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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes, benvinguts a aquest Ple extraordinari que té com a objecte analitzar i 
debatre l'Estat de la Ciutat.

Ens toca iniciar aquest Ple saludant a la nova Secretària, senyora Aurora Corral, benvinguda, 
esperem que tingui una llarga estada en aquest municipi i que professionalment li sigui plaent i que 
pugui desenvolupar una tasca fantàstica, li desitgem això, una llarga estada al nostre municipi, i en tot 
cas també s'estrena en un Ple singular, que l'ajudarà a fer la immersió a Granollers, que és aquest Ple 
en el que repassem els temes més generals de la ciutat, i que obrim aquest debat també al conjunt de 
la ciutadania.

En tot cas, com saben, aquest Ple s'estructura de la següent manera: hi ha primer una intervenció de 
l'Alcalde, sense límit de temps, cosa que encanta a tothom, sí? en la qual intentem, intento, fer una 
mica de reflexió sobre quin són els trets essencials de la situació de la ciutat i de les polítiques que 
des del Govern promovem al voltant d'aquesta situació. Una vegada acabada la meva intervenció 
s'obre un torn per cadascun dels portaveus de 20 minuts, posteriorment un segon torn de 5 minuts, i 
habitualment el que faig es cloure doncs amb una reflexió final o responent a les intervencions dels 
diferents portaveus, en tot cas també reglamentària. Val la pena comentar que l'Alcalde tindria la 
oportunitat de intervenir en qualsevol moment, o responent a cada un dels portaveus. Com també és 
habitual, jo no utilitzaré aquesta prerrogativa i simplement faré una intervenció al final .
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Alcalde president:
Bé en tot cas, porto ja uns quants anys començant aquesta intervenció fent un repàs als indicadors 
econòmics de la ciutat. Crec que no puc començar d’una altra manera.
Avui el primer problema de la ciutat, com ho és el del país, és sense dubte l’atur: 5.886 aturats a 
Granollers, i el 49% sense subsidi, aquesta és la nostre realitat. Fa 4 anys que la ciutat està per sobre 
dels 5.000 aturats, molt temps, massa temps, amb aquesta gran quantitat d'aturats, molts d’ells de 
llarga durada.
La ciutat segueix perdent –encara– llocs de treball. Recordem que el 2007 Granollers tenia 
aproximadament 32.000 llocs de treball, és una xifra que coneixem perquè l'hem repetida en 
nombroses ocasions i en aquest moments estem en 24.400. Seguim amb la davallada, amb la pèrdua 
de llocs de treball. I en canvi, segueixen creixent les visites que reben els serveis socials de la nostra 
ciutat, el 2012 van atendre més de 9.000 visites. Un 55 % més que al 2011. També segueixen creixent 
les persones que fan ús de la bossa d'aliments, 845 en concret el 2011.
I una altra xifra que també va creixent, és el número de granollerins i granollerines que viuen a 
l’estranger, avui 1.100, un 61 % més l’any 2009. Molts d’ells, són joves, i ho sabem, i segueixen 
marxant.
Aquestes xifres corroboren que avui parlar de que l’economia s’està reactivant, és una broma, una 
mala broma, i alguns dels dirigents d'aquest país fan aquesta mala broma.



Malgrat tot cal recordar que la nostra ciutat està un pel millor posicionada que d’altres en termes de 
potencial econòmic, i també val la pena que ens ho diem.
La nostra estructura econòmica ofereix més oportunitats que en altres indrets.
Per la força de la indústria. Recordem que encara avui el 22,2 % de llocs de treball de la ciutat són 
industrials. I el 39,2 % de la facturació de la ciutat la fan empreses industrials. Per tant, amb la 
indústria segur que tenim un motor que ens permet mirar endavant.
També ens permet mirar endavant la resistència del sector agroalimentari i la diversificació del nostre 
teixit econòmic.
Però no només estem millor situats per la nostra estructura econòmica, sinó que estem també millor 
situats per la nostra estructura social. Granollers té, sens dubte, el seu millor actiu en la seva gent. 
Una societat civil activa i organitzada, amb molts i molts ciutadans amb un fort compromís cívic i 
social, millor situats per l'estructura econòmica, millor situats per l'estructura social en un moment i en 
una situació extraordinàriament preocupant.

Com afronta aquest temps, aquests moments, l’Ajuntament, l'administració local? Amb preocupació, 
sens dubte, seriem insensats sinó estiguéssim preocupats. I també l'afronta amb menys recursos.
Com totes les administracions, l’Ajuntament de Granollers ha vist com en els darrers anys que les 
aportacions de la Generalitat i de l’Estat anaven perdent pes. Hem vist com es reduïen els rendiments 
de les taxes i impostos, amb un lleuger repunt, cal dir-ho, en el 2013, però en tot cas caldrà veure si 
aquest repunt es consolida o si, simplement, és flor d'estiu.

I com a conseqüència d'aquests recursos que s'han anat reduint, òbviament, que ha fet l'Ajuntament? 
Ajustar el pressupost, quatre anys seguits amb pressupostos decreixents, el 90 %, perdó de 90 
milions del pressupost de 2009 hem passat als 75 milions de 2013, una disminució del 15 %.
Però afortunadament, crec que es prou conegut, aquest Ajuntament, aquest Govern, ha estat una 
administració curosa
Per a nosaltres, per aquest equip de govern, l’austeritat no és una moda. És un principi essencial, és 
la base de la nostre feina, per això, no hem estirat mai el braç més que la màniga, i per això tenim un 
endeutament raonable d'un 65 %, per sota del 75 % que dona o no, accés al crèdit.
Tenim un endeutament controlat que, a més, anem reduint. Durant els 2 darrers anys, hem reduït el 
nostre endeutament en 9 milions d'euros. Seguim liquidant en números positius. El 2012 vam liquidar 
amb un romanent de tresoreria disponible de 4,7 milions d'euros. I això ens ha permès dotar recursos 
en el pressupost de 2013 per fer el 2n Pla de Xoc, al que després em referiré. També ens ha permès 
reservar 1.500.000 d'euros del pressupost del 2013 per contingències. Mai sabem que pot passar. 
Per tant, afrontem aquest període, tan crític, tan difícil, tan ple d'obstacles amb un pressupost 
equilibrat, suficient i auster.
I amb una càrrega fiscal inferior a la mitja dels municipis de la nostra mida. I alhora també val la pena 
recordar que el 2013 l’augment dels impostos i taxes ha estat zero.

