el projecte de poder tenir concentrat en el portal de Granollers Mercat,  dos propostes que 
per nosaltres eren molt positives. 1) Una  secció en la que les empreses, pymes, universitats, 
associacions, entitats puguin oferir pràctiques professionals a la nostra població, no creuen?; puguin 
oferir i sol·licitar persones en practiques per les seves empreses. 2) Agrupar les ofertes de formació 
ocupacional dels sindicats CCOO i UGT, Pimec i la Cambra de comerç. Molta d'aquesta informació 
està en disposició  de l’ajuntament perquè els hi arriba via email, així que només seria copiar-la a la 
web o copiar-la en els mailings que envien. Creiem que es necessari,  senzill i factible i no suposa cap 
cost .

Volem una Granollers transparent, Requerim que aquest Ajuntament compleixi la Llei de 
Transparència. Segons la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern cita textualment en el seu preàmbul: «La transparència, l'accés a la informació 
pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política». Només 
quan l'acció dels responsables públics se sotmeten a escrutini, quan els ciutadans poden conèixer 
com es prenen les decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o sota quins criteris 
actuen les nostres institucions, podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics 
comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demanda participació dels poders 
públics. En aquest sentit, creiem que ha arribat el moment de dotar-nos d'aquest important i 
imprescindible instrument, de conformitat amb les competències que tenen els Ajuntaments així 
recollides en la Llei de règim de bases d'Administració local, com és l'elaboració d'una Ordenança 
Municipal que garanteixi la transparència en l 'actuació de l'Ajuntament de Granollers .

Voldria aprofitar, perquè tots vostès fessin memòria i recordessin un dilluns del 22 de desembre de 
2014, Granollers va rebre el SEGELL INFOPARTICIPA 2014, una certificació que atorga el Laboratori 
de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona i que reconeix les bones pràctiques 
de les webs d'alguns ajuntaments de Catalunya. L'Ajuntament de Granollers va rebre el segell que ho 
acreditava com complidor del 97% dels 41 indicadors utilitzats per mesurar la transparència 
informativa de la seva web municipal. Nosaltres en sentim molt orgullosos d'haver rebut aquest premi, 
de ser una administració transparent, però a dia d'avui ens qüestionem com es possible que haguem 
perdut l'empenta i haguem fet un retrocés en transparència. Nosaltres ens sorprèn bastant que a 20 de 
setembre de 2016 siguem menys transparents que fa dos anys. A dia d'avui el portal Infoparticipa 
http://mapainfoparticipa.com/index/mapa/ ens dona un índex de transparència de l'ajuntament de 
Granollers del 92,31%.  Compleix 48 dels 52 indicadors, però això no es veritat. Molts dels índexs 
estan inaccessibles i capats. No entenem, perquè no fem accessible tota la informació per rendir 
comptes a la ciutadania? Que hem d'amagar alguna cosa als ciutadans?

Volem una Granollers més informativa i comunicativa. Desitgem que la nostra ciutat sigui més 
informativa i més comunicativa.  Que es comuniqui als ciutadans el que passa a la ciutat no només a 
la web sinó al carrer, que es on està la gent, on viu la gent, on interactua la gent, on passen  les coses 
que fan gran aquesta ciutat. Els convidem a instal·lar    panells informatius    municipals en llocs 
estratègics de gran afluència de gent (escoles, centres cívics, centres d'atenció primaria, escoles 
bressol, davant de supermercats, etc) als 16 barris de Granollers, per tal de fer més accessible 
informació a la població sobre ajuts, subvencions, esdeveniments, formació, etc.
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Volem una Granollers amb una mobilitat sostenible. Demanem una mobilitat a la ciutat més 
sostenible. Una ciutat que tingui per objectiu promoure hàbits de mobilitat més sostenibles entre la 
ciutadania, que porti endavant mesures i polítiques públiques  per reduir l’impacte ambiental del 
transport motoritzat (com és la contaminació atmosfèrica i qualitat de l’aire de la ciutat, contaminació 
acústica) i sobre la qualitat de vida (sistema respiratori i cardiovascular ) tot estimulant l’ús dels mitjans 
de transport alternatius (a peu, en bicicleta...) per tal d’evitar el sedentarisme i la sinistralitat . Desitgem 
un model saludable que doni prioritat la qualitat de vida urbana i el benestar col·lectiu , un model de 
ciutat més verda, més confortable i menys contaminada. Justament del 16 al 22 de setembre es la 
setmana de la mobilitat sostenible. A Granollers organitzem algunes activitats,  però demanem que no 
només es promocioni durant aquesta setmana sinó a la resta dels 365 dies de l’any. Granollers forma 
part del pacte d’alcaldes i de la xarxa de ciutats i pobles per la sostenibilitat i és per això que hem de 
tenir un paper rellevant e important fent polítiques públiques sobre el tema. Demanem potenciar l'ús de 
l'autobús. Hi ha hores en els que els autobusos van totalment buits donant voltes per Granollers. 
Potenciem que els nens i joves agafin l’autobús per anar a estudiar. Podem fer campanyes sota el 
lema “Viatjo amb tu”, per donar a conèixer el servei de transport urbà adreçat als alumnes de les 
escoles de la ciutat. I perquè no?  I si potenciem un autobús que sigui GRANOLLERS SHOP , com fa 
La Roca Factory . Que la gent que ve de fora de Granollers baixi i vingui amb autobús a fer les seves 
compres o a sopar els caps de setmana. Els hi pot semblar agosarat, ridícul, però a vegades els petits 
canvis són els que fan grans canvis i grans coses 

Demanem més carrils bici. Potenciem el carril bici molt més a la ciutat.  Volem que sigui possible que 
els nostre fills puguin anar a l'escola des d'una punta de Granollers fins a un altre. Creiem que molta 
gent podria anar a treballar en bici més encara, als polígons, per la ciutat en bicicleta amb carrils bici 
transversals per tota la ciutat. Hauria de ser possible anar a Granollers en bicicleta pels 16 barris, des 
de Palou fins a Lledoner, des de la Font verda fins a Can Gili. Les inversions en carrils bici i el  foment 
de la bicicleta és una gran inversió de futur pel medi ambient i la qualitat de l'aire de la ciutat. Invertir 
en més carrils bici a la ciutat suposaria grans avantatges : 1º suposaria una millora per als ciclistes 
perquè trobarien un mitjà de transitar per la ciutat sense arriscar la vida ni entorpir el tràfic, sent un 
benefici col·lectiu. 2º Convidaria a que més persones utilitzin la bicicleta com a mitjà de transport per 
la ciutat,  buidant el tràfic i produint menys contaminació i menys problemes d'aparcament, la qual 
cosa és convenient per a tots els ciutadans. 3º  Utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport habitual 
suposa un bon estalvi del pressupost mensual dedicat al cotxe.  4º Bicicleta = salut = millorar qualitat 
vida = ciutadà més feliç.

Volem una Granollers accessible. El concepte d'accessibilitat fa referencia a aquell conjunt de 
característiques relacionades amb la mobilitat, la comunicació i la comprensió que han de tenir les 
ciutats i pobles –així com els seus serveis i equipaments- per ser utilitzables per totes les persones, i 
molt especialment per les que tenen més dificultats. Els 4 grans grups de persones amb dificultats 
d'accessibilitat per discapacitat són els següents: Discapacitat física / sensorial visual / sensorial 
auditiva / intel·lectual. La promoció de l’accessibilitat municipal és essencial per a la progressiva 
transformació dels espais, béns i serveis públics per millorar les condicions de vida de les persones 
amb discapacitat. Això augmenta la cohesió social, disminueix l'aïllament i augmenta el confort 
emocional. Volem treballadors públics formats en llenguatge de signes. En referencia a la discapacitat 
auditiva, seria increïble que alguns treballadors públics de cara a atendre als ciutadans poguessin 
estar formats en llenguatge en signes, per mantenir una mínima comunicació, per atendre a qualsevol 
persona sorda. Tenim el pla d'accessibilitat caducat. L’últim pla d’accessibilitat de la ciutat és de 1996, 
de fa 20 anys. La nova legislació i codi d’accessibilitat ens obliga com ajuntament a actualitzar els 
plans d’accessibilitat dels nostres municipis , així que els animem a que ho facin el més aviat possible i 
amb el màxim consens entre els diferents grups municipals. Els avisem que el 4/12/2017 és la data 
límit perquè els edificis i equipaments municipals estiguin adaptats. Aquest ajuntament ha de donar 
compliment a la legislació, tant nacional com a autonòmica,  igual que dur a terme el mandat de 
l'article 9 de la Convenció Internacional dels Drets de les persones amb discapacitat, en la qual 
s'estableixen els criteris d'Accessibilitat Universal sobre la base de la mobilitat, la comunicació i la 
comprensió. Queda un any i 3 mesos, fins al 4 de desembre de 2017, que és la data límit perquè el 
nostre ajuntament compleixi amb la normativa d'accessibilitat universal en:  Els espais públics 
urbanitzats, edificacions públiques,  els transports públics,  entorns, productes i serveis d'ús públic. 
Els convidem a que es donin la setmana que be una volta amb nosaltres per comprovar tot el que falta 
per fer  sobre el tema de l’accessibilitat als equipaments municipals. Un exemple de falta 
d'accessibilitat el tenim en l 'equipament esportiu de les pistes d’atletisme, on  es impossible pujar a les 
grades i anar al wc . No se si vostès han vist l'ultim spot publicitari del Seat León en el que un nen té 
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un amic invisible, doncs prego es fixin be el proper dia que el vegin, perquè en una de les imatges 
juga a les instal·lacions esportives d 'atletisme de Granollers, amb el seu pare i el seu amic invisible .

Doncs ara els hi demano que per un segon pensin que la seva mare anés en cadira de rodes, saben 
que passaria, que la seva mare veuria al seu fill des del cotxe o des del camp, perquè no podria 
veure'l jugar des de les grades amb el seu marit. Això es el passaria en el anunci, però també a la 
realitat de Granollers. Tenim parcs infantils no adaptats ni inclusius. Com vostès saben insistim molt 
en que Granollers pugui tenir parcs infantils accessibles e inclusius, que fomenti la igualtat 
d'oportunitats i generar consciencia entre els ciutadans. Creiem que jugar és  un dret de la infància tal 
i com especifica l’article 7 de la Declaració dels Drets del Nen de l’ONU de 1959: “El nen ha de gaudir 
plenament de jocs i recreacions, els quals han d'estar orientats cap a les finalitats perseguides per 
l'educació; la societat i les autoritats públiques s'esforçaran per promoure el gaudi d'aquest dret” i, per 
tant, els adults i administracions  públiques han de vetllar pel seu compliment. Granollers necessita 
jocs infantils d’integració, parcs infantils adaptats, en un entorn segur i accessible, que permeti que 
nens amb i sense discapacitat, puguin jugar junts. Sense gronxadors adaptats creiem que no hi haurà 
nens integrats. Estimat equip de govern, molts de vostès son pares i alguns a dia d’avui tenen nens 
petits, estic segur que han passat hores i dies als parcs infantils de Granollers  jugant, gaudint i rient 
amb els seus petits. Doncs ara els hi demano un favor, que tanquin tots els ulls un moment,...........ara 
imaginin vostès que són un pare i mare de Granollers que té un fill amb una  discapacitat física  e 
intel·lectual i que volen jugar , gaudir i riure amb el seu petit. No poden veritat? Perquè?  Perquè no hi 
ha cap lloc adaptat on fer-ho a Granollers. Els hi demano que es qüestionin que cada cop que ens 
diguin que “ ho estem estudiant “ sàpiguen que hi ha nens que cada dia, mes i cada any es van fent 
grans i deixen de ser bebès i nens . Els hi dic que aquests nens fa un any que podrien estar gaudint 
d’aquests parcs infantils. Deixin de dir estudiarem la vostra moció i fem realitat una necessitat que 
tenen els nostres nens i famílies. Tenim voreres no accessibles. Hem d’arreglar moltes voreres i pas 
de vianants per fer-los accessibles i millorar la mobilitat de tot el municipi de les persones amb 
mobilitat reduïda, amb carrets de bebès. Hi ha molts punts fins i tot que la rampa no es correcta.

Volem una Granollers neta i polida. Tenim queixes dels veïns sobre neteja als carrers. Com vostès 
saben  hi ha múltiples queixes veïnals sobre la neteja als carrers  als diferents 16 barris. Últimament 
com vostès saben els veïns del barri de la Font Verda els hi han expressat  queixes per la falta de 
neteja d’alguns dels seus carrers i del parc Puig de les Forques, amb la presencia de fins i tot rates. 
Preguem que es mantinguin en perfecte estat els carrers dels 16 barris de Granollers, els nostres 
carrers son la primera imatge que es dona de la ciutat als que venen a veure de fora. Cal netejar i 
desinfectar els pipi cans.  La recollida d'excrements en cada pipi can s'hauria de fer diàriament per la 
brigada de neteja. A més de la neteja rutinària, s'hauria de fer una desinfecció i desodoritzar de forma 
quinzenal. Calen més tasques de desinfecció i tractaments antiparasitaris que se sumen a la neteja 
rutinària i diària per garantir la salubritat ja que són un gran focus de bacteris .

Volem una Granollers que redueixi residus. Demanem que es facin campanyes per reduir els residus 
de les llars i comerços.  Des del 26 de març del 2012, el veïnat i els establiments comercials de la illa 
de vianants tenen més facilitats per poder separar els residus, ja que es va posar en el seu dia el nou 
model de recollida, de la illa de vianants fruit del nou contracte amb l 'empresa Urbaser. Però això no fa 
que la gent redueixi els residus a les seves llars als altres 16 barris que hi ha a Granollers. Hem de fer 
moltes més accions, hem de millorar i aconseguir no conformar-nos amb els índexs de recollida que 
tenim sinó que aconseguir aproximar-nos amb els estàndards i objectius que marca la UE del 50% de 
reciclatge de residus urbans. Molts materials que es llencen a les escombraries es poden tornar a 
utilitzar: es poden reciclar. Això comporta estalvi de primeres matèries i energia, així com una 
disminució de la quantitat d’escombraries i una major protecció de l’entorn. La recollida selectiva és la 
clau per resoldre part de la problemàtica que generen els residus i, tant les llars com els establiments 
de Granollers, tenen un paper cabdal en la separació dels residus que es generen a la ciutat i, per 
tant, en la millora del medi ambient. L’any 2015 vam aconseguir un 29,29 % de recollida selectiva molt 
per sota de l’objectiu europeu previst per a l’any 2020 de recollir el 50% dels residus de forma 
selectiva. Hem d'ensenyar tant a petits i grans que «menys residus es més». Cal fomentar la 
prevenció de residus  i la recollida selectiva. Hi ha moltes polítiques i accions públiques que no estem 
fent ni aprofitant subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat. Hem de fer campanyes 
distribuint  díptics, cartells, pancartes, cartes i imants a totes les llars de Granollers i s´han penjat 
cartells i pancartes per a la difusió general. Podem repartir bosses de roba per incentivar l´ús de 
bosses reutilitzables en comptes de les bosses de plàstic i un adhesiu de publicitat «no gràcies» per a 
les comunitats de veïns que ho creguin convenient per evitar la excessiva distribució de publicitat 
comercial. Aprofundim molt més amb el tema, es pot fer molt més del que es fa. Saben el que es Apilo 
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XII?  campanya de la Generalitat de Catalunya, per al foment de la recollida de piles i acumuladors.  
Quants  punts de recollida de piles usades tenim als equipaments municipals i deixalleries?. Saben 
que hi ha un servei del consorci de residus de deixalleries mòbils? És una servei que consisteix en un 
vehicle de recollida que visita diferents barris amb un calendari establert.  Saben que l’agencia de 
residus de la generalitat, posa a disposició dels ajuntaments, 2 eines de sensibilització gratuïta, amb 
dos inflables en el que els nens poden aprendre a reciclar saltant?  Una pregunta, quantes vegades 
hem demanat aquest recurs gratuït a Granollers en 5 anys? Hem de crear moltes més propostes i 
campanyes per reduir els residus tan a les llars com als comerços .

Volem una Granollers seguretat vial. Demanem que es revisin el manteniment dels semàfors que 
tenim a Granollers, alguns d’ells tenim els leds espatllats i com poden comprendre això es un perill. 
També demanem que es revisin l’ús de manipulació dels semàfors a diferents cruïlles que s’utilitza en 
certs horaris i representa que en casos puntuals  per tal de fomentar el transport públic, però que posa 
en perill en certs moments la seguretat vial dels veïns de Granollers com es queixen alguns veïns .

Volem una Granollers amb turisme de qualitat. Taula sectorial i Pla Estratègic turístic. El President del 
Gremi d’Hostalers del Vallès Oriental, Enric Gisbert, fa uns dies demanava a l’Ajuntament disposar 
d’una taula sectorial i municipal que treballés tots aquests aspectes, ja que hi ha molts mesos en els 
quals no disposem d’actes que aportin visitants a la ciutat i es necessari  disposar de propostes 
dinamitzadores de la ciutat en aquest àmbit. Veient que tenim una mancança per part del gremi 
hostaler, animem a l'ajuntament a que el mes aviat possible faci un pas endavant en l'elaboració d'un 
pla estratègic turístic i un impuls i creació de noves fires i esdeveniments amb aquest gremi. Creiem 
molt positiva la creació d'una taula sectorial de turisme en el que estiguin contemplats els diferents 
agents empresarials, hostalers, comerciants, empreses etc.

