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 Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Sala de Plens per fer aquest Ple extraordinari que 
celebrem cada any, en el que parlem de la situació, de l'estat de la ciutat i sobre les propostes al 
voltant de la ciutat.

Deixeu-me començar aquesta sessió plenària expressant el sentiment de la Corporació per la mort de 



qui va ser alcalde de la ciutat, des de 1963 fins a 1979, el senyor Francisco Llobet Arnan que ens va 
deixar aquest estiu. També expressar el sentiment de la Corporació per la mort del Donat Puig qui va 
ser medalla de la ciutat, qui és medalla de la ciutat i que tant temps va dedicar a l'educació dels 
granollerins i granollerines. 

Deixeu-me també, abans d'iniciar el meu parlament, a explicar que el senyor Pius Canal s'incorporarà 
perquè teniu un problema personal que estava concretament al tanatori amb una persona molt 
estimada i per tant es retrassarà. En tot cas si els sembla iniciarem la sessió . 
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L'AJUNTAMENT EN PLE N'HA PRES CONEIXEMENT

Alcalde president:
Mireu, aquest ple habitual, enguany s'ha anat retrassant per diversos motius, motius que ara no toca 
expressar ni explicar. Però en tot cas estem en el moment de fer aquest Ple, de fer aquest debat. En el 
moment en el que ho preparava pensava, òbviament, el debat que hi ha en aquest moment en aquest 
temps de cruïlla que potser el ple de l'estat de la ciutat, avui,  en aquests moments està fora de focos. 
El debat més important que hi ha en el país és i està centrat en el projecte nacional de Catalunya, però 
jo crec que no està fora de focus Mireu el que som municipalistes i municipalistes convençuts sabem 
que per desplegar un projecte nacional, per avançar en aquest nou projecte nacional de Catalunya és 
imprescindible desplegar projectes locals clars . Projectes locals clars, ben definits, autònoms i arrelats 
a la realitat social més propera. Defensem, ho hem defensat sempre que Catalunya es construeix 
poble a poble, barri a barri, ciutat a ciutat, per això avui la nostra contribució en aquest debat és sens 
dubte parlar de la ciutat, parlar de Granollers, enfortir la ciutat, enfortir Granollers. Aquesta és la nostra 
aportació a la construcció d'un país que volem més just, més solidari i més cohesionat.

El primer problema que avui té aquesta ciutat, com totes les ciutats de Catalunya, és la crisi 
econòmica. Una crisi global que afecta a tothom, però que a la nostra ciutat té uns números que son 
els que ens importen, que son els que ens afecten. Mireu, Granollers tenia el 31 d'agost, o sigui, fa 
uns dies, 5.841 aturats, 5.841 persones que no tenien feina, fregant el 19%, entre el 18-19%, molta 
gent de tota manera. Gent amb noms i cognoms, gent que ens para pel carrer i gent que ens diu que 
tenim problemes, gent que ens diu: no tenim feina. D'aquests 5.841 aturats, gairebé la meitat, el 
45,35% ja no tenen subsidi d'atur, ja no tenen subsidi d'atur. Mireu la ciutat té avui 6.000 llocs de 
treball menys que al 2007, aquesta és la situació i aquesta és la situació que ens preocupa i que ens 
angoixa. Al 2007 els Serveis Socials municipals van atendre a gairebé 6.000 persones, el 10% de la 
població de la ciutat va ser atès pels Serveis Socials municipals i des de gener de 2011 650 persones 
o famílies han estat atesos en programes de borsa d'aliments. S'han atès també 200 dones que patien 
o que haurien patit si no hagués per la prevenció violència de gènere. Aquesta és la situació, crisi 
econòmica profunda que presenta una cara dura. En la que molta, molta gent s'ho està passant 
malament i a més a més les previsions econòmiques no conviden a l'optimisme, aquesta és la 
situació. ¿Com l'afrontem a Granollers, a la nostra ciutat? Dons mireu, probablement amb una situació 
lleugerament millor que la mitjana del país. Afortunadament Granollers té encara uns sectors 
econòmics que aguanten, son aquells sectors exportadors, aquells sectors industrials, especialment 
aquests sectors agroalimentaris i també aguanta millor que altres indrets per la diversificació de les 
nostres indústries. Aquesta és una ciutat encara amb un % molt elevat, superior al 20% de ma d'obra 
industrial, de treballadors industrials i que a més a més té aquesta diversificació que ens caracteritza. 
Si la ciutat l'afronta un pel millor que altres ciutats, també ¿com l'afrontem des del punt de vista 
econòmic de l'Ajuntament, de l'acció i de l'actuació en la que nosaltres ens podem moure, de l'acció 
municipal? Evidentment amb menys recursos que altres anys, evidentment. Ens els darrers anys hem 
ajustat els pressupostos, hem tingut que ajustar els pressupostos, hem tingut que ajustar els 
pressupostos perquè les altres administracions ens han aportat menys recursos. Mireu, l'estat ens ha 
aportat aquest any 11 milions d'euros que és el mateix que ens aportava al 2005, l'aportació de l'estat 
d'avui és la mateixa que va fer a l'any 2005. Evidentment també els impostos i les taxes tenen un 
rendiment inferior, a l'any 2006 vam ingressar aproximadament 6 milions d'euros en llicències d'obres 
i ara estem de l'ordre dels 300.000 euros, es divideix per 20 també aquesta capacitat d'ingressos. 
Com a conseqüència hem tingut d'ajustar els pressupostos, portem tres anys seguits amb 
pressupostos decreixents. Dels 90 milions d'euros del pressupost inicial del 2009 hem passat als 76 
milions d'euros al 2012, és a dir, una disminució del 15%. Per tant, pressupostos decreixents, però 



també val a dir que afortunadament l'Ajuntament de Granollers ha estat una administració curosa, no 
hem estirat mai més el braç que la màniga i tenim un endeutament raonable, estem per sota d'un 
estàndard que es valora en el 75% que és el límit a partir del qual es pot demanar o no es pot demanar 
crèdit. Nosaltres estem per sota d'aquest 75% i òbviament molt per sota del límit legal del 130 %. Per 
tant estem en situació de poder anar al banc a demanar crèdit, una altra cosa és si trobem raonable 
els preus que ens demanen els bancs per aquests crèdits, però aquesta ja és una altra història. Tenim 
un endeutament raonable i hem liquidat en els darrers anys en números positius que hem destinat 
habitualment a atendre les emergències i les urgències. Dels 4 milions d'euros de romanent positiu de 
tresoreria de l'any passat varem dedicar 1 a fer un pla de xoc el qual després m'hi referiré. Les 
perspectives és que enguany també podem tancar el pressupost d'una manera positiva. Hem afrontat 
aquest any i el conjunt del període, seguirem afrontant-ho de la mateixa manera amb un marc 
pressupostari equilibrat, auster i possible. Com ho hem fet sempre. Amb una càrrega fiscal prevista 
inferior a l'IPC que és el compromís que és amb el que ens vàrem presentar a les eleccions 
municipals.

Però alhora, si aquesta és la nostra situació, val la pena valorar alguns problemes sobrevinguts. Un 
d'ells, important, és la deute, el deute d'altres administracions a l'Ajuntament de Granollers. En 
aquests moments la Generalitat ens deu, encara, 7,5 milions d'euros. Ens el deu d'obres, per exemple, 
com el carrer Anselm Clavé, que fa uns anys que trepitgem tots plegats, o bé del Pla de Barris, del 
barri Congost, o bé del pavelló Congost, obres finalitzades fa 2 anys. 7,5 milions d'euros que sembla 
no tenir consignació en els comptes de la Generalitat. Òbviament això ens obliga i ens porta a 
tensions de Tresoreria, si nosaltres volem pagar religiosament als nostres proveïdors i volem fer-ho, 
vol dir que hem d'anar al banc a buscar un diner car. Deixeu-me donar-vos unes dates que poden 
situar que vol dir això, mireu, a l'any 2009 vàrem gastar zero euros en pòlisses de tresoreria. Al 2010 
vàrem gastar 57.000 euros, al 2011 144.000 €, pòlisses de tresoreria per poder pagar als proveïdors 
atenent als terminis previstos, els terminis diguem-ne més urgents possibles, però sense que la 
contrapart, sense que la Generalitat ens aporti els recursos que reclamem i que estan conveniats. Per 
tant, molts diners pagats amb interessos als bancs simplement pel fet de que no ens paguen a l'hora. 
Els hi asseguro que m'agradaria haver destinat aquests diners que hem destinat a pagar els crèdits 
bancaris a ajuts d'emergència, a beques o bé a arranjar carrers i no a pagar interessos al banc per 
incompliments de la Generalitat. A més a més, la Generalitat i l'estat estant prenent decisions que 
afecten a la nostra gestió, a la nostra i a la del conjunt d'ajuntaments i habitualment sense diàleg, em 
refereixo amb alguns exemples, la llista podia ser inacabable, deixeu-me esmentar-ne només alguns. 
Primer l'anul�lació de facto del conveni a l'entorn de les Escoles Bressol, és conegut que hi havia un 
conveni a partir del qual les Escoles Bressol es finançaven amb 1.800 €/plaça i que ara s'han reduït a 
800€, 1000€ de dèficit incorporat només per una decisió no conveniada, no consultada, o bé algun 
tema que viurem d'aquí uns dies, la venda de la Generalitat d'Aigües Ter Llobregat a l'empresa 
privada i el següent augment del 70% del cost de la compra d'aigua. O bé, l'increment d'un 10% de 
l'Impost Sobre Béns Immobles per part de l'estat durant 2 anys, que representa un gran esforç pels 
ciutadans i que els ciutadans pensen que l'Ajuntament ha fet aquest increment. Els ciutadans em 
paren i em diuen: ostres ! Heu apujat molt l'IBI i hem de recordar que l'IBI, aquest 10% el va apujar el 
govern de l'estat. Això si, el cost polític i social l 'incorpora l'Alcalde quan es passeja pel carrer.

O bé també, les eliminatòries de les convocatòries del Departament de Treball per ajudar a les 
persones que no tenen feina. Avui, encara la Generalitat no ha fet cap convocatòria de formació, 
d'intermediació, d'acompanyament o d'orientació. O bé, el dèficit del transport urbà, que s'agreuja per 
dos motius, primer perquè l'ATM posa el cost del bitllet a 2 €, és un cost molt elevat, i segon pel fet 
que la mateixa Generalitat ha reduït l'aportació econòmica en els Ajuntaments, també l'Estat. O bé, en 
els increments d'IVA, des del meu punt de vista, injustificables al material escolar i a la cultura. Son 
només exemples. Amb tot aquell embolcall nosaltres hem de fer front a la realitat de la nostra ciutat. 
També amb la perspectiva de un nou repte, el govern central ens ha explicat que vol redefinir les 
competències dels Ajuntaments. Jo crec que, exactament, el que es vol dir amb aquest eufemisme és 
que es volen eliminar competències als Ajuntaments. Hi ha una fixació per part de l'Administració de 
l'Estat de actuar a l'entorn dels Ajuntaments per reduir el dèficit públic i a mi m'agrada recordar que el 
dèficit públic de les administracions locals és del  3,4% del conjunt de dèficit públic de l 'Estat, 3,4%, els 
ajuntaments no son malbaratadors, 3,4%. Una part importantíssima d'aquest dèficit correspon a un 
ajuntament, que és l'Ajuntament de Madrid. La línia d'anar laminant les administracions locals, crec 
honestament que no és la millor pel país. A Europa han decidir defensar l'estat del benestar falcant les 
competències de les administracions locals . A Espanya, la despesa en les administracions locals és el 
13%, a Alemanya supera llargament el 25%. La millor manera, segur, de defensar l'estat del benestar 
és la proximitat, el conèixer els problemes de la gent, el parlar amb la gent, el adequar les solucions a 



la realitat del territori. 

Estem en una via que ben segur portarà a una recentralització del control dels ajuntaments, estic 
convençut. Estic convençut també de què haurem de debatre i combatre la reducció de competències 
dels ajuntaments a la mínima expressió. Haurem també de vetllar per defensar la nostra capacitat de 
resoldre els problemes dels ciutadans a peu de carrer. No volem que els ajuntaments es converteixin 
en una simple gestoria, volem que els ajuntaments siguin l'espai de transformació i de millora de la 
societat, l'espai de relació dels ciutadans i les ciutadanes amb l'administració més propera per 
construir noves realitats. Si convertim els ajuntaments amb gestories perdrem qualitat democràtica i 
hem de defensar la qualitat de la nostra democràcia. Hi ha principis essencials que conformen 
aquesta realitat, el principi de subsidiarietat, el principi de proximitat, el principi de participació, el 
principi de representació que també és conculca amb la voluntat de reduir el número de regidors que 
ben segur no expressaria la pluralitat de la societat. Amb un itinerari que des del meu punt de vista 
vulnera la Constitució perquè afronta d'una manera o ataca d'una manera directa i la mina d'una 
manera directa l'autonomia municipal i per altra banda també, la mina també les competències de 
l'Estatut de Catalunya perquè recordem que la Generalitat té en matèria d'administració local unes 
competències que s'han de respectar. 

Jo crec que haurem de parlar de modificar la legislació del règim local, si, però caldrà fer-ho des del 
diàleg polític i institucional i caldrà fer-ho amb els ajuntaments al costat i reforçant aquest principi 
essencial de la constitució que per mi és l 'autonomia local i a l'hora perquè no, reforçar els control dels 
ajuntaments, es clar que sí, perquè siguin més eficients i funcionin millor, però és a l'autonomia i des 
del respecte aquest factor de fortalesa de la democràcia que és la proximitat .

Amb aquest escenari, deia, hem d'afrontar els reptes de la ciutat i per nosaltres, per mi, jo crec que per 
tothom el primer problema avui, el primer objectiu és lluitar contra la crisi econòmica i generar 
ocupació. La única forma de que aquests 5.841 aturats trobin feina és que hi hagi empreses que 
generin llocs de treball. Val a dir que també ens trobem orfes en aquest cas, perquè no trobem accions 
de reactivació econòmica en els governs d'àmbit superior. Ens agradaria veure mesures de 
reactivació econòmica i ens agradaria compartir, definir, acordar mesures de reactivació econòmica 
amb el govern de l'estat i de la Generalitat. Per això, des de la modèstia i des de la capacitat d'un 
Ajuntament com el nostre varem aprovar fa uns mesos un pla de xoc, d'un milió d'euros, que era 
innovador per la seva transversalitat i per la capacitat d'abordar diversos problemes. Aquest pla de 
xoc que avui a la Junta de Govern ha tingut ja o té les seves primeres concrecions, comportava 
mesures de concretes de suport a l'ocupació. Per exemple, un Pla d'Ocupació Municipal per substituir 
els que no fan altres administracions, en aquest cas conveniat amb el SOC que generarà 68 llocs de 
treball especialment adreçats a aquelles persones, aquelles unitats familiars que fa temps que no 
cobren subsidi d'atur. O bé, fomentant l'ocupació pels joves. Avui també la Junta de Govern ha 
aprovat la convocatòria de subvencions a empreses per la contractació de joves. O bé, de suport als 
emprenedors, també avui la Junta de Govern ha aprovat la convocatòria per acollir-se a aquests ajuts. 
Noves línies, amb una vocació i amb una voluntat, generar confiança i explicar que hi ha oportunitats i 
que hi ha possibilitats i que la forma de treballar que aquest pla de xoc s'ha fet és la que hauria de 
construir el futur. Un pla de xoc fet des de l'acord, trobem fortaleses des del consens polític i social 
amb un coneixement estricte del territori de les seves necessitats, buscant treballs conjunts i buscant 
aliances entre els diversos agents dels territoris, públics i privats. Pla de xoc, però també nous 
escenaris. És per això que hem començat a treballar amb diversos ajuntaments la possibilitat de fer de 
la C-17, aquest espai d'aquesta carretera que uneix tants polígons industrials, un espai per la 
dinamització econòmica, és un inici, comencem a treballar, però sabem que si no ho fem nosaltres no 
ho farà ningú per nosaltres i per això hem parlat amb Mollet, hem parlat amb la Garriga, hem parlat 
amb Vic i anirem parlant amb el conjunt de municipis que tenen una presència industrial i de serveis 
important al voltant d'aquest eix, mirant cap al nord. També mirem cap a ponent i tenim aliances i 
relacions amb tot l'entorn de Sabadell i Terrassa i la nostra intenció també és desplegar aquelles 
estratègies amb l'Ajuntament de Mataró mirant cap a llevant.

Una realitat que tindrem pocs dies, Can Muntanyola. Un espai pensat i fet al costat dels emprenedors. 
Allà ens hi trobarem amb la Cambra de Comerç, ja hi és i també està i estarà oberta a altres 
organitzacions empresarials, ¿per fer què? Un centre avançat a les empreses, aconseguir que allà hi 
hagi una finestreta única d'atenció i tràmits empresarials, fomentar la competitivitat i la innovació i fer 
formació a mida, a mida de les empreses. Perquè aquesta és una altra aposta indestriable, la 
formació, i especialment la formació professional. El Consell de la Formació Professional i l'Ocupació 



de la ciutat, a on es troben escoles, organitzacions empresarials i sindicats, també grups municipals, 
està avançant en termes de planificació que la ciutat necessita, amb algunes concrecions ja, a partir 
d'aquest treball conjunt.

Amb aquesta idea de generar nova activitat estem treballant també amb la revisió del planejament 
urbanístic per atreure noves oportunitats d'inversió. Cal adaptar el nostre planejament a les noves 
realitats i a les noves peticions i a les noves demandes. Cal anar a buscar inversors, a partir 
d'aquestes realitats. Alhora seguirem desplegant infraestructures adreçades a les tecnologies de la 
informació. Mireu, Granollers té més de 100 kms. de fibra òptica i té més de 80 km de canalitzacions 
per possibles ampliacions i fer noves estesa de fibra. Aquest element que no veiem, perquè està a 
sota terra és un element cabdal per captar les empreses innovadores que volem i que necessitem i 
alhora seguirem apostant per l'atractivitat de la ciutat, la capacitat d'atreure persones i gent. Més 
espais per a vianants al centre de la ciutat, conveni amb les entitats representatives del mon del 
comerç, foment del turisme de reunions i congressos amb els hotelers, junts. Captant, buscant nous 
esdeveniments, el proper, el Mundial d'Handbol que es farà al gener de l'any que ve.

Tot això, tot aquest volum, tota aquesta feina per generar més activitat té l'objectiu de reduir les xifres 
a l'atur, però alhora hem de fer front als problemes del dia a dia i hem de treballar al costat d'aquells 
que pitjor s'ho passen. Hem vist amb preocupació com els darrers mesos els governs han tancat la 
porta a la gent que pitjor s'ho passa. Reducció dràstica del PIRMI de les condicions per accedir-hi, 
reducció de les prestacions a les persones que s'han quedat sense subsidi d'atur, reducció, i en 
alguns casos, eliminació de beques i no convocatòria de plans d'ocupació. Ens preocupa el risc de la 
fractura social, ens preocupa. Sabem que cada vegada hi ha més gent al marge, més gent que s'està 
quedant fora. Per això, el pla de xoc que abans hem referia tenia incloses també i feia referència a 
aspectes per lluitar contra aquesta fractura social, més recursos, hem posat més recursos per fer front 
a situacions d'emergència social. Més beques per cobrir la reducció que han fet altres 
administracions, oficina de mediació d'habitatge per prevenir desnonaments i mesures de suport 
territorial a persones afectades, mesures de suport als joves, en concret, el pla de xoc ha previst i ha 
indagat un PQPI, adreçat a joves sense ESO que el 17 de setembre comença un mòdul d'hostaleria 
per 17 joves, sols, sense el concurs de cap departament de la Generalitat. Si amb el concurs del gremi 
d'hostaleria que està al costat nostre. O bé, també, com a mesura de suport un programa formatiu a 
joves que acrediten l'ESO, s'està definint en aquests moments el programa per tal de començar a 
mitjans d'octubre, serà un curs d'especialització en audiovisuals i es farà conjuntament amb l'IES 
Carles Vallbona i Granollers Audiovisual . 

Per això, per reduir aquest risc de fractura social seguirem fent ajuts socials a les famílies amb 
dificultats, amb mesures fiscals com desgravacions o fraccionament de pagaments. Per això seguirem 
acompanyant a entitats del tercer sector, ho hem fet i ho hem fet també en la Pla de Xoc, Creu Roja, 
Xiprer, Apadis, Càrites i especialment per cobrir el problema de manca d'aliments de moltes famílies 
en el que Creu Roja, el Xiprer i Càrites son aliats imprescindibles, son els líders als que acompanyem 
per ser més exactes, perquè creiem que la societat social té la potència per fer-ho i l'administració el 
que ha de fer és acompanyar. Per reduir aquest risc de fractura seguirem donant suport a les 
persones grans vulnerables i a les persones amb dependència. Hi ha 1.315 persones grans que 
utilitzen el servei d'atenció domiciliària, una assegurança de vida, un lligam amb la societat a través 
d'aquest senzill aparell que els nostres persones grans porten a casa seva . 1.200 teleassistències, per 
tant, que acompanyen a aquesta feina d'atenció domiciliària. Per això, per evitar aquest risc de 
fractura social seguirem promovent el civisme i la cohesió social a les zones de la ciutat que més 
atenció requereixen, amb programes d'atenció directa a les persones i de relació directa amb la 
comunitat, buscant vies de prevenció i vies de solució, per això, per evitar aquesta fractura seguirem 
promovent l'observatori local sobre violència de gènere i per això seguirem promovent programes de 
formació i orientació ocupacional per a joves. Un dels col�lectius més tocats per la crisi . 

Deixeu-me aturar un moment per parlat del joves i d'aquesta sagnia que representa veure com una 
generació de joves ben formats, la més ben preparada de la història en molts casos ha de marxar a 
l'estranger per continuar el que no troba aquí, continuant formant-se o projectant-se en trobar un lloc 
de treball. Hem repassat amb l'Albert Camps algunes dades de l'IDESCAT, mireu, a l'any 2012 hi ha 
gairebé un miler de granollerins que viuen a l'estranger, per ser exactes 934. D'aquests 934, una part 
important, 259, tenen entre 30 i 44 anys i estan a l'estranger, estic mirant a una mare d'un nen a 
l'estranger. Aquest és un tema que ens preocupa, que ens preocupa. Aquestes xifres han crescut molt 
en el darrer any, mireu, del 2009 al 2012 el 36,75% o la xifra de granollerins que treballen i que viuen 



a l'estranger ha crescut un 36%. Aquesta és la dada, coincidint en aquests moments de crisi 
econòmica. Hem de parar especial atenció a aquesta circumstància. Hem de buscar oportunitats 
també a Catalunya, hem de buscar oportunitats al costat de casa nostra, aquest és un dels reptes 
essencials perquè aquella societat que perd els seus joves no té futur i aquí ens hem d'esforçar tots 
molt especialment.

