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Sra. Secretària: 

Bon dia a tothom,  si us plau silenci.  

En primer lloc  de conformitat amb el que assenyala l’article  195.2 de la llei orgànica de règim electoral 
general es constitueix la Mesa d’Edat que ha de presidir la sessió fins al moment en que resulti escollit 
l’alcalde de Granollers presideix la Mesa d’Edat el senyor Germán Cequier i Bardají i el senyor Carles 
Cabanillas i Nájera juntament amb mi que soc el Sra. Secretària de la corporació.

Pel que fa a la comprovació de credencials comento al president i al vocal de la Mesa d’Edat que han 
estat ja comprovades per la Sra. Secretària i  són totes conformes, per tant hi ha correspondència 
entre les credencials presentades i l’acte de proclamació de candidats que m’ha lliurat la Junta 
Electoral de Zona. Per tant passaríem al punt següent que seria el jurament o promesa dels regidors i 
de les regidores.

Llegiré  la formula de jurament i seguidament esmentaré un per un  als regidors i regidores a l’efecte 
de que s’aixequin i jurin o prometin el seu càrrec. La formula o  promesa és la següent:

“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor  complir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor  o regidora de l’Ajuntament de Granollers amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Ara us aniré citant un a un a l’efecte de que formuleu el vostre jurament o promesa. Us posareu drets i 
ho direm:

Sr. Josep Mayoral i Antigas Prometo.
Sr. Pius Canal i Canals Prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya. 
Sr. Jordi Terrades i Santacreu Prometo.
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo Prometo.
Sra. María Ángeles Olano García Juro.
Sra. Maria Pons i Rodríguez Prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya.
Sra. Alba Barnusell i Ortuño Prometo.
Sr. Albert Camps i Giró Prometo.
Sr. Germán Cequier i Bardají Prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya.
Sra. Maria del Mar Sánchez Martínez Prometo.
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez Prometo.
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos Prometo.
Sr. Josep Casasnovas Vaquero Per imperatiu legal, ho prometo.
Sr. Pep Mur i Planas Si ho prometo per imperatiu legal, doncs manifesto explícitament 

sentir-me moralment exclòs de la constitució.
Sr. Àlex Sastre Prieto Prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya.
Sr. Pedro José García de los Riscos Prometo.
Sra. Andrea Canelo Matito Ho prometo.
Sra. Verònica Navarro Serrano Ho prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya.
Sra. Aroa Ortego i Cobos Prometo.
Sr. Javier Rojas Botella Ho prometo.
Sra. Carme Garrido i López Prometo.
Sr. Josep Maria Noguera Amiel Ho Prometo. Sense renunciar al drets nacionals de Catalunya.
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce Ho prometo.
Sr. Carles Cabanillas i Nájera Ho prometo.
Sr. Pedro J. González Villafranca Lo juro.

Sr. Cequier: 

Com a president de la Mesa declaro constituïda definitivament la corporació municipal de l’Ajuntament 
de Granollers.

A continuació permeteu-me dirigir-vos unes paraules:

Companyes i companys regidors, amics i amigues, ciutadanes i ciutadans de Granollers. 



D'aquí pocs dies, es completaran els 4 anys de legislatura que iniciàvem el 16 de juny de 2007. Aquell 
dia, juntament amb el meu company d'avui, en Carles, vam presidir el mateix acte que estem 
reproduint en aquests moments. Tant ell com jo mateix  vam ocupar i ocupem aquests llocs de 
protagonisme, durans uns minuts, no per grans mèrits, sinó per la coincidència i casualitat de ser el 
més jove i el de més edat dels 25 regidors que formem la Corporació Municipal i que, a partir d'avui,  
tindrem la responsabilitat de vetllar i impulsar la nostra ciutat . 

Aleshores, tots dos ens estrenàvem  en les tasques pròpies de les activitats que corresponen als 
nostres càrrecs. Des de la nostra inexperiència inicial, ell al Govern i jo a l'Oposició, hem seguit i 
completat un camí d'aprenentatge, de treball, ampli, extens, ric, motivador i engrescador que ens 
qualifica ja amb un cert grau de veterania   i formació que ens permetrà  assolir amb més eficàcia i 
eficiència  els objectius que preveiem. La sensació comuna és aquell tòpic tants cops dit : com passacom passacom passacom passa    
el tempsel tempsel tempsel temps!!!!!!!!        el temps volael temps volael temps volael temps vola!!!!!!!!    “carpe diem”“carpe diem”“carpe diem”“carpe diem”........................Potser, com que se'ns ha fet curta, hem optat per repetir 
i seguir en els nostres grups.

Estem doncs, davant d'un acte democràtic de gran rellevància. Som protagonistes i testimonis de la 
Constitució del 9è Ajuntament Democràtic de Granollers fet històric que tot i ser  totalment guiat pel 
protocol corresponent i programat fins al més mínim detall, no deixa de tenir una gran emotivitat que, 
amb més o menys grau, tots la sentim. Els 19 regidors-regidores que repetim, que seguim en els 
nostres llocs, acollim amb voluntat de col�laboració els  6  components nous que a partir d'avui 
escriuran la seva aportació personal a la història de la ciutat .

Periòdicament, cada 4 anys, des de que al 1979  que es van celebrar les primeres eleccions 
democràtiques, els ciutadans i ciutadanes exercim el nostre dret d'elecció. Ja és comú el coneixement 
que tenim de la paraula Democràcia prové de l'antic grec i fou emprada a Atenes, al segle V a.C.; que 
deriva de “demos” poble  i  “kratos”  poder o govern. És a dir, Govern del Poble.  Molts pensadors 
consideren la democràcia ateniense com el primer exemple de sistema democràtic. D'altres però 
critiquen aquesta conclusió simplista, perquè en aquella època, la d'Atenes,  només una minoria, el 
10% de la població tenia dret a participar d'aquella organització, estaven automàticament exclosos la 
majoria de treballadors, camperols, esclaus i les dones. Afortunadament, el pas del temps ha canviat 
els inicis, acceleradament des de finals del segle XVIII, amb la successiva introducció de sistemes 
democràtics en moltes nacions i, sobre tot, a partir del reconeixement de l'anomenat “sufragi 
universal” i del vot femení en el segle XX. Clàssicament, fins no fa gaires dies o setmanes, coneixíem 
dues formes de democràcia:

 DIRECTA: el poble reunit en assemblea o consell, delibera i pren les decisions que regulen la vida de 
la societat.

 INDIRECTA o REPRESENTATIVA: el poble es limita a escollir representants perquè deliberin i 
prenguin les decisions de forma jeràrquica.