Turisme de bicicleta. I tornem a incidir en el tema de la bicicleta , els hi proposem  que s’impulsi el 
turisme en bicicleta, on Granollers sigui destinació turística. Impulsem unes rutes verdes en les que la 
gent es pugui moure per pobles de les rodalies fins a Granollers, aprofitem les estructures viaries per 
fer arribar a la gent fins a Granollers. Fa uns dies Granollers pedala  enviava un Tweed a l'Ajuntament 
en el que  proposava impulsar el turisme en bicicleta.  Doncs ja ho hem proposat, aprofitin 
subvencions que ofereix la UE per fer rutes verdes per Granollers . Moltes gracies

Sr. Alcalde: Moltes gràcies, te la paraula  la Maria Oliver  per la Cup, endavant.

Sra Oliver: Moltes gràcies, el temps és or, per tant, anirem una mica per feina. Els de la Cup som una 
mica observadors i en tot cas en agrada escoltar i hem de dir que hi ha coses que no entenem i no pas 
perquè siguem novells que també, no? que es el nostre primer estat de la ciutat sinó perquè observem 
grans contradiccions entre allò que se'ns intenta vendre i allò que s'està realitzant, per exemple, 
algunes reflexions a mode d'introducció, com es possible que una ciutat que forma part de la Xarxa de 
ciutats per la pau de les ciutats defensores dels drets humans busqui captar subvencions pel clúster 
del Motorolovis poderosíssim integrat per empreses com Siemens, Comediada, Copticosa totes elles 
relacionades tan en el disseny com la fabricació d'armament i material bèl·lic on amb Gestam que va 
ser denunciada a l'Argentina per organismes de drets humans com per exemple »las madres de la  
plaza de Mayo» o «Pereces Cibel» per tracta inhuma i vexatori respecte dels seus treballadors. Una 
altre pregunta que posem damunt a la taula, com es pot acollir i participar de l'assemblea general de 
ciutats pel clima mentre el seu Govern col·labora estretament en la industria del motor una de les 
principals causants del canvi climàtic?, com s'entén?, com es possible que una ciutat que es defineix 
com  vila groga es trobi entre els 50 municipis en més segregació escolar i governada per un equip 
que reconeix no fer diferencies entre escola publica i escola privada concertada; per últim, com es 
forma part de la xarxa de ciutat acollidores mentre algunes de les persones que arriben en cerca de 
refugi lògicament fugin també de la gana de la misèria de la injustícia es troba sense drets sense 
sostre, remenant contenidors a casa meva, a casa nostra; això em recorda molt aquella Barcelona del 
fòrum 2004 i evidentment he de parafrasejar el grandíssim antropòleg Manuel Delgado quan deia que 
Barcelona no es un model, es un estat, una mica semblant ens passa aquí a Granollers, es a dir 
entenem hi ha un cert matis de ciutat aparador en definitiva preocupada per un excés de maquillatge i 
per un excés de cada be en aquesta projecció exterior, però anem a pams, parlem de medi ambient 
aquest es el primer punt que posarem damunt la taula. 
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Tema residus, parlem de una irrisori això xifra que ja ho ha comentat el company del 30% de residus 
recollits malgrat que com apunta el regidor de medi ambient Albert Camps, el 90% del residus son 
reciclats evidentment sabem que a Matadepera fins i tot està ja al voltant del 91%, quines son les 
causes? diverses en primer lloc fixa una taxa igual per tothom independentment de si tens ingressos 
majors o menors o sobretot dels residus generats, en segon lloc entenem que una de les causes es 
entendre que la gestió de les escombraries com un negoci diguéssim lucratiu i per tant cedir aquest 
servei bàsic a mans privades d'una empresa infame en primer lloc que era Urbaser a mes director 
detingut pel tema del 3%, empresa implicada a l'operació Púnica propietat de Cese que ja sabeu 
propietari del qual es el gran Florentino Perez, però ja no tenim Urbaser ara tenim un procés llarg i 
recargolat que lògicament a caigut a mans d'un concurs anomenat, una empresa anomenada Talher 
S.A. que precisament pertany al grup Clece i que lògicament entre dins del entremat també de ACS 
per tant el nostre servei d'escombraries continua a mans de Florentino Perez i a sobre com alguns 
grups municipals han comentat la ciutat continua estan bruta sobretot a l'àrea mes perifèrica solucions 
n'hi ha?  i tant gestió directe el servei d'escombraries de residus i punt, aplicar el porta a porta a 
Alemanya per exemple des dels anys 80 a grans ciutats molt més grans que Granollers Turin i Milà, 
s'està fent amb un èxit extraordinari, mes solucions? tarifació general per generació, tant embrutes tan 
pagues. Parlem de la contaminació de l'aire? els index de contaminació son alarmats també s'ha dit, 
això està a ser un dels objectius a Granollers se una de les davanteres de les ciutats netes ? tenim uns 
index elevadíssims per sobre de partícules pm 10 de diòxid de nitrogen per sobre lògicament del que 
encomana la directiva europea que contamina principalment? i això ho sap tothom el motor i la 
industria paradoxa infinita potenciar el mon del motor quan paral·lelament s'està buscant la manera de 
nimba aquest maleit canvi climàtic i aquesta maleïda contaminació a Granollers, solucions? també ni 
ha,  el canvi climàtic, a veure si comencem a treballar-ho fermament reduir transit per la ronda sud, 
peatge gratuït C-33,  AP7 pel seu transit per Granollers, elaborar plans d'acció sobre tema 
inundacions, protegint boscos, habilitem mes zones arbrades i sobre tot em sembla que quelcom que 
pertoca de lògica aplastant si volem ser  coherents aturar definitivament el projecte director del circuit 
de Catalunya, i seguim parlem de participació parlem d'ètica i parlem de transparència, es obvi per tan 
no continuarem reafirmant aquest idea perquè crec es un fet constatable la Cup i el govern no 
entenem com a participació el un mateix concepte, es a dir, mentre que el PSC entén la participació 
que el verb participar es un verb que es conjuga en forma no de intercanvi de informació i es així com 
ho practica per a nosaltres la participació es un verb que es conjuga en clau de presa de decisions 
d'empoderament de dialèctica i en definitiva d'enriquiment mutu, per tant, que veiem en aquest sentit 
quan parlem de participació? un excés absolut de paternalisme, de control i de dirigisme i un exemple 
d'això ho trobem a les comissions informatives com son un pur tràmit burocràtic, la majoria 
hermètiques perquè quedi mes o menys informació dins d'aquelles quatre parets i mes a mes altament 
burocratitzades. 

Hem reclamat veritables polítiques participatives en temes com pressupostos, pla local contra el canvi 
climàtic, civisme, pla de xoc i res de res, por i mes por, suposo a perdre el control. I si parlem de 
política hem de parlar de compromís ètic, motiu pel qual em sembla un escàndol segurament 
vergonyant alguns dels salaris que hi ha dins del mateix consistori, el salari de l'alcalde els salaris 
dels regidors es vergonyant ja ho hem manifestat públicament tots els privilegis els quals els 25 
regidors i regidores estem sotmesos, carnets, entrades, etc, etc, em sembla del tot vergonyant 
denunciable i sobretot ja ho hem manifestat des de la primera vegada aquestes assignacions que 
estan sobredimensionades que rebem els grups municipals, proposta que la Cup a posat damunt de la 
taula reduint-los tots plegats un 33%,  d'això que? ho tindrem en compte en aquest codi ètic, 
diguéssim pels nous càrrecs electes senyor alcalde que ha comentat abans, i parlem d'educació tema 
apassionat, Granollers efectivament des de l'any 2008 calculin quants anys, porta la trista petjada de 
forma part del ranking de ciutats de Catalunya on tenim més segregació escolar, exemple la 
distribució de l'alumnat immigrant a les aules de la nostra ciutat, fa quatre dies va sortir que la mitjana 
de l'alumnat estranger immigrant a la nostra ciutat ronda d'un 15%, d'acord com pot ser que ens 
trobem a dins de les escoles públiques algunes que tinguin més del 50% algunes i mes del 40% altres 
de nens o nenes que son immigrades. S'ha encarregat un informe al Xavier Bonal, jo crec que no 
podria ser millor persona per fer un encàrrec d'aquest tipus que en faci un anàlisis una bona diagnosi 
de com està la segregació escolar a Granollers felicitats, i grandíssima noticia, però no pot esdevenir 
paper mullat i aquest es un risc dels estudis ja ho sabeu sinó s'acompanya de mesures valentes i 
agosarades que potenciïn la pública i que s'encaminin a eradicar d'una vegada per totes perquè des 
del 2008 estem  alertats a la guetització que vivim a la nostra ciutat i, algunes solucions ja es podrien 
haver començat a desenvolupar perquè Granollers no viu  exempt  d'altres experiències que passen 
pel mon català, per tant ens hem plantejat la zonificació? ens hem plantejat modificar criteris de 
matriculació per exemple?, hem de defensar la pública sense subterfugis vol dir que mai pots defensar 
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la pública potenciant la privada com es el conveni amb la universitat de Vic, i a mes a mes perquè 
volem afirmar que volem afavorir-la no podem dir que volem defensar la pública dient que volem 
treballar tant per la pública com per la privada, perquè efectivament la pública i la privada no parteixen 
del mateix bagatge i de les mateixes condicions de igualtat. Probablement ens haurem de plantejar 
tard o d'hora i segurament el Xavier Bonal en això ens apuntarà, hem de tractar amb el principi tant 
conservador i tant neoliberal que implica la llibertat de l'elecció de centre, es sabut i es demostrat i 
això ho sabem les persones que hem llegit alguna coseta sobre sociologia de l'educació que l'alumnat 
amb risc d'exclusió, amb risc educatiu te molt millor rendiment, obté millors resultats en aquelles 
escoles mes heterogènies on hi ha alumnat d'extracció econòmica mes afavorida, per tant lògicament 
trencar aquesta segregació es una manera de buscar com reforçar aquest col·lectiu de persones de 
jovent que està en situació de risc social en definitiva polítiques educatives per combatre per trencar 
aquest guetos que malauradament seguim vivint a Granollers. 

Seguint parlant de drets socials i parlem de convivència, parlar de dret i convivència implica parlar de 
mesures necessàries que fins i tot ha afirmat i amb això estem d'acord, senyor Alcalde, son del tot 
insuficients. Ja ho van dir en el seu dia el pla de xoc del 2016 ens va resultar insuficient, caràcter 
pal·liatiu sense estudi d'eficàcia i amb desigualtat de generar; i han solucions? també apuntem 
algunes, acompanyar el pla de xoc ho vam dir en el seu moment, d'un pla d'inclusió social, que 
incorpori plans de formació una borsa de treball per exemple gestionada directament per l'Ajuntament 
i mecanismes que potenciïn com també s'ha fet referencia des de l'alcaldia  a l'economia social i 
solidari, una fiscalitat més justa i progressiva que es veurà  com es concreta dins de les ordenances, 
un pla de convivències en comptes, de  modificacions d'ordenances de civisme, quan a la Llei 
d'habitatge el tema de la Llei del 24/2015, be bon seguiment bon treball també de la PAH i bon 
acompanyament si senyor, però en tot cas caldria major decisió, major incisió si voleu per exigir abans 
aquesta cessió obligatòria i pal·lià progressivament la necessitat d'aquesta emergència habitacional, i 
si parlem de treball no voldré repetir-me perquè lògicament estem d'acord, xifra repetida 4272, 
augment de l'atur i de les persones que no cobren cap subsidi, cert creixement de la precarietat i 
justament en aquells sectors on l'Ajuntament està posant més èmfasis, com  en turisme i en serveis i a 
més a més que es una xifra que crec que es important el 90% dels contractes han estat temporals, 
augmenten les ofertes a temps parcial, en practiques o autònoms i no ens hem oblidar que quan 
parlem de precarietat, estem parlant en clau de dona, és a dir no només som les que ens veiem 
abocades  ha acceptar feines de menys hores, i també ho fem amb condicions de cronificació d'atur, 
menció a banda i ho he de dir, perquè sinó rebento, mereix el treball de cures, absolutament 
invisibilitzat i gratuït que estem fem cada dia a cada moment les dones a cada casa en les quals 
habitem i que per tan això aquest treball invisibilitzat i gratuït es el que de fet sustenta aquest 
engranatge d'aquest sistema capitalista i patriarcal. Les polítiques municipals per activar l'ocupació 
laboral per tant son, a jutjar pels números que tenim damunt de la taula del tot insuficients, solucions? 
algunes també hem posat damunt de la taula, incorporar clàusules socials, ètiques i ambientals en els 
plecs de contractacions, progressiva municipalització als serveis bàsics, ho tornarem a repetir tantes 
vegades com sigui necessari, estudiar la possibilitat de internalitzar aquells serveis que en son bàsics 
per a la població, actitud proactiva també ho hem comentat i ho tornem a dir del Govern en els 
conflictes laborals, com per exemple que va succeir respecte al tema de la  neteja que es produeixen 
a casa nostra, no ens podem desentendre i s'ha de prendre partit responsablement per exigir sempre 
unes bones condicions de les persones que treballen per l'Ajuntament o a traves d'altres empreses 
que indirectament treballen per l'Ajuntament. Quan a plans de contractació quin acompanyament quin 
suport es dona  a les persones que treballen sis mesos en el pla de xoc?   se les acompanya? per a 
quantes d'aquestes persones del pla de xoc, aquestes 400 i escacs, 441, es una canal que faciliti la 
posterior inserció laboral? quantes d'elles les hem arrencat de la cronificació que suposa l'atur? 
parlem ja ens hem posicionat al respecte varies vegades i ho tornem a repetir . 

Cal avaluar l'impacte de genera de totes les polítiques municipal,s per eradicar paulatinament els 
macro masclismes que es veuen molt i sobre tot el micro masclismes que no es veuen. Cal una 
mirada global no parcel·lada, no fragmentada, no un pedaç, mirada global, això es el que per nosaltres 
es la transversalitat mes enllà de dipositar 18 mil euros en un estudi com es va fer del qual els 
resultats son perfectament previsibles, posem per exemple quan parlem d'aquesta mirada general, pla 
de xoc, cap avaluació d'impacte de genera, quins efectes pregunto si s'ha estudiat, quins efectes té la 
injecció d'un milió i mig d'euros entre els homes i les dones, contribueix a reduir així la desigualtat de 
genere o incrementa s'ha estudiat? en el PAM la qüestió de gènere es tracta de com un assumpte 
menor com un assumpte apart, fragmentat, per tant no es contempla com una qüestió transversal, pla 
d'igualtat, 2012, 2105 caducat i al calaix. Com es pot concedir llicencies per la festa major, per 
exemple, i això ho havíem de dir, per a frankfurts, que estan aquí al carrer major que llueixen 
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impunement publicitat sexista?; l'Ajuntament se'n deslliure d'aquest responsabilitat?; o cartells 
recents, per exemple, que si no no se si els heu vist d'un tal bananas deluxe? que es una discoteca 
que ostenta amb una noia pràcticament ensenyant totes les tetes que mostra imatges absolutament 
denigrant de les dones i que ens conviden a una nit de xapi xap, que s'ha fet al respecte? hi haurà 
impunitat? i molt més greu i això si que es veritat ho he de dir des del partit judicial de Granollers, per 
tant, no es responsabilitat de l'Ajuntament de Granollers, denega gaire be el 80% d'ordres 
d'allunyament de les sol·licitades per les dones, gaire be el 80% no es responsabilitat nostra, jo em 
pregunto l'Ajuntament hi ha fet alguna cosa al respecte? n'ha demanat explicacions? els jutjats de 
Granollers no ens corresponen però el CIR si, qui gestiona el CIR? nosaltres com està? col·lapsat. La 
desprotecció judicial, per una banda, sumada al col·lapse del CIR, deixa desemparades a víctimes de 
la violència de gènere i a més a més per aquí es imprescindible quan les dones pateixen aquest tipus 
de discriminació i de violència i s'atreveixen anar-ho denunciar en una vergonya magnànima que es 
trobin que evidentment han d'esperar un mes o dos per poder ser ateses, qui s'encarrega dels final 
d'aquestes dones? perquè probablement no tornaran, qui se'n responsabilitza d'això?. Reclamar per 
tant, que s'amplii la plantilla del CIR és absolutament obligatori i sobretot també un veritable 
compromís per part del Govern en la lluita per la igualtat efectiva entre homes i dones amb aquesta 
mirada transversal i amb la perspectiva que implica revisar totes les polítiques que passen pel 
consistori i vaig acabant, parlem de drets nacionals, permeteu-me també per frasejar si us agrada els 
de la Cup em sembla, el catedràtic de sociologia i urbanisme el sr. Manuel Castell quan diu: el perill 
avui en dia no es el conflicte que es quelcom socialment sa i estèticament creatiu, sinó la separació 
entre allò que es local i allò que es global i per tant la possibilitat de construir instruments globals 
desconnectats de la societats locals. 