En aquests moments de dificultat, ens agradaria poder mantenir l'impuls inversor de l'anterior mandat. 
Recordeu, a l'anterior mandat vàrem invertir entre totes les administracions 250 milions d'euros a 
Granollers, sabem que això és impossible, no hi ha diners per fer això, som conscients, ens agradaria 
perquè seria un símptoma de que les coses van millor i que també des de l'obra pública podem ajudar 
i generar llocs de treball. Afortunadament aquest mandat tant inversor com va ser l'anterior ens ha 
deixat amb un bon nivell d'equipaments i amb una alta renovació de l'espai públic. Ara és l'hora de 
centrar la nostra atenció en el bon ús de la ciutat, en el manteniment de la ciutat, en l'ús eficient de la 
ciutat i en l'ús eficient dels equipaments de la ciutat. Per això centrarem la nostra acció sobre el 
territori amb aquesta visió de millorar específicament el manteniment. Fent coses tant senzilles i 
alhora tant transcendents com optimitzar la recollida i el tractament de residus. Més recollida 
selectiva, estem amb aquesta línia i òbviament fent que funcioni a ple rendiment una planta de 
compostatge que és un element essencial, que és un gran desconegut per la ciutadania i que el 
trobem just al costat del terme municipal de Montmeló, del de Montornès però encara Granollers. 

Insistim en el pla de manteniment de voreres, l'anterior mandat vàrem actuar sobre 83.000 metres 
quadrats de voreres. L'equivalent a 100 pistes d'handbol, ja sabeu que és la unitat de compte de 
Granollers. Seguirem amb aquesta línia, renovant i millorant voreres. Renovant i millorant zones 
verdes, especialment automatitzant la xarxa de rec, garantint el rec amb aigua recuperada i fent-les 
més amables, reordenar els jocs infantils de la ciutat. Tenim en aquests moments 80 àrees de joc, es 
tracta d'insistir en el seu manteniment i de generar en alguns parcs de la ciutat , per exemple en el parc 
de Congost, en el Parc Firal, blocs grans de àrees infantils per tal que els nostres infants tinguin 
espais de lleure més agradables. 

Seguirem renovant la xarxa de clavegueram, perquè les coses que estan a sota terra també son 
importants. Seguirem aplicant mesures d'estalvi al consum energètic, ho saben, hem anat introduint el 
led, els leds en la nostra il�luminació pública i també hem anat introduint els elements de telegestió. 
Amb les mesures que hem fet d'estalvi net en consums energètics per exemple, en el que portem de 
mandat, és a dir, des de les eleccions de fa 14 mesos i ja hem estalviat 178.912 euros nets. Una 
quantitat important i alhora hem reduït la contaminació lumínica i les emissions de Co 2. 

Òbviament també es tracta de seguir definint els plans de manteniment i millora específiques dels 
equipaments, especialment també controlant els consums energètics i d 'aigua d'aquests equipaments, 
amb un objectiu que hem explicat ja fa uns anys, sabeu que Granollers va signar el pacte d'alcaldes i 
alcaldesses per la sostenibilitat, un pacte d'ajuntaments amb Europa, l'objectiu que vàrem establir fa 
uns anys és aconseguir en 12 anys que el consum energètic de la ciutat baixi el 20%, les emissions 
amb efecte hivernacle es redueixin un 20% i la generació d'energies no contaminants s'augmenti un 
20%. Aquesta és la línia amb la que treballarem.

En aquests temps difícils seguim entusiasmats perquè aquesta ciutat sigui una ciutat activa. Temps 
difícils, ciutat activa. I per això seguim treballant amb la millora de la qualitat de l'educació, més mèrit 
en temps difícil, mèrits als professionals, mèrit dels pares, mèrit a la comunitat educativa. Per això, 
amb aquesta feina que fem junts, administració o comunitat educativa ens sembla remarcable que el 
Consell Escolar Municipal hagi marcat itinerari, hagi marcat camí. Recordeu que el Consell Escolar 
Municipal, va aprovar per unanimitat un manifest que es va fer públic el dia 12, jo simplement us 
llegeixo les tres coses que denunciaven i una de les alternatives que el Consell apunta. El manifest 
deia: denunciem les retallades en educació, recordo, Consell Escolar Municipal aprovat per 
unanimitat. Retallar en educació és retallar en futur, perquè l'educació és sempre una inversió en 
desenvolupament social, cultural i econòmic. Cada retallada fa més precaris els serveis públics, els 
que son de totes les persones. Els que haurien de ser més ben dotats. Els més  ben assortits. L'oblit 
dels governs de defensar l'educació com a bé social imprescindible, com l'eina més important per al 
futur de qualsevol societat, país o ciutat, ho denunciem. El Consell Escolar manifestava, entre altres 
coses, que volem, en definitiva, a la nostra ciutat que l'educació sigui un instrument al servei dels 
nostres infants i adolescents. Una eina que els permeti sense cap distinció de gènere, edat o 
procedència socioeconòmica ser i sentir-se inclosos, ser i sentir-se subjectes lliures i responsables, 



ser i sentir-se part de la ciutadania.

A Granollers seguim treballant per les escoles bressol de qualitat i ara aquí deixo el Consell Escolar 
Municipal i retorno a la meva posició, a la nostra posició, a Granollers seguim treballant per les 
escoles bressol municipals de qualitat i seguim reclamant el finançament compromès a partir del 
decret d'escoles bressol i ara reduït dràsticament per la Generalitat. Seguim treballant per la 
corresponsabilitat en el sistema educatiu, els ajuntaments som i volem ser administració educativa 
encara que no agradi, encara que no agradi al govern de Catalunya, volem ser-ho perquè la proximitat 
és el millor instrument de qualitat a l'educació. Volem seguir mantenint l'oficina de matriculació de la 
Generalitat i de l'Ajuntament conjunta, volem seguir mantenint el pla educatiu d'entorn, dos 
instruments essencials per l'equitat en el sistema educatiu i que la Generalitat manté però sense cap 
aportació econòmica, perquè entenem que consensuar el procés de matriculació és essencial per 
l'equitat i els plans educatius d'entorn fan, a l'hora que s'acaba l'escola, és a dir, després de l'escola 
fan d'espai d'enfortiment de la cohesió i de les relacions de la societat. Si no hi ha pla educatiu de 
l'entorn, hi ha nens que fan activitats i molts més que no en fan. Per tant, seguirem fent això malgrat 
no ens ho financin, buscarem recursos per fer-ho i seguim defensant la diversitat, l'educació inclusiva i 
l'atenció especialitzada a aquells que ho necessitin. Seguim defensant en definitiva l'equitat en 
l'educació, un element essencial per construir la societat , el Granollers cohesionat que volem. 

Seguirem potenciant la creativitat i promovent l'acció cultural, ajustada als temps que vivim, no podem 
gastar els diners que gastàvem amb cultura o amb esports, però seguirem apostant per la creativitat i 
promovent l'acció cultural i promovent l'esport com espai de convivència. Seguirem apostant pel 
treball en xarxa de les entitats amb el protagonisme de la societat civil, bàsic, la força està a les 
entitats esportives i culturals. La nostra feina és fer la xarxa de relacions perquè sigui potent, perquè 
sigui forta. Seguirem recolzant, en matèria cultural, les produccions que tenen com a base els nostres 
equipaments, els nostres músics, a la nostra gent, als nostres artistes i en matèria esportiva seguirem 
recolzant a l'esport de base que té les infraestructures esportives de la ciutat com a gran espai de 
trobada. Seguirem vinculant equipaments educatius i culturals, especialment Roca Umbert i el Teatre 
Auditori al servei de les escoles i al serveis dels joves, al serveis dels creadors. Seguirem enfortint 
l'aposta per Roca Umbert, especialment com a espai de creativitat i com espai vinculat al mon 
audiovisual i ho farem també malgrat els esculls que ens trobem pel camí que dissortadament son 
molts, més dels que voldríem. 

També seguirem construint la ciutat que volem, no hi renunciem. A Granollers aquest estiu hi han 
hagut obres, també obres, moltes menys per suposat, però no renunciem a construir la ciutat que 
volem. Per això estem acabant Can Muntanyola, hem acabat l'ampliació de l'Escola Ponent, just 
perquè puguin anar-hi els nens i les nenes, hem iniciat les obres de remodelació dels accessos de 
l'hospital, hem instal�lat la nova gespa artificial al camp del carrer Girona, hem millorat els 
aparcaments de la Bòbila i en el futur immediat dos projectes: la remodelació dels vestidors i d'altres 
elements del Palau Olímpic o la remodelació del carrer Girona, son els més significatius però tenim 
crèdit no només bancari, tenim crèdit a les administracions, tenim crèdit a Europa i per això, 
afortunadament les administracions quan anem a demanar subvencions ens acompanyen, perquè 
saben que els nostres projectes son sòlids i que son element essencial per millorar la qualitat de vida 
en la nostra ciutat. Seguirem dissenyant, per tant, i executant projectes de millora urbana també en 
aquest mandat, no renunciem a construir la ciutat que volem.

Ho volem fer governant de la manera que ens agrada, de la manera en que entenem la política, volem 
governar des de la proximitat, volem governar amb la gent, ho hem fet tots aquests anys i volem 
seguir-ho fent, al costat de la gent. Per això el diàleg i la participació serà un element essencial, és un 
element essencial i ho serà més. Algunes propostes que estan en el programa d'actuació municipal 
(PAM) i que pensem proposar en els grups municipals i consensuar amb els grups municipals en els 
propers mesos: la creació del consell de ciutat com a màxim òrgan de referència de participació en els 
grans projectes de ciutat, l'elaboració del reglament de participació ciutadana, la definició d'un pla de 
voluntariat conjuntament amb les entitats de la ciutat. A Granollers hi ha moltes entitats i molts 
voluntaris, cal conjuntament establir el marc perquè això s'alimenti, perquè això creixi, perquè això 
sigui un element de cohesió i de vertebració social , de construcció de ciutadania en definitiva. 

Seguirem treballant des de la transparència, el portal d'indicadors i aquesta és una invitació a la 
ciutadania, és un element que ens permet conèixer molt bé la ciutat, o bé, també hem obert a la 
ciutadania el seguiment del PAM que no és un instrument tancat, no és un instrument clos, sinó un 



instrument al servei de la ciutadania. Ho farem des de l'austeritat, ara és una obligació per nosaltres, 
ha estat una part indestriable del nostre projecte polític en els darrers anys. Austeritat, seguirem 
auditant els comptes dels organismes autònoms municipals i de les empreses municipals. Seguirem 
reduint l'endeutament municipal, ho hem fet en els darrers anys i seguirem reordenant l'estructura 
d'organismes autònoms i empreses municipals per tal d'ajustar-la als nous temps, als nous 
requeriments i alhora per fer aquesta administració més propera que volem, seguirem apropant 
l'administració als ciutadans a través de les tecnologies de la informació i la comunicació ampliant el 
nombre de tràmits a realitzar des de l'oficina virtual d'atenció al ciutadà i desplegant el nou contracte 
d'administració electrònica. Ho farem des d'una ciutat que se sent capital, que se sent capaç de mirar 
el futur amb força, que sap que és una capital important en l'àmbit econòmic, porta nord de la regió 
metropolitana i ho farem potenciant aspectes com aquest centre de serveis avançat a les empreses 
que abans comentaven, el comerç, el turisme de reunions, o bé tot allò que fa referència al turisme 
esportiu. Granollers té una planta hotelera excepcional si la comparem amb ciutats de la nostra mida i 
aquest és un actiu que ens fa encara més atractiva i encara més capital. Cal, conjuntament amb els 
hotelers i amb les organitzacions de comerciants reforçar aquest pol d'atractivitat que té el turisme, el 
comerç, com un element essencial.

Aquesta ciutat que se sap capital de serveis, amb els nous jutjats, amb l'ampliació de l'hospital o amb 
la Tresoreria de la Seguretat Social com elements que capten i que ens aporten persones que venen a 
la ciutat a fer tràmits, o bé capital de cultura amb el nou Museu de Ciències Naturals la Tela, que 
posarem en marxa els propers mesos, amb el creixement de Roca Umbert o bé amb la feina del 
Teatre Auditori, que recorde-m'ho, té pràcticament la meitat dels seus usuaris, de persones, que no 
son de Granollers, que venen del conjunt del país. Capital ambiental, a vegades valorem 
insuficientment la força dels nostres equipaments ambientals, del parc ambiental que hi ha al sud de 
la ciutat, de la planta de compostatge o bé de la depuradora, o bé del complexe de Can Cabanyes, o 
bé de la feina que s'ha fet al Congost. El Congost, la recuperació del riu Congost, sens dubte, un 
element de referència a les polítiques ambientals europees. També capital de l'esport, l'exemple més 
clar, el Mundial d'Handbol que he citat fa un moment. Granollers és la ciutat, la única ciutat no capital 
de província que organitzarà, que estarà en la organització del mundial. El paper també de La Mitja, el 
paper del propi Circuit de Velocitat, com elements importants. 

Estic convençut de que en els propers mesos hem d'accentuar la reflexió al voltant de la ciutat, hem 
d'accentuar la feina per preparar la ciutat del futur, és l'hora del planejament, en aquests moments és 
l'hora de revisar l'instrument de planejament per situar-nos en primera línia de sortida quan la inversió 
retorni. Revisar el planejament, adequar el planejament a les noves realitats, plantejar nous projectes, 
tenir-los preparats, tenir-los a punt al calaix, per quan torni la inversió. Per això, entre altres coses ens 
seguim proposant el pla estratègic com element essencial per prioritzar i per dinamitzar aquest futur. 
Des d'aquest punt de vista, en aquesta ciutat del futur seguirem reclamant la millora de totes les 
xarxes viàries i ferroviàries del nostre entorn. Ho sabeu, la Ronda del Vallès, les calçades laterals de 
l'AP-7 o bé l'extensió i millora de la xarxa ferroviària, i sobretot amb el desdoblament de la línia 
Barcelona-Vic. Seguirem treballant per la cobertura del ferrocarril i per la eliminació de mercaderies 
del centre de la ciutat. Com un element emblemàtic per tal de definir també el pla director urbanístic 
del Circuit de Catalunya que ha de ser un motor per Granollers, pel Vallès i per Catalunya.

Acabo, vull dir en veu alta que assumim el repte, que vivim temps difícils, molt difícils, però que 
assumim el repte perquè creiem amb la ciutat, perquè creiem amb la força de la ciutat, perquè creiem 
amb la força de la gent de la ciutat.

Deixeu-me fer especial menció a un col�lectiu que avui viu una crisi especial, deixeu-me referir-me un 
moment als treballadors públics, als funcionaris. Aquest és un col�lectiu avui especialment agredit. 
Moltes vegades expressat i explicat com una part del problema del dèficit de les administracions. 
Deixeu-me afirmar que l'alta qualitat dels serveis públics d'aquesta ciutat, l'alta qualitat dels serveis 
públics d'aquest país son fruit de la feina i de la professionalitat de els funcionaris, dels treballadors 
públics, metges, assistents socials, treballadors de brigades, mestres, molts i molts, sense els quals 
no tindríem la ciutat, el país i la societat que tenim, els necessitem. Son essencials per construir la 
societat cohesionada que volem. Creiem en la gent de la ciutat, amb tota, amb la seva força i amb la 
seva empenta i per això, des del govern de la ciutat, malgrat la situació volem mirar endavant amb 
decisió, amb fermesa, amb força, sense complexes, buscant aliances i teixint complicitats . 

Ho he dit moltes vegades, els temps difícils son temps d'acords i per això haurem de trobar fórmules 



per repetir escenaris com el Pla de Xoc que vàrem aprovar els cinc grups municipals no fa gaires 
mesos. Aquest és el camí, aquest és l'itinerari essencial per sortir de la crisi, el buscar complicitat, el 
buscar acords, el mirar endavant junts, ens hi comprometem a seguir-ho fent i voldríem que també a 
nivell nacional fóssim capaços d'afrontar els problemes, que avui té el país, amb diàleg i tenint molt 
present el paper del mon local en la definició del futur d'aquest país. Els ajuntaments som una part 
essencial de la musculatura democràtica d'aquesta societat i per tant, des de Granollers, amb el 
compromís amb el país, seguirem treballant amb pas ferm, amb els peus ben posats a terra, des de la 
convicció que no hem d'esperar que ens ho resolguin altres, que hem d'avançar i amb la convicció 
també de que el país avançarà si ciutats com la nostra avancen. Apostem pel futur des de la 
responsabilitat, també des de la confiança que Granollers sabrà aprofitar les seves oportunitats, ens 
en sortirem segur, no pararem fins aconseguir-ho. 

Molt bé, acabat la intervenció, no tenia temps límit, com s'ha pogut veure, obrim ara el torn dels 
diferents grups, el reglament d'aquest debat és que l'alcalde fa una introducció, sense límit de temps, 
com passa amb els escenaris de debat general, els grups municipals tenen ara 20 minuts per fer la 
seva aportació. Acabada la primera ronda farem una segona ronda de 5 minuts. L'alcalde, segons el 
reglament pot intervenir quan vulgui, no acostuma a fer-ho, però pot intervenir quan vulgui. Per tant, 
obrim la ronda, comença Acció Granollers, si us plau, el senyor Pep Mur té la paraula,

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bon vespre a tothom, avui és un Ple una mica especial amb tanta gent, almenys el 
que diem serà escoltat que normalment sembla que ens ho estiguem dient els uns als altres i tot 
queda aquí.
Jo tinc la certesa que les persones que estem avui aquí representant als diferents grups municipals, 
estimem aquesta ciutat, això és fragant, volem per aquesta ciutat el millor. El que segurament passa 
també és que les diferents persones que estem avui aquí la veiem amb ulls diferents, tenim una visió 
diferent de la ciutat. 

He de dir d'entrada que comparteixo la diagnosi que ha fet l'Alcalde en quan a la situació econòmica, 
social i d'atur. Efectivament això avui ens marca molt, per això al final de la nostra intervenció mirarem 
de fer algunes propostes que no costin diners. 

El tarannà del grup municipal que represento, Acció Granollers, la coalició formada per ERC, 
Reagrupament, la plataforma Granollers independent i les JERC, el nostre tarannà deia, és el de 
reconèixer la feina que es fa bé. Però com a grup que està a l’oposició també tenim l’obligació de 
posar sobre la taula tot allò que entenem que no funciona, tot allò que sota la nostra mirada s’hauria 
de fer diferent. I també és la nostra obligació fer propostes per demà mateix i a mig i llarg termini. 
Moltes vegades les regidores i regidors de l’equip de govern ens han reconegut aquestes aportacions .

Aquesta ciutat ha viscut, en el passat, moments molt destacables com ara la inauguració fa 50 anys 
del tercer pavelló cobert de l’Estat Espanyol popularment nomenat el Parquet. També  es van impulsar 
a la nostra ciutat moviments mai vistos fins aquell moment. Per exemple, el  internacional de  
progressista a Palou al 1971, el quart a nivell mundial. O el Happening Salvador  el 19 d’agost de 
1974.
 Parlem de fa temps , però tots aquests esdeveniments van situar Granollers en el mapa internacional .

Llavors Granollers era innovadora i atrevida, una de les ciutat més agitades a nivell cultural; el mateix 
Dalí, això ho sabem tots,  va afirmar  que  “Quan el semàfor es posa verd i la gent travessa el carrer, 
d’una mirada sabia distingir els que són de Granollers dels que no ho són, per una aureola especial”

Un exemple d’això: Granollers és la primera ciutat del món, crec que és la primera ciutat del món, això 
no n'estic segur, francament,  on un grup de ciutadans i ciutadanes s’han mobilitzat per reclamar una 
ciutat amb més color. Tothom coneix aquest grup del facebook “Imagina’t un Granollers amb més 
color”. És una iniciativa de caràcter transversal, un moviment de la societat civil granollerina, un marc 
on es generen propostes, podríem dir que es tracte d’un consell de participació ciutadana virtual. Jo li 
vull preguntar a l'equip de govern si  ¿serem capaços d’aprofitar aquesta generació de idees lliures?, 
¿acceptarà l’equip de govern  que hi ha altres maneres de fer, altres colors a més a més del gris i 
beix?



Abans l'Alcalde ha dit que té com objectiu adaptar les necessitats de la ciutat al territori. Moltes 
vegades tenim la sensació que el PSC a Granollers es mou amb uns paràmetres d’actuació 
estàndards, uns paràmetres d’actuació que responen a la manera d’entendre les ciutats “made in 
PSC”. Una denominació d’origen que utilitza la mateixa plantilla indistintament de la ciutat que 
governi.
Més color és sinònim, també,  no només d'un urbanisme diferent, sinó també de més diversitat, més 
participació, més punts de vista.
Voldríem que Granollers tingués personalitat pròpia.

Quan fem un repàs de la ciutat, amb allò que deia d'un ulls més, en aquest cas, nostres més crítics, es 
clar,  hi veiem la ciutat de les oportunitats perdudes, dels projectes inacabats , de la participació feble 
tot i que avui l'Alcalde ens acaba d'anunciar un nou consell. .

Veiem doncs  un Granollers d’oportunitats perdudes, ja sé que  això és el passat i no en traurem res 
de tornar-ne a parlar, però fer una mica de memòria històrica ens ha de servir per estar més atents de 
cara el futur i no deixar passar més trens. Trens com el de participar, ja no amb un projecte ara al 
costat del Circuit de Catalunya, sinó en el seu inici en el consorci del Circuit de Catalunya, això ja ho 
hem posat sobre la taula en altres vegades. O el de situar Granollers en el mapa de les ciutats 
universitàries, aquest protagonisme el vàrem deixar per  les comarques veïnes com el Maresme i 
Osona. Tot plegat oportunitats que no haguéssim fet res més que potenciar la nostra capitalitat .

Ens agradat molt al nostre grup que avui l'Alcalde comencés aquesta intervenció parlant del projecte 
nacional. Entenc que no anem pel mateix camí, però ja acceptem aquesta inquietud per nosaltres per 
tant també va ser una oportunitat perduda no formar part de l’Associació de Municipis per la 
Independència com ho han fet altres capitals de comarca i altres municipis on el PSC hi té majories, 
majories que francament han estat més generoses, com a Camprodon o Sant Joan de les Abadesses. 
També hem vist com el seu partit facilitava l’accés a l’esmentada associació, sense ser decisius a 
capitals de comarca com La Bisbal de l’Empordà o Figueres o a municipis de la nostra comarca com 
Aiguafreda i Sant Pere de Vilamajor.

Un altre entorn on no acabem de veure cap projecte clar és a la zona periurbana de la ciutat. Nosaltres 
sempre hem defensat un Palou verd, però no mort, aquest és un excel�lent espai per    l’agricultura 
ecològica ....

Des de l’òptica de la promoció econòmica, potenciar un icona com l’audiovisual, amb un viver a Roca 
Umbert que acull 9 empreses, és una proposta que aplaudim, entenem que això està bé,  però com ja 
hem dit en altres ocasions, no és suficient  cal un  Viver d’empreses transversal que ni tenim ni hem 
previst. Avui l'Alcalde ha fet referència als 100 kms de fibra òptica, que existeixen i que segurament no 
estem utilitzant amb tota la seva capacitat, també ha fet referència a l'eix de la C-17. Miri, fa 20 anys 
ERC ja va proposar un desdoblament de la via del tren, precisament per potenciar aquest eix. 