I deia “fins no fa gaires dies o setmanes”, perquè darrerament, tots hem descobert que deu existir una 
nova forma, “la democràcia real”. . Caldrà saber amb certesa,  en què consisteix la reclamació dels 
“indignats” de, DEMOCRÀCIA  REAL, JA,  . Podríem entendre  -i fins i tot m'hi apuntaria-  a una 
reclamació de millora de la democràcia.  Perquè la democràcia, com Churchill deia freqüentment, és 
un sistema PÈSIM....que només se sosté gràcies al fet que altres alternatives encara són molt pitjors. 
Per raons estrictament democràtiques, la veritat és que la millor democràcia no és la que sembla per  
alguns la més pura, sinó ho serà aquella que més consensos genera.

Malgrat això, és preocupant l'ambient que s'està vivint. Hi ha una indignació real i autèntica, un ampli 
descontentament que les actuals demostracions permeten visualitzar només en part. La irritació és 
molt profunda. Caldrà anar aprenent a transformar aquesta negativitat en energia positiva. La 
indignació de les persones que omplen les places i els carrers és una proclama per revisar uns valors 
que només han servit per portar-nos on som i dels que no se'n vol participar més temps. Crec que la 
feina ara és acostar-nos a l'àgora, a la plaça pública, parlar amb la gent que hi és, i recollir propostes 
que fan, per incorporar-les als programes de govern; i això cal fer-ho cada dia, no només quinze dies 
de propaganda electoral. Si la classe política volem recobrar credibilitat, ens haurem d'acostar de 
debò a la gent, bàsicament als indignats, perquè hem de saber de manera directa els motius de la 
indignació i les possibles esmenes a la gestió del govern que ocupem .



Preocupants  són també, en un altre ordre de reflexió, les xifres de participació dels ciutadans, del 
passat dia 22 de maig. Novament, i tal com clarament anunciaven les enquestes, l'abstenció ha 
guanyat amplament les nostres eleccions : a Granollers el 48 % de l'electorat ha optat per no votar. 
Traduït a xifres més concretes significa que de les 40.000 persones que podien participar, quasi la 
meitat, 20.000 no les hem convençut cap dels grups que formem el Consistori. Podem deduir fàcilment 
que no representemno representemno representemno representem    totatotatotatota    la ciutatla ciutatla ciutatla ciutat,,,,    sinó només la meitatsinó només la meitatsinó només la meitatsinó només la meitat. Hi ha un cert desencant i decepció en la 
política i en els polítics. El nostre esforç haurà d'anar amb la certesa i el convenciment de que les 
institucions perduren. I la nostra, l'Ajuntament, la que avui constituïm de nou, de forma democràtica, la 
més propera al ciutadà, ha de ser exemple de transparència, de democràcia, d'apropament. Millorar la 
nostra ciutat és també millorar el país i contribuir, si és possible, a que aquest món tan enrarit que 
tenim, pugui ser, una mica més just, una mica més solidari. Aquests quatre anys haurem d'estar  per 
treballar per les persones,  treballar per la ciutat, per recuperar la confiança en la política i en els 
polítics, aprofundint i millorant la democràcia activa i participativa .

Així doncs, rebem avui l'encàrrec   dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, per prendre decisions 
sobre la nostra ciutat. Tots serem responsables del seu bon funcionament i progrés, de la seva 
transformació i creixement. Uns exercint el poder de la majoria absoluta, proposant, impulsant, 
promovent iniciatives i projectes;  altres, a l'oposició, aportant, proposant, vigilant i exercint una crítica 
constructiva, incidint en millorar allò que sigui millorable. Estarem atents, a dins  i  a  fora de 
l'Ajuntament, al ritme de la ciutat i dels ciutadans i hem de vetllar perquè s'assumeixi totalment el 
caràcter plural i dinàmic de la societat granollerina. Siguem tots plenament conscients i fem que les 
nostres accions i paraules estiguin sempre impregnades de RESPECTERESPECTERESPECTERESPECTE,,,,    EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ,,,,    DIÀLEG  IDIÀLEG  IDIÀLEG  IDIÀLEG  I        
CONVIVÈNCIACONVIVÈNCIACONVIVÈNCIACONVIVÈNCIA ....    

Sense oblidar la greu situació de la crisi econòmica i de l'atur que a tots ens preocupa i aclapara, 
comencem avui un altre capítol i descobrim un temps d'incertesa  i alhora d'il�lusió per anar fent 
història, amb mirades enrere, però dirigint l'esguard endavant. Sabrem trobar el ritme i to adequats  a 
cada situació. No passem pàgines i pàgines per arribar a les nostres fites; altrament, gaudim de la 
vida, pas a pas, copsant els més petits detalls, fruint dels grans esdeveniments, per poder construir 
una trama coherent i ben cohesionada, rica en registres i així aconseguir un bon desenllaç, el de la 
nostra pròpia història, un memorable nou capítol de la història d'aquesta ciutat, que també és la meva.

Moltes gràcies.
 
Bé, com a president de mesa, senyors regidors i senyores regidores arriba el moment que hem 
d'escollir i hem de votar per  l’elecció del nou alcalde que durant els propers  4 anys dirigirà la ciutat. La 
senyora Secretària anirà demanant a cada elector. Els candidats son, com tothom deu saber, el 
senyor Josep Mayoral i Antigas, el senyor Pius Canal i Canals, la senyora Maria Àngels Olano i 
García, el senyor Josep Casasnovas i Vaquero,  i el senyor Pep Mur i Planas. 

Sra. Secretària:

Pregunto si algun candidat o candidata renuncia a presentar la seva candidatura.

Vist que cap dels candidats hi renuncia els hi demanaria als senyors regidors i regidores que utilitzin 
la papereta i el sobre que tenen a la seva carpeta i els aniré cridant un per un i dipositaran el seu vot a 
la urna que es col�loca aquí davant de la Mesa d’Edat.

Els prego que  escriguin el nom si us plau. 

Els cito un a un:

Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Pius Canal i Canals
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. María Ángeles Olano García
Sra. Maria Pons i Rodríguez
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sr. Germán Cequier i Bardají



Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Pedro José García de los Riscos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Verònica Navarro Serrano
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Javier Rojas Botella
Sra. Carme Garrido i López
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pedro J. González Villafranca

Acabada la votació es procedeix ara a l’escrutini .

Sr. Cequier:

Maria Àngels Olano
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Josep Mayoral
En blanc
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Pius Canal
Pius Canal
Josep Mayoral
Josep Mayoral
Pius Canal
Maria Àngels Olano
Pius Canal
Pius Canal
Josep Mayoral
Maria Àngels Olano
Josep Mayoral
Maria Àngels Olano
Pius Canal
Pep Mur

Sra. Secretària:

El resultat de la votació és el següent:

Josep Mayoral i Antigas: 13 vots
Pius Canal i Canals: 6
Maria Àngels Olano García: 4
Pep Mur i Planas: 1
Vot en blanc: 1

Per tant, i en primera volta, per majoria absoluta el resultat de la votació comporta que el senyor 
Mayoral sigui escollit alcalde de Granollers .