Construint un país, construïm Granollers i viceversa, en una dialèctica constant entre allò local i allò 
nacional, com a realitats que s'imbriquen i es construeixen plegades, per tant defensar  també des de 
el consistori, una república catalana implica no ho perdin de vista defensar la ciutat de Granollers, 
mireu algunes dades, més de 17 mil granollerins van votar el 9N, totes les persones partidàries 
segurament de l'autodeterminació i del dret, si més no, a ser consultades. D'aquestes 14.600 i escacs 
van votar un doble si a la independència, més del 10.200 vots que va obtenir la força més votada  a 
les eleccions de l'Ajuntament de Granollers, per tant hi ha més persones que han votat el dret a decidir 
o en tot cas per posar les urnes que persones que van votar al partir que ens governa, la lectura es 
fàcil una amplia majoria està a favor de les consultes, i que fa el Govern de Granollers davant d'això? 
perquè es una realitat constatable no es política de ficció, que fa el seu alcalde al cap davant?, res o 
gaire be res, ni tant sols recolzar la moció que van presentar conjuntament 3 partits dels que estem 
aquí al consistori recolzats per Súmate Omnium i la ANC, això si maquillatge política de maquillatge, 
un band l`onze de setembre fabulós, fantàstic, el sr. Alcalde està a favor d'un referèndum amb una 
pregunta clara, feta amb seguretat jurídica des del respecte a totes les posicions i amb plenes 
garanties democràtiques, molt be sr. Alcalde, comenci per exigir els seus socis del PSC i del PSOE 
respecte de la voluntat de la gent de la nostra ciutat anims perquè en el fons això es el que nosaltres 
volem, ara be recordi que les lleis espanyoles heretades de la dictadura franquista neguen el dret a  la 
decisió de catalans i catalanes i  per això haurem de tirar pel dret perquè quan una llei es injusta allò 
correcta es desobeir-la, que diria Gandhi, i em sembla que no ho podríem negar mai i per tant no ens 
queda cap altre sortida per aquest referèndum que de veritat es el que ens agermana per la via de la 
unilateralitat a convocar un referèndum vinculant sobre l` independència i que cadascú s'expressi i 
que voti el que vulgui, posi'ns les urnes i nosaltres votarem allò que vulguem i no pas, perdoneu en 
aquest camí de la votació volen que Granollers sigui motor i en tot cas no volem que hi hagi pals  a les 
rodes o al neumàtic com dirien alguns altres, en definitiva i això ja anem tancant no mes paraules de 
cara a la galeria no mes política de perdó, com deia el lema del seu partit i en el qual estem al 100% 
d'acord sr. Mayo, fets no paraules, moltes gràcies.  

Sr. Alcalde: Te la paraula el portaveu de Ciutadans.

Sr. Carmany: Bona tarda a tots, gràcies Sr. Alcalde, aquest és el nostre primer debat de la ciutat com 
a grup amb representació en aquesta corporació. Nosaltres en el seu moment vam dir que anàvem a 
fer una oposició constructiva i és el que hem fet durant aquest primer any i és el que continuarem fent. 
Anem al gra. Les coses com són. No li veiem utilitat a aquest ple extraordinari. Aquest ple va molt bé 
perquè tots? maregem la perdiu? i perquè es llueixi l'equip de govern. Econòmica, ocupació i barris, 
com va dir  Virgili. La fortuna somriu als audaços?. I això és el que precisament fa falta a la nostra 
ciutat, més audàcia, més valentia senyor alcalde. Hem compartit amb vosaltres en reiterades ocasions 
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la nostra idea d'anar a la cerca de projectes i empreses que aconsegueixin atreure major prosperitat 
en forma de llocs de treball a la nostra ciutat. Hem de ser valents senyor alcalde i sortir al carrer, a la 
caça i captura d'oportunitats per als nostres ciutadans. Que Granollers deixi de ser una mera ciutat 
dormitori o un centre comercial a l'aire lliure els caps de setmana i poc més. No ens conformem amb 
aquest  13% d'atur aproximadament que tenim actualment a la nostra ciutat. Tenim una localització 
privilegiada. A mig camí de Barcelona i Girona, a prop de la costa i de la Roca Village, que és visitat 
massivament per turistes per realitzar les seves compres. I amb el Circuit de Montmeló al nostre 
mateix costat . Creiem que no sabem aprofitar aquestes fortaleses i veiem impassibles com localitats 
limítrofes han atret empreses que creant llocs de treball. En diverses ocasions hem proposat la urgent 
necessitat d'implementar un pla de dinamització de Granollers, en el qual participin tots els ens 
socials, des dels empresaris i comerciants a les associacions culturals i veïnals. Hem d'analitzar les 
nostres fortaleses i febleses, les nostres oportunitats i amenaces per coneixen ens millor a nosaltres 
mateixos i ser capaços de crear una marca i projectes forts que aconsegueixin atreure l'atenció dels 
emprenedors i empresaris. Construïm el Granollers del futur. Treballem junts i atraguem a les 
empreses. Implementem un departament comercial de Granollers, mostrem les nostres capacitats i 
avantatges. Igual que se surt al carrer i es va porta a porta per aconseguir el vot dels ciutadans, hem 
de fer el mateix amb les empreses perquè apostin per la nostra ciutat.

Oci. D'altra banda, senyor Alcalde, són molts els ciutadans que es queixen de la falta d'alternatives 
d'oci nocturn. Els caps de setmana una vegada que es tanquen els comerços, no hi ha suficient 
alternativa i la majoria dels nostres joves (i no tan joves) s'han d'anar a altres ciutats com Mataró o 
Barcelona. Granollers es converteix en una ciutat "apagada" després de fer el paper de centre 
comercial a l'aire lliure. Al llarg dels anys s'han anat tancant gradualment locals d'oci (pubs i 
discoteques) del centre de la nostra ciutat. No ens mal interpreti, veiem positiu que es preservi el 
descans dels veïns del centre i zones residencials, però, critiquem que no s'hagin buscat alternatives 
perquè els ciutadans no hagin d'agafar el cotxe i anar a altres municipis. Tinguem en compte també 
que aquest sector genera riquesa, en forma de llocs de treball e impostos. A més, seria un 
complement perfecte per la oferta de cultura i d'oci diürn que ofereix la ciutat els caps de setmana. 
Ens agradaria que aquest equip de govern realitzi un estudi per buscar una àrea propícia per instal·lar 
aquest tipus de propostes d'oci, així com incentius fiscals per atreure projectes i la possibilitat de l'ús 
de transport urbà per evitar que els ciutadans hagin d'utilitzar el seu cotxe per desplaçar-se. 
Contribuirem a la tranquil·litat dels pares, potenciarem una nova activitat econòmica, dinamitzarem la 
nit de Granollers, atraurem visitants d'altres municipis adjacents, disminuirem el nombre d'accidents 
de trànsit gràcies a autobusos llançadora i tot això, sense molestar el descans dels veïns. En 
conclusió, considerem que aquest tipus d'oci pot segmentar-se segons interessos i edats i evitar "la 
fugida massiva" una vegada s'han tancat els comerços.

Neteja i manteniment. D'altra banda, volem ressenyar un tema del qual hem rebut queixes i que, a 
més és tema d'actualitat en els mitjans locals, que és el de la neteja i manteniment de la via pública i 
equipaments municipals. Parcs com el de Torras i Villà denoten deixadesa , al manteniment de les 
seves instal·lacions  presenten en moltes ocasions brutícia acumulada de diversos dies; sent això 
especialment greu quan s'empitjora amb excrements de coloms a la zona de jocs infantils, així com, 
es pot també observar en "el pipí can". Aquestes circumstàncies són nota predominant en altres parcs 
com és el Parc del Puig dels Forques, en el qual ciutadans se'ns han queixat per l'aparició de rates. 
En conclusió, la neteja a la ciutat deixa molt a desitjar. S'ha ampliat el contracte amb l'empresa de 
neteja, i la brutícia segueix sent visible en barris com a Ponent, Tres Torres o Sant Miquel. També 
considerem que una ciutat com Granollers, capital de comarca, hauria de tenir un major nombre de 
contenidors d'escombraries soterrats per evitar les males olors, això milloraria la imatge i salubritat de 
la ciutat i evitaria que algunes persones es fiquin dins posant en risc la seva integritat física. També, 
preguem que es faci un estudi dels parcs infantils de la nostra ciutat i es faci tot el possible perquè 
nens amb mobilitat reduïda puguin jugar en ells i integrar-se així amb la resta de nens i nenes. També, 
en aquest sentit, és important que s'analitzi si compleixen les mesures de seguretat oportunes per 
evitar lesions; per exemple, el petit parc infantil que hi ha al final del carrer Equador de la Font Verda 
té el terra compost completament de grava de diverses grandàries el que podria suposar una lesió per 
caiguda per a nens i nenes de poca edat. Preguem que es faci complir i s'implementi al més aviat 
possible la nova ordenança referent a la enganxada de pòsters o adhesius en llocs públics o privats 
no habilitats per aquest efecte. Demanem que els partits polítics i associacions amb subvenció pública 
siguem els primers a donar exemple. L'incompliment d'aquesta normativa a més de danyar la imatge 
de la nostra ciutat suposa un cost en neteja que assumeixen tots els ciutadans. Si aconseguim 
disminuir la col·locació de cartells, pòsters i adhesius en llocs públics o privats no habilitats, 
segurament estalviem una suma interessant de diners.



431

Via publica. Preguem també que es faci un estudi de visibilitat dels passos de vianants sobretot al 
centre de la ciutat: carrer Navarra, Barcelona, Isabel de Villena, etc. llocs que hi ha passos de vianants 
ocults per contenidors de reciclatge o d'escombraries. Això és especialment important en els voltants 
de l'Escola Pia situada al carrer Barcelona, així com, del Cervetó. Hi ha veïns que ens han manifestat 
la seva preocupació davant el perill d'atropellament especialment a l'entrada i sortida dels escolars. 
Alguna cosa similar també està passant, en la Font Verda, amb el pas de vianants que hi ha 
semi-ocult en la cantonada del carrer Equador i Josep Umbert, en el qual ja hi ha hagut algun 
contratemps important; en aquesta cantonada s'hauria d'estudiar la possibilitat d'instal·lar un o dos 
semàfors o badens per limitar la velocitat dels vehicles o advertir amb senyals l'escassa visibilitat del 
pas de vianants. Els veïns també es queixen de l'alta velocitat a la qual circulen molts vehicles per la 
baixada del carrer Equador. Als ciutadans amb mobilitat reduïda els és molt difícil aparcar els caps de 
setmana a prop del centre a causa de l'escassetat de places reservades per a minusvàlids i, a més, 
les zones de càrrega i descàrrega a partir de les 20.00 són ràpidament ocupades. Proposem que a les 
zones de càrrega i descàrrega del Mercat de Sant Carles i a la zona al voltant de la Mútua del Carme 
siguin durant els caps de setmana places reservades per a persones de mobilitat reduïda. També 
demanem que s'arreglin voreres de la nostra ciutat, especialment al centre, que són difícilment 
transitables per aquest col·lectiu , així com per la gent gran i els que porten cotxets de nado.

Medi Ambient. El tema del Medi ambient ens preocupa molt. Som conscients que l'Ajuntament està 
fent esforços en aquest sentit i està prenent mesures per pal·liar l'alta contaminació ambiental, que és 
molt elevada, per la qual cosa sol·licitem que s'accelerin les actuacions pertinents el màxim possible. 
D'altra banda, en el ple de la setmana vinent presentarem una moció per fomentar l'adquisició de 
vehicles ecològics. Creiem que no és suficient la bonificació que s'aplica en l'impost de circulació i 
proposem una sèrie de mesures variades i completes en aquest sentit. La major barrera que tenen els 
ciutadans per  la compra d'aquest tipus de vehicles és la falta de punts de recarrega, per això, 
demanem que s'estudiï la possibilitat d'augmentar els mateixos a la nostra ciutat i que s'integrin en 
centres de treball i immobles. Seguint l'exemple d'altres ciutats espanyoles, proposem l'ús gratuït de la 
zona blava i verda pels vehicles més ecològics. Presentarem en el proper ple aquesta proposta d'una 
forma més detallada i sol·licitarem el suport del seu equip de govern .

Seguretat Ciutadana. Sabem que des de Seguretat Ciutadana s'està treballant per incorporar la policia 
de barri, cosa que veiem necessària, sobretot, per pal·liar la inseguretat que ens traslladen els veïns 
d'alguns barris com poden ser Sant Miquel, Congost o Ponent. Creiem que mentre no hi hagi policies 
de barri, s'haurien de reforçar aquestes àrees amb una major presència policial sobretot a partir de les 
22.00 de la nit i amb una major intensitat els caps de setmana. Per no comentar que cal reforçar i 
comprovar el bon funcionament del pivots de la zona peatonal del centre per evitar aquests allaus 
d'allunatges del últims dies.

Educació i sanitat. Hi ha una manca relacionada amb l'àmbit educatiu de Granollers del que volem 
posar especial atenció, ja que es tracta d'un tema que a per nosaltres és de vital importància, encara 
que sabem que no és competència directa d'aquest Ajuntament, creiem important posar-la damunt de 
la taula. Malgrat que les places amb necessitats educatives especials dels centres de primària 
requereixen continuïtat als centres d'educació secundària, no hi ha suficients places de UMEs (Unitats 
Mèdic Educatives), ni de USEEs (Unitats de Suport a l'Educació Especial), ni places amb suport 
psicopedagògic per  nens amb necessitats educatives especials. En el CSMIJ (Centre de Salut Mental 
Infanto juvenil) de Granollers hi ha aproximadament 260 nens en seguiment provinents dels 
ambulatoris de la ciutat . Malgrat l'obligatorietat de l'educació per  tots els nens, no existeixen tantes 
places amb suport educatiu als diferents centres de la ciutat. Per això, demanem que l'Ajuntament 
prengui les mesures oportunes per pal·liar aquesta situació. També hem comprovat els resultats 
obtinguts per l'Hospital de Granollers en el  Pla d'Enquestes de Satisfacció dels usuaris, referent a la 
hospitalització i la atenció a urgències. Una part considerable dels indicadors avaluats treuen 
qualificacions molt per sota de la mitjana de Catalunya. Sol·licitem que l'Ajuntament es posi en 
contacte amb la direcció de l'Hospital per saber si s'estan prenent mesures orientades a millorar la 
qualitat del servei, sobretot, d'aquells aspectes en els quals incidim.

Igualtat. Segons l'estudi "Coneixent la Ciutadania de Granollers: la realitat de les dones i dels homes", 
editat pel mateix Ajuntament de Granollers el passat mes de juliol: es detecten diferències 
significatives entre homes i dones en el plànol laboral. El 41,9% de les dones enquestades afirmen 
que la maternitat els ha suposat un perjudici en el seu desenvolupament professional, mentre que 
només el 17,7% dels homes fan la mateixa afirmació. El nostre grup municipal, fa uns mesos, va 
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proposar idees per incentivar la conciliació familiar a Granollers. C's es posa a la disposició d'aquest 
Ajuntament per recuperar aquestes propostes i col·laborar en tot el possible perquè Granollers sigui 
exemple de conciliació de la vida familiar i laboral, així com d'igualtat professional entre homes i 
dones. Som conscients, senyor Alcalde que les polítiques sanitàries, educatives, socials i en matèria 
de justícia, sovint estan fora de l'abast de les decisions d'aquesta càmera, però no hem d'oblidar que 
la funció de l'Ajuntament es vetllar perquè les necessitats dels seus ciutadans quedin cobertes .

Conclusió. Per acabar i com a conclusió, C's considera que el PSC ha fet coses molt positives per  
Granollers, però, com és evident, queda molt treball per fer. Després de la crisi econòmica en la qual 
hem vist limitats una gran quantitat dels nostres recursos, ara és el moment de ser valents i construir 
el Granollers del futur. No deixem que Granollers es converteixi en una ciutat dormitori més o un 
centre comercial a l'aire lliure els caps de setmana. Granollers té el deure a exercir el seu important 
paper com a capital de comarca i també té l'obligació de construir un projecte de futur per als seus 
ciutadans.
Tenim capacitat i recursos, només ens falta actitud. Anem per això. Moltes gràcies per la seva atenció.

 Alcalde:  Moltes gracies, per part d'Esquerra Republicana  endavant.

Sr. Mur: Moltes gracies sr. Alcalde, bon vespre a tothom, em sap greu, perquè sentiran diagnòstics 
molt semblants als que ja han escoltat  fins ara deixi'm començar amb una petita cosa divertida; en tot 
cas, sr. Alcalde, quan faci acords amb la ciutat de Tarragona faci'ls pel 2017, perquè, poder sense 
voler, a dit dos cops 2007 ens hem quedat una mica esparverats però de cara al futur (Alcalde: 
l'Alcalde no es perfecte, cosa que ja sabia), per altre banda em sap greu però no tinc cap frase celebre 
per començar, ni per acabar, però si el que tenim es un diagnosi el nostre diagnosi de la ciutat 
començarem per l'apartat mes d'urbanisme. 

Ha parlat de qualitat urbana, però Granollers continua sent la ciutat on la gent s'entrebanca caminat 
pels seus carrers i places , una ciutat que necessita un manteniment permanent d'espais que no fa 
massa temps que s'han inaugurat. Una ciutat on els plantejaments de futur es basen en remodelar 
coses del passat, com ara la plaça 11 de setembre, una plaça que es va reformar només fa 20 anys i 
que ara cal tornar a repensar. Les seves actuacions urbanístiques, des de fa anys, es basen en anar 
apedaçant la ciutat, a vegades amb més encert a vegades amb menys. Costa trobar algun argument 
que enllaci tots aquest pedaços, com també costa en 48.000. m2 de zona per vianants trobar bancs 
per seure (n'hi ha més que abans sense cap dubte , potser gràcies a la reflexió que grups com el 
nostre els hi van posar a sobre la taula fa temps, però tot i això creiem que son insuficients).  No cal 
que cerquem carrils per les bicicletes perquè vostès aposten per un altre model on cotxes i bicicletes 
comparteixin espais (esperem que aquesta opció no es transformi en un binomi vianants i bicicletes). 
Nosaltres pensem que aquesta decisió no ajudarà a dinamitzar l'ús de la bicicleta per manca de 
seguretat, una manca de seguretat que no només és de mobilitat sinó també per manca d'espais 
segurs on deixar les bicicletes. Està be fer passejades amb bicicleta, però nosaltres els hi llencem la 
proposta de pensar en l'ús de la bicicleta com a mitjà real de transport per anar a l'escola, a la feina. 
Tot plegat ens obliga a insistir que cal apostar per un urbanisme social que tingui per objectiu el 
benestar de les persones amb carrers ben il·luminats i on els parcs infantils no siguin recons de jocs 
de risc o espais substituïts per pipi cans?. Quan la ciutat, la pensem posant les persones al centre  el 
model urbanístic canvia segur.
   