Per altra banda, no tenim un recinte firal estable. L’ús de Roca Umbert per alguna fira és una solució 
puntual donades les circumstàncies actuals, però en el pla d’usos d’aquest projecte això no estava 
contemplat.

L'Alcalde ha parlat també dels museus, la dinamització dels Museus de la ciutat creiem que és feble, 
poc agosarada i  arriba poc a la gent. De fet, si no és perquè hi hagi algun acte concret, o perquè  el 
visiten les escoles, els nostres museus estan pràcticament buits. dades de la Generalitat, son dades 
del 2011 vam tenir 23.905 visites al Museu de Granollers i a l'Adoberia, dels dos espais diguem-ne 
espais museístics junts, que eren en total dos menys  que l'any 2008, és a dir i al 2011 ens visiten els 
museus menys gent que al 2008 i hem de tenir en compte que al 2008 no existia l'Adoberia. Museu de 
Granollers és un edifici fantàstic  on podria haver-hi molta més activitat que convidés a la gent a 
entrar.

D’altra banda, Granollers té un potencial i un actiu personal increïble. Fem reconeixements als 
granollerins i granollerines il�lustres, però tot queda a casa, no es cerquen complicitats fora dels límits 
de la nostra ciutat o de la comarca per acabar de relligar aquestes personalitats. Tot es queda, a 
vegades,  en el pregó de l’Ascensió, amb un article al 9Nou o amb la medalla de la ciutat.

Per exemple, quan pensem amb personalitats que han estat professionals d’èxit, ens ve al cap l’Antoni 
Cumella  que els entesos en la matèria el defineixen com la persona que va situar la ceràmica a la 



modernitat.

Li hem posat el seu nom a un institut i li hem atorgat la medalla de la ciutat, però no hem aprofitat 
l’oportunitat de fer de la seva figura una icona de la ciutat. Estic convençut que no deixarem passar 
l’oportunitat de celebrar  els 100 anys del seu naixement ( que es compleixen l’any vinent)   per crear 
un certamen d’Art Antoni Cumella, mostrar la seva obra als visitants de la ciutat a través d’una 
exposició permanent al Museu, o fer una publicació sobre la seva vida i obra.
Insistim, creiem que és una personalitat que és una icona per la ciutat i que l'hem de promoure. No fa 
gaires uns mesos, el Documenta va mostrar una petita part de l’obra del Cumella a Kassel. És una de 
la cita més important del món en l’àmbit de les arts visuals , i no tenim la certesa que allà es sabés que 
era granollerí.

Aquestes son algunes de les oportunitats que hem perdut.

Les ciutats estan contínuament canviant, i en aquest sentit mai estan acabades. Però a Granollers 
tenim projectes pendents d’enllestir des de fa molt de temps, projectes que mai acaben de veure la 
llum o que no s’han sabut acabar dignament.

M’hauran de reconèixer que l’Illa de vianants, ha estat un projecte que ens ha fet patir, amb constants 
reformes a causa d’una execució, nosaltres entenem,  poc encertada. A banda de l’estètica, que pot 
agradar més o menys, hem viscut diversos problemes, caigudes i algun accident.

Un altre fracàs ha estat el de l’Ambicia’t . Tot i que Granollers és una ciutat amb una topografia 
majoritàriament  plana que permetria desenvolupar amb èxit un model de mobilitat que doni gran 
protagonisme a la bicicleta, no hem avançat en aquesta via, ans el contrari, hem eliminat.
 Ja ens està be la bicicleta com a vehicle d’oci, pràctica que es pot dur a terme als marges del riu, per 
exemple,  però estem convençuts que el seu ús pot anar més allà i convertir-se en un mitjà  pels 
desplaçaments habituals als diferents espais de la ciutat .

Ara doncs cal apostar per l’ús de bicicleta pròpia i per això cal que des de l’ajuntament s’adeqüin 
espais de carril bici en contes de promoure carrers de velocitat limitada però que al cap i a la fi es 
comparteixen amb cotxes fet que provoca certa inseguretat pels ciclistes . 

Tenim altres exemples de projectes que fa temps en sentim a parlar però que no acaben de veure la 
llum. La construcció de l’hospital lleuger, el cobriment de la via del tren, el trasllat de mercaderies, la 
reforma de la plaça Barangé, promeses que  per cert, el PSC portaven al seu programa, diguem-ne en 
un entorn en el que ja podien catalogar de crisi econòmica. 
Som conscients que moltes d’aquestes actuacions no depenen exclusivament de la voluntat de l’equip 
de govern, això ho sabem. Però vostès les van posar en el seu programa municipal i per tant, des de 
la nostra òptica,  son els responsables del seu incompliment.

Aprofitant aquesta cartera de projectes pendents els hi volem suggerir  la necessitat de seure plegats i 
mirar la ciutat en la seva globalitat. Creiem que donar raó de ser als projectes. La raó de per què els 
fem.  Cal una idea global, integral de la ciutat. Creiem que no és una bona estratègia plantejar 
reformes com les de la plaça Barangé o el carrer Girona, aïlladament. Tenim una eina, l'Alcalde també 
ha fet referència i nosaltres , tot i que vàrem votar en contra en el seu moment, hi creiem ara,  com és 
el 2n. Pla Estratègic. Ens ha de permetre pensar en futur i dibuixar la ciutat que volem, amb això 
coincidim amb l'Alcalde, que doni resposta a les necessitats socials, econòmiques i d’oci. I tot això ho 
hem de fer conjuntament amb les persones que viuen i treballen en aquesta ciutat.
En definitiva el valor patrimonial d’una ciutat té a veure amb l’acció col�lectiva .

Entrem a la tercer vesant que per nosaltres és feble, com dèiem al començament, la participació, 
l'Alcalde ha dit una frase que m'ha agradat: construïm la ciutat que volem, nosaltres tenim una mica de 
dubtes que això realment sigui aquest volem no sabem a quanta gent inclou, a qui inclou exactament. 
Pel que fa a la participació i segons la nostra manera d’entendre-la, continuem tenim un dèficit 
important. Continuem no estant d’acord, dic continuem perquè aquest dèficit de participació ja l’hem 
posat a sobre la taula en altres ocasions, en la manera de fer de l’equip de govern el qual converteix la 
Participació en una funció purament informativa i no ha estat capaç d’articular-la com una eina de 
compromís ciutadà.

Si féssim participar la ciutadania de forma real, tenim el convenciment que obtindríem  idees molts 



interessants. I no val dir, alcalde, que vostè es passeja constantment per la ciutat i parla amb els 
ciutadans i les ciutadanes, ja sabem que ho fa i que ho fa molt bé, hem dit que reconeixeríem les 
coses bones i les que no, això ho fa molt bé,  però es tracta de corresponsabilitzar els veïns de 
Granollers en els projectes de ciutat i enfortir  , d’aquesta manera, el nostre teixit associatiu.

Avui, en quan a participació,  ens tornaran a dir que tenim els consells de participació, doncs bé, si, 
tenim més de 20 consells de participació  a la ciutat, però la majoria no funcionen. Excepte en algun 
cas concret, com el de Cooperació on els seus membres si prenen decisions, la resta, no es 
convoquen amb la freqüència amb la que es van comprometre i les poques vegades que ho fan es 
limiten a informar, com deien abans. 

En els darrers dotze mesos, per exemple, vol dir de setembre a setembre més o menys,  no s’ha 
convocat Cap consell de Cultura, Joventut,  Gen Gran, Seguretat Ciutadana i PEG, precisament 
l'Alcalde feia referència a la comunitat educativa i aquest consell no s'ha convocat en un any. I els 
consells de Salut, Esport, Medi Ambient, i Mobilitat només s’han convocat un cop a l'any 2011 i cap en 
el que portem 2012, però aquest any no s'ha acabat i per tant encara tenim la possibilitat que es 
convoqui algun dia. El Consell Assessor Urbanístic, que es va crear amb tot una aureola,  només s’ha 
convocat dos cops des de la seva creació, a finals del 2010. Esperem que aquest nou Consell que es 
vol crear de la ciutat, funcioni i sigui un consell que es convoqui realment s'utilitzi per vehicular-hi 
propostes. 

Parlant de propostes i per acabar aquest primer torn i amb la voluntat de sumar, perquè nosaltres 
estem a l'oposició però també volem sumar en aquesta ciutat, si m'ho permeteu dir-ho així, hem ofert a 
l'equip de govern algunes propostes, però com que deia al començament i donats els temps que 
corren no suposin cap cost, o en tot cas sigui un cost mínim. 

La veritat és que l'Alcalde amb la seva intervenció m'ha agafat per sorpresa i algunes de les propostes 
que li volien fer sembla ser que ja les té al cap. Perquè la primera era precisament impulsar el 
voluntariat, entenem que en aquesta ciutat, com ha dit molt bé l'Alcalde, doncs hi ha un col�lectiu de 
persones amb una potència enorme que podrien vincular les seves capacitats a través d'un 
voluntariat. Nosaltres plantejàvem en concret, agafar el col�lectiu de gent jubilada, no vol dir que sigui 
l'únic col�lectiu de voluntariat que hagi d'haver, ni molt menys, però fem una proposta concreta 
d'agafar el col�lectiu de gent jubilada, que segur que tenen diferents habilitats i diferents coneixements 
perquè participin en la ciutat i perquè aportin coses a la ciutat . 

L'Alcalde ha parlat també de l'Administració Electrònica, que ja sap que aquest tema és una cosa que 
a mi em toca personalment la fibra, per temes professionals, em sembla bé aquesta proposta. 
Nosaltres el que voldríem és que es posés en marxa un sistema de informació per dispositius mòbils , 
tablets i via web perquè els ciutadans i ciutadanes,  puguin  identificar i fer arribar al servei 
corresponent els desperfectes o anomalies de la ciutat, fins i tot propostes si s'escau.  Aquest seria un 
clar exemple de participació activa.

Intervenir per evitar, i això reconec que doncs no fa ni una hora que estàvem parlant, però jo li 
expresso una altra vegada, una proposta d'intervenir per evitar que els supermercats llencin productes 
en bon estat i que aquests siguin aprofitats per famílies amb dificultats econòmiques. Tenim 
informació, i l'Alcalde m'ho ha confirmat,  que en aquests moments aquesta pràctica està força estesa 
en varis centres comercials, però tot i així hi ha alguns que no s'han apuntat i que demanem a l'equip 
de govern doncs que treballi perquè s'hi sumi. 

Alguna altra proposta que tampoc costa molts diners, senyalitzar itineraris més enllà del riu , tenim un 
entorn natural prou potent, en el qual podríem practicar l'oci i també és un espai educatiu, això suposo 
que amb el paisatge de la ciutat que ara han iniciat segurament per aquí, aquesta consulta sobre el 
paisatge segurament aquí també podrem trobar-hi punts d'acord. 

Una proposta que també ens sembla interessant és aprofitar la vigilància de les zones blaves. Les 
persones que es passen tota la seva jornada laboral voltant per la ciutat únicament per controlar els 
aparcaments de les zones blaves, proposem que siguin agents urbans, que entre les seves 
atribucions hi hagués la detecció de problemàtiques de la ciutat i possibles millores, la informació i 
l'assistència als ciutadans per orientar-los i adreçar-los als serveis municipals que puguin necessitar. 
Així deixarien de ser personatges sinistres i poc apreciats per la gent i de major utilitat social, no sols 
de recaptació. 



Finalment proposem que en els Centres Cívics que son espais que estan perfectament dinamitzats i 
que hi ha molta activitat i que son espai a on precisament hi ha diversitat de persones , es fessin 
xerrades sobre la història local i s'escau de Catalunya, entenem que aquesta acció es pot dur a terme 
per la gent que està treballant al Museu, o fins i tot, segurament, per aquell grup de jubilats que us 
deia abans que segur que hi ha molta gent que sap molta història i que la pot explicar molt bé. 

Així acabaríem, en tot cas, el nostre primer torn, moltes gràcies. 

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

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Avui coincidirem en plantejaments sobre la ciutat, però segur que amb algunes 
visions diferents. Vostè a parlat de la situació de crisi i estem passant un moment dur per molts 
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat. 

Granollers no s'escapa de la crisi general. L’atur colpeja moltes famílies de la ciutat i hem de bastir 
solucions, també des del món local, a aquesta greu situació. Les polítiques socials son essencials en 
aquesta conjuntura.

Granollers, com ha dit vostè també,   té més de cinc mil vuit cents aturats i aturades i molts d'ells 
sense cap prestació i aquesta ha de ser la prioritat, les persones.

El nostre grup va donar ple suport a  la posada en marxa del pla de xoc contra la crisi, dotat amb 1 
milió d’euros, que busca donar solucions al pla de xoc als col�lectius més desafavorits i que més 
estant patint la crisi. Ara bé, el que li cal a Granollers i els ciutadans i ciutadanes que pateixen aquesta 
situació són respostes a llarg termini i no només cures pal�liatives , encara que siguin benvingudes.

Granollers necessita un projecte seriós i rigorós en quant a polítiques actives d'ocupació i serveis 
socials. Sabem que l'administració local no pot resoldre per si sola el problema de l'atur, però davant 
de les retallades del Govern de la Generalitat en aquesta matèria, és imprescindible una major 
implicació del nostre ajuntament. Li demanem a l'Alcalde que aquest pla d'emergència contra la crisi 
esdevingui previ procés de diàleg amb els agents polítics i socials tal i com es va fer en el marc del 
Consell Econòmic i social un PACTE DE CIUTAT CONTRA LA CRISI, però un pacte de ciutat contra 
la crisi que estableixi línies estructurals d 'actuació pels proper cinc anys.

Les mesures aprovades al mes de juliol pal�liaran en part durant un temps la forta crisi que afecta 
Granollers, creant ocupació i fomentant l'emprenedoria i la contractació, però cal recordar que els 
ajuntaments també pateixen la crisi i històricament un mal finançament de les administracions locals. 
Tot i això, no em d'oblidar que les perspectives de futur no es veuen gaire millor, per això aquest 
ajuntament ha de continuar en aquesta línia i que no sigui qüestió d'un any, com els deia abans,  cal  
un PACTE DE CIUTAT CONTRA LA CRISI a llarg termini.

Com no, també,  recordar, ara que l'equip de govern deu començar a embastar el pressupost de l'any 
vinent, que per continuar en aquesta línia, tal com els vàrem dir l'any passat crèiem que donada la 
situació de crisi, d’emergència social, de precarietat i necessitats bàsiques que viuen molts 
granollerins i granollerines, no era el moment d’amortitzar deute a llarg termini i ho seguim creient. Per 
això, de cara a l'elaboració dels pressupostos de 2013 insistirem en la nostra reivindicació d'atendre 
sempre de manera prioritària les necessitats de les persones, abans que reduir deute d'aquest 
ajuntament. No creiem que la situació econòmica d'aquesta administració sigui tant critica, tal com 
vostès mateixos han repetit en diverses ocasions, fins i tot avui, com per prioritzar l'amortització de 
crèdit enlloc de fer més inversió en despesa social . 

D’altra banda, destaquem també de manera negativa la manca de voluntat de l'equip de Govern local 
en el compliment d’un acord adquirit fa mesos, a instàncies del Grup Municipal d’ICV-EUiA, respecte a 
l’aplicació de les mesures de tarificació social en els preus públics . 



La proposta que tractava d’aplicar als serveis municipals la lògica del “tant guanyes, tant pagues”, i 
presentar als usuaris uns preus acord al seu nivell de renda, de manera que els costos dels serveis 
públics siguin més justos i assequibles per a tothom.

Aquesta proposta es va presentar abans de l’aprovació de les Ordenances Municipals a la tardor de 
2011, i el Govern la va posposar per manca de temps, comprometent-se a estudiar i aplicar aquest 
projecte de cara al 2012. Mesos després, en una Comissió Informativa,  vam proposar la creació 
justament d’una Comissió per a estudiar-ne l’aplicació. Avui estem a les portes de l'aprovació de les 
Ordenances Fiscals d'aquí a uns mesos de 2013, i d’aquesta comissió no n’hem tornat a saber res i 
com sempre ens trobarem unes ordenances tancades a una setmana de la seva aprovació. Creiem 
que el govern de la ciutat, que es diu dialogant i pren compromisos, hauria de vetllar  per a 
desenvolupar-los.

Parlant també de pressupostos, vàrem trobar a faltar  en el procés d’elaboració, la participació activa 
de la ciutadania. És fonamental que la presa de decisions d'aquestes accions es sotmeti a la 
participació ciutadana. Per assolir una ciutat oberta, amb participació ciutadana, cal posar marxa un 
Programa d’Actuació Participativa que comprometi a totes les regidories de l’Ajunta implantar 
processos participatius en l’aprovació de diversos dels seus programes , i que cada barri de Granollers 
treballi perquè algunes de les seves polítiques urbanístiques o de mobilitat es decideixin mitjançant 
consulta ciutadana.

La participació ciutadana genera una ciutadania activa i compromesa amb els afers públics i 
representa un factor essencial per al progrés social i econòmic de tota la societat, i per tant, és un bon 
mecanisme per fer front a la crisi, ja que permet sumar esforços individuals i col�lectius, convida a la 
creativitat, aprofita els recursos del territori i el coneixement que dóna la proximitat , i genera sinergies i 
dinàmiques de progrés col�lectiu.

Per tot això, Iniciativa Verds -Esquerra Unida li demanem al Govern municipal que es prengui més 
seriosament la participació real de la ciutadania en la presa de decisions, ja que només així 
dinamitzarem la cultura democràtica de la nostre societat , cosa que acabarà repercutint en una millora 
de la nostra ciutat, quantes més veus s'escoltin abans de prendre una decisió tindrem més 
probabilitats d'encertar. Justament avui han presentat una campanya de participació sobre el paisatge 
de la ciutat, és un pas, però el que cal és avançar cap a la participació real i no puntual en temes 
acotats que vulgui l'equip de govern 

En aquest sentit, li posaré un parell d'exemples clarificadors de com el Govern Municipal no està 
atenent amb la diligència i eficàcia necessàries les reivindicacions i necessitats de la ciutadania.

En primer lloc en el cas dels afectats per desnonaments i execucions hipotecàries. En aquest mateix 
Ple, a proposta del nostre Grup Municipal, es va aprovar una moció que contenia una bateria de 
propostes i accions a desenvolupar en aquesta línia. Fomentant el lloguer social, atenent a les famílies 
en situacions crítiques, intermediant en processos de desnonament.  A dia d'avui, el grau de 
compliment dels acords d'aquesta moció és francament decepcionant.  Tot i que s'han iniciat alguns 
aspectes, com el servei de mediació, les famílies afectades, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i 
el nostre propi grup, creiem que no s'està treballant suficient en aquest sentit. Parlem de situacions 
dramàtiques, que requereixen solucions urgents i contundents, i les trobem a faltar. Si altres 
ajuntaments com Terrassa o La Llagosta poden fer-ho, creiem que Granollers també ha de poder.

Novament, ens posem a disposició de l'equip de  govern per a col�laborar, en les nostres possibilitats, 
a la resolució d'aquests conflictes, i a construir un pol de negociació amb les entitats financeres, amb 
la força que ens atorga la representació democràtica que ens han cedit els ciutadans i ciutadanes de 
la nostra ciutat.

D'altra banda, i com a segon exemple del que entenem que és una certa deixadesa en determinades 
qüestions que vostès consideren “menors”, trobem el tema de l'Ambicia't. Un projecte amb una 
important acceptació social a moltíssims municipis i ciutats del país, que s'està demostrant rendible 
econòmicament i ecològicament, en termes de millora de la mobilitat i de seguretat viària. Un projecte 
en el que vostès no creien i que han anat deixant morir, a base de no incentivar-lo i de no apostar per 
les noves propostes que arribaven per part de diferents empreses del sector. Propostes que haurien 



millorat l'eficiència, haurien estalviat costos i haurien fet de l 'Ambicia't un sistema de transport prioritari 
a Granollers, amb tots els beneficis que això hagués comportat, i que li he enumerat abans.

Mesos després de signar la sentència de mort definitiva del servei, encara no tenim ni rastre del seu 
compromís d'aparcaments segurs per a bicicletes. Ni carrils bici. Ni noves eines de gestió d'una 
mobilitat més sostenible i segura, més encara en el propers dies veurem com encara empitjora més la 
mobilitat a la nostre ciutat amb la retallada de freqüències i horaris del servei d'autobusos de 
Granollers. 

Com els hi dèiem abans, això és una mostra de la poca sensibilitat que el Govern ha tingut en aquest i 
d'altres aspectes. Des del nostre Grup Municipal continuarem proposant el manteniment de 
l’Ambicia’t, tot i que ja l'hagin desmuntat,  si cal, amb una revisió per a fer-lo encara més eficient i 
estalviar costos, i d’altra banda demanem al Govern Municipal que cregui de debò en un model 
alternatiu de mobilitat, que ens faci menys depenents dels carburants fòssils (amb uns preus pels 
núvols) i fixi una agenda molt més ambiciosa en quant a polítiques de mobilitat i transport públic urbà .

El Govern d'una ciutat ha d'estar atent a les grans oportunitats i a donar resposta als grans reptes, 
com ho són alguns dels que li he anat descrivint. Però també són els governants els responsables de 
les petites, i no tant petites, coses de la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes .

Constatem, cada dia, que gran part de la població té la concepció o certesa que Granollers no està 
prou neta. Al marge de la zona del centre, en que s'hi esmercen molts esforços, els nostres barris 
pateixen seriosos dèficits en aquest sentit .

La nova contracta de neteja preveia millores substancials per a enguany, en quant a qualitat i abast 
del servei, i a dia d'avui constatem que aquestes millores no s'estan notant i que el que ens transmet 
la ciutadania és tot el contrari.

D'altra banda, aquesta nova contracta també empitjora algunes condicions del servei, com ara la 
recollida de fulles a la tardor, cosa que encara provocarà una pitjor imatge en els propers mesos. 
Imaginin-se el carrer Prat de la Riba, que ja de per sí acostuma a estar ple de brossa i fulles, si no 
recollim les fulles amb la reducció del servei dels plataners que tenim en aquell carrer...o com al 
recinte firal passada una setmana dels focs d'artifici de la festa major encara hi havien totes les restes 
dels coets, el que desconeixem, ara, és si avui encara hi són.

Coses de la vida quotidiana, com li deia abans, com també ho són els parcs infantils. Uns parcs que, 
ja sigui per l'envelliment sense un manteniment adequat o per actes de vandalisme, presenten dèficits 
greus en quant a seguretat i estètica. Tenim parcs semi-abandonats, creiem indignes d'una ciutat que 
vol ser puntera i capital, parcs que acaben perdent la seva funció de gaudi i de relació social perquè 
no dóna gens de gust de passejar-hi, i perquè els pares i mares dubten de portar-hi els seus fills.