Sr. Cequier:
Senyor Mayoral, haig de preguntar-li si ¿accepta el càrrec pel qual ha estat escollit els regidors aquí 
presents? 

Sr. Mayoral:
Sí accepto.

Sr. Cequier:
Així doncs la Mesa d’Edat proclama Alcalde de Granollers a Josep Mayoral i Antigas . 

Sra. Secretària:
Es procedeix al jurament o promesa per part de l’alcalde.

Sr. Mayoral:
Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de 
Granollers amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut de Catalunya .

Alcalde president:
Moltes gràcies per la confiança, tindré ocasió d'intervenir d'aquí un moment. Excusem la presència de 
la senyora Pietat Sanjuán, a la que acompanyem en el sentiment. 

Bé, abans de procedir a les intervencions per cada grup municipal expressi la seva opció de vot en 
aquest plenari, és moment de lliurar en els nous regidors i regidores les insígnies que ara ens estan 
fent arribar. Les insígnies que els acrediten com a regidors i regidores d 'aquesta corporació.

Moltes gràcies, senyora Secretària si pot anant citant els regidors i regidores . 

Sra. Secretària:

En primer lloc, el senyor Josep Casasnovas Vaquero
Seguidament el senyor Àlex Sastre Prieto
Sr. Pedro José García de los Riscos
Sra. Verònica Navarro Serrano
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Seguidament es produeixen les intervencions dels caps de llista. Comentar també que en nom del 
Partit dels Socialistes de Catalunya intervindrà el senyor Jordi Terrades .

Alcalde president: 

Per obrir aquest torn d’explicació de vot té la paraula el senyor Pep Mur, en representació d'Acció 
Granollers-Esquerra-Reagrupament i Independents, endavant senyor Mur, 

Sr. Mur:

Gràcies senyor alcalde, bé en primer lloc, en tot cas,  felicitar pel nou nomenament a l'alcalde i al seu 
equip, de fet el senyor Cequier m'ha fotut el discurs enlaire gairebé perquè ara ja no sé que direm de 
nou a tanta gent, però en tot cas el que us vull transmetre és el següent:

El 25 d’abril de 2010 , amb el impuls de la societat civil, Granollers, com altres ciutats ho havien fet 
abans, va organitzar una consulta sobre la independència. En la que hi van participar 8.640 persones, 
aquesta dada i l’expressió “una minoria” van anar lligades els dies següents en alguns mitjans de 



comunicació.  Avui  8.858 vots ( 218 més que els de la consulta ) donaran a Granollers una majoria 
absoluta al PSC. Així doncs el que algunes vegades representa a una minoria en d’altres representa 
una majoria ( i en aquest cas absoluta). És el que jo anomena enginyeria de la democràcia. 

Tampoc podem oblidar que tot plegat passa amb un 47,8% d’abstenció, ens ho estant recordant per 
aquí algunes estadístiques i amb 1.007 vots en blanc que representen un 4,83% dels vots vàlids , és a 
dir que per 17 centèsimes el vot en blanc no ha tingut un virtual regidor. Curiosament del percentatge 
d’abstenció i dels vots en blanc, ja en parlàvem fa quatre anys , llavors també ho fèiem amb la mateixa 
intenció que ara , que serveixi de reflexió a tots plegats i ens motivi a treballar perquè la política torni a 
tenir el valor que li correspon . La política com a art noble al servei de la col�lectivitat . 
Els qui estem aquí avui hauríem de mirar de recuperar aquest esperit ; som aquí perquè ens ho creiem, 
perquè volem una societat més justa... i en el nostre cas,  un país lliure. Per això, cal recuperar el valor 
de la política; reivindico la bona política, aquella que està al servei de les persones i no  dels grups 
d'interessos i de les ambicions obscures.
 

Repensar la política i fer-la entre tots; el PSC ha guanyat les eleccions per majoria. La ciutadania vol, 
doncs,  que Sr. Mayoral sigui de nou l'alcalde. Però, la majories absolutes no donen la raó absoluta. 
Esperem que les coses canviïn i que entenguin que la política es pot fer de manera diferent. Les 
acampades iniciades el 15-M així ho reivindiquen. Nosaltres ho dèiem en campanya i ho seguim dient 
ara; cal escoltar a la gent, escoltar a la gent i facilitar la seva participació. No pot ser que la gent se 
senti  lluny dels polítics, perquè els grans reptes que tenim al davant només els podem afrontar tots 
junts.

El repte avui és la crisi; està al costat dels que més pateixen. No podem permetre cap retallada als 
avenços socials fets... Per això, nosaltres farem una oposició constructiva des de l'esquerra, des del 
progrés social, des de la defensa de l'estat del benestar. No podem permetre que se'ns vulgui vendre 
la idea que per mantenir l'estat del benestar cal retallar-lo. Això és una fal�làcia, una broma de mal 
gust... nosaltres estarem al costat del govern municipal quan vulgui defensar els interessos dels més 
febles, sens dubte.
 

Per Acció Granollers (la coalició que formen ERC, RCAT i GI, treballar pel benestar de les persones 
no està renyit amb el procés cap a la construcció d’un Estat propi.
El dèficit fiscal amb Espanya representen molts hospitals i moltes escoles i més serveis socials per a 
les famílies amb menys recursos a la nostra ciutat i el nostre país, per això tossudament, continuarem 
treballant per assolir , algun dia o altre  aquest objectiu.

Finalment vull donar les gràcies, en primer lloc a l'Isabel Alcalde i a l'Oscar Riu, dos companys que 
han estat defensant aquest projecte en aquesta ciutat en la darrera legislatura i us agraeixo per tant el 
vostre esforç i la vostra dedicació. També donar les gràcies  a les persones que ens han fet confiança, 
i en general a les que fen ús del dret a vot, un dret que no ens cansarem de repetir que va costar molts 
esforços, fins i tot vides, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara té la paraula Josep Casasnovas, en representació del grups ICV-EUIA-E, 
endavant,
  

Sr. Casasnovas:
Gràcies senyor alcalde, senyores, senyors, ciutadans i ciutadanes, bon dia a tothom. En primer lloc 
felicitar a en Josep Mayoral i a tot el seu equip.

 Voldria agrair el suport donat pels ciutadans i ciutadanes de Granollers. Un suport que ha fet que 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa desprès d’un parèntesis de quatre anys 
torni a ser present al consistori.

Un mandat en el que Iniciativa Verds – Esquerra Unida treballarem per aportar les nostres idees i 
propostes, amb les que ens varem presentar a les eleccions. Ho farem des del carrer, com aquests 



quatre anys, però també des d'aquesta sala de plens, a l'Ajuntament.