Una de les característiques que veiem que defineix aquest primer any de mandat, és la seva 
incapacitat  per repensar el treball diari , per voler fer les coses d'una altra manera i sortir així de l'espai 
de confort en el qual estan instal·lats, duent a terme tant a la ciutat com a l'ajuntament una gestió força 
descolorida . La voluntat de repensar les coses o provar de fer-les d'una altra manera seria una bona 
forma de demostrar que es creuen que en política les coses es poden (i cal!) fer-les diferents. En tenim 
exemples en diversos àmbits, i ens agradaria destacar-ne alguns: En l'àmbit de la gestió interna de 
l'Ajuntament tenim diversos exemples, que hem anat posant a debat en aquest Plenari al llarg 
d'aquest primer any de mandat: poca capacitat d'iniciativa en qüestions laborals, especialment quan 
aquestes no els hi convenen, l'escassa voluntat de repensar tota l'estructura organitzativa de 
l'Ajuntament, tot i que pel que fa a l'estructura directiva si que la pensen, i molt. No dubtem en la 
necessitat de caps de servei, de reorganitzar les àrees, etc però creiem que també cal repensar 
l'estructura tècnica, els graus mitjos i els perfils administratius, les potes sobre les quals se sustenta 
tota Administració. I per a fer-ho, fa temps que els preguntem com està el tema de l'avaluació de llocs 
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de treball, tant necessària per aconseguir una bona gestió dels RRHH i per poder pensar l'Ajuntament 
des de la seva globalitat. Però de moment d'aquesta valoració no en sabem res, només que hi estant 
treballant, .sense tenir més concreció. També, en l'àmbit de la gestió de les empreses 
subcontractades, han demostrat poc interès per preocupar-se pels drets i les condicions laborals 
d'aquest personal, que consideren extern però que estan fent una feina que repercuteix directament 
en el dia a dia de l'ajuntament (neteja, per exemple): els drets dels treballadors/es de les empreses 
subcontractades també s'han de defensar i cal promoure bones condicions de treball i lluitar contra la 
precarietat laboral, dins i fora l'Ajuntament. Aprofitem per tornar a demanar i recordar que el nostre 
grup ha presentat un protocol per dur a terme una contractació pública socialment responsable, 
protocol que sembla ser vostès estan treballant, que ens volen fer una proposta, però de moment, de 
concret, res de res, com diria aquell el més calent és a l'aigüera. I finalment, més enllà de les 
responsabilitats directes i indirectes d'un consistori amb tots els treballadors i treballadores que hi 
presten serveis, creiem necessari demanar un altre model de fer política, un model més obert  és 
necessari, proper al ciutadà, compromès amb les seves necessitats i  atent a les seves demandes. I 
on es responguin públicament les preguntes que fa l'oposició, on la voluntat de transparència sigui un 
element clau. Potser ens caldria recordar a tots que ens cal treballar més des de la senzillesa, i la 
constatació que som responsables polítics i per tant , també servidors públics.  

Amb la seva aposta pel PDU del Circuit de Catalunya, hem entès quin tipus d'activitats estan decidits 
a impulsar per dinamitzar el desenvolupament econòmic. Un projecte com l`Espai Motor que xoca 
amb actuacions com les que s'ha anat fent a Can Cabanyes i als entorns agrícoles de Palou. La 
dificultat d'obrir negocis és un altre tema recurrent, no volem pas que es renuncia a cap normativa de 
seguretat, accessibilitat, etc. Però creiem que es pot aplicar certa flexibilitat que permeti posar en 
marxa un projecte fàcilment. Proposem un servei de dinamització de cooperatives (sabem que ens 
diran que ja ho fan, però creiem que no ho fan amb prou convenciment).
  
Som ciutat educadora, però no han estat capaços de desenvolupar un projecte de FP amb els centres 
de la ciutat i han cercat solucions privades / concertades a fora. Tenim una UGranollers anunciada , 
que aquest any no podrà obrir les seves portes per manca d'alumnat en els Graus Universitaris 
previstos; ara poden excusar-se amb els arguments que vulguin, el cas és que les expectatives que 
vostès havien previst s'han quedat molt lluny de la realitat. Hem presentat l'Escena Gran però ens hem 
carregat la possibilitat d'ampliar la biblioteca de can Pedrals, per contra, ens gastarem més de 
200.000 euros per encabir-hi despatxos. La ciutat té molts clubs esportius que triomfen en les seves 
respectives competicions, per això, hauríem de garantir que els espais d'entrenament fossin els 
adequats; creiem que cal un replantejament dels espai esportius per manca de disponibilitat en hores 
decents. El Palau Olímpic s'ha quedat petit (una altra mala visió de futur) amb un disseny amb cara i 
ulls hagués estat més rendible i aprofitable (exemple de coses en les que demostra que no hi ha visió 
de futur). 

La nostra ciutat, malauradament, no està exempta de famílies que ho passen malament, persones 
sense feina i per tant amb dificultats econòmiques, malgrat això vostès van desestimar la nostra 
proposta de dur a terme un pla estratègic d'acció social que ens permetés tenir una eina no tant de 
caràcter pal·liatiu (com ho son ara els plans de xoc) sinó per establir una diagnosi clara de la situació 
actual que permeti identificar la població de risc i ens faciliti planificar les millors actuacions a fer en 
cada cas a partir d'analitzar-ne  la viabilitat,  la simplicitat i aplicant una metodologia clara que ens 
permeti planificar accions a mig i llarg termini amb l'objectiu final de reduir les desigualtats a la nostra 
ciutat. No només no renunciem a l'elaboració d'aquest pla estratègic d'acció social, sinó a que més 
insistirem en que cada ajuda social que es dissenyi inclogui un pla de comunicació que defineixi 
clarament la difusió que se'n farà. Perquè massa sovint ens trobem amb ajudes que no s'esgoten 
perquè la informació no arriba a la ciutadania, com ens ha passat, per segon any consecutiu, amb les 
subvencions de l'IBI a famílies amb pocs recursos. Dels 100.000 € disponibles al 2016, s'han atorgat  
13.331,19 €. I parlant de temes socials ens agradaria saber que s'ha na fet de la taula d'acció social, 
una proposta del nostre grup, aprovada per unanimitat.

Sabem que quan parlem de participació estem en latituds diferents a vegades se'ns genera la 
curiositat de saber si el seu model de participació el defensen per convenciment o per por, por a 
descobrir que les propostes de la ciutadania no coincideixen amb la seva manera d'entendre i veure 
les coses. El nivell de participació en l'àmbit institucional dels ciutadans de Granollers és molt baix, el 
podríem qualificar d'inexistent, en part perquè Granollers ha tingut un govern que no creu en la 
participació activa dels ciutadans i ciutadanes. És el moment d'incrementar la implicació ciutadana, 
entesa com una eina de transformació, i més en aquests moments en què moltes vegades els 
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ciutadans veuen la política com una cosa llunyana. És necessari augmentar la participació, 
l'empoderament i la coresponsabilitat dels ciutadans de Granollers implicant-los en la presa de 
decisions responsables en tots els àmbits de la gestió pública. Partim del convenciment que són els 
veïns els que coneixen millor les necessitats del seu entorn més immediat. Creiem sincerament que hi 
ha una manca de cultura participativa i ho demostra la seva dinàmica a l'hora de convocar els 
diferents consells de participació, alguns dels quals han passat una legislatura sencera sense ser 
convocats. (esports, assessor urbanístic). Tot i això properament crearem el Consell de ciutat, 
recordem que ens van dir que el desenvolupament del pla director de participació  (el seu reglament) el 
duria a terme aquest consell, però ara sabem que aquesta tasca s'encarregarà a tècnics de la 
diputació, vostès donen sentit a aquella frase? qui dies passa anys empeny?. Tenim molts joves amb 
ganes de dir la seva, més enllà de la festa major, joves que també volem pensar com ha de ser la 
ciutat i que no troben els espais per fer-ho.

El seu ban de l'11S ens va sorprendre i alegra a l'hora, però ens intriguen les contraccions que vostè i 
el seu equip de govern mantenen  amb el seu propi partit. No posarem en dubte que per part seva hi 
hagués una reflexió sincera, malauradament la seva companya Núria Parlon el mateix dia anunciava 
que no volia a sentir a parlar de referèndums per la independència , entenem que el dret a decidir que 
vostè va defensar també ha d`incloure aquesta opció. Tenint en compte que la Sra Parlon s'ha 
postulat per liderar el seu partit no tenim cap esperança que malgrat el seu ban, si depèn del PSC, 
puguem arribar a decidir el nostre futur. A Granollers la ciutadania l'ha escollit com alcalde, però 
escolti també la resposta quan la pregunta ha estat quin tipus d'estat volien perquè la majoria van 
decidir que preferien un projecte d'un nou estat enfront d'altres propostes més o menys continuistes. 
Eleccions Generalitat: SI 15.448, NO 13.525, 
Sí/No* 3.262. Una altra dada, actualment dels 948 municipis de Catalunya 787 pertanyen a l'AMI  
Granollers no. Ja no és suficient reclamar diàleg amb aquells que sabem que no negociaran amb 
Catalunya, com ha fet l'Alcalde Mayoral al BAN d'enguany. El que tocava el passat onze de setembre 
era mullar-se i donar suport de manera clara al nostre Parlament en l'acompliment del mandat 
democràtic sorgit del 27S. Perquè el temps de la por ja fa molt que va quedar enrere. Perquè no 
podem seguir esperant sota la possibilitat d'un referèndum a l'escocesa o a la canadenca que sabem 
que mai arribarà. Doncs bé, senyor Mayoral, si de veritat defensa el dret de la ciutadania a expressar 
el seu desig i a decidir el seu futur, i creu que és possible resoldre els problemes polítics des de la 
política? (BAN), li proposem que organitzi una consulta popular per a que la els granollerins i 
granollerines decideixin si volen que la nostra ciutat se sumi a l'AMI i així participar de forma activa en 
el procés de construcció de la Nova República. De la mateixa manera que ja ho estan treballant 
ciutats com Barcelona, Badalona i Sabadell.  Nosaltres observem una ciutat immobilitzada per l'equip 
de Govern que any darrera any va reafirmant el seu estacament per tal de garantir que no son 
desplaçats del seu espai de confort. 

 Alcalde: Te la paraula el Sr. Sastre per Convergència i Unió de moment diguéssim...

Sr. Sastre: Bona nit, Alcalde, regidores, regidors, ciutadanes i ciutadans que avui ens acompanyeu. 
Vull començar, com sempre ho faig -ja que aquest és el meu 4t ple de l'estat de la ciutat on tinc el 
privilegi, perquè és un veritable privilegi representar els ciutadans, de parlar en nom d'aquest grup, 
agraint l'assistència de tots els qui avui ens acompanyeu. Sempre, però més en un moment en què 
persisteix aquest descrèdit de la política, és fantàstic tenir conciutadans mobilitzats i interessats en 
allò que debatem aquells qui tenim la responsabilitat de representar el conjunt dels granollerins i 
granollerines. Per vosaltres i per aquells qui ens segueixen des de casa, però també pels qui no ens 
segueixen ni ens seguiran en cap moment però que viuran i gaudiran de la ciutat millor que tenim el 
deure de construir i el bon futur de la qual depèn de la qualitat del debat polític que promourem, 
mirarem de fer una aportació positiva, constructiva alhora que honesta i crítica amb allò que és 
raonablement criticable. Esperem que la resta de grups de l'oposició col·laborin a aquesta finalitat, i 
que l'equip de govern, en especial l'alcalde, hi aportin una dosi sensata d'acceptació de la crítica 
raonable. Si no, podem caure en un frontó que ens restarà credibilitat a tots. Deia abans que és la 4a 
vegada que intervinc en aquest debat. La primera va ser el 2012, ja fa 4 anys, i la darrera, abans 
d'avui, el setembre de 2014. Han passat dos anys des d'aleshores, i han passat coses. Moltes. I han 
canviat coses. Moltes. I moltes altres no han canviat. D'ençà d'aquell setembre del 2014 algunes xifres 
a la nostra ciutat han canviat. En aquell moment parlàvem de més de 5600 aturats, 1600 dels quals ho 
eren des de feia més de 2 anys (i per tant havien perdut ja l'ajut). Avui ens trobem amb 4300 aturats, 
però 1300 encara de llarga durada. Una xifra que per tant no s'ha reduït significativament. Hi ha hagut 
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evolució des de les dades més negatives, dels anys 2012-13? Indiscutiblement. Ens podem donar per 
satisfets? De cap manera. Encara queden molt lluny dades com les de 2005, on teníem 2500 aturats a 
la ciutat, dels quals només 300 eren de llarga durada. Després ja parlarem més detalladament de com 
podem fer-hi front. D'ençà d'aquell setembre hem tingut un 9N, on van participar-hi 17.704 granollerins 
i granollerines, que malgrat les traves descomunals de l'estat espanyol -que persisteixen encara avui 
en forma de persecució judicial al President Mas i 3 consellers- i la negativa de crida a la participació 
per part d'aquest consistori, van manifestar la seva voluntat decidida de reclamar que aquest País 
pugues decidir el seu futur, independentment del seu sentit polític. Treballar per incrementar aquella 
participació sí que hagués estat predicar amb l'exemple de qui diu voler que aquest País voti què vol 
ser, més enllà de la retòrica dels seus bans de la Diada, senyor alcalde. Fets, no paraules.

D'ençà d'aquell setembre hem tingut unes eleccions municipals, el maig de 2015, que van atorgar-los 
una nova majoria absoluta per tal de poder desenvolupar el seu model de ciutat o, si més no, prendre 
les decisions en solitari sense que la ciutat s'enriqueixi de forma obligatòria amb la policromia que 
existeix en aquest consistori. Ha estat aquesta, però, la decisió de la ciutadania de Granollers, i no cal 
afegir-hi res més. D'aquí a breus moments parlaré de forma exclusiva de ciutat. D'ençà d'aquell 
setembre hem tingut unes eleccions al Parlament de Catalunya, el 27 de setembre de 2015, amb un 
caràcter plebiscitari que finalment va ser reconegut per totes les forces polítiques -fa 15 dies un 
regidor de C's tornava a llegir-ne els resultats en aquesta clau a la ràdio pública municipal- i que va 
constatar que, malgrat haver d'ampliar la majoria social en favor de la independència, existeix una 
majoria política per tirar endavant un procés que cada passa que fa constata més clarament el 
caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol. I d'ençà d'aquell setembre hem tingut no unes, sinó dues 
-dues!- eleccions a Corts espanyoles. I anem camí de les terceres, ja que persisteix un bloqueig polític 
i institucional a l'estat espanyol, barreja de l'immobilisme dels grans partits, de la negativa a 
reconèixer el dret a decidir del poble de Catalunya, i les mancances que manifesten les noves 
formacions polítiques, que per una banda exhibeixen una nul·la capacitat de pacte i per una altra una 
lleugeresa ideològica propi d'aquell qui no té principis de cap mena, més enllà de la catalanofòbia. 
Quin quadre que tenim. En aquest moment, més que mai, la regeneració política i institucional 
requereix d'un tractament de cèl·lules mare. I les cèl·lules mare d'aquesta societat, d'aquest teixit 
polític i institucional han de ser els Ajuntaments. Aquestes unitats que han fet de la proximitat amb la 
ciutadania i l'agilitat i flexibilitat d'actuació les senyes d'identitat que els han fet merèixer la credibilitat 
de la nostra societat. Malgrat algú, el Govern de l'estat, hagi intentat culpar-los de la mala gestió 
econòmica i s'hagi obsessionat en retallar-los competències. Nosaltres som l'embrió de la nova 
política, i no els xamans i il·luminats diversos que ens apareixen cada dia amb discursos tronats i 
populistes. Aquesta política, al nostre parer, s'ha d'exercir des de dues vessants: l'excel·lència en la 
gestió diària dels serveis públics de l'Ajuntament i des de l'ambició en la visió i la planificació a llarg 
termini dels objectius de ciutat. Excel·lència i ambició. No són dos elements menors. Fent l'anàlisi en 
aquestes dues claus, què ens trobem a Granollers? 