Però no tot han de ser retrets,en aquesta sala. També li volem fer avui un oferiment ferm i sincer. 
Davant l'ofensiva del Govern de Convergència i Unió a la Generalitat de Catalunya, de 
desmantellament de l'Estat del Benestar i d'atac frontal contra els serveis públics més bàsics , com són 
l'educació, la sanitat o els Serveis Socials... Iniciativa Verds – Esquerra Unida li oferim tota la nostra 
força i tot el nostre esforç en la defensa dels drets socials que tants anys ens ha costat de construir en 
aquest país, com per a que ara vinguin a demolir-los en 4 dies i a sobre ens culpabilitzin, dient-nos 
que la culpa és nostra, per haver viscut per damunt de les nostres possibilitats .

El Govern Municipal comptarà amb el nostre recolzament incondicional en la reclamació d'un millor 
finançament de les nostres Escoles Bressol, que tal i com ha explicat vostè també, han passat  dels 
1.800€ per alumne a menys de la meitat (875€) per part del govern de la Generalitat.

Comptarà amb la constant participació del nostre grup en la defensa de les Escoles de Música i d'Arts, 
així com en la vetlla pel manteniment de serveis com els Batxillerats nocturns . 

Podrà comptar amb nosaltres en la reivindicació d'unes millors condicions laborals de mestres i 
sanitaris, i treballadors de la funció pública,  que al cap i a la fi, repercutiran en la qualitat de vida dels 
granollerins i granollerines.



Sempre trobarà el recolzament d'ICV-EUiA en la batalla per uns serveis socials dignes, i pel 
manteniment de les polítiques actives d'ocupació que CiU  pràcticament ha suprimir.

La nostra ciutat es nodreix, en gran mesura, de subvencions i aportacions del Govern català, i no 
tolerarem que la ciutadania de Granollers visqui pitjor, per causa d'unes retallades anti-socials i 
arbitràries. Per això, senyor Alcalde, compta amb el nostre total suport en aquest aspecte, perquè 
l'important és el benestar de la nostra ciutat, i la garantia del manteniment dels nostres serveis públics 
i de qualitat.

Considerem que l'estat de la ciutat en termes generals millorable, i convidem una vegada més a 
l'equip de  govern municipal a atendre les nostres reivindicacions de més despesa social, de més i 
millor participació ciutadana, major sostenibilitat i cura dels espais públics. En definitiva la nostra 
reivindicació que Granollers sigui una ciutat referent socialment i ambientalment, a l'hora que continuï 
potenciant aquells aspectes en els que històricament ha destacat com és el comerç o el teixit 
associatiu. Gràcies Alcalde

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular, la senyora Àngels Olano té la paraula, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. Bona nit a tothom. La veritat és que el Ple de l'estat de la ciutat, pel nostre 
grup igual que per la resta de representants en el plenari doncs s'afronta amb una doble vertent, quan 
es fa balanç d'aspectes positius i d'aspectes negatius i per tant l'aportació que farà aquest grup 
municipal a través d'aquesta portaveu serà amb els ulls que veiem nosaltres la ciutat i per tant des 
d'una crítica constructiva, com sempre les aportacions que fem.

Podem tenir visions diferents però el que si que ens uneix és la ciutat on vivim, volem el millor per la 
gent de la nostra ciutat i per tant les polítiques que afrontem i que defensem estan fetes amb aquesta 
intenció i pensem que precisament de la suma de tots és com es fa una ciutat forta i de la suma de tots 
és com podem aprendre dels encerts i de les coses que son millorables. I quedi's senyor Alcalde amb 
aquesta última frase, hi ha moltes coses i jo li reconeixeré que estan ben fetes, però no hem sentit ni 
una paraula d'autocrítica, ni una, ni una. Això és una qüestió que és molt habitual amb el seu govern, 
malgrat els grups municipals siguem al seu costat moltes vegades, mai sembla que la resta ho fem 
prou bé perquè sigui considerat o sigui manifestat pel govern d'aquesta ciutat. Això no suma, perquè 
ja no és una qüestió de formes, sinó és una qüestió de com vostè ha dit de qualitat democràtica. 
Nosaltres pensem que en aquest sentit, amb el tema de la qualitat democràtica en tenim molt a fer, 
tenim molt a fer des del tema de la participació ciutadana que compartim tots els grups i que ho han 
manifestat els dos portaveus que m'han precedit i també ho tenim amb el funcionament dels grups que 
estem representants en aquest plenari. Tenim una assignatura pendent, el ROM, que és el que ens 
permet transmetre amb aquest equip de govern d'una forma totalment, amb una altra força el que la 
gent que ens dóna recolzament als nostres partits polítics ens transmet, ens diu i amb els quals tenim 
l'obligació de fer-ho. És una norma que el que fa és dir com funciona doncs la relació entre els grups i 
l'equip de govern i com es fan aquests plens que jo també estic encantada de que avui hi hagi 
ciutadans de tots tipus d'ideologies, "ojalà" estigués així el ple, perquè moltes vegades en que no 
s'entén moltes coses que diem i que som els de sempre dient-ho, potser es queden masses coses per 
fer i per dir. 

Per tant, encara que estem en democràcia el nostre grup pensa i penso que compartim que encara hi 
ha molt a fer i entre tots segurament podem millorar, aprovar si, però ens queda molt camí i déu n'hi do 
el dia que diguem que ja em arribat a la fita de qualitat democràtica, segurament del del costat, del del 
front en tenim que aprendre alguna cosa i per tant pensem que amb això i més en aquests temps 
difícils que hem de trobar la suma més que la diferència pensem que és cabdal i per això nosaltres 
pensem que ens podríem plantejar una assignatura de codi de bones pràctiques. Codi de bones 
pràctiques que vagi des de la forma fins el respecte, fins a la utilització de les eines jurídiques que en 
tenim dintre del ROM i d'altres tipus de manifestació de diferent parer política que podem tenir entre 
els diferents partits polítics, associacions, dels que hi som i dels que hi seran. Per tant, sota aquest 
prisma de que el codi de bones pràctiques pensem que ha de ser, no només paraules, sinó una praxis 



del dia a dia, des del respecte des del costat encara que no hi pensi d'acord amb tu, volíem començar 
a fer la valoració de la ciutat. Aquest codi de bones pràctiques pensem que també ens compromès als 
ciutadans i als representants polítics amb la utilització dels recursos públics i vostè ha fet un balanç de 
la ciutat que després de rellegir la última acta del debat del 2010, perquè al 2011 com vàrem tenir 
eleccions no ho vàrem tenir. La veritat senyor Alcalde que l'haig de felicitar perquè aquest debat, 
realment li ha fet posar els peus a la terra, de veritat, és un debat amb el qual vostè si que realment ha 
fet incís amb el que el nostre grup pensa que era cabdal, rellegint aquests plens, aquestes actes veia 
com hi havia grups que incidien amb el tema de la crisi, les retallades, amb el tema del que se'ns 
venia a sobre i encara no hi havia aquesta percepció pel govern municipal i malauradament doncs el 
temps ens ha donat una raó que no volíem que ens la donessin i per tant avui vostè ha fet un discurs 
que bonament compartim, amb el tema del que ha de ser la prioritat, amb el tema de centrar-nos amb 
els ciutadans que esperen doncs que les administracions sigui la que sigui, és això com deia Lara, 
l'administració, doncs la que correspongui, no hem diguis que això és una qüestió de l'Ajuntament, del 
Consell Comarcal, de la Diputació, escolti, a qui correspongui, jo visc a tal lloc i tinc tal problema. 
Penso que això és la reacció i el que vol realment la ciutadania . 

Com deia, aquest codi de bones pràctiques ens ha de portar a analitzar no només que hem una gestió 
legalment correcta, sinó realment amb aquells ingressos, amb aquells recursos que hem tingut i per 
això li deia també l'ho de les paraules, és la primera vegada que l'escolto parlar d'optimització, paraula 
que jo tinc la deformació professional d'utilitzar molt, però penso que estem tots, tants els ciutadans 
individuals, com les formacions polítiques a introduir-la amb la nostra manera d'enfocar les coses, 
però no perquè estiguem en crisi, ojalà que haguem aprés la lliçó del que potser no hem fet bé i això 
ho hem fet plegats tots tipus de governs, de diferents alçades i de diferents ideologies. Per tant, 
l'optimització, tot el que puguem aprendre lamentablement de la crisi de com hem de plantejar les 
coses i com hem de gastar els recursos, pensem nosaltres que s'ha d'incloure i s'ha de reflexionar 
sobre això. Vostè ha fet en un moment donat, ens ha dit i és veritat, ¿quants diners han vingut a 
Granollers? És veritat, milions i milions d'euros, en fons Zapatero, en FEILS, amb vingut molts diners i 
nosaltres ens veiem avui obligats a pensar ¿aquesta era l'optimització millor de molts projectes? 
Lamentable molt no, no era l'optimització correcta, i per tant pensem que aquesta dinàmica que el 
nostre grup ha demanat moltes vegades de que quan es fa o es presta un servei social encara que 
sigui deficitari has de saber quan et costarà econòmicament, que cada vegada que es faci un 
plantejament s'ha de fer un pla de viabilitat, malgrat que sabem que no estem amb el món privat i que 
al públic té altres paràmetres però que s'ha de fer. S'ha de fer perquè sinó doncs ens venen els 
drames que ens venen i per tant les motxilles econòmiques costen més del que eren.

Vostè ha fet referència i aquesta vegada si, torno a dir, li torno a felicitar a fet una diferència entre el 
que realment era la realitat i el que podien ser els projectes de futur, cosa que amb els plens anteriors 
no es feia, ens donaven per fets projectes que es podem anar 6 anys cap enrere i que encara no estan 
fets que es donaven per venuts per l'equip de la ciutat i això és una realitat. Aquesta ambició de nous 
escenaris, com a dit vostè de projectes que tenen que estar desenvolupats per quan vinguin d'altres 
situacions econòmiques, nosaltres la compartim i és correcta, però també és veritat o almenys 
m'agradaria que ho reconegués que hi ha projectes que s'han venut que no, que no era el moment que 
se sabia que no es podien desenvolupar i que per tant, d'alguna manera doncs s'estaven dient coses 
que no era el moment ni l'escenari. Precisament amb la rigurositat que avui ho ha fet de diferenciar el 
que és present, el que és realitzable i el que és una intenció, doncs ens dóna una imatge més correcta 
i més adequada de la ciutat, almenys així ho veu el nostre grup. 

Respecte al tema de quina ha de ser la nostra prioritat per sortir de la crisi i de la situació econòmica, 
jo comparteixo amb vostè i a més les dades canten, al 2010 teníem 5.386 aturats a la ciutat, i ara el 
mes de juliol teníem 5.837, però és que al 2010 ja en teníem 5.386, per tant, això no és una cosa de 6 
mesos ni un any, lamentablement no hem estat productius i això és una qüestió que penso que ho 
hem de reflexionar tots, fa massa temps que no som productius fa massa temps que teníem que 
corregir algunes coses, i per tant en aquest àmbit de dir, bé, que aprenem alguna cosa de la gestió de 
com s'ha de fer pensem i nosaltres volíem abordar aquest debat.

Vostè ha parlat de la laminació de competències, jo li he reconegut moltes vegades que s'ha d'abordar 
un sistema de finançament diferent i especialment tenint en compte l'administració de proximitat que 
son els ajuntaments, totalment d'acord, però també comprendrà amb mi que hi ha moltes 
competències que les fan tres i quatre administracions, diputacions, ajuntaments, consells comarcals, 
això s'ha de racionalitzar i és com nosaltres entenem que en tot cas s'ha d'abordar el debat, que 



naturalment no és una qüestió que haguem d'abordar aquí, però si que està doncs present amb l'ideari 
polític i que pensem que s'ha d'endreçar, a qui correspongui, serveis de proximitat, per suposat que si, 
però és absurd que, per exemple, ajuntaments i patronals potser prestin els mateixos serveis i sap 
vostè que jo soc una gran defensora i ho he estat sempre de la cohabitació entre públic i privat i per 
tant també del que seria la possible existència de sinergies i d'emprenedors. Però la veritat, ara també 
em preocupa que ara tots els esforços que es facin es facin ara, perquè el recolzament perquè les 
empreses vagin bé i apostin per la nostra ciutat i facin inversions a la nostra ciutat, això ha de ser 
sempre, no només quan hi ha crisi, que potser és massa tard, s'ha de fer sempre i per tant em 
preocupa que traslladem a la ciutadania que ara tothom ha de ser emprenedor, ser emprenedor està 
molt bé, però potser no tothom pot ser emprenedor, penso que l'administració ens ha de donar aquell 
suport però no posar-se en la situació de qui ha de prendre determinades decisions perquè no es 
tracta i quan parles amb els empresaris i amb autònoms i amb gent que té comerços diuen, ¿però tu 
que vols de l'administració? Sobretot que no hem compliqui la vida, sobretot que no hem posi pegues, 
això no és dir-li com ha de gestionar el seu negoci, sinó es posar les eines. En aquest sentit, nosaltres 
volem comentar que vostè ha fet menció a Can Muntanyola, una obra que ha estat important, una obra 
que realment posava en qüestió doncs un conveni amb Cambra de Comerç i posava de referència 
doncs quins tipus de serveis es prestarien. Nosaltres ho tornem a repetir, nosaltres tornem a dir que el 
conveni amb Cambra de Comerç no s'ha gestionat bé i ja ho vàrem dir aquí, un conveni que ha passat 
de 300.000 euros + IVA de la Cambra entre 2011 i 2014, en un escenari econòmic diferent, per 
suposat, en una situació que pagaran 500.000 euros + IVA i això els hi dóna un contracte a 25 anys, li 
tornem a dir, en el món privat s'estan negociant contractes, però renegociar un contracte no és donar 
tot a l'altre, és un terme mig. Nosaltres tornem a dir que pensem que amb Can Muntanyola i amb la 
cambra de comerç ens hem equivocat amb el plaç, hem anat més enllà del que seria raonable i 
pensem que també ens estem equivocant amb una cosa, estem vestint Can Muntanyola adreçat a les 
empreses a donar aquest servei quan hi havia la majoria de serveis que s'estava prestant a la Masia i 
també volem ubicar a Can Muntanyola coses que s'estaven donant al CTUG, amb la importància de 
tot els serveis i el que era de referència per la ciutat el CTUG. Estem encantats, tornem a dir que hi 
hagi espais a la ciutat per les empreses, pels emprenedors, per la col�laboració en tot el que sigui la 
formació, però fer una inversió amb unes instal�lacions per desmuntar altres, pensem que no és la 
millor manera d'optimitzar, en tot cas, no es tracta de que ara busquem com omplir les altres, perquè 
la veritat és quan es va presentar, sinó que em desdigui amb la resta de companys del Consistori, no 
hi havia clar que es faria o que s'ubicaria. Això ens preocupa, per nosaltres optimitzar és realment 
treure-li tot el suc i veiem que hi ha sinergies que se 'ns escapen. 

De la mateixa manera, pensem que vostè ha centrat avui el tema amb el tema del manteniment, quan 
el nostre grup amb els diferents plens de pressupostos li parlava només de manteniment i després li 
deia compte amb les grans obres faraòniques semblaven que nosaltres no volien una ciutat amb 
empenta, si que la volem, però tant important és saber invertir com saber mantenir i això la gent a 
casa seva ho sap molt bé, hem passat d'una societat amb la que no s'arreglaven les coses perquè 
valien no sé quan diners a replantejar-nos si realment aquell cost era adequat o no. Si es fa una 
inversió en una vorera, tant important és que es faci nova com el manteniment de després, per tant, 
nosaltres estem encantats de que realment vostès considerin que la inversió en el manteniment de la 
ciutat és una prioritat. Però tornem a dir, no només perquè estiguem en crisi, sinó que això tindria que 
ser una línia conductora. Tot el que s'ha d'invertir s'ha de mantenir.

El tema de neteja que ha fet referència el company d'Iniciativa, nosaltres continuem dient, i 
especialment hem vist un escenari molt recent: la festa major. La ciutat no ha tingut el manteniment, 
en general no és una ciutat que doni la imatge de neta, però especialment amb la festa major pensem 
que hi ha hagut una deficiència important. Tornem a fer referència del tema dels serveis públics, no hi 
ha lavabos públics en aquesta ciutat, la gent s'ha de ficar amb els bars i amb els altres serveis i 
naturalment els professionals que tenen pensen que no han de donar aquest servei a la resta de la 
ciutat.

Amb el tema del carril bici, amb l'Ambicia't, doncs amb això company discrepem en una cosa, no amb 
el concepte, sinó que hi havia determinades errades d'inici, com era el tema d'orografia de la ciutat i 
del pes de les bicicletes que ja es preveien, per tant, perquè no es va fer una previsió de si la nostra 
ciutat realment doncs estava preparada amb la seva totalitat per fer un circuit integral i no que quedés 
reduïda al que és avui en dia de pràcticament el que és la zona esportiva, la piscina, tub, que és a on 
realment es pot gaudir. És un tipus de projecte que pots coincidir amb la idea, però també hem de 
veure com s'aplica a la nostra ciutat.



Un dels temes, i faig pinzellades només, del que ha estat l'acció del nostre grup. Les barreres 
arquitectòniques, les barreres arquitectòniques pensem que és una assignatura pendent a la nostra 
ciutat, se'ns diu que s'estan fent gestions, però la veritat és que no les trobem a fer i a vegades amb el 
que és la senyalització es tornen a implementar. Per exemple, Bisbe Grivé al davant de la futura 
residència de Can Relats, a la plaça de la muntanya a on també tenim el tema de la senyalització, el 
carrer de Roger de Llúria, amb un tram de 60 metres hi ha cinc escocells buits i després a vegades no 
és la barrera arquitectònica amb un carrer, sinó que ha de tenir la correspondència amb el carrer un 
cop baixes. Pensem que no s'està prenent realment amb la importància que tindria que ser per ser 
una ciutat de futur, amable, etc. Hem de pensar amb tots els ciutadans i a més amb el tema de la 
capitalitat que vostè ha fet referència, som un pol d'atracció per la resta de la ciutadania de la comarca 
i per tant pensem que aquest ha de ser un dels elements importants. 

El tema dels equipaments esportius, nosaltres estem encantats amb el tema del handbol, però li 
tornem a dir, a l'esport base li manquen recursos i ens aquests moments més que mai, a l'esport base 
el que suposa és una manera d'educar amb els infants i els adolescents més que mai li hem de donar 
un recolzament. Les pistes d'atletisme, tornem a dir, el tema de la regidoria d'esport, la reducció de la 
despesa energètica és una bona mesura, és veritat, però això que vol dir, que mai ningú s'havia 
plantejat  el tema del que suposava el cost econòmic de les nostres instal�lacions. Pensem que en 
aquest sentit hi ha moltes coses que es poden millorar. 

Un altra adreçat també als més febles, les residències, a la nostra ciutat tenim unes grans llistes 
d'espera per poder obtenir una plaça a la ciutat. Per tant això vol dir que a la gent gran no pot escollir 
fer-se gran a Granollers, perquè si necessita una residència ha de sortir fora de la ciutat. Pensem que 
és una qüestió que hem de tornar a reprendre i hem de veure que aquests projectes si que tindríem 
que ser doncs una necessitat imperiosa perquè la gent pogués gaudir la seva vellesa si necessita 
aquests tipus de serveis.

De manera crítica, doncs simplement dues pinzellades, el Butlletí Municipal hi havia una proposta de 
fer-ho trimestral en lloc de mensualment i hauria un estalvi de 47.000 € que pensem que es podien 
dedicar a d'altres partides socials. També hem tingut la porta de Can Comas, 132.000 € per 
l'apuntalament d'una plaça, el mobiliari de Can Muntanyola, que sort que estava reciclat perquè ens 
ha costat 90.000 €, no posem en qüestió els procediments però si realment si aquest cost tindria que 
estar dedicat a aquestes qüestions. Per no parlar de la gestió que s'ha fet de la peatonalització de la 
carretera que malgrat hi ha hagut aportació de la Generalitat del PUOS, de Diputació i pensem que 4 
milions d'euros donen com per reflexionar si ha estat realment òptima el que ens ha costat en clau 
econòmica la peatonalització de la carretera. 

Hi ha d'altres qüestions que en tot cas ja repassaria amb el segon torn, però si dir com deia, balanç, 
actiu i passiu, coses que s'han fet bé i que li reconeixem però moltes coses que es poden millorar i per 
tant pensem que un debat com aquest s'ha de veure les dues parts, ni tot és dolent, naturalment, li 
hem reconegut, però sempre hi ha coses millorables i amb aquest tarannà i amb aquest sentit és el 
que amb el nostre grup farà les aportacions. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Olano, per CiU té la paraula el senyor Àlex Sastre, endavant, 

Sr. Sastre:
Molt bé, moltes gràcies. Bona nit a tothom, i en primer lloc moltes gràcies al públic que avui ens 
acompanya  que ha volgut ser aquí, per l'interès que mostren cap a la seva  ciutat i per l'interès també 
que expressen vers el debat que es produeix en aquesta  corporació municipal .

Abans de començar i per primera vegada, tinc l’honor d’adreçar-me a tots vostès en aquest ple 
extraordinari sobre l’Estat de la ciutat, i fer-ho en nom del grup municipal de Convergència i Unió. 
Abans d’entrar en matèria, voldria dir dues coses, en primer terme agrair als meus companys la feina 
de tot aquest temps per confeccionar aquesta intervenció que esperem que pugui ser positiva per la 
ciutat i en segon lloc el fet de ser l'últim grup de l'oposició que intervé en aquest ple es possible que 



algunes de les coses que diem ja les hagin mencionat els grups anteriors, no per això, diguéssim, 
deixarem d'expressar la nostra opinió. 

El cert és que la meva expectativa era haver intervingut en aquest ple bastant abans. Ja fa més de 15 
mesos d’ençà de la constitució d’aquest consistori després de les darreres eleccions, i el ROM, el 
reglament orgànic municipal, prescriu que aquest ple d’estat de la ciutat s’ha de convocar per part del 
senyor alcalde abans del 30 de juny de cada any, i per tant anem 2 mesos i mig tard. El motiu? En 
principi ha estat  esperar les mesures del govern espanyol que afecten el funcionament dels 
municipis, ja que aquestes, doncs,  podrien condicionar fortament la vida de l'Ajuntament. No 
discutirem ara aquest excés de zel de l’Alcalde en el  tema i si aquestes possibles retallades del 
govern central ens impedeixen, en aquest sentit,  parlar de l’estat de la nostra ciutat. El fet és que si 
poguessin ser una mica malpensats i vist l’intent inicial de situar aquest ple al mig del mes de juliol, 
algú podria arribar a pensar que se’n vol esmorteir el ressò, perquè hi ha grups en aquest Ajuntament 
que son divergents alhora d'expressar la seva concepció de la ciutat. Des de des de l'oposició 
nosaltres els  vam demanar si podien situar aquest ple just a l’inici del curs per donar-li el pes que 
mereix i a més a més, per poder, en aquest cas, tenir temps per conèixer millor les mesures del 
govern central sobre municipis. En tot cas som aquí, i val molt la pena fer un anàlisi del moment actual 
de Granollers. I és impossible fer-lo honestament sense tenir en compte el context econòmic que 
envolta la ciutat, el país, Europa i el món, al qual vostè ja s'hi ha referit àmpliament.  És impossible no 
tenir en compte que, segons les dades del mes de juliol, jo no disposava d'aquestes últimes dades 
que ha parlat el senyor Alcalde, a Granollers hi ha més de 5.800 aturats, 5.837 segons les dades que 
tenia jo, 5.841, encara més negativa, 4 persones més han perdut la feina a la nostra ciutat. Això 
representa més del 18%, ja s'ha dit,  de la població activa a Granollers. I especialment important 
també és que aquesta taxa es dispara en la franja d’edat dels majors de 55 anys, on s’arriba a superar 
el 50% d’aturats segons els trams. Aquesta greu situació s’ha de tenir molt present. És per això que fa 
pocs mesos tots els grups municipals donàvem suport a un pla de xoc, ja se n'ha parlat,  d'un milió 
d'euros per dinamitzar l’economia i posar fre a les conseqüències socials d’aquesta situació, i amb la 
clara intenció d’estimular la creació d’ocupació. Començo parlant d’això perquè és el més important i 
per destacar que, en aquells assumptes cabdals, i quan se'ns ha demanat ajut, el grup de 
Convergència i Unió ha estat al costat del govern municipal per tirar endavant aquestes iniciatives .