Propostes que tindran sensibilitat social i es basaran en les idees de l’esquerra roig  - verda, alternativa 
i transformadora, on esperem un equip de govern dialogant i receptiu a les iniciatives que fem, un 
equip de govern que no estigui supeditat a les polítiques del seu partit, que pensi en clau de ciutat, 
aixecant la veu contra totes les retallades socials , provinguin de la Generalitat o del Govern de l 'Estat.

La vida de la gent de la nostra ciutat es veu afectada tant pel tancament de serveis a l'Hospital de 
Granollers com per una reforma laboral que només ha creat més atur.

La nostra tasca vetllarà en aportar idees per avançar cap a un model de ciutat on homes i dones 
puguin portar a terme els seus projectes, amb autonomia i en plenes condicions d’igualtat; una ciutat 
sense pobresa ni exclusions, que reconegui drets i benestar per a tothom i que faci front a les causes i 
als efectes provocats per la greu crisi econòmica, amb austeritat si cal, però prioritzant el manteniment 
i potenciació dels serveis públics i l’atenció a les persones .

L’atur colpeja moltes famílies de la ciutat, ha de ser una prioritat bastir solucions, també des del món 
local, a aquesta greu situació.

Les polítiques socials són essencials en aquesta conjuntura. Granollers ha de treballar per ser al 
costat de les persones més vulnerables, dels 5600 aturats i aturades, dels que no tenen cap prestació 
i els que perden el seu habitatge pel desnonament dels bancs.

Amb les nostres propostes treballarem per un Granollers més ecològic , amb un model econòmic i urbà 
sostenible, que no especuli amb el territori. Un Granollers habitable, compromès en l’acció contra el 
canvi climàtic. La mobilitat ha de deixar de ser l’assignatura pendent.

Granollers ha de ser una ciutat oberta, amb participació ciutadana de qualitat, amb una convivència 
basada en el respecte a la diversitat. Una ciutat on es valori el pluralisme. I on la seguretat estigui 
lligada a la prevenció, a la proximitat i al diàleg i no als prejudicis ni als estereotips .

El que ha passat a les places del nostre país, també a la plaça de la Porxada ens demanda d'una nova 
manera de fer política. Els joves acampats aquí fora i els presents a la sala de plens ens han 
manifestat que no els agraden els polítics ni la nostra manera de fer política. Des d'ICV-EUiA 
treballarem perquè, els propers quatre anys, tinguem menys indignats i més ciutadans orgullosos de 
la seva ciutat i dels seus representants. Treballarem per que el maig del 2015 els joves no es quedin a 
casa.

Continuarem treballant amb més força, si cal, aquelles propostes que hem defensat des de fora 
d'aquesta casa. Recuperació plena de la memòria històrica. Reconeixement del dia de la República 
com a jornada reivindicativa i d’una altra manera d’entendre un estat. Proposant posar noms a places 
o carrers com a homenatge a la gent que es va defensar contra una imposició totalitària i feixista, i 
treure d’altres que fa temps haurien haver d’estat canviats. 

ICV-EUiA, la gent d’esquerres i ecologista, som una força propera i que escolta. Per això, amb els 
resultats que ens han donat les urnes farem oposició constructiva. Una oposició dialogant, aportant i 
donant suport a les propostes encaminades a la millora de l’actual situació de crisi i les polítiques que 
afavoreixin els més vulnerables.

Avui el nostre vot és en blanc, un vot que reconeix el resultats del 22 de Maig, però que no vol dir un 



xec en blanc a l’alcalde, els granollerins i granollerines ja van deixar pales a les urnes el passat 22 de 
maig la seva voluntat i davant d’aquest fet, Iniciativa Verds – Esquerra Unida optem per ser una 
oposició dialogant però alhora ferma i exigent.

Per acabar, dir que serà un orgull representar la nostre coalició a la ciutat on vaig néixer, una ciutat 
que m’estimo i per la que treballarem la gent d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida. Al costat dels 
ciutadans i ciutadanes, sent la seva veu al consistori.

Una tasca gens fàcil amb un sol regidor, però que amb el suport i la feina fora del consistori dels 
companys i companyes d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida farà que les nostres idees i propostes es 
puguin portar a aquesta sala de plens, i on caldrà veure la voluntat de diàleg i transparència de l’equip 
de govern per escoltar i facilitar aquesta feina. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Té la paraula pel partit popular la senyora M. Àngels Olano, endavant ,

Sra. Olano: 
Si, gràcies senyor alcalde. Primer abans de tot felicitar-li per el seu encomiable tasca que té per 
endavant i amb la qual des del nostre grup, en nom dels nostres quatre regidors, doncs esperem que 
podem treballar plegats i no només amb vostè sinó també amb la resta de grups municipals que estan 
representats en aquests Ajuntament.

Volia començar saludant a totes les persones que estan a la sala i sobretot agrair en aquelles 
persones que han pogut parlat amb nosaltres, que s'han adreçat al Partit Popular, amb independència 
de que ens hagin recolzat o no a les urnes, volíem agrair especialment la informació que ens han fet 
adreçar i molta de la qual ha estat incorporada al nostre programa electoral. També volem donar les 
gràcies a la ciutadania que ens ha fet costat i ha portat a que en 8 anys hàgim pogut doblar la 
representació del nostre grup a l'Ajuntament de Granollers. De 2 a 4 regidors. 

Nosaltres som gent clara, som gent que portem les idees a l'Ajuntament d'una manera resolutiva, no 
ens veuran perdent temps parlant de grans projectes que sabem que no poden desenvolupar-se. 
Projectes que no son objecte de la competència d'aquest Ajuntament, que ho son de la Generalitat o 
de l'Estat. Per tant,  el Grup Municipal Popular continuarà treballant per continuar solucionar qüestions 
que afecten als ciutadans i ciutadanes de Granollers.

Y como nuestro programa establecía de  nuestro compromiso con la ciudadanía, con independencia 
que nos hubieran votado o no los ciudadanos de Granollers, la hoja de ruta por la cual vamos a 
desarrollar nuestra oposición esta muy clara. Había dos ejes fundamentales en los cuales nosotros 
nos comprometíamos a desarrollar la política para los siguientes  4 años.

El primero era el reconocimiento de los derechos sociales y el segundo, la situación económica, 
sobretodo dirigida a una frase que para nosotros es el eje vertebral de toda la política que vamos 
impulsar en este ayuntamiento y es que la clave para salir de la crisis empieza por la palabra 
austeridad.

Por lo tanto, nosotros presentamos un decálogo que es el firme compromiso de estos 4 regidores para 
esta legislatura, la austeridad, la priorización, la gestión y la optimización de los recursos que son de 
todos, va a ser, como decía, un decálogo de compromiso y de desarrollo en todas las políticas que 
vamos a presentar mediante mociones y participación en las cuestiones de acción de gobierno .