Parlar d'excel·lència ens porta a valorar la gestió diària. La posada a punt de la ciutat, que en realitat 
és una quimera, una pastanaga, perquè mai s'acaba de posar a punt una ciutat, i menys una com 
Granollers. En aquest sentit tenim un primer repte important: la neteja. Comença a ser una cançó molt 
repetida les queixes de granollerines i granollerins pel que fa a la manca de neteja de diversos punts 
de la ciutat. Queixes fonamentades, perquè des d'aquest grup (que no es limita  només als 4 regidors), 
que viu diàriament la ciutat, s'ha verificat una certa deixadesa en carrers i places, en punts de recollida 
de deixalles i parcs i zones verdes de la ciutat. Aquestes escenes no es poden acceptar de cap de les 
maneres. Els veïns i veïnes d'aquesta ciutat paguen molts impostos com per poder exigir una 
excel·lència en el servei de neteja que ara mateix no se'ls està oferint. Al nostre entendre, calen dos 
elements: primer de tot, l'aprovació definitiva del nou contracte de neteja. Un contracte que va amb 
molt d'endarreriment, ja sabem que en bona part per les dificultats administratives de la contractació, 
però que pensem des d'aquest grup que no solucionarà part de les problemàtiques actuals. Però sí 
que ens situarà, i aquest és el segon element, en un escenari on volem exercir, conjuntament amb la 
resta de grups i el govern, un paper de seguiment de l'execució diària, i d'inici d'un treball conjunt de 
disseny de futurs contractes. En aquest punt, quan parlem del manteniment de la ciutat, també cal 
posar sobre la taula una reflexió sobre la Unitat Operativa de Serveis, la UOS, més popularment 
coneguda com la Brigada. Un cos de l'Ajuntament que ha anat perdent múscul amb els anys, i la 
causa, o la conseqüència, han estat les externalitzacions de diferents serveis que abans gestionava la 
Brigada. En política, les coses es poden suprimir de dues maneres: liquidant-les o deixant-les morir. 
En aquest sentit, tot ens fa pensar que la UOS fa molt de temps que se està deixant morir, cosa 
paradoxal si es té en compte l'equipament del Coll de la Manya que es va construir fa uns anys. Ens 
agradaria sentir amb claredat quina és la posició del govern municipal pel que fa a la Brigada. Una 
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feina de manteniment a nivell de pavimentació i d'arranjament de voreres que valorem, però on 
demanem afegir un pla d'eliminació de barreres arquitectòniques i no oblidar reformes més 
substancials com les de dos punts importants de la ciutat: la plaça Barangé, que sembla que ha 
quedat al calaix, i la plaça del Lledoner. Parlar d'excel·lència ens porta a ser també més exigents en 
matèria de seguretat. Recordo bé la trobada, el mes de novembre de l'any 2015, amb alguns botiguers 
del carrer Santa Anna i Sant Roc on em van traslladar el neguit per la vulnerabilitat del comerç del 
centre de la ciutat a robatoris mitjançant el mètode de l'allunatge, o de l'encastament, desconec quin 
és el terme més adient. Al ple d'aquell mateix mes, des d'aquest grup, vam traslladar la petició que els 
pivots que impedeixen el pas de vehicles a l'illa de vianants restessin aixecats totes les nits, per evitar 
possibles maldecaps. Vostè mateix, senyor alcalde, em va respondre que ja treballaven amb els 
botiguers per generar històries compartides?. Doncs bé, 10 mesos més tard, la història compartida 
que tenim amb una perfumeria del carrer Anselm Clave és la de dos robatoris en els darrers  45 dies, a 
conseqüència d'un pivot del carrer Príncep de Viana que fa setmanes que està abaixat. 

De la mateixa manera, i aquesta és una demanda que ens arriba de diferents barris de la ciutat, cal 
anar revisant, i ens consta que ja s'està fent aquesta feina, l'enllumenat en diferents carrers de la 
ciutat on es generen algunes zones fosques, o insuficientment il·luminades. Esperem que se 
n'apreciïn els resultats per part de la ciutadania. Més exigència, doncs, per garantir la seguretat de 
comerços i vianants. Parlar d'excel·lència fa que ens trobem mancances en participació ciutadana. Ho 
hem dit infinites vegades, però no deixa de ser un argument lògic: tenen una majoria absoluta que els 
permet actuar de forma unilateral?, vostès afirmen que van construir el seu programa electoral en 
col·laboració amb els ciutadans i les ciutadanes, i que governen en constant diàleg amb els veïns. No 
ho discutim. Però això, ja em perdonaran, no és el que en la governança moderna es coneix com a 
participació ciutadana?, si no una implicació real, diària, pautada, constant, reglamentada i efectiva de 
les persones que viuen en aquesta ciutat en la presa de decisions que tenen lloc en aquestes parets. 
La participació ciutadana, tal com els hi plantegem, no només aquest grup, si no molts altres grups 
d'aquest Ajuntament, és garantista pel ciutadà. Quan demanem uns pressupostos participatius, el que 
estem demanant és que se cedeixi protagonisme a la ciutadania -i no només des de l'equip de govern, 
també des dels grups de la minoria-, que es confiï en mecanisme democràtics i en el bon criteri del 
ciutadà, i que es posi llum i taquígrafs a la intervenció de ciutadans i ciutadanes en la seva presa de 
decisions. Les converses informals amb l'alcalde o els regidors són essencials per copsar el pols que 
permet un bon govern. Un procés participatiu és una garantia per la governança transparent. En 
aquest mateix sentit tenim davant nostre una oportunitat important per millorar sensiblement els 
elements de participació, que és el Consell de Ciutat. Un Consell que previsiblement esperem que se 
n'aprovin els membres aquest mes de setembre per tal de ser operatiu ben aviat. Vetllarem des del 
primer moment per a que el Consell de Ciutat sigui un òrgan dinàmic, executiu en el sentit ampli de la 
paraula i que sigui el veritable motor de la participació ciutadana a Granollers. Una tasca que haurà 
d'assumir és redactar el Reglament de Participació Ciutadana, no és poca cosa. Observant 
l'experiència de funcionament d'òrgans homòlegs a ciutats com Vic o Sant Cugat, aquesta pot ser una 
de les seves grans potencialitats. O bé d'un nou Reglament Orgànic Municipal, un nou ROM, que ens 
ajudi a fer, pel que fa al funcionament intern d'aquest consistori un pas més enllà en la implicació de la 
gent d'aquesta ciutat i en la transparència dels nostres mecanismes de decisió. Un nou ROM que ja 
havíem de començar a dissenyar el passat mandat -recordo que el meu primer article el 2012 com a 
regidor d'aquesta casa es titulava ROM cremat?-  i que per una cosa o l'altra s'ha anat posposant fins 
arribar al dia d'avui. Des d'aquest grup, alcalde, l'emplacem a convocar els grups municipals aquesta 
mateixa tardor per tal de començar la feina de redacció d'un nou ROM. Aquests dos elements, Consell 
de Ciutat i nou ROM també ens han d'ajudar a posar sobre la taula el debat de tots els consells i 
òrgans diversos que cada cartipàs designem i que posteriorment, i en aquest any de mandat que ja 
portem ha tornat a passar, o bé no es reuneixen mai, o bé gairebé no es reuneixen mai, o bé es 
reuneixen de forma insuficient, o bé quan es reuneixen no esdevenen òrgans participatius sinó 
purament informatius. Algun dia ens ho haurem de replantejar. Aquí els ho deixem.

I parlar d'ambició ens porta a alçar més la mirada, a dibuixar un traç més gruixut, a mirar més enllà, 
amb valentia. Que ningú pensi que m'he oblidat de tots aquells qui pateixen la crisi econòmica, de 
totes aquelles famílies que ho estan passant malament. Però hem repetit moltes vegades que al 
nostre entendre, la gestió d'aquesta situació cal entomar-la principalment com un element estratègic, 
que és la dinamització econòmica de la ciutat, anant més enllà de l'efecte curt terminis ta dels plans 
de xoc. Hem repetit fins a no poder més que hem d'anar transformant aquests plans per que no tan 
sols donin respostes als problemes d'avui, sinó que l`aspiració ha de ser, mitjançant la creació de 
llocs de treball de qualitat, evitar una crisi de demà que encara no ha existit.
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Vam votar negativament als pressupostos de 2016 precisament perquè, al nostre parer, no s'atenia 
prou aquest repte de ciutat. Perquè no ens satisfeien les polítiques d'estímul de la creació d'ocupació, 
de suport a les empreses i als emprenedors. Aquesta és i serà una de les lluites d'aquest grup, només 
cal recordar les xifres d`atur que abans esmentàvem. Unes xifres que podem complementar, o 
ampliar. Al mateix temps que les xifres de creació de llocs de treball per compte aliè es recuperen 
sensiblement, i les afiliacions augmenten un 5,67% a la comarca, gairebé no ho fan les que impliquen 
l'autoocupació, fonamentalment els autònoms, que continuen patint més directament la volatilitat del 
mercat i només pugen un 0,36% al darrer any. Cal, per tant, un disseny de polítiques efectiu amb 
aquest col·lectiu que, per la seva condició d'ase dels cops, ja han estat qualificats com a superhomes i 
super dones. L'administració local, l'Ajuntament, és un ecosistema propici per a la creació de la 
confiança i la supressió d'incerteses que dificulten la seva tasca. Cal, però, voluntat política, partides 
econòmiques i agilitat administrativa, que es concreta en la implantació efectiva de la finestreta única. 
Unes xifres que, com abans ja esmentava, varien poc pel que fa als aturats de llarga durada. Des 
d'aquest grup hem anat fent propostes als successius plans de xoc per incorporar partides d'estímul a 
la contractació d'aquest grup d'aturats, que no han estat reeixides, que no s'han esgotat. Ni amb ajuts 
les empreses es decideixen a afrontar aquestes contractacions. Haurem de ser creatius a l'hora de 
donar sortida a un segment que s'ha multiplicat per 4 en els darrers 10 anys i que no trobem la manera 
de reduir de manera sostinguda.  I unes xifres del mercat de treball que també, si s'analitzen més 
àmpliament i detallada, ens diuen que l'ocupació generada entre sectors és desigual. El sector serveis 
creix molt més que no pas la indústria, i ja no parlem de l'agricultura. Aquest últim element ens hauria 
de conduir a una reflexió profunda tenint en compte que disposem d'una zona eminentment rural, com 
és Palou, que disposa d'un Pla Estratègic propi. I pel que fa a les altres dues xifres, i més enllà d'una 
possible precarització que sovint es pot vincular amb el sector serveis, sí que crida l'atenció que no 
ens puguin satisfer gens els llocs de treball generats al voltant de la indústria. Aquí, com a Ajuntament 
també podem actuar-hi: en primer lloc, millorant els serveis als polígons industrials de la ciutat, 
aspecte en el què s'han anat fent millores els darrers anys, i en segon terme, amb un pla de 
reindustrialització de la ciutat, que ens permeti captar inversions d'elevat valor afegit i reomplir els 
espais buits que la crisi ha anat deixant en aquests mateixos polígons. En aquest aspecte, 
especialment, disposem d'un Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya que ens ha de permetre 
captar aquestes inversions lligades a un sector concret, el del motor, entès amb la màxima amplitud i 
modernitat. Un PDU que simplement posa les bases per poder explorar el creixement en aquest àmbit. 
A les diferents administracions ens toca ara fer que aquest creixement sigui reeixit i sostenible 
mediambientalment. El paper a jugar no s'acabava amb el disseny del Pla. Continua ara i en els 
propers anys. I de pas ens permetrà deixar de viure d'esquenes a una infraestructura de País de la 
que fins ara no ens hem sabut fer nostra com a ciutat. Parlar d'ambició és reconèixer que tenim un 
problema amb el comerç, que ha estat no només un sector econòmic potent sinó un dels elements 
distintius de ciutat que ens han identificat històricament. El comerç local s'està veient substituït per les 
grans franquícies, i el retrat comercial de la ciutat s'està desdibuixant i afeblint. Tenim un Pla 
Estratègic de Comerç a Granollers? Sí. Està donant els resultats esperats? Està clar que no. Cal 
doncs, dissenyar-ne un de nou tenint en compte també els canvis que ha experimentat la ciutat en els 
darrers anys, especialment en el tema de mobilitat. Tenim tota una sèrie d'elements de ciutat que 
l'Ajuntament gestiona discrecionalment: posem-los al servei del model que volem aplicar. Crec que 
aquí serà fàcil posar-nos d'acord tots plegats. Fem-ho.

I finalment, parlar d'ambició és parlar d'educació, parlar de formació. El passat mes de març se 
signava un conveni entre l'Ajuntament i la Universitat de Vic per tal d'implantar a Granollers dos graus 
universitaris i un cicle formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat en format dual. Aquest fet 
suposava, per l'equip de govern, convertir Granollers en «ciutat universitària». Vam valorar molt 
positivament el que implica el fet que una universitat com la de Vic deslocalitzi? alguns dels seus 
estudis a Granollers però també de forma prudent el fet que, de la mateixa manera que una flor no fa 
estiu, dos graus no ens converteixen en ciutat universitària. Sempre que hem pensat en aquest fet ha 
estat pensant en la gran oportunitat que vam deixar passar fa anys, quan es va configurar el mapa 
universitari al nostre País. Sense renunciar-hi, ara anem tard. Aquest juliol hem rebut una segona 
notícia, que és que de moment els dos graus universitaris no es faran a Granollers per falta de 
demanda, però no així el cicle formatiu. Aquest sí que es farà. Per aquí, al nostre entendre, passa 
l'aposta estratègica formativa de la ciutat: per la Formació Professional. En un moment en què el 
mercat laboral no pot incorporar tots els titulats universitaris, hem de bascular cap a la FP, i 
especialment en el seu format Dual. Una branca formativa amb una taxa de fracàs baixíssima i amb 
una inserció laboral molt alta. El Projecte Baula, vinculat al Pla Estratègic, va en aquesta bona línia i 
per tant hi hem de seguir treballant de forma insistent. Més lluny queden, de moment altres projectes 
ambiciosos com el cobriment de la via, que aquest grup creu que hem de repensar conjuntament amb 
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visió estratègica de cara a un horitzó de 15 anys, sense haver de caure simplement en l'espera de la 
recuperació d'un mercat immobiliari que el que pot passar és que acabi degenerant en una segona 
bombolla. És, per tant, repeteixo, en aquesta voluntat de gestionar la ciutat des de l'excel·lència i 
planificar-la amb ambició que trobaran sempre a aquest grup. A això ens vam comprometre amb els 
ciutadans fa poc més d'un any. El nostre únic motor.

Alcalde: A continuació te la paraula el Sr Terrades.

Sr. Terrades: Gracies Alcalde bona nit,a tots i a totes jo crec que en aquest ple del debat dels estat de 
la ciutat, hi ha hagut dos tipus de intervencions aquells grups municipals que no els hi agrada res, del 
que ha fet el Govern i s'ha notat fins i tot en el to d'algunes de les intervencions, i després alguna 
intervenció que des de la critica legitima, que  no podria ser d'una l'altra manera perquè tenim visions 
a vegades no coincidents, diferents de la ciutat i de la gestió. D'aquest critica legitima han apuntat 
alguns elements de reflexió interessats, no ha estat només un grup municipal, sinó alguns altres 
parlen d'ambició d'excel·lència de dinamització de la ciutat que jo crec que permet buscar i trobar 
diferents temes estratègics de la ciutat, doncs marcs de reflexió des de la visió del Govern i des de la 
critica dels grups de l'oposició, per intentar arribar a acords de ciutat que permetin tirar endavant 
alguns dels temes que s'han plantejat. Jo ja entén que els grups municipals no els ha interessat en 
general quasi be cap, la intervenció de l'Alcalde de Granollers apuntant deu línies estratègiques i 
sense entrar a criticar alguns dels aspectes, no fos cas que magnifiquessin la posició del Govern i la 
feina que fa el Govern. Jo crec que humilitat que es ben rebuda, ben acceptada per una amplia 
majoria de granollerins i granollerines ; els hi deia en el debat de la investidura de l 'Alcalde Mayoral ara 
fa una miqueta mes d'un anys, que el grup socialista o grup municipal dels socialista, manifestava que 
Granollers el que necessita es un Govern solid en vista del que passa en altres nivells d'administració; 
cosa que no sabíem ara fa un any i mig que passaria. Que Granollers necessitava un Govern solid que 
teixís acords amb la majoria de grups, si pot ser amb tots d'aquest hemicicle, es a dir de grups 
municipals per tant primer en vostès, però també amb la societat civil, les entitats socials, 
econòmiques, culturals, esportives com jo crec que aquest Govern quan ha estat presidit per l'Alcalde 
Mayoral   ha fet,a més a més ha estat reconegut per la majoris de ciutadans i ciutadanes, també els 
deia que exercirien la majoria que granollerins i granollerines ens va atorgar amb modèstia i diàleg, 
però sense renuncia als trets essencials del programa de Govern que va rebre el suport democràtic 
majoritari àmpliament majoritari, no si val dir parlar del vot de democràcia només quan interessa, i 
quan no interessa oblidar-nos del concepte, i tenim la responsabilitat de Govern i l'exercim. Seguirem 
treballant per una ciutat que està en renovació constant, per una ciutat que sabem i volem des del 
programa de Govern que està a més penjat a la pagina web de l'Ajuntament, parlàvem de 
transparència després m'hi referiré per tal de cercar també aquest acció de Govern de l'Alcalde 
Mayoral l'equilibri social a la ciutat perquè per nosaltres la cohesió és el valor més preuat volem una 
ciutat amb valor que sigui socialment justa que sigui creativa que busqui les seves oportunitats 
econòmiques i que estigui al capdavant de les polítiques de sostenibilitat, amb referiré a 6 temes no 
als 10 que parla l'Alcalde a 6 temes que a mi em sembla que entrant en ells perquè jo també vull posar 
amb valor l'acció de Govern, al mateix temps contestarà algunes de les qüestions que els grups 
municipals que han intervingut fins ara han plantejat i que en tot cas ja em perdonaran vostès que en 
aquells temes que no pugui entrar-hi no per voluntat de no fer-ho ara en els cinc minuts restants 
intentaré, a la segona intervenció, doncs entrar també en aquell que m'hagui pogut deixar.

Parlàvem de creativitat i dinamització econòmica a la ciutat, una de les intervencions a anat per aquí 
el portaveu del grup de ciutadans, també el del partit demòcrata, dels demòcrates, no sé si seran 
catalans, europeus o tots junts, parlaven d'això no? miri, jo crec que hi han tres temes que entren 
directament dins de l'acció de Govern, que toquen aquestes qüestions: Roca Umbert, en aquests 
propers anys fins l'any 2019 que es quan aquest equip de Govern te responsabilitats de Govern a 
l'Ajuntament, el maig del 2019 ens presentarem una altre vegada a unes eleccions municipals, perquè 
els ciutadans validin o treguin majories i Governs. Nosaltres reforçarem el centre de Roca Umbert la 
fabrica de les Arts amb l'objectiu de consolidar-lo com un centre de captació de talent de creació, 
també de captació d'esdeveniments en l'àmbit de la cultura però també de la innovació la creativitat en 
el sector audiovisual, amb quin objectiu? bàsicament perquè creiem que es un instrument real per el 
desenvolupament econòmic de la ciutat, es ha dir l'equipament com a tal a de ser una eina també per 
generar llocs de treballs a la ciutat per projecció de la pròpia ciutat, i també dels creadors i dels 
emprenedors i emprenedores que en aquests moments ja tenen la seva residencia en aquest àmbit de 
la ciutat, però volem que Roca Umbert s'integri en el conjunt de la ciutat, hi ha un projecte d'aquí al 
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2019 urbanitzar aquell carrer per obrir-lo perquè sigui un carrer més de la ciutat perquè jo crec que 
l'objectiu no es només Roca Umbert es que tot aquest àmbit de la ciutat siguem capaços de crear un 
barri cultural i l 'activitat digital al seu entorn.  