Alhora també, quan plantegem la nostra acció, quan plantegem el nostre pressupost, tenim alguns 
problemes, que dissortadament, s’han convertit en estructurals. La Generalitat ens segueix devent 
7.500.000 euros, és una xifrà que no aconseguim reduir. Ens deuen les obres d’Anselm Clavé i del Pla 
de barris, per exemple, finalitzades fa 3 anys. I el que és més greu, la Generalitat segueix, sense 
consignar aquestes obres en els seus pressupostos. L’argument, prou conegut: l’Estat ens maltracta, 
l'Estat no ens fa les transferències que ens correspondria, i per tant no paguem els nostres deutes als 
ajuntaments.
S’imaginen que la nostra resposta a les factures dels industrials fos la mateixa ?
Els hi transmeto una convicció: no val traslladar els problemes de dalt a baix ens dol que el govern de 
la Generalitat no hagi fet més per: definir el seu deute amb l’Ajuntament de Granollers i amb els 
ajuntaments d'aquest país, i que no hagi fet res per definir un imprescindible pla de pagament del 
deute.
En paral�lel, l'Estat pressiona permanentment als ajuntaments i alhora els amenaça fins i tot amb la 
intervenció per reduir la seva morositat. Alguna cosa no funciona, algun element no esta prou ben 
posicionat. Malgrat tot, l’Ajuntament de Granollers segueix pagant en un termini raonable als seus 
proveïdors, aproximadament 60 dies, però és clar, això ens obliga a fer un esforç extraordinari, és a dir 
a sol�licitar crèdits de tresoreria per poder pagar els proveïdors , si volem complir amb les obligacions , i 
és evident que volem complir-les. 
Això té un preu, l'any passat vam pagar als bancs 239.000 euros per fer front als incompliments de la 
Generalitat. Gairebé, o millor dit, una mica més del que ens gastem amb beques menjador. 
Evidentment, preferiríem, multiplicar la nostre feina, amb beques menjador, amb altra despesa social, 



que no pas aportar als bancs aquests diners que simplement són fruit dels incompliments de la 
Generalitat. Però, a més a més, portem uns quants anys que la Generalitat i l’Estat prenen decisions 
que afecten a la nostra gestió, i les fan i les afecten, sense diàleg, sense buscar acord. Simplement 
prenen decisions unilaterals. Tres exemples molt ràpids, mireu:
El Departament d’Educació, ha passat la seva aportació a les escoles de Granollers, escoles bressol, 
Escola de Música i Pla d'entorn, especialment d’1.311.729 € a 669.380 €. Evidentment, aquest no és 
el camí.
O bé l’augment de l’IVA del govern central, que ha tingut un efecte molt negatiu pel pressupost 
municipal.
O la intervenció de “facto” de les relacions laborals entre l’Ajuntament i els treballadors públics, 
empitjorant notablement les seves condicions laborals i reduint el seu salari .
Insisteixo, aquest no és el camí. Son temps per tant, per reconstruir, per reconstruir el país de baix a 
dalt.

Intentaré explicar les nostres línies de treball , les nostres reflexions en cinc grans eixos:

El primer. Cal buscar energies per sortir de la crisi .
Cal buscar estratègies per generar ocupació. Aquest és el primer objectiu en la nostra acció de 
govern. Un objectiu que, dissortadament, afrontem pràcticament en solitari, amb la impressió que no hi 
ha ningú en l'altre cantó del telèfon, ni el govern de l’Estat, ni el govern de la Generalitat, des del meu 
punt de vista estan definint estratègies clares i precises de reactivació econòmica i de suport als 
milers d’aturats.
Per això, l’Ajuntament de Granollers ha aprovat i està posant en marxa el Segon Pla de Xoc. 
L'Ajuntament de Granollers i la ciutat a traves del seu Consell Econòmic i Social. El segon Pla de Xoc, 
és un pla d’un milió d’euros, finançat exclusivament amb fons municipals que preveu:
La contractació de 100 persones preferentment aturades de llarga durada o amb una greu 
problemàtica social, però també preveu el foment a l’ocupació de joves, subvencionant la contractació 
de joves a les empreses amb determinades condicions. O bé preveu donar suport als emprenedors, 
subvencionant els interessos dels crèdits per a la creació de noves empreses .

Un Pla de Xoc que acompanya tot un seguit de polítiques actives, que desplega aquesta ciutat, que 
desplega aquest Ajuntament, pensades per reactivar l'activitat econòmica. Deixeu-me destacar cinc 
polítiques actives: 

La primera impulsar l’obra pública, l'obra pública és un factor essencial, un factor essencial de 
transformació de la ciutat, ho sabem, però també és un generador d’activitat, és un generador de llocs 
de treball. Ahir mateix, en un diari, a La Vanguardia, hi havia una reflexió sobre el paper de l'obra 
pública en la reactivació econòmica, i reclamava que els ajuntaments sanejats fessin obra pública. Ho 
fem, l'Ajuntament de Granollers, ho fa.
Durant aquests dos anys de mandat la ciutat ha fet inversions de prop de 17 milions d'euros, gran part 
dels quals finançats per recursos obtinguts d’altres administracions, en concret, 7 milions d'euros. 
Fruit de la credibilitat que té la gestió del nostre pressupost. Estimem que aquestes obres han 
possibilitat la generació de 140 llocs de treball.

Hem treballat també activament per a la qualitat dels espais productius de la ciutat, contribuint a la 
millora dels polígons industrials conjuntament amb les associacions d’empreses .
Fent créixer els espais per a vianants per fer més atractiva l’oferta comercial, amb accions com 
l’ampliació de voreres del carrer de Girona.
O bé, facilitant el desplegament de la fibra òptica a la ciutat. Apunt d’arribar a Palou Nord. I ben aviat 
al polígon Congost, d’acord amb el CETITI, un acord signat amb la Generalitat de Catalunya. També 
desplegant-se en la part residencial i comercial de la ciutat .

Estem avançant amb els compromisos que vam adquirir a Can Muntanyola. Un any de vida a Can 
Muntanyola, un any ple d'activitat, un any intens. Can Muntanyola s'està convertint en l’espai de 
referència per a la innovació empresarial, per als serveis a les empreses, per a la formació al voltant 
del món de l'empresa.
També s'està convertint com a espai de referència del treball en xarxa de les empreses del territori. I 
també com a motor de creació d'empreses.



Impulsem també una nova mirada del planejament urbanístic. Estem adaptant l'urbanisme als nous 
temps, a les noves necessitats. Amb un resultat ja consolidat: l'aprovació d'un nou polígon industrial 
com a ampliació de Cal Gordi Cal Català, que suposa la creació de 50.000 m2 de nou sòl industrial.

I amb una expectativa que té ja calendari, i en hem parlat molt: el Pla Director del Circuit. Un Pla 
impulsat conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de Montmeló i 
Parets del Vallès. Es tracta de convertir les 400 ha dels voltants del circuit en un motor econòmic per a 
Catalunya.
I treballem també en la revisió del Pla. Voldríem presentar als Grups Municipals els primers 
documents a finals d'aquest any.
Seguim negociant amb ADIF l'ordenació dels desplegament urbanístic dels entorns de l'estació de 
França, que forma part de l'operació del cobriment del ferrocarril .
Alhora estem desplegant aliances, sabem que ningú en sortirà sol d'aquesta crisi: Temps difícils, són 
per nosaltres, temps d'aliances, temps d'acords.
Per això dediquem molt i molt temps a parlar i escoltar, als agents econòmics i socials de la nostra 
ciutat, també de la nostra comarca: i ho deia, Can Muntanyola és un fantàstic espai de treball.
Molt temps de parlar i escoltar amb els municipis veïns. Especialment aquells amb els que compartim 
realitats econòmiques similars: industrials i exportadors.
O amb els que compartim projectes supramunicipals com el que he comentat, el Circuit de Catalunya. 
O també aquells municipis amb els que compartim realitat urbana i alguns serveis .
Aliança també, més enllà de la comarca, aliança entre vallesos, a partir de l'eix de la B-30, un eix que 
hem aconseguit ja consolidar i que està fent una tasca activa i que està formalitzant accions mirant 
cap endavant.
I amb un altre l'eix que estem tractant de configurar i que tindrà sens dubte notícies bones, notícies en 
els primers mesos, l'eix de la C-17. Mirant cap al nord. Aliats amb les viles i les ciutats que van des de 
Mollet del Vallès fins a Vic, Ripoll i Puigcerdà.

Es tracta de generar espais de dinamització econòmica amb estratègies compartides i objectius 
complementaris.