Como decía, este decálogo de austeritad en el cual nos hemos comprometido durante la campaña, no 
va ha ser una cuestión del pleno de constitución o de la campaña electoral, si no que es nuestro firme 
compromiso. Y como firme compromiso en nombre a nivel individual de estos cuatro concejales a los 
que tengo el honor de ser la portavoz quiero reivindicar que no todos los políticos somos iguales, 
quiero reivindicar que detrás de cada uno de nosotros ademas de un partido político hay personas con 
nombres y apellidos y por lo tando des de la oposición que he venido mantenido en este ayuntamiento 
no pienso cargas con algunos adjetivos que se atribuyen a todos y menos cuando algunos no hemos 



tenido responsabilidades de gobierno, por lo tanto, a todo el mundo no se le puede meter en el mismo 
saco. Porque hay muchas personas que se desviven por esta ciudad, algunos están representados en 
este ayuntamiento pero también están en muchas instituciones y muchas asociaciones de la ciudad, 
Por lo tanto, gracias a todos ellos somos capaces de tirar nuestra ciudad adelante.

Si que és veritat, alcalde, i ho hem comentat desprès de la campanya que caldran noves fórmules. Ja 
li he comentat que per mi, per formació professional, l'Àrea Econòmica considero que és una de les 
bàsiques per sortir de la crisi i per portar la ciutat endavant .

I si avui ens hem votat, no és pas perquè aquesta portaveu hagi dit als seus regidors que ens voti, sinó 
perquè ens hem presentat a les eleccions pensant que portàvem el millor programa econòmic. És per 
això que avui ens hem tornat a votar. Estem convençuts que dintre del nostre programa estan els 
eixos estratègics amb els quals aquesta ciutat pot tenir un altre caire des del punt de vista econòmic i 
social. 

Naturalment amb el mateix tarannà l nostra oposició serà constructiva. Però com deia les noves 
formes tenen que venir no per fer lleis noves, no per fer ordenances noves, sinó per fer complir les que 
ja tenim i fer-les efectives, fer-les resolutives. Aquest és el compromís expressat pel grup municipal en 
el programa electoral i aquest és el compromís individual i de partit que nosaltres esperem que tots els 
grups de la cambra, que tots els grups del consistori puguem fer polítiques de consensos, polítiques 
de trobades, polítiques de solucions per la ciutat . Moltes gràcies. 

Alcalde president: 
Per CiU té la paraula el senyor Pius Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Sr. Alcalde, Senyores, Senyors, bon dia a tothom

Voldria iniciar la meva intervenció amb dues notes prèvies :

La primera, felicitar al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el Sr. Mayoral al capdavant, pels 
resultats obtinguts en les darreres eleccions municipals .

La segona, l'agraïment sincer a tres regidors del nostre grup de Convergència i Unió que han deixat 
pas a noves incorporacions en l'objectiu de renovar idees i actituds.  M'estic referint a Laura Tintó, 
Albert Canet i Salvador Pardo, amb els que, tant a mi com a la resta de membres del grup, ens 
enorgulleix haver treballat conjuntament. Gràcies a tots tres.

Acabem de passar una campanya electoral on, des del nostre partit, hem intentat convèncer a la 
ciutadania d'una idea que hi seguim creient profundament. Estem en temps difícils i probablement hi 
seguirem estant durant una bona temporada. Davant aquesta situació, proposàvem buscar punts 
d'encontre, acords i consensos amb la resta de forces polítiques si volem sortir-ne ben parats 
d'aquesta crisi. I demanàvem que la persona que estigués al capdavant, que ara ja sabem qui és, 
tingues la capacitat i la voluntat d'assumir un projecte compartit, on tothom hi sumi i on tothom s'hi 
vegi representat.    

Vostè, senyor Mayoral, te la capacitat per fer-ho. La voluntat ens l'haurà de demostrar aquests propers 
quatre anys. El 2007 ens va oferir una ma estesa que cap dels grups de l'oposició va saber encaixar. 
Crec que en aquell moment, la majoria absoluta va jugar en contra per aconseguir aquesta finalitat . No 
voldríem doncs, que tornés a passar el mateix en aquesta legislatura i li demanem, tal com ho vàrem 
fer 4    anys, un esforç de generositat i la intenció clara de consens que Granollers mereix. Espero que, 
tots plegats, en aquest sentit, n'hagem après d'aquests darrers 4 anys. 
No estic parlant d'altre cosa que fer de la política l'art dels acords. Crec que com a bons granollerins 
hauríem de tenir una visió de la política com a negociació, inspirada en l'activitat comercial, tant 
propera a la manera de ser de la nostra ciutat.  

Per la nostra part, li asseguro, ens hi esforçarem. Buscarem aquests punts de trobada i farem 
propostes en positiu, amb un clar caràcter constructiu. És evident, també, que com a oposició, 
auditarem la seva gestió, tot demanant-li, des d'aquest moment, la màxima transparència i la millor 



col�laboració per desenvolupar la nostra obligació. Creiem que és un deure de tots augmentar la 
nostra democràcia local al màxim nivell .

El 2007 el nostre grup es marcava 4 objectius:

 Volíem aprendre, des de la modèstia, i així ho seguirem fent, tant de bo ho fem tota la vida.
 Volíem participar, assumir els nostres deures polítics i el nostre compromís amb els valors i 
principis que ens defineixen com a partit . Ho seguirem fent.
 Volíem criticar, des de la creativitat. Ho seguirem fent, criticar per millorar.
 Finalment volíem renovar, buscar noves solucions als problemes, crear organitzacions més 
eficaces i millor gestionades, fent-ho amb un llenguatge més entenedor. Ho seguirem fent i ho 
demostrem d'entrada renovant, en part, el nostre grup municipal.

Nosaltres creiem en un model de ciutat que és diferent a la seva, en algun aspecte incompatibles. 
4.458 vots demanen al grup municipal de Convergència i Unió que lluitem per defensar concepcions 
diferents de la ciutat. D'altra banda, el que tots anomenem "majoria absoluta" son, ara mateix, 8.858 
vots, i això representa un 21% dels ciutadans amb dret a vot, un 14% dels 60.004 habitants de 
Granollers. Tot plegat, no vol dir altra cosa que aquesta societat, en gran part silenciosa, demana a 
crits ésser escoltada i si no ho entenem d'aquesta manera, serem condemnats, com a polítics, a la 
indiferència progressiva. 