Un altre dels temes que entra directament en algunes de les qüestions que s'han plantejat es el que 
hem anomenat la ciutat del coneixement, el programa  està dintre dels oficis protegits del govern, 
perquè volem fer una ciutat que sigui oberta al futur que vol dir també aquest element, doncs amb 
incorporació progressiva, ràpida i massiva dels mitjans electrònics en activitat ordinària, és a dir la 
irrupció de les tecnologies de la informació i la comunicació estan donant suport a la transformació a 
gran escala de tota l'organització social, no només de l'administració del conjunt de la societat també 
la granollerina, i que està fent l'Ajuntament el Govern de la ciutat? estem treballant a quatre nivells en 
la que està implicada tota l'administració de l'Ajuntament de forma transversal i horitzontal diversos 
serveis es treballar l'administració electrònica i a partir del mes d'octubre sobretot les empreses de la 
ciutat, ja no podran entrar els seus escrits en paper a l'administració haurà de ser ja el format digital, 
estem treballant amb els conceptes i amb un pla del que s'anomena «smart city intel.ligent», 
bàsicament en dos eixos perquè tampoc es pot abarcar tot. Som una ciutat de 60 mil habitants i 
estaria be, no perdre aquesta xifra i aquesta realitat que es en els temes d'eficiència energètica que és 
en els temes de mobilitat sostenible. Amb els temes de mobilitat sostenible quan parlen de transició 
energètica i segurament del pla director del circuit, doncs entrarem  algunes de les qüestions que han 
voltat algunes de les intervencions, que si la contaminació, la aposta per industries del passat, jo crec 
que es justament el contrari i després m'explicaré. El de la ciutadania digital amb 3 àmbits de treball 
ambient, salut i educació, l'emprenedoria i empresa i la de la creació, a traves d'actuacions tan 
reeixides des del nostre punt de vista com es el MAC i el quart es la formació per evitar l'escletxa 
digital també a la nostra ciutat. 

El desplegament de la fibra òptica no només a la zona residencial, sinó també a les zones 
econòmiques, zones industrials em sembla que avui sortia en algun mitja de comunicació de la ciutat, 
tota la fibra òptica que ja s'ha desplegat a tots els polígons industrials i amb una especial atenció 
també de les persones que dins de l'administració ho estan seguint que son, encara no es una 
directiva però comença a ser una recomanació que es transformació probablement en directiva de la 
unió europea respecte a la necessitat  que l'any 2020 tots el països de la unió europea, en els espais 
públics comptin amb zona de wifi, això ho estem seguint amb atenció especial. I l'amenaça de canvi 
climàtic ha esdevingut una realitat les conclusions dels científics son molt preocupant i l'impacte sobre 
Catalunya serà evident, es el debat de la globalització es un dels debats que ens porta, no voldria 
aixecar cap susceptibilitat però es un dels camps on es veu que aquell debat del vell Estat/Nació  no 
acaba de resoldre els problemes de la globalització que tenim en aquest moments i que en algunes 
qüestions queda superar i si algú de vostès al llegit alguna entrevista que li feien al candidat sr. 
Urkullu definia molt be lo de les sobiranies compartides, començar a cedir sobiranies i compartir 
sobiranies, parlaré no ho dubtin de la qüestió nacional i d'alguns dels requeriments que se'ns a fet, 
sobre el 9 de novembre, en tot cas i entro ara i ho deixaré aquí. Si els meus números no son 
equivocats, que no ho son, va participar 17704 persones es a dir un 42% del cens electoral que es de 
41.741, del cens de més de 18 anys, els hi recordo que en aquella consulta podrien votar a partir 
d`una edat menor, per tant segurament aquest xifra l'hauríem de matisar, però ara no hi entraré, 42% a 
favor de la independència un 35% del cost electoral de Granollers ho dic perquè no vull entrar hi  
només son les xifres es a dir no ens donin lliçons de democràcia per excel·lència perque els números 
son els que son. Som molt granollerins i granollerines si, ara que no van anar aquell procés 
participatiu uns quants més. 

Parlava del tema del canvi climàtic per dir s'hi que Granollers està complint ja avui els objectius de 
reducció que estan fixats per l'any 2020, es a dir reduir un 20% el consum energètic de la ciutat, un 
20% de reducció dels gasos d'efecte hivernacle en aquests moments, la reducció es a Granollers de 
un 31,5%, i a l'horitzó que està acordat em sembla que l'Alcalde feia referencia del compromís de 
molts Alcaldes d'Europa d'arribar l'any 2030 al 40% d'emissions, estem perfectament en la línia 
marcada i jo crec que complirem abans d'aquesta data, fruit de les propostes que el Govern està fent 
en aquest objectius. Els sistemes de qualitat de l'aire no es un problema exclusió de Granollers, 
vostès ho saben en un problema regional i quan parlo d'un problema regional no estic parlant de 
Catalunya, estic parlant d'un problema regional que afecta a prop de 40 municipis de l'àrea 
metropolitana de Barcelona, el que seria el que anomenem la segona corona metropolitana i fins i tot 
en aquest moment ja hi han problemes a la comarca d'Osona, no tan amb les partícules aquesta cas 
ni amb els nitrats de nitrogen sinó amb ozó que provoca molts problemes; i això perquè està produït? 
pels cotxes del circuit de Catalunya? per favor, no senyora està produït per l'activitat de la mobilitat i 
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de la industria de tota aquesta regió perquè tenim una situació geogràfica determinada, el canal del 
Congost  dels municipis del Vallés, també vull recordar que en els municipis del Vallès Oriental només 
hi ha dues estacions mesuradores una a Mollet i una a Granollers, es evident que es on es concentren 
els problemes, perquè son les úniques estacions que tenim, també hi ha problema similar a Santa 
Perpetua perquè es  l'altre estació mesuradora que tenim aquí a la vora, però si passem d'Aiguafreda 
cap a Manlleu, cap a Vic els problemes es transformen per el mateix problema de pol·lució hi han 
problemes d'ozó, ja se que es molt difícil se profeta a la seva terra però el model que Granollers ha 
parlat amb la resta de pobles i ciutats del Vallés Oriental, per també ho ha parlat amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i aquí crec que hem de reconèixer la bona feina que el regidor Albert Camps 
ha fet ha estat  la manera de corona i enfocar aquest problemes per altres comarques que pateixen 
problemes similars com pot ser el Baix Llobregat o la pròpia comarca d'Osona. Per nosaltres ha estat 
sempre ho es avui ho serà demà la ciutat ha de ser una projecte col·lectiu, es l'espai de convivència, 
dels drets i també dels deures i per tant des d'aquest punt de vista seguirem treballant per una ciutat 
endreçada, vol dir inversió en el manteniment de la ciutat, inversió en aquelles coses que ens vam 
comprometre i que va tenir el recolsament ciutadà ara fa un any i 3 o 4 mesos aproximadament, però 
es també fer el manteniment normal que ha de tenir una ciutat i que es el que ens plantegen les 
entitats veïnals, les entitats socials, volem una ciutat neta i una ciutat tranquil·la,i una ciutat neta vol dir 
destinar-hi mes recursos es ser, aquest es una problema que havíem detectat i per això em tret a 
concurs el nou servei viari i de recollida d'escombraries a la ciutat, tots vostès son conscients dels 
problemes que hi hagut i algú em pot dir ara, i perquè no han ampliat el servei a l'entitat 
concessionària? em corregirà la senyora secretaria, si haguéssim fet això segurament haguéssim 
comés una irregularitat, perquè tal com estan les coses, hauríem de haver tornar a fer una concurs, 
perquè una ampliació de la concessió que hi havia prevista, sabem que fa mes de 2 anys que estem 
batallant aquesta qüestió per tenir nou servei fins i tot havent les reserves i previsions pressupostaries 
l'exercici de 2016 per poder fer front a aquestes noves necessitats i s'ha anunciat pel proper ple 
d'aquest mes aquest tema anirà a Ple, podrem aprova-ho i per tant l'exercici 2017 això tirara endavant 
i destinarem mes recursos, per acabar aquest primer torn perquè no se com vaig de temps (alcalde li 
queden 2 minuts).

El pla director del circuit, miri això del pla director del circuit, això ve de quan ell vicepresident del 
Govern es deia si no recordo malament, senyor Carod Rovira, vostè el deu conèixer i llavors no va 
regir perquè les coses que es van posar damunt la taula no acabaven de convèncer ens els 
ajuntaments de l'entorn, va arribar el final de la legislatura i va ser impossible doncs refer algunes de 
les coses que es plantejaven, nosaltres seguirem impulsant amb col·laboració amb el Govern de la 
Generalitat de Catalunya el pla director del circuit de Catalunya, perquè es un pla que integre el circuit 
i el seu entorn que permet des del nostre punt de vista desenvolupar les potencialitats del circuit però 
també i el que es mes important des del nostre punt de vista executar actuacions d'especial 
rellevància econòmica, captar inversions productives a l'entorn, també de desenvolupament i 
d'innovació que jo crec que en el futur immediat seran una realitat i que a més a més promouen el 
projecte de especialització i competitivitat territorial no només a Granollers, no només a Parets, no 
només a Montmeló sinó del conjunt del territori del Vallés Oriental, de fet un dels programes que hem 
presentat  perquè tingui recolzament europeu que va en aquesta línia, el que promou son dos coses 
una projecte de invocació i recerca del motor esport que haurà de fer un canvi com està fent tota la 
mobilitat referent als combustibles, als motor en combustibles fòssils amb motor híbrids i motors 
elèctrics, això també ho està fent el sector de la competició i sobretot apostar per la mobilitat 
sostenible, vostès que tenen el document que el hi he explicat a tots el grups vostès saben que a 
l'Ajuntament de Granollers, el de Parets també el de Montmeló, gràcies a aquest pla, estem promovent  
la mobilitat sostenible, elèctrica, sinó tenim recursos europeus el compromís es tirar-ho endavant amb 
punt de recàrrega amb vehicles de 4 rodes de 2 rodes, motocicletes i bicicletes elèctriques per tal de 
que amb l'objectiu, aquí acompanyant també el Govern de la Generalitat amb una resolució del 
Parlament de Catalunya va aprovar a instancies del meu grup parlamentari e 2030 el 100% de la flota 
de vehicles públics sigui elèctrica i que d 'aquí a l'any 2025 el 50% de la renovació dels vehicles privats 
doncs també vagi en aquesta línia, se que algunes coses han quedat en el tinte i no es preocupin que 
després amb 5 minuts intentaré fer l'esforç a contestar alguns dels temes, educació alguns temes que 
s'han plantejat.

Alcalde: Moltes gràcies obrim el segon torn per part de Partit Popular. 

 
Moya: Gracies sr. Alcalde, com deia el sr. Terrades ell parla de dos tipus de discursos, no? nosotros 
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también vemos dos visiones sobre el estado de la ciudad algunas compartidas y otras lógicamente no. 
Nuestra postura ha quedado suficientemente clara, bueno lo que respaldamos son cosas que salen a 
la puerta del Ayuntamiento, en instancias, en redes sociales, tanto en la prensa, asi que no 
incidiremos más en lo que ya hemos dicho, hemos tratado de hacer un debate de esta ciudad de 
forma, no tanto de forma critica sinó constructiva explicando nuestros deseos y lo que no veiamos 
acorde y como bien remarcaba el Alcalde como ya hemos decidido el tiempo, no creemos que utilizar 
más los 5 minutos de exposición, gracias senyor Alcalde. 

Alcalde: Moltes gràcies,  la sra. Oliver té la paraula, endavant. 

Sra. Oliver: Gràcies be vull fer una prèvia bàsicament per fer honor a la veritat sr. Terrades en quin 
moment he dit jo que la culpa de la contaminació de Granollers fos el PDU, per tant agrairia si us plau 
no falsegi les meves paraules desprès podrà comprovar-ho tornar-me a escolar i comprovar que 
lògicament la culpa no es del PDU, però es  lògic i prou evident que contribuirà a aquest contaminació 
que ja teníem i que va mes enllà de la pròpia ciutat de Granollers, permeteu-me hem estat molt atents  
en el discurs de l'estat de la ciutat del sr. Mayo, sobretot perquè a més a més una servidora en concret 
es amant de les paraules convençuda i a mes a mes el llenguatge mai es neutral per tan permeteu-me 
en aquest 5 minuts que segurament no esgotaré, permeteu-me que faci un únic i senzill exercici de 
retòrica i soci  lingüística dit això faré un parell de constatacions, la primera vostè sr. Mayo ha posat 
damunt de la taula tres verbs que m'han semblat imprescindibles i així me'ls he apuntat escoltar, 
parlar i sumar, escoltar amb la ciutadania, parlar amb la ciutadania, sumar amb la ciutadania i també 
amb els grups municipals d'acord amb això estem absolutament d'acord i jo crec que vostè mateix 
remeten-me en les pròpies paraules acaba de definir allò que ens diferencia a nivell de participació 
respecte com s'entén la CUP o com l'entén el PSC perquè s'ha deixat i com dic torno a insistir en el 
llenguatge mai es neutral s'ha deixat un verb que per mi es cabdal que es el verb creador que es el 
verb fer, per tant escoltem la ciutadania, escoltem els grups municipals parlem amb ciutadania parlem 
amb grups municipals sumem ciutadania, sumem amb els grups municipals però fem nosaltres, be la 
segona constatació que també m'ha vingut al cap quan he escoltat molt atentament el seu discurs, 
proposem, farem, treballarem, contribuirem consolidarem, etc, etc...  massa verbs pel meu gust 
conjugats en futur, massa declaracions d'intencions tenint en compte que malgrat que fos el primer 
que visitem in situ, es l'estat de la ciutat i per tant entenen que es l'estat actual de la ciutat, voldríem 
haver escoltat més preterit i sobretot voldríem haver conjugat, haver escoltat mes conjugacions de 
verbs en presents, per tant no amb solucions virtuals que tenen mes a veure amb una declaració 
d'intencions, es a dir amb aquest Granollers virtual del qual vostè fa referencia, sinó que m'hagues 
agradat, ens hagues agradat veure mes solucions concretes que encaixessin amb aquest Granollers 
mes humà, mes just mes equitatiu, mes lliure i mes feliç en definitiva i aquí la recerca de solucions 
trobaran de manera indefugible la CUP i sincerament ja ho saben sense donar copets a l'esquena que 
jo pensava que no els necessitaven, amb ma estesa i amb tota l'alegria que puguem aportar som 
alegres i combatius en això estem convençudes, ens refermem en les paraules del gran Estallés. 

 
Alcalde: Moltes gràcies,el segon torn el sr. Messeguer té la paraula.  

Sr. Messeguer: Be doncs simplement estem parlant, jo crec que es important, prioritzar una serie de 
coses davant d'una ciutat com es Granollers amb una població de 60 mil habitants. Parlem de la 
neteja, parlem de, be doncs tots estem fem exposicions però nosaltres el que trobem a faltar i veiem 
que un dels punts i crec que s'ha d'intentar sol-ventar els problemes mes importants  segueix sent la 
taxa d'aturats que hi ha a Granollers i aquest 4.272 aturats, nosaltres el que veiem i aquest any que 
estem aquí a l'Ajuntament entre tots treballant podem veure que hi ha una falta de proposta de fet hem 
estat fent les nostres exposicions, però jo trobo a faltar una falta de propostes total, falta d'eficàcia, 
falta d'efectivitat i falta d'una bona gestió per sol-ventar aquests 4.272 aturats de Granollers, crec que 
es una de les coses que aquest equip que estem tots aquí junts 25, hauríem d'intentar entre tots unir 
esforços per buscar una solució el que creiem que es el problema mes important que la gent no pugui 
trobar una feina i una feina digna, perquè no parlem de les feines que hi ha cada dia, podem parlar 
amb molta gent parlant de sous nets de 700, 800 euros en un jornada de 40 hores, ja no es qüestió de 
trobar feina sinó el desequilibri que hi ha i això crec que es una prioritat de tots els 25 regidors que 
estem aquí, de posar fil a l'agulla aparcar el famós mono-tema i potser centrant-se a lluita que aquesta 
ciutat, aquest 14% que això es un barbaritat i aconseguim entre tots abaixar-lo, gracies. 
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Alcalde: Moltes gràcies té la paraula sra. Maynou, endavant. 