En aquest mateix sentit trobem encertats projectes com el de Can Muntanyola, però certament en 
farem un seguiment de ben a prop. Ja els hem dit que el nostre Grup Municipal coincideix amb l’equip 
de govern i la Cambra de Comerç de Barcelona en la importància de sumar sinergies. Igualment 
creiem en l’economia productiva de la ciutat i que dinamitzar-la ens permetrà sortir de la crisi. I que 
Can Muntanyola ha de servir d’eix i ha de ser una aposta per acompanyar amb serveis avançats les 
empreses i els emprenedors. 

Però tenim la sensació que des de l’embrió inicial aquest projecte s’ha anat descafeïnant, ha anat 
quedant un punt buit de contingut: primer deixant sense efecte el compromís de la Cambra d’invertir 
fins a 300.000€ fins el 2014. I després d’haver realitzat una aportació de les finances de la ciutat de 
més d’1 milió i mig d’euros, i de tenir el centre acabat, amb la Cambra de Comerç instal�lada i 
funcionant, gairebé, potser a ple rendiment, encara no n’hem tret l’aigua clara. Ni de quina serà la 
seva activitat detallada, ni de la planificació de les accions (a banda de les que ja es venien fent 
abans), que allà es duran a terme per donar suport a les empreses en aquests moments d’extrema 
dificultat econòmica.

Més enllà d’això, i sense sortir de l’àmbit econòmic, sí que hi ha una sèrie de coses que no s’expliquen 
fàcilment. Possiblement el punt més flagrant sigui el de la situació financera de les societats 
municipals. Aquestes societats, en primer lloc, destaquen per la seva opacitat: pel sistema d’elecció 
dels seus membres i per la peculiar forma que aquestes tenen de rendir comptes amb els 
representants polítics del consistori, que pràcticament no gaudeixen de temps per analitzar els 
resultats, els comptes anuals i la memòria. A més a més, aquestes societats són manifestament 
deficitàries. Les pèrdues de Granollers Audiovisual han de més de 300.000€, les de Granollers 
Escena, de 160.000€.

Un capítol especial mereix Granollers Promocions, que registrava el 2011 un dèficit de 1.800.000€ 
aproximadament. Realment escandalós. Aquesta societat, recolzada en tot moment per aquest equip 
de govern, s’ha anat endeutant, préstecs de fins a 10 milions d’euros, col�locant l’Ajuntament en un
carreró sense sortida. Ha fet operacions arriscades i fora de tota lògica, en especial en els darrers 



anys i amb una crisi immobiliària ja present. I el problema d’aquesta societat no és de reducció de 
personal, sinó d’apalancament, que només es preveu solucionar substituint deute de tercers per 
capital.

Perquè a tot això s’hi ha d’afegir el fet que al darrer ple de 2011 es va haver d’aprovar una ampliació 
de capital d’aquesta societat per valor de 4 milions d’euros per evitar-ne la fallida. Sense cap suport 
tècnic, sense cap estudi de viabilitat que recolzés que aquesta ampliació de capital donaria una major 
viabilitat a aquesta empresa, ans al contrari. Aquesta ampliació de capital només servirà per atendre 
les obligacions que aquesta societat ja ha assumit .

Sembla ser que al president del govern espanyol no és l’únic a qui li costa pronunciar la paraula 
rescat, perquè nosaltres tenim la sensació que aquesta ampliació de capital és, a tots els efectes,  un 
rescat de Granollers Promocions. La nostra proposta, que ja els vàrem anunciar en aquell ple del mes 
de desembre, és dissoldre aquesta societat i que reverteixi a l’Ajuntament .

El de les societats municipals no és, però, l’únic fracàs econòmic d’aquest ajuntament en els darrers 
temps. Es podria parlar de l’Ambicia’t, de fet ja se n'ha parlat, han parlat tots els grups, però tothom ja 
sap com va acabar la inversió en un sistema públic de lloguer de bicicletes: amb el seu posterior 
fracàs i desmantellament. El que encara no sabem és que ha passat amb les bicicletes, i és possible 
que no ho arribem a saber mai. 

Però la solució, senyors de l'equip de govern, no creiem que passi, tampoc,  per escanyar a impostos i 
taxes els comerciants de la ciutat. En concret a aquells professionals de la restauració que volen fer 
negoci instal�lant les seves terrasses al carrer. Ja els vam dir al debat de les ordenances fiscals de 
l’any passat que calia fer un esforç per part de l’equip de govern per ser racional aquestes taxes: hi ha 
terrasses que paguen gairebé 7000€ a l’any. Gairebé 450€ per taula i any, un preu completament 
desmesurat si tenim en compte que a d’altres ciutats, per exemple, com Esplugues de Llobregat, es 
poden pagar taxes de menys de 150€ per taula i any, i a una ciutat com Mataró es paga la meitat que 
aquí. Hi ha comerços que s’estan plantejant tancar perquè els és impossible fer front a aquesta 
despesa que ens dóna la impressió que se’ls ha escapat de les mans. Els emplacem, igual que ja ho 
varem fer en el debat de les ordenances fiscals, a crear aquesta comissió que ja van acceptar per 
revisar aquesta taxa i d'altres taxes que puguin estar en aquesta línia. 

Al voltant de tots aquests aspectes, i de la mateixa manera com ho vàrem fer en la seva investidura, li 
tornem a demanar una austeritat real. Mantenir algunes despeses absolutament prescindibles en 
aquests moments pot arribar a ser, fins i tot, obscè: per exemple, el manteniment de l’estructura de 
Promocions en les condicions en que es troba ara. Per exemple, a vegades,  la inversió de més de 
130.000€ en l’apuntalament de la portalada de Can Comas, que possiblement a vegades dóna la 
sensació de ser més aviat una dèria personal que costen diners als ciutadans. Per exemple, el 
manteniment i també han parlat altres grups, del butlletí municipal, que gaudeix de tanta pluralitat 
política la que representen 1 pàgina i mitja sobre 24, que costa 65.000€ l’any a la ciutat, i que deixa de 
tenir sentit informatiu en un moment en que existeix una ràdio municipal pública, existeix internet i les 
noves tecnologies, existeix una televisió comarcal amb una participació majoritària d’aquesta 
Ajuntament, i existeixen nombrosos mitjans de comunicació privats. Miri si es poden fer coses útils: 
amb els diners del butlletí es podria arribar a adquirir un habitatge senzill per utilitzar-lo amb finalitats 
socials. I poso un exemple que podria ser descabellat però és així. Podria seguir posant més 
exemples, però segurament no tenim tant de temps.  Ja veuen que no només es podrien haver utilitzat 
millor els diners que la Generalitat deu en aquest Ajuntament.

Aquesta situació econòmica influeix, també, en l’ordenació urbanística de la ciutat. I ho fa des de fa 
temps, encara que hagin estat incapaços de veure-ho des del moment que han estat venent projectes 
més enllà del 2007 com per exemple que hi hauria un cobriment de la via del tren que, en els termes 
en que l’havien plantejat, era gairebé impossible que es pogués realitzar. Ja els ho vam advertir en el 
seu moment, de la mateixa manera que ho vàrem fer amb l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, que va ser suspès el passat abril i exposat públicament de nou per una sentència judicial. 
En els dos casos, no ens van escoltar i el temps ens ha acabat donant la raó.

Aquesta situació econòmica fa que sigui un bon moment per la “microcirugia” a nivell urbanístic. Amb 
la dificultat que suposa aquesta situació per desenvolupar els grans projectes que ja estaven 



plantejats al PAM 2007-2011, com per exemple el el trasllat del camp de futbol, potser ara és el 
moment d’acondicionar dignament molts dels carrers de Granollers. Seria el moment d’executar la 
nostra pròpia campanya de: “Granollers, posa’t guapa”.

Seria el moment de fer, tal com els ha demanat recentment una plataforma ciutadana, un Granollers 
amb més color. Fa massa temps, que ens dóna la sensació,  que aquesta ciutat és víctima de la grisor 
literal de l’urbanisme socialista .

Dins d’aquest tipus de reformes urbanístiques de millora hi cauria la reforma del carrer Girona, que 
també se n'ha parlat,  tant urgent que diria que la majoria o tots els partits d’aquest consistori la duien 
al programa electoral. Malgrat això, es pot arribar a tenir la sensació, que de la manera en que l’estan 
tirant endavant té un punt de precipitació, d’improvisació. Perquè el carrer Girona no és un carrer més 
de la ciutat. És, tal com diu el pla de mobilitat, una via principal de circulació, i afegeixo que cal anar 
molt amb compte amb modificar-ne la mobilitat si no existeixen vies alternatives factibles de circulació. 
Per la seva importància, doncs, entenem que els grups municipals, representants del conjunt de la 
ciutadania de Granollers, hauríem d’haver participat del procés de disseny d’aquesta reforma d’una 
manera més directa, i no essent només informats només de quin és el projecte final que s’ha pactat 
amb alguns dels veïns del carrer. És un carrer on el conjunt de la ciutadania segurament hi té un 
especial interès i alguna cosa a dir per la importància del conjunt de Granollers .

A aquest fet cal sumar-li que aquesta reforma no va acompanyada d’un altre pla que hauria d’haver 
estat previ, segons el calendari que vostès van marcar la legislatura anterior . Parlo de resoldre el nyap 
urbanístic que suposa la zona compresa entre el carrer Girona i la via del tren. És extremadament 
urgent donar-hi una resposta per la degradació que està experimentant aquest conjunt de carrers. En 
la mateixa situació de decadència s’hi trobarien el carrer Llevant i en general, els entorns de la nova 
ciutat judicial.

I parlant de nyaps, és inevitable fer referència al laberint, perquè realment no es pot qualificar d’una 
altra manera, en què s’han convertit pels vehicles els carrers del centre de la ciutat que envolten l’illa 
de vianants. La mobilitat en aquests carrers ha esdevingut un conjunt de sentits de circulació que, 
valgui la redundància, no té cap mena de sentit. Aquest caos sembla, amb tots els respectes, 
intencionat per tal de fer la vida impossible a aquells veïns que no som tant afortunats de poder anar a 
peu a les nostres feines i hem d’utilitzar, per desgràcia,  el vehicle privat. També transmet la sensació 
que, després de la peatonalització de l’Anselm Clavé, no hi havia una planificació més enllà i molts 
dels carrers del seu entorn han patit aquesta improvisació i han quedat deixats de la mà de Déu.

Els plantejaré un cas hipotètic, molt radical, ho admeto d'entrada,  però força il�lustratiu del guirigall de 
mobilitat que vostès han organitzat a Granollers. Espero no patir mai una urgència mèdica al carrer 
Príncep de Viana, perquè si l’ambulància ha de recórrer aquest laberint per després caure a un carrer 
Girona on ha quedat reduït el nombre de carrils i no només caldria topar amb un cotxe estacionant per 
tenir un problema seriós, és un cas molt hipotètic, però podria tenir-se en compte.  Per cert, una 
manera de fer més fluida la circulació del carrer Girona, avui mateix, és eliminant la doble fila. Però es 
clar, aquesta és una mesura prou impopular. 

Val la pena parlar també, en aquest primer any de la seva existència, de la NauB1, coneguda 
popularment com la Sala de Concerts, ubicada dins el complex de Roca Umbert. No entrarem a 
debatre, perquè aquesta no és la intenció de la meva intervenció,  en aquest moment si Granollers 
necessitava amb més o menys urgència un equipament públic d’aquestes característiques. El cas és 
que aquesta sala, que va costar quasi dos milions i mig d’euros i que es va finançar amb l’aportació 
dels Fons Estatals per a l’Ocupació i Sostenibilitat Local, tenim la informació que està punxant pel que 
fa a l’assistència i el seguiment del públic. Una sala amb un aforament per 900 persones té una 
mitjana d'assistència que no supera les 100, i si observem l’assistència als cursos de formació 
d’aquest estiu, veurem que només se n’ha realitzat un dels 8 que s’ofertaven, ja que la resta no 
reunien el mínim suficient de persones per tal de poder-se dur a terme.

En un moment de gravetat econòmica com aquest, és quan més evidents es fan les inversions 
desmesurades o poc ajustades a la realitat de la demanda de la ciutat, i potser els dos milions i mig 
d’euros d’aquest Pla els haguéssim pogut destinar a alguna necessitat més urgent que tingui la ciutat, 
com ja els vam dir des d’aquest grup. Fixi’s que no li estem dient que no sigui un projecte interessant o 
innecessari, sinó que potser ha resultat desproporcionat i inoportú. I en aquest cas, com també  el de 



l’Ambicia’t abans esmentat, tampoc ens serveix com a pretext el fet que l’aportació econòmica inicial 
no sortís de les arques municipals i vingués del govern de l’Estat, o d'alguna altra administració, 
perquè en tots dos casos estem parlant de diners públics i és responsabilitat de tots gastar-los amb 
responsabilitat, valgui la redundància.  I a més a més, sí que hi una aportació, en el cas de la nauB1,  
de 30.000€ per part de l’Ajuntament de forma anual. 

Un altre equipament cultural, i també se n'ha parlat, que al nostre parer ha caigut en mans de la 
improvisació és el Museu de Granollers. El Museu de la capital de la comarca del Vallès Oriental 
mereix ser potenciat a l’espai que li toca dins l’àmbit cultural de l’àrea metropolitana. I ens dóna la 
sensació que la destitució de la seva directora amb uns arguments, que, amb tots els respectes, estan 
mancats de qualsevol solidesa, com a mínim al nostre parer, per posteriorment no anomenar cap nou 
director, no són la millor manera de rellançar el museu amb una línia concreta i potent. Ans al contrari, 
és deixar-lo, tal com he dit, sense rumb i a la deriva de la improvisació.

Per acabar, amb una panoràmica global de Granollers: tenim la sensació que de vegades potser vivim 
en una ciutat diferent a la que ens explica l’equip de govern. No es tracta, en cap cas,  de ser 
apocalíptic, però si d’ajustar-se a la realitat força més del que sovint ho fan vostès. La ciutat té unes 
virtuts increïbles que fan que tingui unes oportunitats magnífiques, però actualment també té 
mancances, i és bo reconèixer-les per tal de poder posar-hi remei.

Perquè Granollers no és una ciutat on s’afavoreixi prou la participació. Vostès sempre se n’omplen la 
boca, però a l’hora de la veritat no és així. Per posar un exemple ben proper, i altres grups també han 
fet referència, hi ha consells de representació política i ciutadana , com els de gent gran, el de joventut, 
el de seguretat, medi ambient i el consell universitari que encara no s’han reunit i n’hi ha d’altres, com 
el de salut o el de cultura, que només ho han fet una vegada en un any.  És xocant, per exemple, que 
s’estigui tirant endavant la reforma del carrer Girona sense que s’hagi reunit el Consell de Mobilitat per 
rebre les opinions dels seus membres. És xocant, també, que hi hagi tantes i tantes notícies 
relacionades amb l’Ajuntament de les quals els partits de l’oposició ens n’hem d’assabentar a vegades 
per la premsa. I és xocant, i ja li hem dit moltes vegades, la interpretació restrictiva que sovint es fa del 
ROM per entorpir, no seria la paraula, però dificultat a vegades si,  les explicacions dels diferents 
grups del ple. De tota manera farem un acte de fe i confiem en aquesta reforma a la que vostè es va 
comprometre, i esperem poder-hi participar activament.

Perquè Granollers, també no és una ciutat prou neta. Només cal passejar-se pels seus carrers per 
adonar-se’n. Hi ha punts especialment desastrosos en aquest aspecte: carrer Agustina d’Aragó i els 
seus entorns, ja sé que aquest matí l’han netejat, suposo que a corre cuita per poder-me dir avui que 
ja està solucionat des que ho vaig denunciar en aquest ple al mes de juliol, també el carrer Llevant i el 
pàrquing de l'estació, i punts tant cèntrics i de valor històric i cultural com la Torre de la Muralla de la 
plaça de Maluquer i Salvador, que sovint es troba plena de deixalles. Pensem que no es tracta tan 
sols de parar més atenció en aquest aspecte per part de l'empresa responsable de la neteja, que de 
fet té uns contractes prou substanciosos des del punt de vista econòmic. Si de veritat ens creiem el fet 
de ser una ciutat educadora, és convenient tirar endavant també iniciatives per conscienciar la 
ciutadania de practicar el civisme, mantenint neta la ciutat. Per exemple, en una situació com la que 
s’ha vingut produint al carrer Santa Elisabet des de fa força temps, on col�lectius minoritaris 
perfectament identificats són els qui han estat exercint aquest incivisme. I perquè Granollers no és 
una ciutat prou segura. La situació social que patim com a conseqüència de la crisi pot acabar 
generant un caldo de cultiu que provoqui un augment de la delinqüència, i vostès donen la sensació 
que no han sabut reaccionar tal com toca.

Només cal tenir converses amb els veïns d’alguns barris d’aquesta ciutat per conèixer de primera mà 
que hi ha zones on aquesta situació és especialment flagrant. Situacions com la dels atracaments 
repetits a l’estanc de Can Bassa, amb agressions incloses a la seva propietària, són senzillament 
indignants.

Finalment, hi ha una cosa, que l'ha fet avui l'Alcalde i a la qual tenia pensat fer-ho, però, ho vull repetir, 
que és donar les gràcies als treballadors de l’Ajuntament, als funcionaris.  Rotundament, ens hi 
afegim: realment és d’agrair la feina que duen a terme aquests treballadors, i fins i tot tenim la 
sensació que és gràcies a ells a vegades que aquesta casa s’aguanta i fa la feina com la fa. Perquè al 
nostre parer, si el lideratge polític que hi ha al capdavant no és capaç de fer autocrítica, tal i com 
correspon, de vegades  pot estar que no arribi a estar a l’alçada de les circumstàncies  .Moltes gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Sastre, té la paraula pel grup socialista el senyor Jordi Terrades , endavant, 

Sr. Terrades: 
Gràcies Alcalde. He de començar aquesta intervenció com no la volia començar, però he de 
recordar-li al portaveu, al que avui fa de portaveu de CiU que no sé si en els propers plens també 
exercirà aquesta funció, que en tot cas parli amb el seu president de grup que va ser ell qui ens va 
demanar que retrassèssim aquest ple de l'estat de la ciutat al mes de setembre, perquè considerava 
que quan tocava, que era el mes de juliol, no era un mes que mediàticament servís als seus 
interessos. Aquesta va ser la interpretació que nosaltres varem tenir, es va verbalitzar exactament 
d'aquesta manera i per tant nosaltres com que no tenim cap problema alhora d'afrontar els debats al 
mes de juliol, al mes de juny o al mes de setembre i com que hi havia una petició, en aquest sentit, pel 
grup majoritari de l'oposició que semblava que tothom li anava bé, doncs vam quedar que justament 
després de la diada nacional de Catalunya es produiria aquest debat. No a petició del govern, sinó a 
petició del seu grup municipal. 

Dit això, jo crec que hi ha un grapat d'elements que defineixen la nostra vida i el nostre benestar i que 
depenen de decisions que s'adopten en l'àmbit municipal, l'Ajuntament de Granollers i el seu govern 
del que el PSC han estat un partit central i nuclear en tots aquests anys, ha estès, des del nostre punt 
de vista, ha estès i ha enfortit els serveis públics que preserven justament la cohesió territorial i la 
cohesió social a la nostra ciutat. Hem articulat, jo crec que amb encert, probablement com tota acció 
de govern té les seves dosis d'errors i amb més d'una ocasió en els debats sectorials corresponents 
ho hem reconegut en aquest sentit, hem articulat, torno a repetir, models de convivència i d'igualtat, 
millorant, justament, la qualitat de vida a la nostra ciutat. Fent una altra cosa que per nosaltres és 
essencial, estendre la igualtat d'oportunitats entre els granollerins i les granollerines. Si no hagués 
estat d'aquesta manera no haguéssim estat un partit central en la governabilitat de la ciutat aquests 
darrers anys. 

Tot això, i ho ha dit l'Alcalde,  sobre la base de l'austeritat i sobretot de la transparència en la despesa 
pública. Tots ho hem dit, tots els portaveus que han intervingut n'han parlat, estem en una profunda 
crisi econòmica, hi ha causes diverses, no algunes pròpies de l'economia catalana i espanyola, ara hi 
ha un fil conductor que va més enllà de les nostres fronteres i que ha afectat a tots els països per 
igual, que és la desregulació dels mercats i sobretot dels mercats financers. Això ha afectat a 
l'economia dels països capitalistes, dels que no ho son, dels emergents, de tots. Ens afecta, des 
d'aquesta crisi global a l'acció local, a l'actuació local, a la nostra ciutat. Les xifres son les que son, 
més de 5.800 aturats a Granollers, un 45% d'aquestes persones que estan aturades en aquests 
moments sense subsidi, un atur juvenil sense precedents, 6.000 llocs de treball que tenim de menys 
des de l'any 2007. 