Avui mateix n'hem viscut una experiència ben propera. Col�lectius indignats mostren la seva 
desconfiança en les institucions econòmiques, desconfiança en la capacitat de la política per aportar 
canvis a la societat, desconfiança en els responsables polítics per millorar la vida de la gent . Crec que, 
en aquesta sala, som al lloc idoni per fer l'esforç que permeti recuperar aquesta confiança de la gent, 
convidant a cada un de nosaltres, a cada grup polític, a adquirir el compromís de voler-nos entendre. 

Moltes gràcies. 
   

Alcalde president:
Molt bé, gràcies senyor Canal. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya té la paraula el senyor 
portaveu, el senyor Jordi Terrades.

Sr. Terrades:
Gràcies senyor alcalde. 
Senyores, senyors les meves primeres paraules, en el ple de l’inici d’aquest nou mandat municipal de 
4 anys, ha d'ésser necessàriament, per agrair en primer lloc a totes les granollerines i granollerins, 
que després d’escoltar les diferents propostes, de mesurar els programes, de valorar els candidats i 
candidates, d’aturar-se per imaginar el futur, ens han atorgat la confiança per seguir governant 
Granollers.

També agrair la confiança que s’ha fet a altres opcions polítiques, perquè la democràcia, la construïm 
dia a dia, amb la participació de tothom.

Els socialistes, vam demanar a les ciutadanes i ciutadans, que ens tornessin a fer confiança.

Ho han fet, i democràticament ens han atorgat una majoria clara i suficient .

En nom del meu grup, vull expressar-los una profunda gratitud. Exercirem aquesta majoria amb 
humilitat, amb modèstia, amb prudència i com sempre hem fet amb diàleg.  

Deixi’m dir-los que per a nosaltres, Granollers es més que un simple conjunt d’edificis, units per 
carrers per on circulen vianants i vehicles. Granollers, com a totes les ciutats, és la seva història, dit 
d’una altra manera, és el producte més evident de la civilització, que amb els seus edificis i el seu 
patrimoni, reflecteix el caràcter dels granollerins i les granollerines .

Granollers representa la memòria col�lectiva de tota una societat. És l’èxit de moltes generacions. És 
avui, també l’èxit del treball, de l’esforç de moltes persones, de tota mena i condició, de pensaments 
diferents, de tonalitats en la seva pell que no són iguals.



Des del grup socialista, en els propers anys, seguirem treballant per una ciutat que cerqui l’equilibri 
social, econòmic i demogràfic, que combini els usos residencials, industrials i comercials, amb els 
espais lliures, amb una ocupació de sòl sense congestió. Una ciutat a mida de les persones amb 
serveis adequats per tenir una vida digna i de qualitat.

Granollers és una ciutat en què s’hi viu bé, i de la qual volem que ningú  pugui quedar-ne al marge.

És una ciutat en renovació constant, que té com a objectiu satisfer les necessitats i les ambicions de 
totes les persones que ens l’hem feta nostra, en què es mesclen els usos, les relacions i interaccions 
entre les persones, que incentiva la mobilitat social, la permeabilitat entre sectors i grups, i amb un 
urbanisme que actua decisivament en la millora de tots els barris de la ciutat .

Ho fem cada dia de l’any, però aquestes darreres setmanes que han estat intenses, hem parlat amb 
moltes, moltíssimes persones de la ciutat.
 
Sabem de les seves inquietuds, dels seus neguits, dels seus problemes, sabem que hi ha molts 
ciutadans enfadats amb l’actual situació de crisi econòmica, persones que han perdut la feina, 
persones que tenen dificultats per pagar la hipoteca, sinó han perdut el seu habitatge.

Problemes que l’Ajuntament ni l’Alcalde en són responsables, però que no li càpiga cap dubte a ningú, 
també són els nostres problemes. Per això, sortir de la crisi econòmica, és la nostra prioritat principal, 
no a qualsevol preu, no ens trobaran en retallades en serveis públics essencials per a garantir la 
igualtat d’oportunitats. Però en la mesura de les nostres possibilitats i de les nostres competències, 
ens hi deixarem la pell.

Sabem també de les noves il�lusions de la gent de la nostra Ciutat.

Som conscients també de les complexitats dels temps presents, però també de les oportunitats que 
s’obren.

Per això aquest grup seguirà treballant, per tenir a la nostra ciutat, més oportunitats educatives, 
culturals i esportives.

Per això seguirem treballant per una ciutat més amable, accessible, a mida de les persones, cuidant 
els petits detalls que també fan ciutat.

Granollers ha de continuar sent una ciutat de convivència i de cohesió social . Una ciutat de qualitat.

Ens dedicarem a explicar que aquesta Ciutat, aquest territori, es un bon lloc per invertir, per crear 
empreses, per generar riquesa.

Que hi ha gent preparada i amb empenta.

Que tenim bones infraestructures i que les volem millors .
Granollers ha canviat a millor, ho deia fa uns moments, tots i totes els que estem en aquest hemicicle, 
sectors socials i econòmics, entitats culturals veïnals, esportives, tothom ha fet la seva contribució, és 
just reconeixeu-ho, com ho es també, el paper que al llarg d’aquests anys ha tingut el Partit Socialista 
en aquesta millora.

Paper de síntesi, paper d’impuls, exercint el govern. Ara toca parlar clar, ara toca explicar els nous 
projectes, els nous objectius de ciutat.

Mots com diàleg, compromís, participació, passió, proximitat, emocions, equip, confiança, complicitat, 
suma, ideals, força i cohesió impregnaran el programa de govern fruit de les 1055 propostes electorals 
que vam oferir com a compromís a les granollerines i granollerins .

Tenim la responsabilitat de govern i l’exercirem, però també volem consensuar amb vostès 
representants de la ciutadania, el programa de govern.

També amb els ciutadans, és la nostra manera de fer les coses.



Un govern que fa de la transparència la seva manera d’actuar.
Perquè la ciutat la fem tots i és de tothom.

És l’hora de consolidar aquest model de ciutat basat en els valors de la governança democràtica, que 
impulsa la creativitat, la convivència, el compromís cívic, la competitivitat, el coneixement i la cohesió 
social, territorial i sostenible.

L’horitzó més immediat ens diu que haurem de continuar fent de l’austeritat la nostra bandera. 
L’Ajuntament de Granollers s’ha gestionat, i amb nosaltres es continuarà gestionant, des de la 
responsabilitat, amb prudència, sense estirar més el braç que la màniga, cercant l’equilibri entre els 
ingressos  i les despeses, mantenint-nos en unes taxes d’endeutament raonables, mantenint la nostra 
credibilitat.

Malgrat tot, el grup socialista, no ha perdut ambició ni ha perdut empenta.

Vostès saben, que soc persona més de prosa, que de vers, probablement és la primera vegada que 
acabaré en aquesta sala un discurs, amb uns versos que han caigut en les meves mans i que  
emmarquen perfectament aquests dies intensos i un futur perquè no ple d’emocions i oportunitatun futur perquè no ple d’emocions i oportunitatun futur perquè no ple d’emocions i oportunitatun futur perquè no ple d’emocions i oportunitat    
positivespositivespositivespositives ....