Polítiques actives. Energies per sortir de la crisi. Però energies per sortir de la crisi junts, per això el 
Pla de Xoc fa una aposta per estar clarament al costat dels qui pateixen més, dels que reben més 
durament els impactes de la crisi. I el Pla de Xoc, preveu un increment en les dotacions per a beques, 
especialment en les beques d'escola bressol, recordem que el govern de la Generalitat ha eliminat les 
beques per a escoles bressol.

Aportant també recursos a entitats del tercer sector com El Xiprer, Creu Roja o APADIS.
Desplegant un Pla d'acció, consensuat amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, per intentar evitar 
desnonaments hipotecaris.

Incrementant també els recursos econòmics destinats a ajuts d'emergència.
Pla de Xoc que complementa un esforç important de l'Ajuntament en Protecció social, un esforç 
econòmic cada vegada més important, singularment important.

1500 beques en material escolar i menjador. Més atenció als infants en situació de risc en els centres 
oberts i en el punt de trobada. Més ajuts econòmics directes a famílies en risc d’exclusió. I també més 
paquets d’alimentació i higiene. 
Protecció social i mirada especial a la gent gran i a la població en situació de fragilitat, així hem vist 
com creixia el Servei d’atenció domiciliària, o com es consolidava les Teleassistències com un 
element cabdal de la relació entre la població fràgil i la societat .
Com anaven creixent els ajuts a arranjaments domiciliaris per a la gent gran . O com incrementàvem el 
programa, Serveis Socials més a prop, per tal de detectar els casos de risc a partir de visites 
domiciliàries a persones de més de 80 anys. 
Alhora també desplegant polítiques actives dinamitzadores del temps lliure de la gent gran, en el nou 
espai Cangur.
Amb un esforç també important per avançar en termes d'Igualtat de gènere, hem aprovat el Pla 
d’igualtat, que és prou conegut i reconegut. Però, alhora, també fomentant la cohesió amb els 
programes d’intervenció integral a barris, l'hem fet al barri Congost, l'estem desplegant avui al barri de 
Sant Miquel.
I alhora també buscant la cohesió fent un bon servei d’acollida a aquelles persones que venen d'altres 
països.



El pal de paller d’aquesta història, cap dubte, els professionals i les professionals del serveis socials, 
amb una feina dura, amb una feina de diàleg permanent, i de servei permanent als més febles que són 
els que d'alguna manera obren aquestes perspectives d'acompanyar a les persones que pitjor s'ho 
passen amb més eficiència, amb molta energia. 
Energies per sortir de la crisi , però sobretot energies per sortir junts de la crisi .

En una ciutat que estem permanentment mirant d'endreçar. Mireu, en els darrers anys la ciutat va fer 
un decidit salt endavant. La ciutat es va transformar. Vam tenir capacitat per captar inversions i per 
captar recursos. L'anterior mandat, 250 milions d'euros que avui són patrimoni de la ciutat, 250 milions 
d'euros invertits que avui són patrimoni de la ciutat en forma d'edificis, serveis, de parcs, de places i 
de carrers.

Objectiu d'aquest mandat? Endreçar la ciutat i garantir que aquesta ciutat renovada té la qualitat com 
objectiu permanent. La qualitat a l'espai públic, la
qualitat en la dotació de serveis, la qualitat en els equipaments públics.
Qualitat i eficiència. Per tant, endreçar, endreçar espais: a vegades amb millores substancials, com 
l'entorn de l'Hospital, o bé com el carrer de Girona, que ara està ja en els darrers trams de la seva 
obra.
A vegades endreçant la ciutat, endreçant els espais amb actuacions de menys volum però igualment 
importants: com la travessia Lledoner, que s'està fent ara, com el Camp de les Moreres, com la vorera 
d'Àngel Guimerà, o com l'obertura dels jardins de la Tela, que podem fer en les properes setmanes, o 
bé com els 12.000 m2  de renovació de voreres. Ens proposem seguir endreçant espais en els propers 
mesos, deixeu-me esmentar cinc grans objectius:
La segona fase del passeig de la Muntanya, el carrer de Llevant, completar el Carrer de Lluís 
Companys, els Jardins del carrer de València, i la renovació de les voreres de Can Bassa.

Endreçant espais però també endreçar edificis. I en aquest mesos hem pogut veure com es posava en 
marxa les renovacions del nous vestidors, la nova pista i la nova megafonia del Palau d'Esports. O 
hem vist com es posava en marxa el nou edifici de l'Escola Ponent, o bé les reformes de la pròpia 
Escola Ponent. O bé, com s'ha ampliant La Tela amb un nou edifici, i també s'ha millorat l'edifici 
històric. O bé com es construïa un nou espai per a infants, i per a gent gran en l'edifici Cangur. I hem 
vist també múltiples reformes i millores a les escoles a partir dels Plans d 'Ocupació.
Seguirem endreçant, en els propers mesos, pel que fa a edificis: El trasllat de la ràdio al Centre 
Audiovisual. O bé les millores previstes a la Biblioteca de Can Pedrals. O bé l'adequació del gimnàs 
de les pistes d'atletisme. Òbviament també, aprofitar aquest Plans d'Ocupació per fer millores 
generals i continuades als equipaments municipals .
Endreçar l’enllumenat, també, millorar l'enllumenat per fer-lo més eficient. Anem treballant en 
programes de canvis de lluminària i millores tecnològiques a quadres elèctrics , que ja ens han permès 
estalviar 135.000 euros a l'any. Seguirem en aquesta línia.
O bé renovant el contracte de neteja i recollida d’escombraries en els propers mesos, per adaptar-lo 
als nous temps, a les noves necessitats.
Amb una atenció especial també als 100 km de clavegueram, cal seguir endreçant també el subsòl, 
cal seguir en el procés de substitució d’aquells trams en mal estat, tal com marca el Pla Director de 
Clavegueram, i cal garantir la neteja i el manteniment del conjunt de la xarxa .
Seguirem treballant per endreçar la mobilitat, pensant en una ciutat tranquil�la, donant prioritat als 
vianants. Ampliant l’espai de l’illa de vianants fins els 37.000 m2 amb l'actuació prevista en el carrer 
Guayaquil i en el carrer Princep de Viana.
Ampliant voreres i eliminant obstacles de la via pública. Generant espais tranquils, com ho hem fet al 
carrer de Tarafa, o en un tram del carrer de Ricomà i ara a la travessia del Lledoner.
O fent fàcils els itineraris escolars a peu. O bé, facilitant l’accessibilitat als grans equipaments, com ho 
hem fet a l’Hospital, si arriba millor a peu, amb cotxe, i en transport públic.

Endreçant també l’aparcament. Tenim consolidades 2.500 places d'aparcament gratuït en les entrades 
de la ciutat. Buscant formes d'integració de la gestió d’aparcaments subterranis, ho estem fent hem fet 
a Can Comas i al Teatre, per fer l'ús més fàcil a través d'abonaments. I introduint experimentalment la 
zona verda gratuïta per als veïns del carrer de Girona i entorns, es tracta també d'experimentar per 
buscar noves formules de gestió de l'aparcament. I alhora també, en aquesta endreça de la mobilitat, 
integrant a la conurbació de Granollers el bus urbà i l’interurbà dels municipis que compartim unitat 
funcional, per racionalitzar el servei, per millorar la freqüència, i per integrar tarifes.
També treballem molt i molt per endreçar els espais naturals : el riu, recuperant la biodiversitat, sempre 



fràgil i sempre en perill .
Per endreçar les serres, com a espai de passeig, i com a mirador de la ciutat.
Fent el Pla estratègic de Palou, un espai de qualitat ambiental i paisatgístic, un espai de producció 
agroalimentària de qualitat que cal cuidar i potenciar .
Endreçar el paisatge natural, endreçar el paisatge rural, però també l’urbà, a partir de l’aprovació i el 
desenvolupament del Pla del paisatge.