La reflexió que fem des del Partit que governa la ciutat de Granollers en aquests moments és que 
d'aquí ningú se'n sortirà sol. Ningú se'n sortirà sol, ni amb polítiques que son austeritat, austeritat igual 
a retallades retallades, ofegant el consum tampoc ens en sortirem. Ens en sortirem, des del nostre 
punt de vista, concertant polítiques, amb diàleg, convinant austeritat, no amb la línia de retallar només 
serveis públics, sinó també amb una fiscalitat justa al servei dels elements bàsics de l'estat del 
benestar i polítiques d'estímul al creixement econòmic sobre una base industrial que permeti alhora 
estimular els serveis. Algú es pot preguntar ¿i això que té a veure amb Granollers? Home, doncs miri, 
molt. Exactament el que també volem ajudar a construir des de la nostra ciutat, amb igualtat 
d'oportunitats, convinant ajuts socials en un moment de grans dificultats però amb polítiques socials, 
no només amb ajuts socials, amb subsidis, però sobretot amb polítiques econòmiques. Un exemple, el 
Pla de Xoc que vàrem consensuar tots els grups municipals d'aquest Ajuntament. Si vostès volen, una 
xifra, tothom li pot posar l'adjectiu, poc important, molt important, un milió d'euros. D'altres 
administracions locals no les han pogut posar. De fet, altres administracions de caràcter i de rang 
superior a la nostra, com el govern del país, el de Catalunya i el de l'estat, algunes d'aquestes 
polítiques doncs les han odiat, les han retallat i han deixat les magnituds a zero. Pla de Xoc amb 
mesures actives, no només de subsidi o d'ajut social en aquells que pateixen especials dificultats, 
amb mesures actives que van adreçades a facilitar l'accés també dels joves en el mercat de treball, 
concertant amb empreses de la nostra ciutat i ajuts també a emprenedors. Amb polítiques que tenen 



que veure amb una fiscalitat continguda a la nostra ciutat. Sabem i això, aquesta és una política de 
fiscalitat continguda, és a dir, d'allò que depèn de nosaltres, de la pressió fiscal que depèn d'aquesta 
corporació que en els darrers anys no ha evolucionat per sobre l'IPC, som conscients de les dificultats 
que tenen les famílies i que tenen les empreses. Ens podríem preguntar, perquè ha sortit un exemple 
concret fent referència a una de les activitats que tenim a la ciutat, les terrasses, ¿el problema és 
només la pressió fiscal o el preu d'instal�lar taules i cadires a la via pública? O és que els lloguers 
d'aquests locals tampoc s'han adequat a la realitat, o és que, torno a formular la pregunta de diferent 
manera ¿es que la crisi només l'ha de suportar l'administració? Diguem que en tot cas en aquí és un 
tema que cal repartir-lo col�lectivament. Torno a repetir, la fiscalitat que s'ha adoptat a la ciutat és una 
fiscalitat continguda que no ha pujat més enllà del IPC. Té a veure també amb la revisió urbanística 
que s'ha anunciat més enllà de que aquells moments el proper Ple, el que celebrarem la setmana que 
ve, aprovem de nou provisionalment el POUM. No té res a veure, el que ha anunciat l'Alcalde és el 
compromís d'aquest govern d'abordar al llarg o iniciar a partir del 2013 una revisió d'alguns entorns 
urbanísticament parlant alguns entorns de la ciutat, justament perquè sabem que hi ha figures que no 
acaben de funcionar que permetin doncs una nova dinamització econòmica en la ciutat. Aquest 
compromís de fer de la nostra ciutat un lloc atractiu per la inversió, com ho ha estat tradicionalment. 
Això fent-ho concertadament amb el món local i empresarial del nostre territori, perquè repeteixo no 
ens en sortirem sols, només pensant en termes de la ciutat de Granollers. Ho hem de fer 
concertadament amb el món local i empresarial del territori. També del govern de la Generalitat, 
també del govern de l'Estat. 

Tres exemples d'aquesta concertació, el projecte que estem activant, que l'hem anomenat de la C-17, 
aquest acord entre l'Ajuntament de Mollet, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Parets, 
l'Ajuntament de Vic i altres administracions locals amb les que ja s'ha parlat de la nostra comarca 
justament per impulsar un eix que és una realitat econòmica important. Avui el govern de la 
Generalitat tria una dada que nosaltres ja la veníem manifestant des de fa molts mesos, alguns anys, 
que una de les fortaleses del Vallès Oriental, no de Granollers, del Vallès Oriental i Granollers en aquí 
és punter és el sector agroalimentari de transformació, que és un dels vectors possibles de creixement 
econòmic i per tant ocupabilitat de Granollers, no només Granollers, del Vallès Oriental i d'Osona i 
aquest és un dels projectes en els quals nosaltres estem i volem impulsar de manera decidida, no 
només des de l'òptica aquesta dels Ajuntaments del mon local, no, no, demanant als empresaris que 
diguin la seva, que el agents socials diguin la seva. 

O el Pla Director de l'Entorn del Circuit de Catalunya, que ha de ser una nova oportunitat econòmica 
d'ubicació d'activitat econòmica. A mi m'ha sorprès que s'ha fet respecte, per part d'algun grup 
municipal, respecte del Circuit de Velocitat. Jo vull recordar qui estava en contra de la ubicació, 
perquè, clar, les hemeroteques estan en aquí, ¿qui estava en contra de la ubicació del Circuit de 
Velocitat a Montmeló-Granollers i Parets? ¿Els socialistes? No, ¿qui estava en contra de la 
modernització de les instal�lacions del circuit? Que fins i tot quan compartien govern en aquest 
Ajuntament hi van votar en contra, ¿El grup socialista? No senyor Mur. Vostès van descobrir el Circuit 
de Velocitat quan varen governar a la Generalitat de Catalunya i alguns projectes se'ls devien quedar 
per vostès perquè la resta d'administracions o sobretot d'ajuntaments de l'entorn no en tenien ni idea. 
Li dic perquè clar, cada cosa s'ha de posar en el seu lloc, per tant aposta pel nou Pla Director de 
l'Entorn del Circuit amb treball conjunt amb el govern de la Generalitat o de col�laboració amb l'estat. 
Nosaltres no abandonem el projecte ni els convenis que ja hem subscrit i que estem treballant perquè 
hi ha un conveni urbanístic que lliga a l'administració de l'estat, en aquest cas a ADIF, amb 
l'Ajuntament amb encàrrecs de l'Ajuntament per tal de desenvolupar doncs la cobertura del ferrocarril. 
Després veurem si l'actual entorn econòmic permet desenvolupar o no permet desenvolupar algunes 
de les figures de planejament, però els treballs encarregats s'estan fent i s'avaluaran per tal de que es 
tirin endavant. Tots sabem, perquè s'ha anunciat pel govern de la Generalitat, pel govern de l'Estat, 
per les administracions locals, també en el nostre cas, l'Ajuntament de Granollers, que l'actual estació 
de mercaderies que tenim a Granollers, a Granollers centre es desplaçarà amb altres entorns 
territorials. 

La ciutat té l'obligació i la necessitat de pensar i de començar a pensar que farà amb aquest entorn, 
conjuntament, en aquest cas amb ADIF, que és l'administració gestora d'aquest espai i amb el conjunt 
de grups municipals, però és la nostra obligació començar a pensar i pensar també en el futur en 
termes urbanístics. 

Per cert, també actuació de millora dels polígons industrials actuals a la ciutat, amb inversions 



quantificables en euros importants, de tots els polígons de la ciutat. Aquest son compromisos que des 
del nostre punt de vista acabaran donant resultats positius en termes de creixement econòmic i de 
ocupabilitat. A l'inici del mandat, jo diria que abans de l'inici del mandat, justament a la campanya 
electoral de les darreres eleccions municipals, que es on s'expliquen els compromisos de tots i 
cadascú de nosaltres i es a on busquem i cerquem el contracte electoral, que per nosaltres és molt 
important, amb els ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat i que es concreta després amb forma de 
vots. Aquest regidor que els hi parla creu en la democràcia representativa, la participativa també, però 
amb la representativa fonamentalment perquè l'objecte final de tot és el vot del ciutadà i de les 
ciutadanes, aquí podem expressar moltes coses, moltes voluntats, ara, al final en tots els processos 
siguin els locals o siguin d'altres les coses s'han d'acabar manifestant en forma de consultes 
democràtiques i en vots. Durant aquesta campanya electoral que va aportar a que els granollerins i 
granollerines confiessin d'una manera, diguem-ne clara, amb 13 regidors i regidores, nosaltres ja ho 
vàrem dir, ja ho vàrem explicar per tant no es cap sorpresa que aquest mandat no era, aquest mandat 
no és el de les grans obres en infraestructures o nous equipaments. Perquè l'esforç inversor ja es va 
fer en els darrers 4-5 anys. Perquè sabíem que el marc econòmic era el que era, que era un marc 
econòmic que no es modificaria ràpidament, però també coneixíem el marc i som coneixedors el marc 
en que s'estava moment la ciutat.

Ho deia aquest matí en la roda de premsa que l'Alcalde, jo mateix i alguns regidors de govern i també 
alguns que ens acompanyaven del Partit Popular ho deia en la presentació del Pla de paisatge. Les 
previsions de creixement de la ciutat respecte al que havia previst el POUM s'han alterat, la població 
s'ha estabilitzat respecte a les previsions de creixement que fèiem, ja un any i mig enrere, érem 
conscients, per això anunciem també que caldrà abordar una modificació puntual del planejament 
urbanístic de la ciutat, per buscar noves oportunitats també de tipus econòmic, però dèiem que era 
l'hora de la ciutat més accessible, que és la de la ciutat més tranquil�la, l'hora de la ciutat més amable, 
que és l'hora de la qualitat urbana, que és l'hora dels espais urbans, que és l'hora de tornar a recosir la 
ciutat construïda.

Escolti, el centre de Granollers és un èxit, és un èxit, cada cap de setmana s'hi passegen al voltant, 
depèn del cap de setmana que sigui, si fa més bon temps, mal temps, entre 40 i 60.000 persones. 
Sinó que els expliquin a les persones que tenen comerços en el centre de la ciutat, de ciutadans, no 
només de Granollers que venen a gaudir la nostra ciutat, sinó de captació de ciutadans d'altres ciutats 
del Vallès Oriental, èxit. 

Els torno a repetir, el pla de paisatge que s'ha presentat i escolti, més enllà d'alguns col�lectius que 
volen participar de forma activa. Aquests col�lectius o les persones que van iniciar aquest projecte que 
jo crec, molt interessant a través de les xarxes socials , tant la regidora de cultura com jo mateix, abans 
d'iniciar tot aquest procés i abans de que ells iniciessin també autònomament la seva experiència de 
reclamar una ciutat amb més color, els vam explicar quin era el projecte del pla de paisatge. Des del 
nostre punt de vista va més enllà del que és decidir si la ciutat ha de tenir més o menys color, que té a 
veure amb la cohesió social també, que té a veure també amb la qualitat de l'espai urbà, que té a 
veure amb el manteniment de la ciutat. 

Sabíem que estàvem en pressupostos decreixents, ¿no? Però escolti'ns, nosaltres estem mantenint la 
ciutat, estem millorant els espais construïts, garantim la no degradació dels espais naturals, els podria 
parlar del carrer Marià Maspons, els podria parlar de l'aposta en funcionament del Parc del Lledoner, o 
de la reforma de la plaça de Can Mònic o dels accessos a l'hospital o del treballs en les persones que 
hi viuen a Palou i que treballen a Palou de les actuacions que s'estan fent amb ells, per dinamitzar 
també econòmicament l'entorn de Palou. Si tenim temps, en el segon torn, en parlem. 

Alcalde president:
Li queden dos minuts.

Sr. Terrades:
Acabaré Alcalde amb aquests dos minuts. Tampoc era una legislatura que tingués molts esforços 
inversos perquè ja tenim equipaments que aixopluguen una activitat, des del nostre punt de vista, 
idònia, una activitat accessible a tots els ciutadans de qualitat .



Per cert, abans que se m'oblidi, el carrer Girona, suposo que en parlarem després, recordar-li al 
portaveu de CiU que ens ha fet una crítica al Consell de Mobilitat que no s'havia reunit per informar 
respecte aquest projecte. Miri, l'11 de novembre de l'any 2011, abans de començar a activar aquest 
pla el Consell es va reunir i va estar discutint sobre el carrer Girona .

Nosaltres en aquesta legislatura el que seguirem fent és un esforç en cohesió social, per evitar 
fractures, perquè tenim la sensació que no acaba de ser en el discurs si però a l 'hora de quantificar-ho 
econòmicament no la preocupació principal d'altres administracions que nosaltres entenem que no 
podem deixar enrere aquells granollerins que estan passant moments d'extrema dificultat, les dades 
les ha explicat abans l'Alcalde i cohesió social vol dir exactament això. Vol dir, més educació, vol dir 
més seguretat, una seguretat que no depèn exclusivament de la policia local, sinó que depèn també 
de la coordinació de la policia local i la policia nacional de Catalunya, els mossos d'esquadra, que vol 
dir també polítiques de cultura, polítiques d'igualtat a les dones i també les polítiques d'igualtat amb la 
gent gran. És el gruix de les polítiques que hem mantingut i que les seguirem mantenint, son, i acabo, 
som conscients de les dificultats perquè gestionem els ingressos i el missatge que el nostre grup 
voldria traslladar en aquest debat és que superarem aquesta situació. La ciutat, la seva gent, té 
empenta i que sabrem crear les condicions per fer realitats noves oportunitats econòmiques a 
Granollers i al territori .

Els regidors i regidores d'aquest Ajuntament han de saber que el compromís, el compromís d'aquest 
govern és un compromís de treball per la qualitat i per la cohesió social . Gràcies Alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies, iniciem el segon torn, el senyor Mur té la paraula, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Seré curt en aquests moments, no gastaré els cinc minuts. En tot cas, no sé si 
nosaltres estàvem d'acord o no amb la implantació del Circuit de Catalunya a on està, però el que és 
cert és que vostès que si que estaven d'acord no van aprofitar una oportunitat de liderar un projecte 
com aquest, per tant, en tot cas, els continuo retraient que no ho fessin en aquell moment. De fet 
cadascú descobreix les coses o les posa sobre la seva taula en un moment concret, vostès van 
descobrir el Centre de Cultura per la Pau a finals de 2007 quan després d'una legislatura precisament 
a on nosaltres governàvem amb vostès aquest centre va costar molt de tirar endavant. Curiosament, 
la icona del 2007-2011 va ser el Centre de Cultura per la Pau. Cadascú descobreix les coses en un 
moment concret i fa el que ha de fer. 

Jo crec que en aquí s'ha ressaltat molt el tema del pla de xoc que és efectivament un projecte que 
diguem-ne consensuat tots plegats amb el qual ens hem posat d'acord amb quins projectes donar 
suport i això crec que és una acció molt bona, però els volem recordar que nosaltres quan vàrem 
discutir el pressupost els vàrem demanar precisament un increment d'una sèrie de partides, en aquell 
moment que anessin amb aquesta línia i llavors no es va considerar , mig any després, no sé quan, ara 
el temps tampoc el tinc prefixat muntem aquest tema del pla de xoc. Jo crec que això respon més a un 
fer notar que estem gastant un milió d'euros, que de fet ja podíem gastar, ja podíem incloure-ho en el 
pressupost abans destinats precisament al mateix i per les mateixes coses, efectivament, però potser 
en el marc del pressupost global aquest milió d'euros hagués quedat amagat, en canvi doncs, llavors, 
al cap d'un temps dediquem un milió d'euros, que ens sembla molt bé i que evidentment com tots els 
demés grups varem aprovar la seva proposta, però que en tot cas potser respon a un tema de 
notorietat en aquí.

També volia dir per acabar, com que els plens ara cada vegada tenen una part presencial i una part 
virtual, no? He anat seguint alguns dels titulars que el seu grup llença en el twitter i jo voldria recordar 
que en tot cas, els temes de participació, que el senyor Terrades no m'ho ha discutit per tant déu ser 
que tinc raó en aquest tema. Home si vostès volen fer de la participació, diguem-ne la seva bandera, 
doncs endavant, jo els recolzaré i estaré amb vostès però que tinguin clar que la participació en 
aquesta ciutat no és real, que tinguin clar que la participació en aquesta ciutat és participació 
informativa, que tinguin clar que he parlat amb moltíssima gent que n'està farta de venir a Consells a 
on no se'ls hi fa cas. Escolti, això és la realitat, vostès venguin el que vulguin, facin el que vulguin, ara 



hi ha un nou consell, estarem atents a veure com es condueix aquest consell. Però la participació en 
aquesta ciutat és un dèficit grandiós, vostès vengui-ho com vulguin i perdonin jo també soc democràtic 
i crec en la democràcia i la participació és democràcia, però vostès limiten la participació a la 
informació, no, la participació és sentar-se en una taula i començar a fer una pluja d'idees per 
descobrir com hem de fer funcionar la ciutat. 

Construeixin aquesta ciutat, com ha dit l'Alcalde abans, entre tots. Fem la ciutat que volem i que 
aquest volem ens inclogui a tots. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Casasnovas té la paraula, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Com hem dit abans el nostre grup creiem que la prioritat ha de ser les persones. Com 
deia, treballant pel pacte de ciutat contra la crisi . 

L'Alcalde ha comentat que els ingressos de diferents administracions i impostos han disminuït, ho 
tenim molt clar, també ha dit que estem en una situació d'endeutament raonable, gràcies a la gestió 
curosa de l'equip de govern. Doncs ICV-EUiA  li demanem el compromís que el pla de xoc aprovat per 
tots els grups municipals aquest any tingui una continuïtat . Com dèiem, la prioritat son les persones.

L'Alcalde també ha parlat de les decisions del govern central que limiten l 'autonomia de l'Administració 
Local, estem totalment d'acord amb vostè, però ha posat un exemple, com és l'increment de l'IBI del 
10% en aquest cas i que els ciutadans li deien que l 'havia pujat. Cert que el seu equip de govern no ho 
ha fet, no va apujar aquest 10%, però si que el seu grup, el seu equip de govern el que va votar va ser 
contra dues propostes d'ICV-EUiA per destinar l'ingrés addicional que representava per les arques 
d'aquest Ajuntament la pujada de l'IBI, en concret, 1.800.000 €. primera proposta que vàrem presentar 
va ser per la pujada de les ordenances d'aquest 10% es comencés durant les ordenances del 2013. 
L'altra, destinar aquests ingressos pel foment de l'ocupació i per ser al costat dels que més patien la 
crisi, les dues rebutjades pel seu equip de govern. 

Parlava vostè del suport a les famílies, amb l'augment de beques, amb més despesa social i 
comentant les retallades d'altres administracions. No li direm que no ha fet coses, que s'han destinat 
esforços i recursos, però com li deien abans amb els ingressos que no tenien previstos es podien 
haver fet més coses. 

A parlat també del manteniment de la ciutat, de prioritzar la millora de la ciutat, parlava, que nosaltres 
també hem fet la intervenció de 80 àrees de jocs infantils. Algunes àrees d'aquestes tenim 200 m2 de 
parc i 2 elements infantils, no sé si això ho compta com a àrea de joc infantil. Com els deia abans, 
molts d'aquests estan semiabandonats i amb un manteniment deficient. Esperem, tal i com ha dit, 
d'una vegada aquest equip de govern tingui en compte el manteniment i millora d'aquests elements. 
Espais quotidians del dia a dia en la vida dels granollerins i granollerines . 

D'altra banda, alguns dels portaveus a parlat i ha fet referència a alguns equipaments culturals. En el 
cas de la nauB1 tot i que porta poc temps en funcionament, s'està demostrant com un fracàs. Tot i 
poder fer una bona programació musical i gaudir d'unes bones instal�lacions s'està veient que no 
funcionen, amb una afluència de mitjana d'unes 50 persones. 

Una altra és el Museu municipal. No ens referirem a si era adequat o no prescindir de la direcció, com 
s'ha fet, el que si creiem és que la bona ubicació, l'afluència, com deia ara el portaveu en el centre de 
la ciutat de veïns i veïnes, continua sent un desconegut, que no s'ha fet una bona promoció. No s'ha 
aconseguit que els ciutadans s'interessin pel que hi ha a dins d'aquelles quatre parets i alguna cosa 
hem de fer, perquè portem així molts anys. En un museu que és desconegut per tots els granollerins i 
granollerines. 

Com els deia, en alguns plantejaments podem coincidir amb vostès, però el dia a dia de la nostra 
ciutat és millorable i esperem el compromís de l'Alcalde i el seu equip de govern per assolir un pacte 
de ciutat contra la crisi. Com els deia, a llarg termini. Gràcies. 



Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. De fet el senyor Terrades quan ha fet menció de la situació de crisi, ha fet 
referència doncs a la situació econòmica i també ha fet referència a que hi ha certes qüestions que 
compartim tots els països i que naturalment doncs és imputable als mercats o no sabem ven bé a aquí 
perquè realment segur que amb aquest tema és força complicat. Però com que no tinc oportunitat de 
parlar després, avançant-me al que vostè em dirà doncs ara anunciaré doncs que hi ha un tema 
pendent, un tema que sé que vostè després em traurà i per això doncs ara ja el diré jo.

Vostè em dirà ara que el Partit Popular que està governant a l'estat és el malo malísimo, i el causant 
de totes les qüestions. Davant d'aquest possible tancament del senyor Terrades jo només li donaré 
quatre dades, si, no, és que ja ens coneixem fa molt temps i per tant ho faig de manera agradable. 
Doncs jo només li donaré una dada, la dada és el tancament del 2011 a 91.000.000€ de dèficit que 
van suposar el 41% més del que estava previst, és a dir, ens vàrem gastar més del que realment 
podien ingressar amb un 8,91%, vostè dirà que les dades no son importants, però també es veritat que 
com que vostè dirà que la culpable soc jo, jo li dic que al tancament del 2011 que si no m'equivoco va 
ser correspondència del govern socialista va acabar amb aquesta xifra. Per tant, la zona zero que és 
allò de comencem de net, doncs pensi que el tancament va ser aquest i ¿que s'ha fet? Vostès en 
saben i no han fet menció, doncs estem fent coses per intentar contribuir a que precisament doncs els 
drets socials i les situacions de puntual situació econòmica o tensió de tresoreria no siguin aquestes, 
per exemple vostè coneix el pla de proveïdors que a la nostra ciutat ha estat un pla que ha suposat el 
pagament de 908 factures per import de 3.025.000 €, de tal manera que vostès també coneixen, ¿puc 
parlar? Gràcies, igualment que a la Diputació de Barcelona està fent una gestió que no es feia abans, 
perquè la situació econòmica era una altra amb l'avançament de fins un 40% per ajudar a la tresoreria 
que amb molts casos s'oposava al pagament d'algunes factures. Això és una realitat, una realitat amb 
la que està contribuint amb el Partit Popular, el que he dit abans el pla de proveïdors és del govern de 
l'estat i el de la Diputació de Barcelona en coalició amb CiU, per tant, son mesures que s'estan 
prenent i que també contribueixen a la millor gestió de la nostra ciutat .

Respecte a la resta que hem comentat dels projectes, tornem a comentar la necessitar de posar el 
codi de bones pràctiques que aniria dins del tema de la participació, com han dit altres companys a la 
reforma del ROM, a l'apertura de mires a l'hora de plantejar els debats i que anéssim més enllà del 
tema purament informatiu i sobretot amb la transparència amb la gestió i amb la facilitació d'informació 
als grups municipals i per tant de que pugem fer una cosa pel qual hem estat escollits que és per 
intentar gestionar i representar als ciutadans que ens han votat. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, el senyor Sastre, endavant, 

Sr. Sastre:
Gràcies. Diverses coses potser una mica desordenadament. Una cosa que se m'ha anat del cap de dir 
abans i és, i l'Alcalde a fet referència al principi i segurament des d'una vesant diferent que podia 
prendre-m'ho jo, però és a dir, és evident, que en aquests moments en aquest país hi ha un debat i 
més que un debat hi ha un moviment, diguéssim que persegueix o que reclama la llibertat d'aquest 
país. Jo el que demanaria al govern, se que ideològicament és complicat, però ho haig de fer perquè 
així em pertoca, que repensi si Granollers ha de quedar fora de l'arrel municipal d'aquest moviment 
que s'està estenent en amb força per tot Catalunya i pel conjunt de la seva població. Això per una 
banda.