Bufa el ventBufa el ventBufa el ventBufa el vent ,,,,    suau de primaverasuau de primaverasuau de primaverasuau de primavera
que se’n duu les paraules i les guardaque se’n duu les paraules i les guardaque se’n duu les paraules i les guardaque se’n duu les paraules i les guarda ,,,,
per sempreper sempreper sempreper sempre ,,,,
amb  les imatges d’allò que diemamb  les imatges d’allò que diemamb  les imatges d’allò que diemamb  les imatges d’allò que diem ....
El sol reneix cada diaEl sol reneix cada diaEl sol reneix cada diaEl sol reneix cada dia ,,,,
amb força fins arribar la nitamb força fins arribar la nitamb força fins arribar la nitamb força fins arribar la nit ....

Senyor Alcalde, Senyores regidores, senyors regidors, senyores i senyors sapiguem que Granollers 
segueix sent el nostre compromís.

Alcalde president:
Moltes gràcies als portaveus i de nou molt bon dia. Permeteu-me que comenci la meva intervenció 
com alcalde de la ciutat amb un record. El record a la mare de la Pietat, el record a la Maria Trujillo, 
aquesta andalusa d'Iznàjar, aquesta dona alegre simpàtica, guapa, que ahir ens va deixar i que tantes 
vegades he tingut al meu costat especialment en dies com aquest. La trobem ha faltar. Agreixo 
especialment que la Pietat hagi tingut l'ànim de volguer estar aquí. 

Sentiments contradictoris, en un dia important, comença un nou mandat. Els ciutadans van parlar amb 
claredat a les urnes. Van atorgar una àmplia majoria a la candidatura que jo encapçalava i jo vull 
agrair aquest suport. Un suport expressat en vots, gràcies a les 8.858 persones que han confiat en 
nosaltres. 

Gràcies a les persones que m'han expressat el seu suport, el seu caliu, amb una mirada, amb un 
somriure, amb una conversa, amb un missatge. Gràcies per aquests estímuls que han omplert de 
força, que ens permeten mirar endavant amb energia.

Gràcies als regidors-regidores que m'heu acompanyat en el govern de la ciutat aquests 4 anys, els 
resultats de les eleccions avalen la feina feta. Vosaltres heu estat el pal de paller de la candidatura 
que hem presentat a les eleccions. La millor candidatura en la que he participat en els darrers anys. 
Un equip humà excepcional, que ha treballat de valent i dels que n'he tret idees, il�lusió, empenta i 
molt molt aire fresc, gràcies a tots. 

Gràcies a les persones que heu encapçalat les diferents candidatures, sé per experiència que no és 
fàcil encapçalar una candidatura, em mereixen un enorme respecte totes les persones que es posen 
davant d'un projecte polític, estiguem o no en la manera de veure la ciutat, però un enorme respecte.

Gràcies també a tots i cadascun dels membres de la corporació municipal per dedicar el vostre temps 
a la nostra ciutat. Tots hem renunciat i renunciem a moltes coses per treballar per Granollers. No son 
paraules buides, us ho ben asseguro. Potser no les diem massa sovint, però avui, en aquesta sala, en 



aquest Ple tant especial tinc la necessitat de defensar la política .

També gràcies als centenars de persones amb les quals he tingut ocasió de compartir conversa en els 
darrers anys, totes elles, sovint des de la crítica, m'han fet aportacions que formen part indestriable 
d'un projecte polític que vol ser profundament plural i que vol trencar amb les barreres del partidisme . 

Si la primera paraula que vull pronunciar és Gràcies , la segona, necessàriament és responsabilitat.

L'alegria de la nit electoral s'acaba quan tard, amb la Roser torno a casa i recupero el silenci, guanya 
el sentiment de responsabilitat. Un sentiment que sé que m'acompanyarà cada dia en els propers 4 
anys. La responsabilitat de no decebre la gent que confia en mi. La responsabilitat de governar la 
ciutat en temps difícils, en temps interrogants, de lluitat contra la crisi econòmica, de reactivar 
l'ocupació, d'acompanyar els més febles, aquesta és la primera prioritat. Avui tenim a Granollers,  
5.579 aturats, molts d'elles de llarga durada, amb dificultats per arribar a final de mes, gent que s'ho 
passa molt malament. La responsabilitat de buscar nous horitzons econòmics per Granollers. En els 
darrers anys, des del Consell Econòmic i Social hem obert nous camins i ho hem fet des del consens. 
Seguirem buscant l'acord amb els grups municipals del consistori. Acords per la reactivació 
econòmica i per l'ocupació. Acords també amb els representants del mon empresarial i amb els 
sindicats. Imprescindible. Sortir de la crisi requereix d'un esforç col�lectiu, l'impulsarem i ho farem 
entre tots, sinó no ens en sortirem. La responsabilitat de fer cada dia més eficient la gestió de 
l'Ajuntament, en menys recursos econòmics i amb més problemes per resoldre. Cal aprimar les 
administracions, cal insistir en l'esforç de construir una administració més lleugera, més àgil, més 
moderna, més propera a la ciutadania. Cal ajustar la despesa en prioritats clares, despesa social i 
manteniment de ciutat. Defensant els drets socials que han costat tant i tant d'assolir. La 
responsabilitat de generar aliances des de Granollers, perquè hem après que el país es construeix 
carrer a carrer, barri a barri, poble a poble, perquè sabem que Granollers té un paper clau com a porta 
nord de la regió metropolitana. La nostra ciutat articula un territori amb alta activitat econòmica i en 
moments difícils calen lideratges clars i aliances sòlides. Podem i volem impulsar aliances, enfortir les 
existents i crear-ne de noves, aliances entre administracions, aliances entre el sector públic i el sector 
privat, buscant acords estratègics, imprescindible en un país petit com el nostre. La responsabilitat 
també de treballar en positiu des de Granollers per construir un futur millor per Catalunya , reclamant el 
paper del municipalisme, parlant alt i clar. La responsabilitat de no renunciar als grans objectius 
estratègics de la ciutat. La responsabilitat de seguir fent de Granollers una ciutat educadora, una ciutat 
que faci de la educació i de la cultura factors de cohesió i convivència . 