Tot això ho estem fent d'una manera determinada, l’any 1992 l’Anna Maria Palé, que ens acompanya, 
això no estava previst, en un Ple d’aquesta Corporació, va dir: “El meu despatx és al carrer”. L’Anna 
Maria ens deia d’una manera molt gràfica, que: és en contacte directe amb els ciutadans quan un 
projecte de ciutat pot esdevenir un projecte col�lectiu. Que cal escoltar. Que cal explicar. Que cal 
raonar. Que cal fer del diàleg la forma de construir el futur. Que no hi ha cap projecte interessant que 
surti d’un despatx aïllat de la gent, això ens deia l'Anna Maria, i aquest és el nostre compromís, fer de 
la proximitat un factor essencial de qualitat democràtica. I ara especialment, en aquest temps en què 
la distància entre ciutadans i política és , dissortadament, abismal.
Cal governar amb la gent, compartint projectes amb la ciutadania, buscant formes de 
corresponsabilitat.
No volem, ni sabem fer-ho d’una altra manera. I segur que ho fem amb mancances, segur que ens 
equivoquem moltes vegades, malgrat això la vocació permanent es integrar mirades, sensibilitats i 
voluntats. I ho concretem, ho concretem fent projectes amb els ciutadans:

El carrer de Girona, en seria un cas paradigmàtic, l’exemple més recent, un carrer que s'ha fet 
impulsat, dissenyat, executat i gestionat conjuntament amb els veïns del carrer, amb l'Albert Camps, 
com a gran instrumentador d'aquest diàleg, però amb la gent al capdavant. Volíem fer-ho ja amb l’illa 
de vianants, i ara ho farem amb el passeig de la Muntanya.
Ho concretem buscant el consens en les grans decisions de la ciutat .
Ho hem fet, com deia al principi, amb el Pla de Xoc, impulsat per tots els grups municipals i el Consell 
Econòmic i Social.
I ho fem amb el Pla Estratègic de Palou, també impulsat pel Consell de Poble que integra totes les 
entitats de Palou.

Ho concretem també pensant junts el futur, en el Pla Estratègic integrat per diverses entitats de la 
ciutat. Un Pla Estratègic que en la seva segona fase ha definit prioritats i ha començat ja a 
desenvolupar projectes. En destaco dos:
El projecte Baula, que vol afermar la relació entre formació professional i empresa, i que ha estat 
mogut pel col�lectiu professional del Pla Estratègic .
I el foment del voluntariat. Una ciutat que té en el voluntariat un dels seus gran actius i que el Pla 
Estratègic vol potenciar i endreçar.

Ho concretem també reforçant els mecanismes de transparència. Especialment a partir de la pàgina 
web. Ho concretem modernitzant l’administració. Granollers és pionera en el desplegament de 
l’administració electrònica.
Cada vegada els ciutadans poden fer més tràmits des de casa. Un Ajuntament obert al ciutadans i a 
les ciutadanes 365 dies l’any, 24 hores al dia. Cada dia, totes les hores del dia.
Governar amb els ciutadans, aquesta és la voluntat, aquest és l’objectiu.

Governar amb els ciutadans en una ciutat que es defineix com a ciutat educadora. 
El nostre Pla Estratègic defineix Granollers com a ciutat educadora, aquesta és l'estratègia. I la ciutat 
educadora ha après que s’educa en cada racó de la ciutat: A l’espai públic, al centre cívic, a les 
instal�lacions esportives, als equipaments culturals.
La ciutat educadora ha après també que ens eduquem en cada instant de la nostra vida. Però també 
hem après que una ciutat educadora necessita una escola de qualitat, i ho sabem, són temps difícils 
per a l’educació. Una xifra, en els darrers dos anys Catalunya té 50.000 alumnes més i 3.000 
professors menys. És a dir, més nens per aula i menys mestres per escola.
Avui a la nostra ciutat hi ha aules d’ESO amb 36 nens i nenes. No ens resignem, ens juguem el futur 
dels nostres nens, i de les nostres nenes.
No ho dubtin, en aquesta situació tan complicada, tan delicada, són els mestres i les mestres qui 
estan garantint la qualitat de l’escola, la qualitat de l'educació.



I des de l’Ajuntament de Granollers ens proposem acompanyar-los, donant suport als projectes 
educatius de centre, projectes construïts des de l'autonomia de cada centre, des de la professionalitat 
dels mestres i de les mestres, i des de l'empenta de la comunitat educativa.
Es tracta de recolzar aquests projectes, i facilitar la seva connectivitat, el seu treball en xarxa per 
definir un veritable projecte educatiu de ciutat. I alhora posant a la seva disposició la ciutat com un 
gran recurs pedagògic. 
Ens proposem també mantenir viu el Pla Educatiu d’Entorn com un instrument essencial de la cohesió , 
malgrat que la Generalitat hagi reduït a zero la seva aportació.
I també amb aquest activisme actiu de la ciutat, fomentem el voluntariat educatiu al servei de les 
escoles.
Quatre reptes immediats en matèria educativa:

El primer, Escoles bressol municipals. Tot apunta que el Govern de la Generalitat deixarà també a 
zero la seva aportació a les Escoles bressol municipals. Defensarem les Escoles bressol municipals, 
perquè creiem que juguen un paper essencial en la igualtat home - dona, perquè estem convençuts 
que han fet unes aportacions decisives al sistema educatiu. Perquè la considerem una etapa 
educativa especial i essencial en l’educació dels nens .
A l’escola bressol es comença a forjar l’èxit escolar, i és el lloc on comencen a sorgir les igualtats o 
desigualtats d’oportunitats.

Segon repte, la redefinició del mapa escolar de la ciutat. Sembla que en el futur sobraran places 
d’escola primària, la natalitat va en aquesta línia. I alhora en faltaran de secundària. Això porta una 
conclusió evident, cal una relectura de l’oferta educativa de la ciutat. 

Emplacem i convoquem al Consell Escolar Municipal a treballar en el futur mapa educatiu de la ciutat. 
I també vol dir que emplacem i convoquem a tots els Grups Municipals que formen part d'aquest 
Consell Escolar Municipal. No creiem que sigui raonable, que la definició del futur del nostre mapa 
escolar la faci en solitari el Govern de la Generalitat , sense escoltar la ciutat.

Tercer repte. Seguir defensant la corresponsabilitat dels ajuntaments en matèria educativa. I cal 
recorda-ho constantment a un govern que sovint ho oblida, en educació, la proximitat és un factor 
essencial de qualitat, les decisions en política educativa, en matèria educativa, s’han de prendre el 
més a la vora possible de l’escola, i l'administració més propera als ciutadans, és l'Ajuntament. 
Defensarem els pactes de corresponsabilitat que vam signar el seu dia amb el Govern de Catalunya, i 
defensarem el paper de l'Ajuntament a l’hora de defensar, o d'avançar en un sistema educatiu de 
qualitat.

I quart punt en aquesta feina immediata, seguir insistentment amb el impuls de la FP, i ho fem a través 
del Consell Municipal de la Formació i l’Ocupació. És tracta de facilitar la connexió escola-empresa, 
es tracta d'adaptar la FP a les necessitats del territori .