Sra. Maynou: Hola bon vespre, nosaltres en aquest apartat si que voldríem recuperar una miqueta el 
que ens deia el sr. Alcalde a l'inici d'aquest Ple ens agradaria parlar, a enumerat una serie de eixos  i 
ens agradaria insistir sobre tot en la necessitat de lluitat contra els dos primers eixos, nosaltres 
defensem un pla estratègic d'acció social perquè es la manera que creiem mes idònia per treballar 
contra la lluita contra les desigualtats i contra el dret a l'habitatge a favor del dret a l'habitatge, perdo, 
perquè aquest ple ens ha d'ajudar a global accions i pal·liar situacions de vulnerabilitat i que vagin 
mes enllà, no ens podem quedar només amb les dades d'atur registrat sinó que em d'anar mes enllà i 
buscar i arribar a la gent doncs que no s'apunta a l'atur, que  no està ni a població activa, ni que 
apareix a les estadístiques, perquè per exemple en un pla estratègic d'acció social també podem 
treballar de forma mes seriosa amb temes vinculants a igualtat i genere que hem anat anomenant molt 
i hem parlat molt del pla, però no només hem de parlar d'un pla, d'un estudi sinó que vinculat amb el 
tema aquest que us comentava del pla estratègic creiem que en un moment que es constata que la 
pobresa es fa mes plural especialment a les famílies on al capdavant hi ha una dona sola amb fills a 
càrrecs es mes que evident que ens cal treballar mes enllà d'un pla i d'un estudi ens cal ampliar 
mirades i perspectives per treballar per temes mes socials, i també voldríem aprofitar per posar un 
exemple clar en relació al paper que pensem que pot tenir l'Ajuntament en aquest sentit pensem que 
l'Ajuntament te un paper clau a la defensa de les condicions de treball dels ciutadans i a la lluita contra 
la precarietat laboral i de fet les ha nomenat el sr. Alcalde, però pensem que vostès han renunciat no 
discursivament, perquè ho han anomenat però si amb fet i voluntat política, els hi donarem un 
exemple, fa dues setmanes es va signar un acord entre el departament de treball afers socials i 
famílies i els dos sindicats majoritaris, així com les dues entitats municipalistes federació de municipis 
i associació de municipis de Catalunya, amb el compromís de que els plans d'ocupació en el programa 
de treball i formació del SOC cobressin un mínim de mil euros , aquest augment salarial va a la línia del 
que defensa la carta social europea en el sentit de que el salari mínim interprofessional respongui al 
60% del salari mitja del país, aquesta carta social europea que han incomplert sistemàticament tant 
els governs del PP com del PSOE a nivell estatal, es evident que no tenim competències encara ni 
podem modificar aquesta legislació a nivell de país, però si que creiem que hi ha mesures que es 
podrien impulsar i en aquest sentit pensem que l'administració local i l'Ajuntament en aquest cas que 
manifesta està tant compromès amb la ciutadania i amb la lluita contra les desigualtats podria 
defensar, vostès mateixos amb els agents socials amb els que representa que participen, parlen i 
impulsen mesures conjuntes, els agents socials els hi han demanat o els hi han proposat en diverses 
ocasions situar el salari mes baix dels plans d 'ocupació en els mil euros, actualment el salari mes baix 
es de 850 euros i vostès s'hi han negat reiteradament, estem segurs que no es negaran en els propers 
plans d'ocupació a poder actualitzar aquesta situació, però pensem que per exemple això es un 
exemple també mes clar d'una manca de lideratge no? que vagi mes enllà del discurs i de la 
proposició de fets sinó que vagi cap a les accions, els fets i no paraules.... 

Finalment també m'agradaria comentar per acabar dient que parlàvem dels deu eixos que ha 
anomenat l'Alcalde sense dubte que tot i que s'han de treballar i es compte amb la participació i la 
implicació de tota la societat i tots els col·lectius en aquests moments hi hagin tants plans directors 
caducats com el pla director de societat del coneixement, el pla director de cooperació, el segon pla 
municipal de drogues, infància i adolescència, els consells suposadament de participació o com 
entenen vostès la participació que no es reuneixen o es reuneixen poc, en definitiva insistim que ens 
cal fer un pas mes enllà, parlem una mica que ens cal valentia política, creiem que valentia política 
manca de voluntat de tenir incidència mes enllà de la gestió descolorida que deia el meu company i 
pensem que el seu espai de confort com a govern local potser es un coll d'ampolla a la nostra ciutat. 
Recuperant una mica el tema de dades abans s'anomenava el tema de percentatges de vots, volem 
recordar que el maig de 2015, el PSC va comptar el 43.2% dels vots a la nostra ciutat i que per 
exemple els grups que estem aquí a l'oposició en sumem en total un 47% dels vots, gracies. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el sr. Sastre.

Sr. Sastre: Gracies, be jo utilitzaré només el torn de replica bàsicament per constatar un fet o per fer 
una petita demanda o un preg sobretot de matis al discurs que a fet l'Alcalde i que no he pogut fer 
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referencia en la primera intervenció perquè sinó m'hagues passat del temps. Ens sentim legitimats per 
demanar el que demanem sense ser diguéssim etiquetats de sectaris per un motiu molt evident , es dir, 
l'experiència demostra que sempre que des d'aquest Ajuntament s'han hagut de fer peticions a la 
Generalitat per pagaments i problemàtiques diverses, aquest grup de l'oposició sempre ha estat al 
costat del Govern de la ciutat, es a dir al costat de la ciutat, per tant diguem que això creiem ens 
legitima per poder ponderat algunes de les intervencions que s'han fet quan s'han referit a la 
Generalitat de Catalunya i a més a més el sr. Terrades també ho deia igual que els grups de l'oposició 
doncs a vegades ens retreia que no som prou ponderats i que només critiquem allò que es criticable i 
no lloem les coses que fa be el Govern tot i que mirem de ser el màxim d'equilibrats possibles  a 
vegades passa també el mateix quan parlem d'altres institucions com la Generalitat per part del 
Govern de la ciutat, i a nosaltres ens  sap una miqueta de greu que quan l'Alcalde ha parlat de la 
Generalitat en el seu discurs bàsicament si ha fet referencia des d'un punt de vista negatiu que la 
Generalitat no compleix o quan se li reclama compromisos però també es bo reconèixer, crec que no 
ens consta res admetreu tots plegats que es fan polítiques a  la ciutat de Granollers i a molts altres 
ajuntaments d'aquest país, eh? només faltaria, que també depenen en bona part de la col·laboració 
que hi ha amb les administracions i ho sabem perquè aquest Ajuntament passen i darrerament han 
passat uns quants de consellers i em consta perquè ho he vist en primera persona que la voluntat es 
la de crea sinergies amb l'equip de Govern de la ciutat i per tant jo crec que malgrat haver d'estar per 
descomptat vigilant amb la resta d'administracions jo crec que des de la mateixa manera jo crec que 
hem de reconèixer que moltes vegades la col·laboració no només amb la Generalitat sinó també fins i 
tot amb la Diputació de Barcelona, el Govern de l'Estat es mes complicat també però jo crec que es bo 
reconèixer que moltes vegades aquestes col·laboracions si que donen fruit en forma de bones 
polítiques que s'acaben aplicant a la ciutat, moltes gracies.  Perdo ho havia de dir, la propera vegada 
que fem un ple de l'estat de la ciutat portaré el Xoriguera perquè ara mateix el preterit no se 
exactament identificar-me i per tant allò per tenir-lo com a referencia, quan la sra. Oliver faci el 
discurs.

Alcalde. moltes gracies, jo com que no veig tele no ho he captat, diccionari, Xoriguera, diccionari, no 
es cap actor aquesta vegada.... molt be el sr. Terrades te la paraula.  

Terrades: Gracies Alcalde Mayoral, escoltant les intervencions d'alguns de vostès, no tenia cap mena 
de dubte podem comptar per treballar millores estratègiques per la ciutat jo crec que es un dels 
resums d'aquest ple de l'estat de la ciutat, perquè el que es fan aquí no son declaracions d'intencions, 
sra. Oliver no fem declaració d'intencions, vostè ha jugat amb les paraules tota la nit, sobre tot ara en 
aquesta part final i si només féssim declaracions d'intencions, només es fessin poesies, només féssim 
jocs florals aquest grup municipal no tindria 13 regidores i regidors jo crec que això es quelcom mes 
seriós perquè miri les intencions es concreten i sap on es concreten? en els 76 milions d'euros de 
pressupost de l'any 2016, es concretaran, li puc encara facilitar la xifra, en propers dies li puc facilitar 
anirà per aquí, segurament una mica mes del pressupost de l'any 2017, les intencions del Govern es 
concreten en el pressupost, jo crec que seria bo que vostès no es perdessin tant en la política d'aturs, 
estan molt aficionats i vostè i jo estem segur personalment no, però lògicament hi ha temes que no 
acabem de coincidir li he ofert la possibilitat d'arribar a acords sobre temes puntuals a vegades hi ha 
dificultats objectives per arribar a acords amb alguns dels temes que vostè ha tret eh? el tema de 
l'habitatge i el tema d'educació, nosaltres creiem que s'han de cercar acords, aquelles coses que es 
volen imposar que es la seva proposta sempre acaben, solen acabar malament o paper mullat, com 
vostè em sembla a fet servir en la seva primera intervenció per tant nosaltres aquí no ens hi trobara . 

Sr. Meseguer,  es veritat un 14% d'atur segueix sent una xifra massa alta per aquesta ciutat, o 
qualsevol ciutat i hem de fer l'esforç per baixar-lo, per això l'Alcalde ha presentat tot un paquet de 
mesures de tipus econòmic pensant en futur de la ciutat que jo crec que en part també anava en la 
línia que el sr. Sastre exposava a la seva intervenció. En els anys durs de la crisi aquest Govern es va 
trobar sol, massa abandonat per altres administracions i he de reconèixer que el Govern de la 
Generalitat en els darrers tres exercicis ha fet, ha tornat a posar recursos per tal de treballar amb els 
ajuntaments del seu país per intentar que aquestes persones que estan en una situació mes 
vulnerable doncs puguin tenir una sortida no així el Govern de l'Estat  del sr. Rajoy que segueix estan 
desaparegut amb aquest temes, totalment d'acord un pla d'acció social, només recordar-li que també 
en tots aquests anys d'impacte duríssim de la crisi econòmica en els pressupostos públics també a 
l'Ajuntament de Granollers, les úniques partides pressupostaries que aquest Govern ha portat al Ple i 
que s'han aprovat, les úniques que no han baixat han sigut les polítiques destinades a acció social 
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amb un sentit un pel mes ampli que seria les polítiques de serveis socials, son les úniques que no han 
baixat estic molt content que s'hagi signat un acord a instancies d'algun sindicat i també d'algunes 
entitats municipalistes com la Federació de Municipis perquè el salari dels treballadors i treballadores 
en plans d'ocupació siguin de 1000 euros, fins ara el SOC les subvencions que feia no arribàvem 
aquesta xifra i vostè ho sap perfectament, vull acabar, com deia Vázquez Montalban, quan parlava de 
la ciutat de Barcelona i crec que també ho podríem aplicar a Granollers, sempre hauríem de pensar 
amb la ciutat amb un sentit plural no? Granollers, mols Granollers, tots els imaginables fins i tot els 
contraris dels imaginables jo crec que en aquesta construcció estem cridat tots i totes no només els 
regidors sinó el conjunt de la ciutat civil, també de les persones individuals de la ciutat, i transformaré 
una mica un poema que a vegades faig servir a les investidures que intenti il·lustrar això que l'alcalde 
deia també a la seva intervenció. Miri nosaltres escoltem les paraules i les guardem per després poder 
aplicar en acció de Govern de la taula Mayoral, gracies.  

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas em pertoca a mi fer una mica de repàs i també de comentaris a 
l'entorn del debat que s'ha produït, jo haig d'agrair el to del debat, algú to mes que altre, per suposat, 
però en tot cas, haig d'agrair el to general del debat perquè nosaltres venim aquí també ha aprendre, 
aprendre i a veure quines propostes quines alternatives quins camins se'ns obren, jo intento aprendre 
molt de la sra. Maria Oliver, ella ens dona lliçons sovint i jo intento aprendre. M'ha preocupat quan 
m'ha posat aprovat, perquè llavors he pensat que aprendria poques coses, quan ha posat com 
exemple de sostenibilitat la ciutat de Matadepera, m'ha preocupat. Matadepera poble fantàstic, però té 
una urbanització difusa amb kilòmetres de carrers amb una ocupació de sol molt elevada, triplica el 
consum d'aigua per habitant de Granollers i la mitja de coxes per cada casa es de tres, i posa 
Matadepera com exemple; m'ha preocupat,... perquè avui aprendre menys del que voldria aprendre... i 
en tot cas, jo no soc lingüista ni soci lingüista el meu àmbit es un altre, soc del mon dels números i de 
la sociologia però també ser analitzar paraules eh!, encara que la meva fortalesa insisteixo, no sigui ni 
els diccionaris, ni literatura, ni la llengua, però vostè ha dit, la diferencia entre el model que 
representem aquest Govern es que l'Alcalde utilitza les paraules, escoltar, parlar i sumar i no utilitza la 
paraula fer, Jo només li suggereixo que llegeixi amb atenció el meu discurs i que vegi les vegades que 
s'utilitza l'expressió, amb i compartint. El projecte d'aquest Govern es un projecte de suma gens 
paternalista, sinó amb voluntat de construir histories noves  a partir d'allò que li expliquen, li demanen, 
a partir dels somnis, a partir de les ambicions de la gent i que intenta superar uns esquemes rigits uns 
de apriorismes des del punt de vista ja ho intentem fer, intentem anar molt mes enllà,  per això 
utilitzem molt la paraula compartir la paraula amb, ho volem fer amb la gent, fixis que ara no vaig a 
revisar el document ja ho farà vostè amb calma però per exemple hem explicat que quan fem carrers, 
quan fem places, els fem amb la gent, torno a repetir els fem amb la gent i també hem dit que no ho 
volem fer d'un altre manera, per tan les paraules com també els números vostè es experta en 
paraules, jo potser més en números;  si els tortures be diuen el que un vol,en tot cas jo demano que 
miri be el que jo he escrit, que és el que he llegit, que està fet pensant molt el que dic i veure que 
precisament el fer amb, el compartir es una part essencial del nostre projecte. Perquè aquest es un 
projecte evidentment participatiu, la lletania la coneixem jo ara no la replicaré però seria molt fàcil 
recordar i ho faré que el pla de xoc el va aprovar el consell econòmic i social molt el contrari de la 
CUP, però amb el vot favorable dels sindicats, del mon empresarial i de la majoria de forces 
polítiques, la CUP no hi era, per tant com que la CUP no li agradava aquest model no valia, Escolti la 
majoria de gent pensava que si, és que es clar no sempre un te tota la veritat, jo no la tinc gairebé mai, 
però vostè tampoc.... però vostè tampoc, i per tant des d'aquest punt de vista recorda això des del 
Consell Escolar Municipal qui decideix obrir un procés de reflexió sobre la zonificació no fa falta que 
ho digui vostè, el Consell Escolar Municipal de forma autònoma amb gent fantàstica de participació 
entre altres coses ha promogut aquest estudi; que el regidor ha recollit i l'encapçalat, o be que el 
Consell del FP ha posat en marxa o ha contribuït a posar en marxa quatre cicles formatius i del  mateix 
Consell de FP. 

Sr. Mur va ser qui va revisar i qui va analitzar el paper que proposava la Universitat de Vic ho va fer-ho 
el Consell Econòmic Social, espais per parlar, espais per compartir, espais per decidir junts i juntes, 
això es la participació com també el Consell de Cooperació decideix permanentment quins son els 
plans i els problemes de cooperació. Aquesta es la Historia el Consell de Mobilitat, ha tingut un paper 
important a l'hora de decidir grans temes i s'ha reunit bastant sovint, per tant jo em nego a que quedi 
en acta que no s'ha reunit que es el que se'ns a dit no?, per tant des d'aquest punt de vista hi ha un 
itinerari clar que forma part del bagatge essencial d'aquest Govern que es parlar, escoltar, sumar i 
compartir. Compartir projectes i posar sobre la taula allò que comporta aquesta visió col·lectiva i 
efectivament utilitzem molt les comissions informatives, ja m'agradaria que el conjunt d'ajuntaments 
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de Catalunya reunissin les comissions informatives com fa aquest Ajuntament i ja m'agradaria que 
s'utilitzes per fer això aquest espai de reflexió de treball i de debat m'estalvio alguns comentaris que 
m'ha fet algun membre d'aquesta taula sobre la utilització que fan alguns de  les comission 
informatives,  i de quan es planteja un debat obert de les comissions informatives m'ho l'estalvio, 
perquè per tirar endavant projectes compartits es imprescindible, i per poder sumar es imprescindible 
que tothom vulgui sumar si hi ha algun d'aquest col·lectiu que no si vol posar doncs no s'avança i ja 
està, nosaltres no ? Comissions Informatives amb un ritme quinzenal o setmanal depèn de quina o 
mensual depèn del que s'escaigui sempre perquè es un expedient que hi creiem profundament i els 
nostres tècnics, aquí hi ha uns quants posen el millor d'ells mateixos per buscar aquest consens. 