Però no és avui un dia per explicar les bases d'un programa d'actuació municipal, un programa 
d'actuació  municipal que farem com sempre amb rigor i transparència, que voldrem compartir amb els 
ciutadans i les ciutadanes i que tindrà una base clara i coneguda: el programa electoral que hem 
explicat en els darrers mesos. Un programa que ha estat construït amb la participació de molta gent. 
Responsabilitat i treball en equip, em coneixeu, sabeu que hi posaré els cincs sentits, que no 
estalviaré esforços, que ho faré amb la il�lusió i l'empenta i la passió de sempre i no ho faré sol, 
compto amb la força d'un equip excepcional, serem el govern fort i cohesionat que Granollers ha triat 
per fer front als temps difícils que vivim. Un equip, un govern amb gent molt gent que ha demostrat 
abastament la seva vàlua en els darrers 4 anys. Els Carles Cabanillas, el Juan Antonio Corchado, 
l'Aroa Ortego, l'Andrea Canelo, l'Alba Barnusell i també amb gent amb experiència dilatada com el 
Jordi Terrades, l'Albert Camps, la M. Del Mar Sánchez, la Carme Garrido, la Pietat Sanjuán o el 
Juanma Segovia i una nova incorporació, en Pere Garcia. A partir d'avui en Pere serà el regidor 
d'esports, substituirà al Josep Maria Junqueras, un extraordinari regidor que he tingut sempre al meu 
costat des de que soc alcalde, Josep Maria gràcies per la teva feina. Moltes gràcies també a la Joana 
Santano, ella ha obert nous camins, ha deixat enllestit un pla d'infància que veurem en els propers 
mesos, gràcies Joana.

Govern, som un govern sòlid amb una prioritat, una, Granollers, però sobretot un govern dialogant 
capaç de parlar i d'escoltar, de compartir anels i neguits amb els ciutadans i les ciutadanes. Capaç de 
compartir els somnis col�lectius en realitats. Un govern que fa, que farà de la proximitat el seu valor 
essencial. Hem après que la proximitat és la millor manera d'identificar els problemes, la millor 
manera d'apropar-nos a les solucions. Un govern que consolidarà les estructures participatives que 
facilitin la feina als grups municipals del consistori . Un grup més, en aquest mandat. 

Felicitacions als amics d'Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa i especialment 
buscarem acords en aquells temes que tenen caràcter estratègic per la ciutat .



És l'hora també de compartir reflexions, s'ha parlat de vots, he començat parlant de vots, he començat 
agraint la gent que ens va votar, però com vaig fer fa quatre anys us proposo, com s'ha fet aquí una 
lectura dels resultats, s'ha dit: Granollers té un cens de 40.690 electors, només 21.239 persones van 
anar a votar, poc més del 50 % i 1.007 persones van optar pel vot en blanc. Dades per la reflexió, per 
donar-hi voltes i torno a dir, com us deia, aquí mateix fa 4 anys que hi ha una distància evident entre la 
política i la societat. Em preocupa i molt aquest alt índex d'abstenció, alguns varen lluitar molt per 
aconseguir el dret de sufragi universal al nostre país. Hem sap greu que tanta gent es quedi a casa 
quan ens juguem un model de ciutat i allò que més afecta a les persones, les escoles, l'atenció a la 
gent gran, l'espai públic, segur, segur que algunes coses no fem prou bé. 

Granollers, el govern de Granollers no pot ni ha d'estar al marge d'aquesta reflexió que òbviament va 
molt més enllà de la nostra ciutat. Vivim temps d'incerteses, temps plens d'interrogants, atents a tots 
els estímuls, no hem de parar de buscar respostes, no hem de renunciar a cap pregunta sobre la 
nostra societat, sobre com s'administra, sobre com es prenen les decisions, sobre les bases de la 
política, sobre els drets de les persones, sobre els seus deures, sobre el civisme, sobre la 
convivència, jo no hi renuncio. L'objectiu, construir una ciutat més justa, més lliure i més solidària. 
Tindrem temps de parlar-ne però avui és un dia especial, un dia solemne, un dia per les paraules i 
pels compromisos, soc un ciutadà més, un ciutadà que té l'honor, l'immens honor de ser de nou 
l'alcalde de la seva ciutat, l'alcalde de Granollers. Una ciutat que conec bé, una ciutat que em coneix 
bé, una ciutat que m'ha vist néixer, la ciutat que m'ha vist créixer, enamorar-me, formar una família. 
Granollers és l'escenari del meu primer dia d'escola, dels meus jocs d'infància, l'escenari de la meva 
primera feina i de tantes i tantes coses que m'han fet com a persona. Granollers és l'escenari de la 
meva vida, és la ciutat que estimo profundament, la nostra ciutat. 

Ens seguirem trobant, pels carrers, per les places, per les instal�lacions esportives, passejant a la vora 
del riu o compartint un partit d'handbol o de futbol, o sentint un concert o veien una exposició i 
seguirem parlant, i seguiré escoltant-vos per fer la ciutat millor, perquè política és per a mi: diàleg,  
proximitat, pedagogia, escoltar, entendre, aprendre, és essencial per poder avançar. Jo no ho ser fer 
d'una altra manera, tampoc ho vull fer d'una altra manera. Treballaré per ser l'alcalde de tots, dels que 
ens han votat, dels que han votat altres opcions, dels que no ens han votat i de tots aquells que no 
poden votar, perquè la ciutat és patrimoni de tothom, perquè la ciutat la fem cada dia tots i cadascun 
de nosaltres, vull ser l'alcalde de tots, al costat de la gent, al costat de les entitats, de les associacions 
que son l'ànima d'una ciutat amb un teixit social dens i actiu. Treballaré de valent com he fet tots 
aquests anys i posaré el millor de mi amb entrega absoluta, amb total dedicació i ho faré amb rigor, 
amb austeritat, també amb la missió que la ciutat mereix, que la ciutat necessita.

Ara tot just sortir del Ple signaré les delegacions, el govern de la ciutat que no ha parat mai obrirà una 
nova etapa amb més força que mai, amb més il�lusió que mai. Reprendré l'agenda de la ciutat, un cap 
de setmana intents, com molts, com gairebé tots, concerts, esports, dansa, festes de barri, cultura 
popular i amb la fira de l'Ascensió encara a la retina.

Començo, comencem un nou mandat i jo acabo el discurs, he barrejat paraules, he parlat d'enyorança, 
de somnis, de futur, de rigor, de dedicació, de responsabilitat, he parlat de ciutadans i de ciutadanes, 
he parlat de Granollers, d'ideals, de política, d'amor, de la família, dels bons companys, de persones 
que s'ho estan malament, d'aturats, de joves, d'ambició, de solidaritat, d'igualtat i us confesso que 
assumeixo aquestes paraules com un compromís davant de tots vosaltres, davant de tota la ciutat i us 
ho dic amb una íntima emoció, apassionadament i us vull dir: gràcies per deixar-me ser el vostre 
alcalde, vull fer-ho bé, volem fer-ho bé, aquesta ciutat s'ho val, Granollers s'ho val. Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió i si voleu ens acompanyeu a cantar els segadors .

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