I en una ciutat educadora, n'estic convençut, l’esport és una eina bàsica.
65 entitats esportives a la nostra ciutat, que viuen activament en el conjunt de les instal�lacions 
esportives de Granollers.
Entitats esportives que veuen perillar el seu futur amb les darreres exigències del Govern Central en 
matèria de regulació laboral i fiscal . Estem al seu costat amb un programa específic d’acompanyament 
i d’assessorament.
Defensarem les entitats esportives com una part essencial del patrimoni cívic de la nostra ciutat, i una 
part essencial del projecte educatiu de Granollers .

Temps difícils per a l’escola, però també temps difícils per a la cultura.
Per a mi, la cultura és l’eina de la creativitat. És també un instrument de desenvolupament econòmic. 
És, sens dubte, un factor de cohesió social. Potser per això ha sofert atacs tant incomprensibles en els 
darrers temps, com per exemple l’IVA al 21 %, que frena l’accés a la cultura a la gent amb menys 
recursos econòmics. I aquí hem de dir també en veu alta que Granollers manté el seu compromís amb 
la cultura, nosaltres no tanquem. Nosaltres no abaixem les persianes.
Mantenim l’oferta: als centres cívics, als teatres, a les biblioteques, als equipaments culturals. Amb 
noves perspectives, i ajustades als nous temps, però no tanquem, no baixem les persianes. Mantenim 
la oferta amb espais que van adquirint un caràcter central en la vida cultural de la ciutat com Roca 
Umbert:
Cada vegada més forta, cada vegada més obert a la ciutat. Seu d’entitats, lloc de creació artística, 



espai per a la innovació, referència per al sector audiovisual.
També amb un Museu renovat, que té amb La Tela un centre educatiu i de recerca primer nivell 
nacional.
O amb la Festa Major, que és un dels factors d’identitat de la ciutat.

I ho fem, sumant, un exemple recent, el vam presentar fa escassos dies, l’Escena Gran. Els teatres de 
Granollers treballem junts. Aquesta és la idea. Per nosaltres la cultura és avui més necessària que 
mai, com a eina d’accés al coneixement, i també com a eina d'accés al pensament.
Accés a la cultura i a l’educació: aquest és el repte, accés plural, accés de tots i de totes, perquè som 
conscients que la creativitat es construeix en comunitat .

Amb una ciutat que manté la seva capacitat d'atracció. Una ciutat capaç de captar d’esdeveniments. 
Ho hem vist especialment aquest any, ha estat un any excepcional en captació d’esdeveniments 
esportius.
Hem estat una vegada més la capital de l’esport:
Mundial d’handbol. Campionat d’Espanya de Cros. Campionat d’Espanya d’atletisme cadet, i en 
aquests esdeveniments hi hem de sumar, als ja habituals en el calendari: Mitja marató. Mundial de 
F-1. Mundial de motos. Granollers Cup.
El resultat: sens dubte, aire fresc per a la ciutat, i bona ocupació hotelera. I per tant la consolidació de 
la ciutat com una referència en el turisme esportiu de Catalunya.
Cal insistir en aquesta línia, estem ja treballant, amb la Regidora de Promoció Econòmica i amb el 
Regidor d'Esports, en els esdeveniments dels propers anys, però ho fem també conjuntament amb el 
sector.

Capital de l'esport i capital del comerç.
En temps de crisi per suposat. Ho sabem tots, la xifrà de llocs de treball que abans comentava a portat 
a una reducció dràstica de la capacitat de consum dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes, i, 
òbviament, això ha afeblit també el món comercial de Granollers i de Catalunya . 
Malgrat tot, la musculatura del nostre teixit comercial li ha permès mantenir millors expectatives que 
d'altres indrets. Algunes dades: la ciutat manté un alt nivell d’autocontenció, que vol dir això? Vol dir 
que el 94 % de la despesa comercial dels granollerins i les granollerines es fa a la nostra ciutat, de les 
més altes de Catalunya.
També manté un alt nivell d’atractivitat. Al voltants del 40 % de les vendes dels nostres comerços és 
fa a persones que ens visiten d'altres municipis. Si analitzem, la zona de vianants, veuríem, és la zona 
més emblemàtica, a nivell comercial de la ciutat, veuríem que aquest espai, a diferència d'altres 
indrets de la ciutat, el nivell d’ocupació dels locals comercials és altíssim , del 97 %.

Sabem que hi ha problemes, sabem que cal analitzar amb cura la situació del sector i sabem que cal 
definir conjuntament amb els comerciants estratègies de futur. Però en tot cas també amb unes bases 
suficientment fermes com per mantenir l'optimisme.
Seguim reforçant, en aquests moments difícils, la nostra capitalitat comercial.

Granollers també capital de la Pau.
Impulsant l’educació per la Pau, referència en aquest àmbit, i promovent l'agrupació municipalista per 
la Pau a nivell internacional, a “Mayors for Peace”,
a la Mediterrània, i a Catalunya, conjuntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i 
l'Associació Catalana de Municipis.

Granollers també ciutat de referència europea en temes ambientals.
Participem en múltiples programes europeus: l'aigua, el riu, la gestió dels residus, són elements que 
treballem d'una manera intensa amb les ciutats europees.

I també capital de les Ciutats Educadores, seguim estant una ciutat destacada tant a l'Associació 
Internacional de Ciutats Educadores, com a la Red Española de Ciudades Educadoras, llocs en els 
que mantenim no només una presència, sinó un activisme constant.

Molta presència internacional, de la ciutat, per això ens proposem fer conjuntament amb la Diputació 
de Barcelona, el Pla d’internacionalització de la ciutat, es tracta d'integrar totes les accions públiques, 
tant les de les entitats i clubs de la ciutat, com aquelles que fem des de l'administració. També es 



tracta d'integrar en aquest Pla, al món econòmic.
En una ciutat amb un gruix important d'empreses de gran capacitat exportadora. Creiem que és el 
moment d'avançar cap a la construcció d'una plataforma que integri i faciliti el conjunt de relacions 
internacionals de la ciutat amb el món. 

I per reforçar aquesta capitalitat, hem d'accentuar la nostra atractivitat, i per això és imprescindible 
millorar les infraestructures que envolten la ciutat .
Hem defensat històricament la construcció de quatre infraestructures: La ronda del Vallès. Les 
calçades laterals de l’autopista (C-35). El desdoblament de la línia del nord. I la línia orbital ferroviària .
Les reivindiquem, encaridament, i les reclamem al Govern que correspongui, algunes corresponen al 
Govern Central, altres al Govern de la Generalitat, sabem que no és temps de grans inversions, però 
si que és temps de tancar projectes.
Es tracta de reclamar, que es concretin els projectes per poder fer la inversió quan es recuperi 
l’economia. Des d'aquest punt de vista, val la pena, fer una lectura al recent Pla Director 
Infraestructures aprovat recentment pel l'Autoritat del Transport Metropolità, conté dos compromisos 
rellevants, que hem estat treballant des de l'AMTU, des de l'Associació de Municipis amb Transport 
Urbà.