De cara, doncs, a contestar alguna de les coses que el senyor Terrades ha posat sobre la taula. Ens 
sembla que l'explicació que ha donat sobre els lloguers de les terrasses ha estat un punt de tirar 
pilotes fora. Ens ha parlat dels lloguers, bé, en primer terme, que jo sàpiga, no depenen d'aquest 



Ajuntament, que això suposo que ja se sap. Però el fet de que els lloguer siguin o no siguin cars no ha 
de condicionar que nosaltres puguem repensar aquestes taxes si estan bastant fora de lloc i tenint en 
compte que l'Ajuntament, aquestes taxes son de les més cares de Catalunya, doncs potser s'hauria de 
replantejar. De fet hi ha altres ciutats que paguen aquestes taxes de forma lineal sense tenir en 
compte la ubicació de la terrassa o no perquè ja se suposa que aquests lloguers del centre son més 
cars. Per tant, això per una banda.

Llavors, s'ha parlat també de participació, el senyor Terrades ha fet aquesta dicotomia entre 
participació participativa i participació, no, representativa i participativa, entre democràcia 
representativa i participativa, el que ens fa por és que la democràcia participativa quedi subjugada a la 
representativa, perquè aleshores, diguéssim, la democràcia participativa, m'estic fent un lio, acaba 
perdent efecte. Per exemple, i vostè ho ha dit i potser li ha traïcionat el subconscient però ha parlat de 
que el Consell de Mobilitat es va reunir per informar, clar, si el Consell de Mobilitat a on teòricament es 
va a rebre imputs de la gent que ha de participar amb això només es va a informar, doncs clar, la cosa 
queda, com a mínim, una mica descafeinada. També ha dit una frase que a mi personalment m'ha 
posat la pell de gallina. No sé si potser l'he tret de context, en tot cas si ho faig demano disculpes que 
és que ha dit literalment: “l'objecte final del tot és el vot dels ciutadans” i clar això, com a mínim fa 
posar els pels de punta perquè si l'objecte final de tot és aquest, potser ens hem de repensar segons 
quins posicionaments. 

Una última cosa, i la senyora Olano ja ha fet referència perquè també ens coneixem amb el senyor 
Terrades i ja son alguns plens que hem compartit i ser que doncs que a la segona intervenció 
acostuma a ser especialment potent. S'ha fet avui novament una referència a les retallades, que és 
una dinàmica que es produeix en aquest Ajuntament de forma intensa des de fa ja un temps, sovint, 
no sense raó i de forma doble des de que es va produir el canvi de govern de l'estat espanyol. 
Intentaré amb aquesta intervenció ser el màxim de clar i no semblar ni brusc, sinó al revés, intentar 
ser el màxim de ponderat al referir-me a aquest aspecte. Miri la prioritat d'aquest grup de CiU sempre 
ha estat la ciutat per sobre de qualsevol altre interès, com per exemple el de partit, encara que algú li 
pugui resultar sorprenent. Coneixem la situació i davant els ajustos que s'han fet des del govern de la 
Generalitat acceptem des d'aquest grup municipal de CiU, que és del mateix color polític que el del 
govern de la Generalitat, la duresa d'algunes de les mesures i les conseqüències que tenen per la 
ciutat i quan ha calgut i ho hem cregut convenient així ho hem expressat situant-nos al costat del 
govern de la ciutat i de la majoria dels grups en defensa de les reivindicacions que fa Granollers. Però 
si que m'agradaria matitzar, que el que no ens agradaria i el que no estem disposats a acceptar és 
que s'acabi convertint aquest debat recurrent i que s'acabi convertint, perdó, aquest debat en recurrent 
i que s'acabi tornant aquest Ajuntament i aquest Ple municipal i els debats que s'hi produeixen en una 
mena de trinxera política des de la que es pot atacar permanentment al govern del país. Si em 
permeten, encara estem menys disposats a fer-ho sobretot d'un govern composat per membres del 
partit socialista i avui he vist que el senyor Casasnovas doncs si ha volgut afegir alegrement, que ja 
m'ho pensava, que han estat i no es pot oblidar part activa a l'hora de generar la situació, permetim de 
calificar-la de catastròfica de la tresoreria de la Generalitat, tinc aquí unes dades que tampoc cal ara 
posar-les en aquest ple perquè no pertoca, però que ens demostren  que les administracions 
socialistes de Catalunya van triplicar la deute de la Generalitat, deute que després a acabant revertint 
doncs en impagament en alguns ajuntaments. Per tant, jo el que els demanaria és intentar moderar el 
to en segons quins punts per responsabilitat. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula per cinc minuts. 

Sr. Terrades:
Miri, plaça Barangé l'equip redactor que acabarà dirigint la reforma urbanística, que no vol dir la 
construcció dels edificis, estem parlant dels volums i de les coses que haurien de passar a la plaça 
Barangé s'ha triat de manera participada o està en el procés de participació. A on, que jo sàpiga, ERC 
hi tenia un representant, no sé si a vostè li han informat o no, però en tot cas es van prendre les 
decisions des d'aquest punt de vista. Una plaça que s'ha de repensar, que juntament amb el carrer 
Girona han de fer la ròtula d'un nou espai ciutadà. 

Abans, això m'he n'he oblidat en el primer torn, m'ho apuntava la regidora de cultura, és evident que 



Cumella es mereix el reconeixement d'aquesta ciutat i justament des del govern de la ciutat treballant, 
parlant amb la família doncs se li rendirà aquest homenatge a la seva obra retrospectiva. S'hi està 
treballant. 

Pla de xoc, hi ha hagut una crítica aquí que ha sigut, que si volíem notorietat, no, no, escolti, nosaltres 
el que vàrem fer és justament és un cop liquidat positivament el pressupost del  2011, li recordo que en 
el pressupost del 2012 ja hi havien mesures de polítiques socials . Son les úniques partides que no han 
baixat en el pressupost del 2012, les polítiques socials, amb un sentit ampli de les polítiques socials. 
Vàrem dir que si liquidàvem en positiu com ja sabíem que passaria destinaríem una part d'aquest 
romanent, l'altre el guardaríem, justament a aquest pla de xoc, no des d'un punt de vista de notorietat, 
sinó perquè prèviament s'han de fer les coses com s'han de fer i s'ha de liquidar el pressupost per 
saber com s'acaba. Això també per l'IBI, li he explicat no sé quantes vegades al senyor Casasnovas, 
ell ja volia aplicar l'increment aquest de l'IBI que el govern central ens havia aplicat, escolti, el que 
hem de sapiguer és quin rendiment tindrà aquest impost a final d'any. Si tot el padró es podrà cobrar o 
no. Li vàrem dir una altra cosa, estàvem convençuts que el govern central acabaria adoptant una altra 
mesura de tipus econòmic que al millor acabarà neutralitzant una part d'aquest increment, que era 
l'increment de l'IVA, que nosaltres també l'hem de pagar, eh ! Escolti, el que hem de fer és veure com 
liquidem el pressupost del 2012, i en funció de com es liquidi el pressupost del 2012 ja en parlarem. 
Parlarem de dues coses, del pressupost del 2013 i de si hi han recursos per elaborar un altre pla de 
xoc. 

El govern té l'obligació de governar, escoltant justament els interessos sectorials de ciutadans de la 
ciutat que s'expressen, que es poden expressar a través dels consells de participació, l'obligació és 
expressar allà totes les opinions i el govern ser permeable en aquestes opinions, però l'obligació del 
govern és governar i aplicar el pressupost, escoltant a la gent com jo crec que estem fent.

Ambicia't que ha sigut un altre dels temes recurrents, escolti, la mitjana d'usuaris de l'ambicia't era de 
vuit persones, amb un cost de 80.000 € jo crec que era una decisió cantada i que a més a més era 
reclamada per tots els grups municipals d'aquesta corporació excepte ICV. 

NauB1, portem mig any, en tot cas donem temps al temps, això ho gestiona una empresa privada que 
ha guanyat un concurs hi haurà temps en tot cas per conjuntament amb ell fer les modificacions si es 
que s'han de fer. 

Acabo, escolti, Granollers no s'ha hagut d'acollir al pla aquest de proveïdors, de pagament de 
proveïdors que la senyora Olano ens ha explicat. La solvència a l'Ajuntament de Granollers és 
suficientment contrastada com per no tinguent-se i per tant, fer efectiu els nostres compromisos en els 
proveïdors de l'Ajuntament, ni una factura ha estat pagada amb aquest pla articulat pel govern central. 
Seguim pagant a 60 i 70 dies, malgrat les tensions de tresoreria que alguns deutes del govern de la 
Generalitat ens provoca. Per cert, la tresoreria o els problemes de la tresoreria de la Generalitat no es 
deu a una gestió allò nefasta, com vostè ha volgut aquí explicar-nos del govern d'esquerres dels 
darrers 7 anys, si hagués estat així, si hagués estat així, aquestes mateixes paraules les he utilitzat en 
el parlament de Catalunya, perquè em toca en a mi defensar aquests temes en el Parlament de 
Catalunya, no li seria tant costós des del punt de vista social en el govern actual , si la despesa hagués 
sigut allò un “despilfarro” com diuen vostès, en el govern actual no li seria tant dolorós i en els 
ciutadans també, les retallades que s'estan produint en matèria sanitària, amb matèria d'educació, 
amb matèria de serveis socials bàsicament. El problema de tresoreria que ja el vàrem patir nosaltres 
quan governàvem es deu a una cosa que tothom entén que és la caiguda d'ingressos que té el govern 
de la Generalitat. 

Miri, vostès que tant ens han criticat, ja sé que m'he anat a una altra cosa, però vostè m'ha incitat. 
Aquest dèficit que vostès ens critiquen que va des de la liquidació del pressupost del 2010, és 
exactament el mateix, dues dècimes menys que el que vostès han tancat al primer exercici que han 
governat a la Generalitat de Catalunya. Miri si compartim els mateixos problemes. El problemes que 
va compartir el govern del president Montilla amb els problemes que comparteix el govern del 
president Mas, es deu a la caiguda d'ingressos i al problema de la crisi econòmica que hem de 
capejar. Però, escolti, no els seria tan difícil amb matèria i tant dolorós pels ciutadans si el que 
s'hagués fet abans hagués estat el que vostès han dit. 

Acabo Alcalde, el nostre compromís, torno a repetir, en aquest primer debat del mandat, hi haurà com 



a mínim dos més, és aquest compromís amb la igualtat d'oportunitats per les famílies de Granollers, 
per les empreses de Granollers, un treball del govern per la cohesió social i per les noves oportunitats 
econòmiques a la ciutat que es tradueixin en ocupabilitat pels granollerins i granollerines . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Em pertoca a mi cloure el debat i intentaré no allargar-me excessivament. M'han 
comunicat que hi ha un partit empatat a un, cosa que... ja sé per tant que està a les acaballes, per tant, 
tampoc retallarà la meva intervenció. Si que probablement ho faré de manera desordenada, però en 
tot cas, pel mètode de treball que he utilitzat que és els cartronets em sortirà a la inversa i aniré de 
final a principi, per tant, intentaré tocar els temes que m'han semblat més rellevants i els que crec que 
mereixen algun comentari i deixaré algunes conclusions pel final . 

En primer lloc, el senyor Sastre ens deia: no volem que l'Ajuntament es converteixi amb una trinxera 
contra la Generalitat, venia a dir alguna cosa així. Miri aquest Ajuntament serà una trinxera per 
defensar els drets socials dels ciutadans i les ciutadanes, per defensar la cohesió, per defensar els 
avanços que hem fet i per tant aquest Ajuntament, sent conscient de què vivim en una situació molt 
complicada, sent conscient de que la situació econòmica és molt fumuda, sent conscient de que no hi 
ha diners per tots posarà, primer de tot, els drets socials i primer de tot allò que vagi a favor de la 
cohesió social i tot allò que ens allunyi del risc de fractura que tots vivim .

Miri, aquesta xarxa social o aquesta situació tant complicada l 'està aguantant i molt la xarxa social. Ho 
deia la senyora Olano molt bé, fa molt temps que hi ha 5.000 aturats, massa temps i ja fa molt temps 
que hi ha més del 40% d'aquests aturats que no cobren subsidi. Tot això ho ha aguantat bàsicament la 
xarxa social, la xarxa familiar, creguim, està al límit, està al límit, i no podem apretar més, no es pot 
apretar més. Per tant, aquest govern defensarà tot allò que vagi amb la línia de lluitar per la cohesió, 
de lluitar per la igualtat, de lluitar per la defensa de drets que ens ha costat molt temps d'assolir. 

Com vàrem criticar al govern Zapatero quan va prendre decisions incorrectes al nostre entendre, unes 
quantes, i quan vàrem criticar al govern de la Generalitat quan van fer coses que creien incoherents 
quan el president era del mateix color polític que aquest Alcalde també ho farem aquí . Perquè tal i com 
deia vostè, nosaltres tenim un objectiu, que és servir als ciutadans i les ciutadanes de Granollers, 
aquest és el nostre nord i per tant utilitzarem el que hem utilitzat habitualment que és la dialèctica, el 
parlar, el explicar-nos, el respecte però no baixarem ni un pistó d'aquest treball de lluita per la igualtat i 
lluita per la cohesió, no ho dubti, per tant aquí ens trobaran i si l'objectiu que vostè comenta del seu 
grup és el mateix allà ens trobarem, defensant els drets de les persones. 

Museu de Granollers, jo voldria, vaig fer-ho en un ple fa pocs dies, però en tot cas, com que m'han 
tornat a treure el tema tornaré a defensar la feina feta en aquests darrers quatre anys, en aquest 
darrer mandat per la regidora Alba Barnusell i pel director del museu, senyora Carme Clusellas. 
Elements a tenir en compte, home, un essencial que és l'Adoberia que ha estat un element que ha 
dinamitzat el coneixement del nostre patrimoni cultural i que ha rebut moltes visites i alhora a més a 
més de les visites ha tingut un paper de coneixement de la nostra història. Segon, l'ampliació del 
Museu de Ciències Naturals la Tela, un esforç important de la ciutat que el veurem i viurem d'aquí 
pocs dies. Tercer, l'obertura del Museu de Granollers a les escoles, el reprendre el contacte i la relació 
del Museu de Granollers amb les escoles, falten coses, segur, moltes, però un projecte clar i nítid que 
té un itinerari i que ha de recuperar algunes de les eines que ens permetin exposar millor el seu fons, 
analitzar millor la connexió del fons del museu amb la ciutat i des d'aquest punt de vista, la confiança 
absoluta de que la feina que ha deixat feta la exdirectora Clusellas té un equip humà brillant, de la 
casa, de la casa, per tal de desplegar una estratègia  que segur tindrà el vist i plau, espero, dels 
diferents grups municipals perquè voldrem que sigui compartida també i per tant en parlarem i en 
parlarem ben aviat. Demanaria una mica de confiança en aquests tècnics municipals que son bons, el 
senyor Sastre he fet també la defensa dels tècnics municipals, també els del Museu, bons tècnics, 
gent capaç de treballar, gent amb la que confiem i gent que ens sorprendrà i per tant hem endegat 
aquesta nova etapa amb la força de la gent de la casa i tindrem l'ocasió de parlar-ne amb calma i amb 
tranquil�litat.

La referència que ha fet el senyor Casasnovas sobre l'aplicació de l'augment de l'IBI, aquest augment 
del 10% de l'IBI, el senyor Terrades li ha explicat molt bé, hi ha un principi que és de legalitat. Per tant, 
aquelles qüestions que s'han d'aplicar doncs s'apliquen. El primer principi és el de legalitat i el segon 



principi és el de la coherència amb la gestió financera. Ho va explicar molt bé el senyor Terrades, 
quan liquidem el pressupost, veurem que ens queda i aplicarem aquestes mesures òbviament mirant 
d'esmorteir l'impacte de la crisi en la nostra ciutat. Després hi tornaré. Legalitat primer principi, 
coherència i austeritat en la gestió municipal , segon principi. 

El senyor Sastre s'ha estès amb tot el que fa referència a la delinqüència. Ens agradaria que no n'hi 
hagués, ni en aquesta ciutat ni a cap. Com pot imaginar a l'Alcalde el primer o el segon, és igual. No 
estem contents amb els índexs que hi han però li asseguro que fem un treball conjunt amb 
l'administració responsable de la seguretat que es diu:  Mossos d'Esquadra, una feina responsable i 
amb corresponsabilitat amb el Conseller que n'és responsable, que es diu Felip Puig i ho fem amb 
molt de gust i ho fem a través d'un interès que es diu Junta Local de Seguretat i parlem molt i 
planifiquem molt conjuntament i hem sapigut sumar les dues policies i això li asseguro que es nota en 
els resultats i també li asseguro i això no ho expliquem d'una manera molt emfàtica perquè sembla 
que no toca, però li asseguro que els índex de delinqüència estan continguts, molt, però no ho diré 
amb una veu molt alta, perquè el que voldríem és que no n'hi hagués. El millor índex de delinqüència 
és el zero. Aquesta és una competència del govern de Catalunya que té a l'Ajuntament de Granollers 
com un aliat i afortunadament el govern de Catalunya ens tracta com un aliat. Perquè des de la 
proximitat es fan millor les coses i patrullant conjuntament Policia Local i Mossos d 'Esquadra avancem 
i fem una prevenció molt i molt intensa, estem contents de com estem treballant el govern de la 
Generalitat, fixi's i estem contents com estem treballant amb el Conseller Puig.

Roca Umbert, podem discutir si la sala hi va més gent o menys gent, però jo demanaria que 
discutíssim la major, Roca Umbert com a espai de la creativitat, de l'oportunitat. Com un espai en què 
les inversions importants i la majoria obtingudes amb fons captats d'Europa, de l'estat o de la 
Generalitat és un gran espai de creixement de la ciutadania, un gran espai de convivència. La nauB1 
tindrà més o menys espectadors, però hi ha una infraestructura cultural que s'està fent servir més 
enllà de la pròpia sala de concerts. Hi ha una infraestructura cultural que té una capacitat de treball 
amb tota la infraestructura de Roca Umbert amb totes les nous de Roca Umbert absolutament 
excepcional. Per tant, si us plau, no mirem només l'ho petit, mirem la gran oportunitat que és Roca 
Umbert per la ciutat. 300.000 persones han passat per Roca Umbert amb un any. 300.000, per 
entendre'ns, el mateix número de persones que passen per totes les instal�lacions esportives com 
usuària que gestiona el nostre regidor d'esports. Ei ! 300.000 persones, per tant si hi ha una part 
d'aquest complexe que no funciona, que no hi ha només una part, n'hi ha més, faltaria més, hi ha parts 
d'aquest complexe que podrien fer més del que fan i amb això estem i amb això està la directora que 
ens acompanya, en trobar la màxima rendibilitat d'aquest espai.

A partir de l'autocrítica, senyora Olano, efectivament, hi ha coses a millorar, però per millorar-les 
també hem de partir d'on estem i de què tenim i per tant 300.000 persones a Roca Umbert que 
aprofiten part d'aquestes oportunitats, espais a millorar, segur, però que son patrimoni de la ciutat que 
els tenim allà al servei de la gent. El 60% de Roca Umbert rehabilitat, amics i amigues. 

Grisor de l'urbanisme socialista, grisor literal de l'urbanisme socialista senyor Sastre. Miri, un ha tingut 
la sort de ser regidor d'urbanisme d'aquest Ajuntament. El 80% de coses que hem fet a Granollers les 
hem fet per unanimitat. Per tant, compartir la grisor si es que hi ha grisor. El 80% de coses que han 
passat en la transformació de la ciutat des de 1979 les hem fetes plegats la majoria de grups 
municipals, fins i tot aquest POUM que vostès els hi molesta tant va ser aprovat per el seu propi grup 
municipal. Per tant, escolti, jo crec que si alguna història val la pena emfatitzar del projecte urbà de 
Granollers es que ha sigut un projecte molt compartit, molt compartit. Compartit per els grups polítics i 
compartit per la ciutadania i a mi, la veritat és que m'omple de satisfacció quan veig el nivell 
d'utilització de l'espai públic de la ciutat i dels equipaments de la ciutat. Quan veig el rendiment que 
dóna a la festa major, a la Granollers Cup o el passeig de dissabte a la tarda. L'urbanisme ha de servir 
perquè la gent visqui millor en la seva ciutat i aquest urbanisme gris i socialista, no és ni gris ni 
socialista, és urbanisme de Granollers fet amb l'aportació de molts i molts i molts ciutadans de 
Granollers de molts i molts tècnics de Granollers i de molts i molts i molts polítics de Granollers de tots 
els colors. 

Butlletí, miri jo intento fugir de la demagògia. M'agradaria que em seguissin amb aquest itinerari. Fem 
la relació dels municipis convergents o d 'ERC o d'ICV que tenen butlletí, fem la relació, no, no és igual, 
no estic acusant ningú, només demano una cosa que sembla central en el debat polític, fugim de la 
demagògia, parlem de coses sèries. No ens demanin a nosaltres allò que no fan vostès a on 



governen, si us plau. El butlletí de Granollers ha estat, és un butlletí des del meu punt de vista bastant 
exemplar i li asseguro que cap membre d'aquesta taula, cap membre d'aquest hemicicle se senta cap 
article, només un, el del senyor Terrades. Ja m'agradaria, ja m'agradaria que molts ajuntaments 
seguissin l'exemple de l'Ajuntament de Granollers, ja m'agradaria, ja m'agradaria. Per no dir el butlletí 
de la Diputació de Barcelona, per exemple, ja m'agradaria. Cap polític d'aquesta casa, cap polític del 
govern d'aquesta casa escriu una línia, no escriu una línia, es confia amb un equip tècnic, amb un 
equip de periodistes professional que ha treballat amb aquesta casa en diverses administracions i que 
ho fa molt bé i que crec que sap distingir entre allò que s'ha de publicar en una publicació mensual per 
no competir amb la premsa setmanal de la ciutat i que a més amés intenta sempre posar en valor i en 
relleu personatges de la ciutat, més enllà del que és el govern de la ciutat. Jo crec que això és un valor 
i des d'aquest punt de vista també quan diem endavant amb els treballadors municipals, també amb 
els del Butlletí que ho fan bé, ho fan bé. 