Educació: Mirin aquesta es una ciutat que te un projecte educatiu solvent i que ha generat histories en 
el que un mon de mestres del sector concertat i del sector públic han estat capaços de generar 
histories des de l'autonomia des de la capacitat de generar projectes i els han posat sobre la taula 
com dinamització de la ciutat, els projectes simulats dels que parlem tant i que han sigut tant 
importants per la ciutat els va començar l'Escola Pia, es una escola concertada si, però resulta que 
una part dels èxits que jo crec que poden tenir a la ciutat amb projectes vinculats a buscar elements 
compensatoris  provenen de l'escola, es així, estem aquí per buscar l'aportació de tothom del nostre 
sistema educatiu, es un sistema que te escoles públiques i escoles concertades i la nostra feina es 
que tots els nens i les nenes trobin el seu lloc, jo crec que hi ha un element que clau a l'hora d'avaluar 
aquesta segregació de la que vostès parlaven i no voldria que s'ho agafes el sr. Sastre com una critica 
al Govern de Convergència de fa uns anys, crec que hi va haver-hi una decisió que no va ser bona, es 
en el moment que es modifiquen les normes de matriculació i la sra. Rigau decideix atorgar punt als 
pares d'alumne de determinats centres, la qual cosa tota la feina que estava fent que es feina be o 
s'intentava fe be per tal de mirar de repartir d'una manera millor que permetes avançar en temes d'una 
manera mes ferma, doncs jo crec que aquesta va ser una decisió que no comparteixo ho he criticat 
moltes vegades i també ho faré ara aquí, en tot cas hi han coses per fer i hi ha reflexions per fer, per 
això encarreguem un estudi al Bonal que es el màxim expert d'entrada quan es posa a treballar amb 
nosaltres ens diu, heu fet el que havíeu de fer, hem de mirar si podem fer alguna cosa mes i ens diu  
en el catàleg de mesures que s'estan aplicant esteu al capdavant ens ho diu el Bonal, es pot millorar? 
segur, tenim un problema? segur ens hem de plantejar temes vinculats a si ha d'haver-hi una única 
zona on hi ha d'haver-hi quatre? ho hem de treballar, ho hem d'estudiar....., recordem que de quatre a 
una hi van passar el Consell Escolar Municipal amb un procés participatiu, d'aquest que vostès diuen 
que no fem, va ser el Consell Escolar Municipal que va decidir passar de quatre a un , quan jo era pare 
hi havien quatre tampoc era una excel·lència, li asseguro que exercia de pare d'un Consell Escolar, es 
va decidir canviar ara reflexionem on estem i mirem cap on avancem. I alhora també com que sembla 
ser que com deia el Jordi has d'estar atent, no també al que es diu sinó també als tuits, algú que 
llegeix els tuits en diuen que hi ha hagut una critica per part de la CUP el fet de que no hagi parlat del 
fet de que hi ha una sobresaturació a primer de parvulari i a primer d'ESO, miri si no haguéssim fet la 
feina que hem fet aquesta sobresaturació seria insuportable, la feina que ha fet el regidor d'educació 
ha estat impecable, el regidor d'educació ha aconseguit que els barems que pretenia tirar endavant el 
departament d'educació no fossin els que es van plantejar, sinó que tinguessin mes oferta, la 
competència es de qui es, però la competència es de qui es,  per tant està molt be doncs deixa anar 
140 caràcter però hem d'aprendre a dir la veritat tota la veritat, clàusules socials, no podem estar mes 
d'acord la regidora ho va explicar a una comissió informativa i en un plenari i no serà pas per 
casualitat que ha aparegut Apadis en el Teatre Auditori,   no es casualitat? ho es que hi havien unes 
clàusules socials que ho feien, preguntem-nos ho, no hi han casualitats implementació de clàusules 
socials forma part del programa d'actuació d'aquest mandat i la regidora encarregada de temes de 
contractació ho va tirar endavant. Política d'igualtat, aquest estudi  que vostè ha dit que no s'havia de 
fer perquè ja se suposava el que diria, el que està dient es que aquest Ajuntament te unes polítiques 
actives es a dir deixar aquestes polítiques be i jo també penso com vostè era de suposar perquè la 
regidora ha fet molta feina, feina molt interessant, limitada?, com totes, arribant a tota arreu?  no, no 
ara comparativament arribem a molts mes llocs que la gran majoria d 'ajuntaments que hi han al nostre 
entorn i que tenen la nostra inversió, la feina que fa la M. del Mar es fantàstica i aquest estudi que 
vostè ha comentat que diu allò que podem intuir diu que la feina es bona i ho fa gent independent des 
de fora. Privilegis, cap ni un, salaris abusius, cap ni un, transparent obert i en tot cas aquí el que es 
tracte es de vegades mirar de confondre la ciutadania però en un Ajuntament transparent amb salaris 
jo crec que raonables alguns diuen que molt baixos, i algú els considera abusius però en tot cas es un 
Ajuntament obert es un Ajuntament en el que no hi han privilegis..... Valoració llocs de treball els 
sindicats saben que estan en marxa hi ha un calendari que el sr. Terrades te amb els sindicats per tant 
jo crec que s'ha explicat però en tot cas sinó s'ha explicat ja els hi dic jo està en marxa. Ampliació de 
la biblioteca, es que no estem per aquest model Granollers te dues biblioteques i quan analitzem la 
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ràtio de biblioteca per habitant a Granollers estem també per sobre la mitja, tenim dues bones 
biblioteques estem conten amb les que hi han i el que hem de fer es millorar el seu servei , no crec que 
toqui fer una inversió supermilionari es el que tocaria en aquest cas i destrossar un edifici construït per 
uns bons arquitectes a Granollers per fer l'escola de Musica que només te pocs anys es del l'any 86, 
87 no crec que toqui destruir, està be que sigui un espai en el que si donin servei municipals, serveis 
per educació, serveis per l'esport i serveis per la cultura. 

Palau Olímpic, el Palau Olímpic compleix 25 anys aquest servei eh! molt servei, aquí hem pogut 
organitzar unes olimpíades uns mundials de handbol, algunes copes del Rei i alguns esdeveniments 
d'alt nivell de basquet, per exemple i efectivament en el nostre programa d'actuació hi ha un encàrrec 
fet en el regidor d'esport que es pensar en els Palau d'Esports en dels propers 25 anys es tracta de 
nou de prendre decisions amb totes les dades a la ma, un moment que amb perdo que hi ha moltes 
coses i en tot cas......la brigada, sr. Sastre l'objectiu es la brigada ho sap, tenir un model en el que es 
comparteixi aquesta aportació de manteniment a partir d'empreses especialitzades amb temes molt 
concrets i un paper de supervisió i de xoc de la brigada, la brigada ho sap es un tema que el regidor 
ha comentat i ha consensuat al serveis i jo crec que el full de ruta de la brigada està més que clar .

ROM, El Sr. Sastre deia que comencéssim a fer papers, jo només recordar que l'encàrrec fet a la 
Secretaria i al Director e Servis Jurídics, però també només recordar que fa dos anys es va demanar 
als grups que portessin papers i no va porta ni un cap grup, no puc parla de de la CUP i Ciutadans que 
no hi eren, per el conjunt de grups municipals no van aportar cap paper sobre com volien que fos 
aquest ROM, recorde m'ho perquè això va ser així, vostè no exercia de portaveu amb plena dedicació 
però en tot cas aquest encàrrec aquesta petició es va fer i no va tenir sort. Neteja ho ha explicat el 
Jordi Terrades molt be, escolteu millorable, però en tot cas amb els mitjans que hem anat disposant a 
partir de una concessió que s'ha hagut de prorrogar per motius que tenen mes a veure amb temes 
jurídics que en temes funcionals, malgrat això jo crec que s'ha fet bona feina la nova concessió ens ha 
d'ajudar però sobre tot ens ha d'ajudar una de les qüestions que jo comentava en la meva intervenció. 
Hi ha una part del problemes que tenim en la neteja de la ciutat que te que veure amb les actituds i 
unes accions no excessivament cíviques per part de la ciutadania, aquí hi ha uns dels grans reptes i 
es un dels reptes que jo he apuntat, hem de veure com fomentem el civisme, hem de veure com som 
capaços de comprometre a la gent del barri a la gestió del seu barri, que la gent del barri sigui capaç 
de dir en veu alta «això al meu barri no vull que passi», hem començat a ponent jo crec que aquí obri, 
nous camins fets de la participació  amb els presidents de comunitats i amb els presidents de les 
associacions de veïns fet  una vegada més conjuntament.
CSMIJ, ha sortit a la intervenció del company de Ciutadans, efectivament està pels que no utilitzen 
aquesta terminologia, estem parlant del servei destinats a nanos amb problemes de caràcter 
psiquiàtric, de caràcter mental nanos joves i efectivament ja esmentat en la meva intervenció nosaltres 
mantindrem un programa de suport psicològic perquè el CSMIJ ha deixat de fet i l'estem fent perquè 
els treballadors ens ho han demanat amb els treballadors de CSMIJ, amb el seu consell, la seva visió 
de la jugada per la necessitat de donar un servei la ciutadania i no ho agafi com una critica a la 
Generalitat, ha deixat de fer pel motius que siguin. Hospital, home l'hospital jo crec que tenint en 
compte que ha hagut de suportar una pèrdua d'ingressos d'un 15% en els darrers anys, està fent una 
feina molt positiva que està i que s'aguanta a l'esquena i a les espatlles dels treballadors i 
treballadores que son els que han estat capaços d'aguantar aquesta baixa importantíssima de les 
aportacions que fa el gaire be client únic que te l'hospital que es diu Servei Català de la Salut. 
Seguretat en illa de vianants, clar parlar de que tenim un allau d'allunatges, ho trobo exagerat jo 
convido a repassar les dades de seguretat d'aquest municipi, amb les del conjunt del país i atribuir-ho 
a un pivot que no baixa, tampoc es exacte, perquè efectivament es pot millorar la limitació 
d'accessibilitat de vehicles en la illa de vianants es pot limitar però gaire be impossible parar-la 
absolutament i per tant el cotxe a que es fa referencia no va sortir pel lloc que vostè indica sr. Sastre , 
va sortir per una altre lloc per tant el problema no es exactament aquest, el problema es mes profund, 
el que es tracte es tenir conjuntament amb mossos d'esquadra un servei potent de vigilància de 
supervisió i d'intervenció no només en el centre sinó al conjunt de la ciutat el que es tracta es de 
seguir reduint com s'estan reduint en aquesta ciutat els index de delinqüència perquè s'estan reduint i 
ho està fent el Govern de la Generalitat, ho està fent un conseller que està fent una feina i ho estem 
fent junts a partir del treball que anem tirant endavant a la junta local de seguretat. Jo voldria també 
comentar-li al sr. Sastre coincideixo en algunes coses de les que ha dit com no pot ser d'altre manera, 
tema industrial, tema d'inversions miri, li dic en les properes setmanes, propers mesos tindrem molt 
bones noticies, que tampoc son per casualitat, tindrem bones noticies en el molt industrial, fruit de 
que? fruit de la reflexió que es va fer fa tres anys, jo crec que per unanimitat en aquest Consistori, en 
el que vam modificar alguns paràmetres de tot el nostre ordenament urbanístic en matèria industrial, 
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atorguem mes flexibilitat, atorguem més potencialitat pensant en mes sostre en alguns indrets, això ha 
està un bon reclam i per tant tindrem bones noticies amb empreses d'alt valor afegit que portaran jo 
crec que elements molt positius, coincideixo també en el fet que cal revisar el passeig de comerç i cal 
fer-ho amb els botiguers i botigueres i ho està fent l'Andrea  Canelo, està parlant amb els botiguers per 
revisar aquesta lectura que vam fer junts fa uns anys i que l'evolució dels temps ens porten a tornar-hi 
a repensar i òbviament els convidarem en aquesta feina com sempre hem fet, els convidarem a 
repensar a tota aquesta historia, deixeu-me acabar parlant del fet nacional que es una qüestió que 
també, sembla que aquest plenari ha posat la seva mirada en que jo no havia parlat del tema en la 
meva intervenció, home, no n'havia parlat i si havia parlat perquè he acabat dient una ciutat millor en 
un país millor i d'aquí parteixo d'una profunda convicció que es que el país es fa de baix a dalt, el país 
es fa carrer a carrer, poble a poble, ciutat a ciutat, n'estic convençut per tant la nostra millor aportació 
aquest país, al nostre país es sens dubte el tenir una ciutat potent forta competitiva, en tot cas per 
deixar clares algunes coses mirin alguns que estem al grup municipal socialista el dia 9 N vam anar a 
votar vam anar a les urnes altres no, aquest es un grup plural i aquesta es una de les seves virtuts es 
un grup que pense en termes de ciutat i en termes de transformació de ciutat i en termes de millora de 
ciutat, alguns van anar a votar el 9N i altres no van anar a votar, per tant es compatible anar a votar el 
9N i votar la meva candidatura el mes de maig, jo mateix ho vaig fer-ho per tant el que no podem fer 
es traslladar coses, tants van anar a votar aquell dia, tants van anar a votar un altre i ningú te veritats 
a mitges, perquè home no comptar a la gent de Catalunya si que es pot entra els que estan, no estan 
exactament en la mateixa línia que vostès amb el fet nacional ara em sembla que també clarament 
Catalunya si que es Pot es va desmarcar d'aquesta posició positiva envers a la part refrendaria que 
vostès al·legaven, per tant no podem fer aquestes similituds, el mes de maig els ciutadans i 
ciutadanes van votar un equip un grup de gent que mes a mes va tenir la voluntat d'explicar la seva 
posició pel que fa el fet nacional en el seu programa, jo no vaig, no recordo que deien vostès, 
nosaltres dèiem que defensaríem un referèndum, ho dèiem en el programa, em fa gracia que es faci, 
que sorprengui que jo faci un ban dient que defenso el referèndum, ho vaig dir-ho en el mateix ple de 
constitució en aquesta mateixa sala, per tant ja es curiós que després de 5 anys de repetir el mateix 
ara sigui sorpresa, escolti la posició d'aquest Alcalde es que no hi ha mes sortida, no hi ha cap altre 
sortida possible que fem una consulta jo crec que acordada, puc està equivocat com vostès l'únic que 
demano es que vostès respectin les meves posicions i la dels altres no tothom ho veu igual , es un país 
plural i divers i per tant només tirem endavant a partir d'una paraula que es diu respecte a totes les 
posicions, jo ho reclamo i per tant a partir del respecte quan jo llegeixo els resultats electorals de les 
ultimes eleccions autonòmiques penso que dissortadament el país està al 50% i per tant hi ha molt 
que parlar, molt que escoltar, hi ha molta construcció col·lectiva a fer i jo que no se si convenceré al sr 
i sra B, tinc l'obligació d'explicar als meus ciutadans el que penso i tinc obligació de ser molt coherent 
en les meves posicions i jo crec que això es útil,  no es un esforç de vares, es útil, es útil perquè 
serveix per plantejar elements de reflexió a vostès, als meus companys a mi mateix i als membres del 
PSC, avui m'han deixat a la bustia a casa un retall que deia que "muy mal, muy mal por haber hecho 
este bando" escolti alguna cosa hem fet, alguna contribució hem fet al debat sobre el fet nacional ,  per 
tant des d'aquest punt de vista la coherència serà igual com es per vostès la meva raó de ser i serà la 
raó de ser d'aquest grup, posem per davant la construcció d'aquesta ciutat que es la millora manera, la 
millor que podem fer nosaltres per construir el nostre país, hi ha hagut una cosa que m'ha sabut greu i 
l'haig de dir i amb això aniré acabant la sra. Oliver ha dit que, com ho a dit? que Granollers es potser 
com Barcelona una estafa, em revelo contra això, amb revelo a dit, potser com Barcelona no es un 
model es una estafa, em revelo radicalment, radicalment, miri Granollers es un sentiment, Granollers 
es un projecte compartit de moltes gent, Granollers som 60 mil persones que treballen cada dia per 
fer-la millor i alguns milers de persones, jo diria desenes de milers de persones de la comarca que no 
viuen a Granollers però que venen cada dia aquí per construir aquest projecte col·lectiu, això es 
Granollers, no es una estafa,  es un projecte viu, solid, potent que mira endavant amb decisió i amb 
fermesa, no es una estafa, en tot cas i acabo nosaltres seguirem amb el nostre programa d'actuació 
municipal varen ser votats per moltes persones 10200 i escaig un 40 i  pico per cent de la gent que va 
anar a votar i per tant ens sentim recolzats pels vots però sobre tot pel caliu que trobem al carrer 
sobretot per aquella gent que ens pare per dir-nos això no va, milloreu que es el que ens agrada mes? 
sobretot per la gent que s'assenta en una taula i ens demana fem un cafè i que contribueix a fer un 
projecte col·lectiu, ens aporta coses que ens permeten fer propostes aquí, moltes de les coses que 
portem aquí no son les nostres son les de la gent i aquesta es la nostra força, aplicar el PAM i 
efectivament anar modelant el PAM a partir de les aportacions de la gent, allò que la gent ens demana 
allò que preocupa a la gent aquells problemes que potser nosaltres no detectem però que ens els diu 
la veïna quan anem a comprar al super , ens ho diu, nosaltres compartim el projecte amb la ciutadania 
i farem els possibles per compartir-lo amb vostès, vostès ho saben, sempre hem intentat aprovar 
qualsevol proposta amb els vots de vostès no sempre es possible, però aquest esforç el Govern el te 
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interioritzat, el te en el codi genètic, nosaltres volem sumar mes de 13 sempre, si ho aconseguim som 
feliços sinó ho aconseguim ens preocupa perquè la suma la diversitat, la pluralitat es el secret d'una 
ciutat amb projecte i amb futur i seguirem oferint el nostre programa d'actuació municipal, els nostres 
projectes, el Govern de la Generalitat, la Diputació i qualsevol altre Govern que ens vulgui escoltar, 
mireu som un Ajuntament fiable, arribem acords amb la Generalitat, arribem acords amb la Diputació 
perquè aportem coses raonables, pensades amb positiu sense buscar el protagonisme mirant de ser 
autors de construcció col·lectiva d'aquest país, i per tant seguirem posant el nostra programa 
d'actuació i la nostra gestió al servei de la construcció d'aquest país, ser fiables i tirar endavant un 
projecte de ciutat que es un projecte que la majoria de gent 42% dels que va anar a votar li va donar 
suport i que vol millorar cada dia a partir de la suma, de l'aportació de la gent a partir d'aquesta 
capacitat d'integrar mirades, integrar reflexions i de treballar amb els ciutadans i ciutadanes, moltes 
gràcies per les aportacions, gràcies pel to, s'aixeca la sessió.  

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-tres hores i quinze 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

LA  SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAU
L'ALCALDE
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