Dos compromisos, que tenen data, data límit, el 2020. Un, el desdoblament complet de la línia del nord 
fins a la Garriga, i alhora el desdoblament parcial entre la Garriga i Vic, excepte el tram, un tram en el 
que hi ha un túnel molt complex, però un desdoblament parcial que s'ha inclòs també en aquest Pla 
Director d'Infraestructures.
O bé un compromís important, que va assumir el Conseller Santi Vila, que és la connexió ferroviària, 
amb un “by-pas” a Barberà, entre la línia R4 i la línia R8, que permetria una connexió directa entre 
Granollers, Sabadell i Terrassa. Amb una obra realitzable que no arriba als 400 milions d'euros, 
recordem que quan parlem de la línia orbital ferroviària estem parlant d'una inversió que es 
pràcticament de 4.000 milions d'euros, per tant hem posat sobre la taula una solució imaginativa que 
per una quantitat accessible pot fer aquesta connexió entre les ciutats de Granollers, Sabadell i 
Terrassa d'una manera ràpida i per tant, la Generalitat ha assumit el compromís d'integrar-lo en el Pla 
Director d'infraestructures.
Es tracta de treballar des de l'Ajuntament per el compliment d’aquests compromisos, es tracta d'obrir 
la ciutat cap a ponent amb aquesta relació entre vallesos, i de reforçar la connexió cap al nord, perquè 
estem convençuts que a millors infraestructures, més capitalitat.

I deixeu-me anar acabant. Hem parlat de ciutat, de com la vivim, i de com la volem, i del que volem. 
Però voldria acabar la meva intervenció fent dues referències al moment polític que viu el país. Per 
expressar quin és el compromís d'aquest Govern en aquests moments, ho fèiem, d'una manera clara, 
en el Ban de l’Onze de Setembre, en el que explicàvem la posició del Govern de la ciutat . Permeti'm la 
lectura de dos paràgrafs d'aquest Ban, dèiem:

“Catalunya ha de definir el seu futur. Els catalans i les catalanes tenim el dret innegable de decidir el 
país que volem. Per això, cal que el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya es facin 
ressò d’aquesta voluntat clarament majoritària i cerquin el màxim consens polític i institucional per 
convocar una consulta des de la necessària seguretat jurídica .
Les institucions hauran”, haurem diria ara, “de vetllar per la qualitat democràtica d’aquest procés. Pel 
respecte a totes les opinions. Per la llibertat d’expressió de totes les posicions. Per fomentar un debat 
franc i informat.”
I el Ban acabava dient lo següent: 
“Dret a decidir. Dret a viure amb dignitat. Dret a una democràcia de qualitat. Tres peces indestriables 
per a un únic objectiu: la construcció d’un país més just, més lliure, més solidari. Un país 
econòmicament eficient i socialment avançat. Un país que faci de la seva cohesió un argument 
essencial. Un país que és fort quan es fa des del compromís cívic dels ciutadans i de les ciutadanes”
Aquest és, amics i amigues, el nostre compromís.

I una segona i darrera qüestió:
La defensa del municipalisme. Perquè en aquests moments planen a l'entorn del món local unes lleis 
que comprometen el seu futur.
El ministre Montoro ha presentat una llei al Parlament, que lamina greument l’autonomia municipal, 
que elimina competències municipals, que vol privatitzar la gestió de molts serveis públics, que 



allunya i redueix els serveis que reben avui els ciutadans i les ciutadanes .
Una llei recentralitzadora, que posa en risc el paper transformador dels ajuntaments, que limita la 
qualitat democràtica de la nostra societat. I que vulnera l’Estatut d’Autonomia i la Constitució.
El Govern de la Generalitat ha presentat també la seva Llei de governs locals. També, des del meu 
punt de vista, amb molts dèficits, i amb moltes deficiències pel que fa a l'autonomia local, i a les 
competències dels ajuntaments.
Haurem de defensar, jo crec que tots junts els que estem en aquesta, en aquest hemicicle, haurem de 
defensar el municipalisme en aquests temps difícils .
Perquè, n'estic convençut, el país es construeix carrer a carrer, i barri a barri. I es construeix amb la 
gent. Necessitem municipis forts en un país fort, els necessitem per construir junts una societat millor .
Aquest és, des del meu punt de vista, el camí.
Moltes gràcies per la seva paciència.

Passaríem ara a la intervenció dels diferents Grups, començaria en Pep Mur, 

Senyor Mur:
Gràcies Alcalde. Bé, jo com m'agrada anomenar, aquest és el Ple, una mica, de les cartolines, eh, 
d'aquí una estona veureu que es van passant cartolines. Tothom, menys el Josep i jo, que és clar, no 
ens les podem intercanviar, perquè diríem disbarats l'un de l'altre, no? Però, en tot cas és un Ple que 
és divertit en aquest sentit. 

També al entrar en el Ple algú em deia, aquest és el Ple de les meravelles per part del Govern, i dels 
desastres per part de la oposició, el nostre discurs no serà parlar de les moltes meravelles, però 
tampoc de desastres perquè potser de desastres tampoc n'hi ha a la nostra ciutat.

En tot cas, el que és cert, i és tal com ho veiem nosaltres, és que la ciutat, en tot cas des de la nostra 
òptica, no ha sofert transformacions substancials, també és cert que hi han passat coses, i 
evidentment com que l'Alcalde ha parlat primer n'ha dit moltes, però jo en repetiré algunes, eh.

Han passat coses destacables i de ressò internacional com ara el campionat del mon d’handbol, que 
ja s'ha mencionat, han passat coses que també passen cada any, que ja estan més consolidades, 
també en l'àmbit esportiu, com la Mitja Marató i com la Granollers Cup, que realment és espectacular, 
per tant passen coses que en aquesta ciutat són interessants, algunes de noves, algunes simplement 
de repetitives, per tant, per això deia que no hi ha transformacions substancials tampoc, eh. També en 
tot cas hem de ressaltar èxits de clubs de la ciutat, sobretot en el Club Natació per que fa al 
sotcampionat del món de natació sincronitzada, en el que hem aportat diguem-ne, a granollerines en 
aquest àmbit, no?

Tot plegat faria bo l’eslògan Granollers ciutat esportiva. Un eslògan que se sumaria als molts que ja 
tenim, i que ja n'han sortit alguns en el discurs que m'ha precedit, com Vila oberta, Terra de músics, 
Ciutat educadora, Ciutat de reunions, Terra de botiguers, tenim molts eslògans, i potser haurem d'anar 
concretant cap a on anem, no?

En tot cas, nosaltres aquest any, en el nostre discurs de l'estat de la ciutat, el que ens ha semblat que 
era important era no parlar sols, jo estic sol, però en tot cas, precisament per no sentir-me tan sol, el 
que hem fet, recollir doncs les opinions, que coincideixen amb la nostra manera d'entendre les coses i 
de veure-les, dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat. I per tant el que hem fet, és el que farem, és 
exposar la visió de la ciutat nostre, però a més a més, recolzada per persones de la ciutat que durant 
aquest any han manifestat la seva opinió ja sigui en els mitjans de comunicació clàssics, per dir-ho 
així, que no se m’enfadin els diaris de paper, per mi són els clàssics, no? amb les diguem-ne xarxes 
socials , etc. Espais on la gent s'ha manifestat o la gent ha expressat coses i que per tant a nosaltres 
ens ha semblat que era bo recollir. També alguns titulars de diaris que expliquen la ciutat . 

I en aquest sentit m'agradaria, els primers titulars que ara diguem-ne mencionaré, que l’equip de 
govern es posi tranquil, sóc molt conscient de que moltes de les coses que diré ara, no depenen de 
l'Administració Local, són coses més d'àmbit general, però que en tot cas, són un reflex, i són una 
visió de la ciutat.