Societats Municipals, opacitats, Consell d'Administracions. Miri, vostès estan en tots els Consell 
d'Administracions de totes les societats municipals, a tots, a tots. Vostès en la majoria de casos han 
participat en la presa de decisions. Aquest Ajuntament audita les seves comptes i les comptes de les 
administracions municipals, en parlarem si volen en deteniment la setmana que ve que tindrem un 
debat econòmic. Però escolti, la nostra societat municipal que òbviament té uns números negatius és 
també en el barem global de ciutats de les que millor se n'ha sortir en aquest moment en què les 
societats municipals de sòl i habitatge han caigut, per l'efecte de la crisi econòmica, d'una manera 
estrepitosa, la nostra, afortunadament, ha sapigut guardar l'equilibri millor que la majoria i si em poso 
en la línia d'autocrítica que em demanaven, òbviament millor que no tingués cap mena de motxilla 
pendent, però escolti, podem comparar-nos amb qui sigui i hem explicat abastament, ho ha fet el 
president del Consell d'Administració d'aquesta societat que és el senyor Terrades que donades les 
seves actuacions i també com ho ha fet la presidenta del Consell d'Administració de Granollers 
Escena i de Granollers Audiovisual, comptes auditats, comptes explicats i si volen, la setmana que ve 
tindrem ocasió de tornar-ne a parlar, hi ha un ple centrat en temes econòmics, en el que podrem 
revisar un document que sempre és interessant  que és el document que fa el servei d'informació 
econòmica de la Diputació de Barcelona. Jo li recomano que es miri aquestes dades i també li 
recomano a l'autor de l'article que va sortir al butlletí. L'Ajuntament de Granollers, en aquesta 
comparativa amb ajuntaments de la seva mida és el millor situat, és el millor situat i per tant, com que 
crec que hem de fugir de demagògies i hem de parlar des de la veritat, diguem les coses com son, els 
números de l'Ajuntament de Granollers son bons i això és bo per la ciutat, no és bo pel govern, que 
també, però bàsicament és bo per la ciutat. Repassin els números, estudieu-los bé i tindrem l'ocasió 
de parlar-ne amb tranquil�litat, també tindrem ocasió de parlar-ne del preu de les terrasses, o podem 
fer, per exemple, quan discutim les ordenances fiscals. Ho farem i ho farem amb totes les dades sobre 
la taula i amb el temps que faci falta.

Esport de base, home 63 entitats fent esport a Granollers, 63 entitats utilitzant d'una manera gairebé 
explosiva les instal�lacions esportives de la ciutat que han crescut a més a més en els darrers anys. 
Dos pavellons més en el darrer mandat, per tant, aquest espai, que és un espai a on els clubs es 
desenvolupen des de la regidoria d'esports s'acompanya amb formació, amb xerrades, amb 
conferències, amb tot el programa de clubs a l'escola, per tant, des de la nostra percepció l'esport 
base de Granollers és un dels grans actius. 

Residències de gent gran. D'acord senyora Olano, aquest és un tema en el que hem de treballar i és 
un tema que com vostè sap molt bé nosaltres estem tancant un projecte per fer una residència de gent 
gran a l'antiga pista d'handbol del carrer Tetuan. Caldrà que qui té l'obligació d'afrontar aquest tema 
també ens acompanyi, caldrà, de moment les notícies no son positives, nosaltres tirarem endavant 
perquè creiem que fa falta, nosaltres farem el projecte que el tenim finançat afortunadament, 
discutirem aquest projecte, definirem estratègies de gestió d'aquesta residència, la idea son 100 
places més un centre de dia, val. Ho farem i en tot cas, anirem junts tots si coincidim en aquesta 
reivindicació a la taula a la que hem d'anar. Per si es respecta o no el compromís inicial de finançar 
conjuntament aquesta operació. Tindrem el projecte d'aquí uns mesos i en podrem parlar amb molts 
calma. Aquí ens trobarem senyora Olano per suposat. 

Manteniment instal�lacions esportives. Esforç important des de sempre i a més a més reforçat per els 
nous equipaments esportius que hem fet. El pavelló del Congost i el pavelló de Can Bassa son 
exemples de sostenibilitat, grans exemples de nova arquitectura i per tant aquest és un esforç en el 
que l'Ajuntament ha treballat i crec que ha treballat en rigor. 



Reforma de l'administració local, coincidim senyora Olano, també, cal reformar l'administració local, 
l'únic que diem que cal fer-ho des del consens, sense deixar de banda a ningú. En aquests moments 
els temps no van per aquí dissortadament i haurem de reivindicar-ho i ho reclamarem. 

La percepció de la crisi, miri, si repassa els meus discursos des del  2009 estic alertant sobre les xifres 
de la ciutat, sobre la davallada de llocs de treball, sobre l'atur i aquesta ciutat va fer el seu primer pla 
anticrisi, per tant, efectivament nosaltres ja vàrem detectar aquest tema i sempre vàrem estar atents 
per buscar-hi solucions. 

Mobilitat, és un tema que està recurrent i que ha sortir en diverses intervencions. Jo crec que aquesta 
ciutat, estic convençut que aquesta ciutat té una bona estratègia de mobilitat, una bona estratègia de 
mobilitat, una bona estratègia de mobilitat que cal millorar i que cal afinar, que té una sèrie d'elements 
que conviuen. Primer, un pla d'aparcaments en el que tenim 2.000 places d'aparcament gratuïts a 
menys de 10 minuts del centre de la ciutat, que algunes les hem pogut millorat aquest estiu, les ha 
pogut veure i en algun cas també han crescut amb una nova zona d'aparcaments just al costat de 
l'hotel ciutat per servir tot l'entorn dels jutjats. Per tant, aparcaments gratuïts a menys de 10 minuts del 
centre, 2.000. Aparcaments soterranis, de pagament, amb un número prou elevat, una xifra similar i a 
més a més zones blaves que garanteixen la rotació, per tan, bona estratègia d'aparcament. 
L'estratègia d'aparcament que intenta? Potenciar la mobilitat sostenible de la ciutat per tant tenir i fer 
una bona mobilitat a peu per Granollers. Hem parlat molt de l'Ambicia't, però no hem parlat de que 
Granollers ha crescut d'una manera extraordinària la mobilitat a peu, perquè s'han posat les 
condicions perquè sigui així, que era un objectiu del pla de mobilitat també. Segon element, tot el que 
fa referència al transport públic. Transport públic amb una crisi galopant, des del punt de vista 
financer, no només el de Granollers, el transport públic entre altres coses perquè algú no l'acaba de 
llegir com una part del servei social, per mi és un servei social. Per tant, s'hauria d'atendre també des 
d'aquesta perspectiva. Tenim una flota d'autobusos que transporta aproximadament 1,3 milions de 
viatgers, és una xifra correcta per la mida de la nostra ciutat. El que no podem fer és restar 
impassibles a les retallades de les administracions pel que fa a les aportacions i generar contínuament 
dèficit, si no actuem ajustant els nostres transports amb autobusos el dèficit seria de 100.000 euros, 
doncs haurem de valorar-ho. Joc crec que no ens ho podem permetre, jo crec que no ens ho podem 
permetre per això la setmana que ve tindrem ocasió també de parlar amb deteniment d'aquest tema.

Mobilitat a peu, serveis públics, transport públic, aparcament, bicicleta. Miri, ho ha explicat molt bé el 
senyor Terrades, l'Ambicia't que varen tenir l'oportunitat de tirar endavant com un projecte 
experimental que el govern de la Generalitat ens va demanar de fer, doncs una vegada a acabat 
l'experimentació doncs no ha funcionat. Quan fas un experiment si no funciona doncs el que has de fer 
es retirar-ho. Per tant, el que hem de fer és seguir facilitant la mobilitat amb bicicleta a la ciutat. Les 
zones peatonals ajuden, l'ampliació de voreres ajuda, les zones 30 ajuden, i hi ha una estratègia de la 
bicicleta que si volen algun dia em poden parlar amb tranquil�litat en el sí del Consell de Mobilitat que 
funciona. Els vigilants de les zones blaves intenten simplement que la gent compleixi, em sembla que 
la qualificació de sinistres, senyor Mur, ha estat un ple desaforada, si, si, ha dit que tenien una funció 
sinistre, no, ho dic, clar, perquè resulta que també son persones, sap? I també, d'alguna manera tenen 
una funció amb la convivència i amb el civisme de la ciutat i tampoc es tracta d'anar dient aquestes 
coses, em sembla.

Estem en el mapa, estem en el mapa, miri, mundial d'handbol, Sevilla, Madrid, Barcelona, Saragossa i 
Granollers, si això no és estar en el mapa. Mitja marató, doncs després de la de Donosti probablement 
la més important d'Espanya i una de les més importants del sud d'Europa.

Educació, som una peça clau amb una estratègia i un projecte que té una vesant mundial que es diu 
“ciutats educadores”. Estem i tenim un paper clau en l'estratègia del municipalisme per la pau, de fa 
uns anys, l'any passat el mes de novembre vàrem tenir aquí per segona vegada a la història en la 
mediterrània la reunió de l'executiu mundial d'Alcaldes per la Pau, jo crec que la vàrem viure junts, per 
altra banda.

Estem i molt en el mapa amb tot el tema ambiental. La recuperació del riu Congost és objecte d'estudi 
de moltíssima gent, és objecte de visita de moltíssima gent, de tant en quan renyo al senyor Camps 
perquè el criden masses vegades i ha d'atendre masses visites. Ens venen a veure i aquest és un pol 
en el que hem d'insistir, això és bo, que se'ns conegui per ser una de les ciutats que ha aconseguit 



que el riu més degradat d'Europa, en aquests moments, estigui protegit ambientalment per la Unió 
Europea, home ! Poca broma! Per tant, des d'aquest punt de vista capital ambiental de primer nivell i 
podríem seguir. Estem amb bastants mapes, estem amb bastant mapes i no és un mèrit del govern, 
no, no, no, és un mèrit de la ciutat, aquesta ciutat és una ciutat amb potència i si vol parlem del 
happening del 74 o parlem del concert de la música progressiva del 71, al 71 jo ja hi era. Però escolti, 
estem en un moment determinat en el que la ciutat s'ha projectat en temes ambientals de pau, 
culturals i educatius i ho està fent amb molta potència i esportius també.

Participació, a vegades tinc la impressió que confonem la participació per allò que diuen els manuals 
del que és la participació. Hi ha teòrics que fan fantàstics exercicis en els que ens diuen que és 
participació i que no és participació, miri, jo crec que aquí em desenvolupat a banda d'un tema formal, 
amb més o menys èxit, Consells de participació, processos participatius com per exemple el Pla 
General, uns quants, uns quants processos en els que la participació ha acabat definint estratègies de 
ciutat, Pla Estratègic, uns quants. A més a més, jo crec que aquesta ciutat ha generat un mètode de 
participació molt propi i molt propi d'aquest equip amb protagonistes, amb gent que s'hi posa més i 
gent que s'hi posa menys d'aquest govern però amb una fermesa absoluta que és el tenir en compte la 
gent malgrat no estigui amb un reglament de participació i no representi a no se sap quina associació 
de veïns. Perquè a vegades, ens consta trencar la barrera de la participació formal i no valorem prou 
la participació informal i aquí hi ha un camí a recórrer extraordinari. La majoria d'obres que es fan a 
Granollers, totes les obres que es fan a Granollers compten amb Comissions de Seguiment i de 
participació, sense horaris, sense reglament, per fer el més important que és seure amb una taula eh? 
Totes, llavors potser algú pot desprestigiar alguns dels que seuen amb el regidor , amb la regidora amb 
el qui li toqui, però en tots els àmbits, amb l'educació, amb els serveis socials i podríem repassar la 
feina de tots els regidors que m'acompanyen al govern hi ha un component extraordinari de 
participació informal en el que molta gent que no té accés als canals formals diuen la seva. Això em 
sembla que val la pena pensar-hi i em sembla que val la pena també potenciar-ho. 

Algú em preguntava, algun alcalde em preguntava, alhora de fer les obres de la carretera ¿com és 
com no heu tingut molt lio? La resposta és senzilla, perquè hi ha hagut un procés participatiu des del 
primer moment, des del primer moment i el podríem descriure des del 2011 fins el 2010 quan 
s'inaugura. Processos amb parts formals i amb parts informals, un dels informals, un referèndum que 
vam pactar, una consulta que vam pactar amb ERC sobre el que s'havia de fer a la carretera, per 
exemple. Però la carretera s'ha pogut fer bé, unes obres importants, dures, perquè hi ha hagut 
participació, no ho dubtin, des d'aquest punt de vista seguirem enfortint la participació informal que 
dóna veu a gent que moltes vegades amb la formal no té veu, insisteixo, seguirem potenciant la 
participació informal que dóna veu a persones que amb la formal a vegades no tenen veu i seguirem 
potenciant la formal i donarem un pas més, que és aquest Consell Ciutadà que ens sembla que està 
contingut amb el pla de participació que vàrem aprovar aquí, no m'he inventat res, vostès ho coneixen 
tant bé com jo. Per tant, del que es tracta és impulsar el pla de participació que varem aprovar en 
aquesta taula.

Palou, només s'ha fet referència a una vegada Palou en els transcurs de les intervencions i jo crec 
que val la pena que en parlem més. Palou en aquests moments, a través de l'aportació d'una AODL té 
una persona, un enginyer agrònom, que està fent amb la gent de Palou el Pla Estratègic de Palou, el 
president del Consell de Poble ens ho podria explicar millor que jo i ho està fent d'una manera amb 
una dedicació absoluta i amb una professionalitat rigorosa. Coneixem avui millor que mai Palou, des 
del punt de vista productiu, des del punt de vista de les propietats, des del punt de vista de les 
aspiracions de la seva gent. Aquesta feina s'ha fet i s'ha fet bé i aquest mateix professional, 
acompanyat pel regidor de medi ambient està dinamitzant aquest espai i està definint aquest Pla 
Estratègic que ha de fer que Palou sigui un espai productiu, dinàmic, s'ha creat la marca “Palou”, ho 
heu vist, marca que està al costat de productes de proximitat i de qualitat. Volem que Palou sigui un 
referent en producció agrària i ho aconseguirem, ho aconseguirem perquè la gent de Palou també ho 
vol i per tant en aquest itinerari estem tots plegats. Donem suport a totes aquelles qüestions que van 
en la línia de fer de Palou un terrenys productiu i ens fa il�lusió, és una part essencial de la ciutat. 
Palou és una part essencial de la ciutat. 

Deixeu-me acabar amb algunes referències a temes que demanaven compromisos per part del 
govern. Òbviament vull entrar-hi, miri, si que no vull deixar de comentar el fet de que aquest Ple es fa 
el dia 18 de setembre perquè per diferents motius el vàrem proposar el 3 de juliol i el grup de CiU 
conjuntament amb la resta de grups vam demanar que es passés al 18 de setembre i per tant jo 



demano que aquí es digui la veritat, sempre, demano que es digui la veritat i em molesta quan no es 
diu la veritat. Per tant aquest Ple es fa avui aquí perquè nosaltres, per diferents motius, el vàrem posar 
el 3 de juliol com s'havia fet dues vegades amb el transcurs des de que jo soc Alcalde. Per tant el mes 
de juliol s'acceptava com diem-li un àmbit de referència i per tant se'ns va demanar que es retrasés i 
atenció que quan vàrem passar el 3 de juliol va ser prèvia consulta a tots els grups, sempre prèvia 
consulta a tots els grups. Per tant, diguem la veritat, diguem la veritat per favor.

Transparència i participació ja n'he fet esment i transparència i participació de les corporacions. Miri, 
demà el president de la Diputació de Barcelona signarà un conveni amb el President de la Generalitat 
que no ha consultat amb cap grup de la Diputació. Vull dir amb això que els mecanismes de 
Comissions Informatives que aquí s'utilitzen fins a l'extenuació, fins que faci falta, en el límit que faci 
falta, dissortadament no és el trobem a molts llocs. Dissortadament no ens els trobem a molts llocs. 
Insistirem, perquè les Comissions Informatives encara que, potser algú de vostè no les valori prou, 
son l'espai de reflexió, de debat i de buscar consens també i per tant demanem la utilització intensiva 
de les Comissions informatives. 

Agraeixo les aportacions del Pep Mur en algunes ja ha vist que érem coincidents, en tot cas vostè ha 
acabat la seva intervenció parlant de ciutats intel�ligents, que és un tema que l'apassiona. 
M'apassiona a mi també. Aquest és un camí que hem iniciat i, per tant, a través dels mecanismes de 
participació que tenim establerts i que funcionen com és el que tot fa referència a societat del 
coneixement en el que vostè hi participa i ve a les reunions, allà espero que tinguem ocasió de 
desplegar un projecte de ciutat intel�ligent potent. Ens fa il�lusió i no només ens fa il�lusió, és que és 
imprescindible per mirar la ciutat amb perspectives de futur . 

La senyora Olano ens demanava autocrítica. Intentem exercir-la, probablement a la intenció inicial no 
és el lloc en que l'Alcalde faci autocrítica, ben probablement i vostè entendrà que no ho hagi fet, però 
en tot cas no dubti que n'hem parlat prou i forma part de l'esperit d'aquest Alcalde i de l'esperit 
d'aquest govern. No estem instal�lats a la veritat, ho sabem, tenim moltes mancances i tenim 
òbviament també moltes oportunitats de millora i volem que els grups municipals aportin aquestes 
capacitats de millora.

Per tant, pel que fa referència, tal i com vostè demanava i també ha demanat CiU, la reforma del ROM 
ja vàrem dir que tocava, constituirem la comissió i avançarem, i ho farem junts, no es pot fer d'una 
altra manera.

Codi de bones pràctiques, senyora Olano, disposats a parlar-ne, potser estaria bé que acabessin de 
posar el marc de què vol dir codi de bones pràctiques, però estic disposat a parlar-ne i a tirar endavant 
un tema com aquest, em sembla atractiu i em sembla positiu en un moment en que jo mateix reclamo 
com he fet fa un moment la veritat com un element essencial per mirar endavant el futur. 

Pel que fa a ICV-EUiA ens reclama un pacte de ciutat contra la crisi per 5 anys, parlem-ne, parlem-ne, 
hi estem disposats. Hem de veure si el termini de 5 anys és el marc idoni amb uns temps tant 
canviants, tinc els meus dubtes, però ara estem centrats a executar el pla de xoc que vàrem aprovar, 
immediatament després, jo diria que coincidint amb la liquidació del pressupost del 2012 hauríem de 
parlar i hauríem d'explorar quins sons els marcs macroeconòmics que ens permetin tancar un pla, un 
pla de ciutat contra la crisi en la que jo li suggeriria, els suggeriria que no només hi fossin nosaltres, 
sinó que també hi fossin els agents econòmics i socials i que utilitzéssim el Consell Econòmic i Social 
com a l'espai d'acord i de debat, per tant, en parlarem, des del realisme, senyor Casasnovas que és la 
meva obligació. 

Municipis per la independència, miri, jo li explico la posició que aquest Alcalde mantindrà en el debat 
sobre l'encaix de Catalunya i Espanya, crec que comparteix el meu equip de govern i que està amb la 
línia d'allò que està escrit en el nostre programa electoral, que té que veure amb les formes i amb els 
objectius finals. Nosaltres creiem i parla aquest grup municipal des d'una perspectiva de ciutat 
pròpiament també més àmplia que Catalunya ha de trobar un nou encaix amb Espanya. Aquest encaix 
ha de passar per alguns paràmetres, per nosaltres el millor encaix amb Espanya és aquell que millor 
resolgui una equació amb tres vectors essencials. El primer vector d'aquesta equació que hem de 
“despejar” i que ha de “despejar” el país en conjunt, és el màxim d'autogovern possible i el màxim 
nivell de finançament possible, primer paràmetre. Segon paràmetre, la màxima unitat civil possible , els 
que estem aquí no creiem en la Catalunya del 51 contra el 49, creiem una Catalunya que ha avançat i 



ho he escrit amb alguna ocasió, quan ha estat capaç de grans acords. Les persones que estem aquí 
treballarem per grans acords perquè Catalunya avanci, però la unitat civil és un element que ens 
sembla essencial en la construcció d'aquest futur. La tercera incògnita que cal “despejar” en aquesta 
equació per mi és la màxima cohesió social possible. Evitar que gent es quedi enrere socialment, 
perquè llavors parlaríem de qüestions injustes. Treballarem per la millor solució possible a aquests 
tres factors i a més a més hi treballarem a partir de dos elements que em semblen essencials per anar 
al costat d'aquesta reflexió, la primera, des del municipalisme, estem convençuts que un projecte 
nacional sòlid necessita una estructura municipal ben musculada i estem convençuts que el projecte 
nacional no s'ha d'estendre només cap als Ajuntaments sinó que els municipis, els ajuntaments des 
de la seva fortalesa han de construir aquest projecte nacional. Per tant, el municipalisme com actor. 
Segon element que ens sembla que ha d'ajudar a aquestes operacions és la visió d'Europa, hem de 
treballar des de Catalunya per una Europa realment democràtica i per una Europa que prengui 
decisions amb transparència. Nosaltres, que som un equip que no ens fa por les urnes, cap mena 
d'urnes, treballarem per avançar el màxim possible buscant la millor solució a aquestes incògnites que 
he posat sobre la taula. El millor equilibri possible amb aquestes incògnites que hi ha sobre la taula, 
parlant de tot, eh, parlant de tot sense cap mena de problema, per tant, ens trobaran per parlar i ens 
trobarem per construir el futur, això si, el futur l'hauran de decidir unes urnes.

Deixim acabar amb algunes dades per obrir també la perspectiva a l'esperança, dèiem que Granollers 
és una ciutat forta des del punt de vista industrial i dèiem que l'objectiu primer és generar llocs de 
treball. Deixim donar-li només dues dades, tres. El 20,4% de les empreses del Vallès Oriental estan 
en aquesta ciutat, per tant generar espais de multiplicació del paper d'aquestes empreses com és Can 
Muntanyola és un element que hem de saludar amb positiu, és una gran oportunitat, evidentment 
s'haurà de rematar aquesta operació però és una gran oportunitat, recordem, 20,4% de les empreses 
del Vallès Oriental estan en aquesta ciutat. Segona dada, de les 150 empreses del Vallès Oriental 
amb més facturació, 32 estan aquí, repeteixo la tercera part de les empreses que més facturen al 
Vallès Oriental estan aquí, 32, aproximadament. Una altra dada, 30% de les places hoteleres del 
Vallès Oriental estan en aquesta ciutat,  aquesta ciutat és important pel projecte turístic del Vallès 
Oriental. Tenim estructura per definir estratègies de creixement que son essencials per poder fer allò 
que hem dit, que és que la gent pugui viure millor a la nostra ciutat, que l'activitat econòmica torni a 
ser motor de la nostra ciutat, que hi hagi menys gent que es quedi fora, que hi hagi menys gent que no 
tingui sortida des del punt de vista de les seves experiències vitals. Per tant, podem, hi ha estructura, 
hi ha estructura humana, econòmica, estructura d'idees i hi ha teixit associatiu potent, i hi ha força de 
la gent, nosaltres, les 25 persones que estem aquí tenim la obligació de ser catalitzadors d'aquesta 
energia i per tant aquest futur, complexe, hem de mirar d'escriure'l només en positiu. 

Gràcies pel to del debat, gràcies per les intervencions, aixequem 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. 
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