I començo a anomenar alguns titulars:
“La Creu Roja de Granollers alerta d'una situació de "crisi humanitària"”. 
“Els centres d'educació especial alerten que els faltaran professors per atendre l'augment de la 
demanda”.
Són notícies que han anat sortint aquest any, i que per tant, insisteixo, no depenen de l'actuació de 
l'Administració Local, però que dibuixen la ciutat:
“El TSJC reitera la urgència d'obrir tres nous jutjats a Granollers” Això també ho ha dit l'alcalde, em 
sap greu repetir-ho però.
“En només un any, 635 vallesans han marxat a viure a l'estranger”, gent jove com deia l'alcalde, “hi ha 
1100 residents a l'estranger que són de Granollers, 166 més que al 2012”.
“Els casos d'execucions hipotecàries entrats als jutjats de Granollers creix un 60%. La Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca porta al jutjat de Granollers 100 peticions per parar desnonaments “.
“Els afectats per ERO es doblen al Vallès en l'any de la reforma laboral (9Nou, 6/5/2013)” tot i que 
recentment hem llegit que en els darrers sis mesos sembla ser que tendeixen a reduir-se, per això en 
principi seria una bona notícia.
“La pèrdua d'empreses s'intensifica al Vallès Oriental al 2012 el cens empresarial va baixar un 4,8%, 
la mitjana de la demarcació de BCN és de 3,6%”
“La meitat d'empresaris veu pitjor l'economia al Vallès que a la resta de Catalunya”.

Insisteixo que són temes que han sortit, que també dibuixen com és la nostra ciutat, i insisteixo, vull 
que quedi clar, que no són coses que des de l’Administració Local si pugui fer res de forma directa, hi 
podem anar treballant, i això segur que sí.

Parlem ara, doncs, d'altres coses que potser sí que ens afecten més de prop, més a Granollers i aquí 
sí que començaré a barrejar les nostres opinions amb les opinions de ciutadans i ciutadanes .

Com deia al començament, en l'últim any no hem vist grans transformacions. Una de les primeres, 
però, va ser la reforma dels accessos a l'Hospital. Unes obres que evidentment eren necessàries. 
Però tot i les millores, que són destacables, com deia, sembla que no s’ha resolt, en part, el tema de la 
distància des d’on baixa la gent de l'autobús fins arribar a l'Hospital. Aquesta distància, que és molt 
curta, eh, però la gent gran sobretot ens ha fet arribar que per a ells els hi suposa un esforç important, 
sobretot quan tenen alguns problemes de salut, inclòs de mobilitat. Per tant, hem fet una reforma que 
és molt, si em permeteu l'expressió col�loquial, molt “guapa”, però, quan veus l'hospital, ara és veu 
l'hospital, abans no es veia. Però en canvi petits detalls com aquest, ens els estem deixant, no?

Cal que, segurament, que el gran projecte que més ha sigut motiu de converses en aquest any és el 
carrer Girona, com no podria ser d'altra manera. És una obra d'envergadura, en aquest cas, el que 
també se’ns manifesta és que no tenim clar és que l'execució de les obres, en alguns moments, sigui 
una execució que estigui ben feta, sembla que anem sobre terminis i que hem d'acabar en una data 
concreta.
Això accelera determinats processos i el que ens temem es que d'aquí a unes setmanes veiem que ja 
tenim desperfectes. No passi el que va passar una mica amb la zona de vianants, on de forma gairebé 
reiterativa anem fent un manteniment perquè va ser una obra que en tot cas no va ser molt encertada 
en la seva execució, ni potser en la seva qualitat dels materials que s’hi van fer servir , no ho sabem.

Hi ha hagut queixes veïnals per la manca d'informació dels talls per les obres del carrer Girona. En tot 
cas, aquí el que jo vull deixar clar és que si s'ha informat, suposo que l'Equip de Govern, dirà, home 
això s'ha informat, el que és evident és que els canals utilitzats no han estat els més adequats. En tot 
cas hi ha gent que no ha aconseguit assabentar-se'n d'aquest talls. 57:39:52 .Per altra banda hi ha 
veïns que tenen la sensació que per moltes propostes o observacions que facin, l'Equip de Govern, ja 
ha decidit com fer les coses i no està disposat a fer canvis .
M'ha fet gràcia que l'Alcalde mencionés l'Anna Maria Palé amb la seva visió de que la ciutat es fa 
trepitjant el carrer i que es fa escoltant a la gent, jo en tot cas, amb la gent que he parlat no se sent 
escoltada del tot, perdó, sí que se sent escoltada, no, no, m'he equivocat, sí que se sent escotada, el 
que no sent es que les seves propostes precisament evolucionin, prosperin, alguna d'aquestes 
propostes arribi a terme, no?

Més enllà de les queixes per les molèsties i imprevistos que pot comportar una obra i, que son 
comprensibles i que crec que ineludibles hem de dir que no tothom està d'acord en que calgués fer 
aquesta obra, precisament en aquests moments, en diferents plens d'aquest any, hem escoltat 
propostes en aquesta sala, de ciutadans que ens donaven alternatives. Aquest és un tema que 



honradament li he de dir que els veïns de carrer Girona, ells sí que ho veuen bé, tot i que potser no 
coincideixen amb el projecte que s'està fent, com s'està executant, però el que expressen és: ostres 
portàvem 20 anys, 25 anys, esperant aquest projecte, i per tant som conscients de que potser no és el 
millor moment però, carai, ja ens tocava. Per tant en aquí m'agrada ser honrat i m'agrada dir les coses 
tal com les escoltem.
Nosaltres no ens oposarem a que es facin determinades inversions a la ciutat , de fet aquestes 
inversions generen feina , per tant que més volem? Quan l'Alcalde ens diu que tenim 5.000 i pico 
d'aturats, gairebé 6.000. Si aquí tenim una oportunitat de generar feina per aquesta gent, això esta bé, 
però no tenim tan clar que el projecte que estem executant al carrer Girona, sigui el millor projecte.
Jo recordo perfectament la Comissió Informativa, reconec i dic públicament que les Comissions 
Informatives Territorials són unes comissions informatives que a mi em costa d'anar perquè són en 
horari laboral, però aquesta hi vaig poder ser-hi. I recordo que en aquells moments, el que vam veure 
del carrer Girona era una proposta de projecte, no era el projecte en sí. I una mica, el que ens va 
sobtar, es el raonament, la raó per la qual, la que se’ns va donar, perquè el carrer Girona fos d'un únic 
carril de circulació per banda. L'únic argument que en aquell moment se’ns va donar, i si se n’han 
donat més, demano disculpes, però en tot cas, en aquell moment, va ser que de fet el carrer Girona ja 
era una via d'un carril per banda, perquè s'aparcava en doble fila. Home, ens sembla una miqueta 
fluixet el raonament aquest, l'argument de si hi ha cotxes que aparquen en doble fila doncs actuem-hi, 
i ho solucionem, però no perquè hi hagi cotxes que aparquin en doble fila decidim que allà hi hagi un 
carril per banda. 
De fet, tinguem en compte que al Passeig de la Muntanya, la part que ja està arreglada, hi ha un carril 
per banda, i els cotxes continuen estacionant vehicles en doble filera... amb lo qual encara complica 
més la història, esperem que aquesta situació no es repeteixi al carrer Girona.

Nosaltres volem insistir amb la participació i un urbanisme participatiu. Un urbanisme que doni color i 
dinamisme a la ciutat i que ens permeti reformar espais d'una manera original i que agradi als 
ciutadans. I aquí començarem a presentar cites d'altres ciutadans que han expressat la seva opinió 
sobre aquests temes.
L'urbanisme participatiu és un concepte que està consolidat a moltes ciutats del món. I cito, i cito 
literalment el que han escrit:
"Urbanisme i participació no són conceptes incompatibles tot i que alguns cops ho semblin, són 
formes de pensar diferents".
"Un model d'urbanisme que inclogui detalls que millorin el nostre entorn , ens facilitin la cohesió social i 
ens permetin descobrir Granollers d'una manera singular"
Un altre ciutadà diu: "jo crec que la política no pot dirigir la creativitat, un urbanisme creatiu es des de 
baix a dalt i no al revés"

Amb la reforma de la Plaça Barangé, hi ha un plec de clàusules, que ja deixava molt clar quin tipus de 
plaça i edificis hi havien d'anar. Potser abans de redactar aquestes clàusules hagués estat una bona 
pràctica escoltar les idees de la gent per aquest entorn. Si el punt de partida, que són els plecs de 
clàusules, són rígids i estrictes respecte a com ha de ser l'obra, de poc serveix que després se'n faci 
un concurs d'idees, queda com molt limitat.
Perquè el més important, de fet, no és fer places noves sinó places útils a la ciutat i als seus 
ciutadans, que siguin atractives i que siguin còmodes. I cal incloure el concepte d'urbanisme 
participatiu des de l'inici del projecte.
Llegeixo una altra opinió: "Això de Granollers amb més color em sembla interessant pel relat cultural 
que evoca. No es demana color i prou. Es demana canvi, cultura, innovació... Es demana un 
Granollers diferent que deixi de fer allò que no li aporta gaire res . Es demana repensar la ciutat des de 
l'urbanisme. Fent una ciutat més humana i menys agressiva. No és moment de grans obres, és 
moment de recosir els estrips, de guanyar espais per la relació, el coneixement i la solidaritat. 
Guanyar cultura, doncs. Deures a fer: repensar el POUM i ser més creatius en la gestió dels espais 
públics".

Fa ben pocs dies vam començar la reforma de la Plaça del Peix, juntament amb el carrer Guayaquil i 
el carrer del Teatre, d'aquest indret tenim, hi ha opinions, i com que estem al començament, cito per si 
de cas:
“Per què la Plaça del Peix viu d'esquenes a la ciutat? És un espai tranquil, oblidat i, com no, gris” I 
perdoni alcalde, això, no ho dic jo, ho diu un ciutadà, perquè ja sap que jo això del gris, també ho 
penso sovint, però aquest cop no sóc jo el que ho ha dit. “M’imagino escoltar música plàcida en 
directe... taules, cadires i bons amics per compartir converses de colors ...”



L'Equip de Govern encara té algunes oportunitats per començar a posar en pràctica l'urbanisme 
participatiu , perquè no ho proven en la segona fase de la reforma del passeig de la Muntanya ?
Perquè els canvis dels fanals que volem fer els propers cinc anys no ho fem en base a les opinions i 
propostes dels ciutadans i ciutadanes Granollers? Són oportunitats que avui encara podem utilitzar. 
Parlant de propostes que fa la gent, una de les que hem escoltat més, i aquest és un tema reincident, 
cada any, és el desig de disposar de carrils bici .
Decididament ja hem vist que el seu model de ciutat no contempla l'opció dels carrils bici, creiem que 
quan es construeix qualsevol nova infraestructura viària o se'n reforma una d'existent, això no es pot 
desvincular de la mobilitat a peu o en bicicleta. Sense cap dubte, al carrer Girona, que és una de les 
vies més importants de la ciutat, s'hauria d'haver instal�lat un carril bici. I hem vist com a les xarxes 
socials ho reclamaven. I diuen:

"Granollers podria estar perfectament connectat amb tots els pobles del voltant amb una xarxa 
interurbana per vehicles no motoritzats i vianants". Parlem de "camins per anar a Cardedeu, a 
Canovelles o a les Franqueses en bici des del centre, crec que són aquests recorreguts urbans 
intermunicipals els més interessants per la mobilitat". "cal eixos prou llargs i significatius, que 
evidentment han d'involucrar diferents municipis".
I un altre ciutadà deia: "Volem una xarxa de vies per anar passejant, amb bici, corrent o a peu coix als 
polígons industrials, a l'estació, als pobles del voltant, que tenim una comarca magnifica, un temps 
admirable i un paisatge encara recuperable".
I encara una altra opinió al respecte, per això li deia que en aquest cas, hi havia moltes propostes:
"A Granollers el ciclista urbà continua sent una rara avis a la ciutat, sense que les administracions 
facin massa per evitar-ho. Enterrada la nefasta experiència del servei de préstec de bicicletes 
Ambicia't, segons aquest ciutadà: “mal planificada, pitjor executada i sense clientela, el Consistori va 
anunciar la possible instal�lació d'aparcaments segurs per a bicis privades. Però el més calent és a 
l'aigüera. I els carrils per a bicicletes continuen sent pocs i mal connectats. De fet, són molts els veïns 
que no entenen que la remodelació del carrer Girona”, insisteix, “gran arteria de la ciutat, no s'aprofiti 
per començar a construir una xarxa de carrils bici amb cara i ulls " 

I una veïna de Granollers comentava que "S'han de tenir en compte també les persones que no viuen 
a Granollers però hi treballen tota la setmana”, i diu ella, “jo mateixa vaig intentar venir a treballar amb 
bicicleta una temporada, vaig desistir en dues setmanes, és totalment impossible circular amb 
bicicleta, amb normalitat i seguretat, quan no t'atropellen els cotxes a tu, tu atropelles als vianants"
No sé si han aconseguit treure's de sobre les bicicletes de l 'Ambicia't un any després, però ens sembla 
que encara continuem pendents, les tenim emmagatzemades, vaja.

L' Alcalde ha parlat de l'aparcament. L'aparcament és un d'aquests temes de ciutat que efectivament 
preocupen als granollerins i granollerines. I sobretot el que preocupa en aquests moments són 
aquests increments de les zones blaves a la ciutat i l 'establiment de la nova zona verda.
Un increment de places que ara per ara ha estat puntual i relacionat amb les obres del carrer Girona. 
Però el que preocupa precisament és que al finalitzar aquestes obres, aquesta zona verda es 
converteixi en una zona blava, ja que, recordem, la zona verda en aquests moments té la peculiaritat 
que els veïns, que viuen en aquella zona, no han de pagar. 
Algunes de les opinions que hem llegit son:
Que "amb les obres no haurien de cobrar perquè hi ha menys lloc per aparcar". 
Que "la gent va a comprar allà on pot aparcar sense pagar i amb facilitat per això tenen èxit els 
centres comercials". 
Que "a final de mes, són diners". 
Des d'Acció Granollers ja vam demanar que tant la zona verda i com la blava haurien de començar a 
les 9h en comptes de a les 8h, per facilitar que els pares i mares que porten en cotxe a l'escola als 
seus fills i filles puguin aparcar aquests minuts sense haver de pagar. Vaig poder llegir a la premsa el 
cas d'una noia, una tal Sònia, que s'ha de gastar 10 euros al mes en zona blava per deixar i recollir els 
seu fill a una escola bressol. Potser semblen pocs diners, però a final de mes tot suma en les 
despeses familiars.
De fet, tal i com informava un mitjà de comunicació, "Granollers és la població amb les zones blaves 
més cares i, a més, la que té durant més hores oberts els parquímetres. Mentre que a la majoria de 
municipis, la zona blava comença a les 9 del matí, Granollers obre els parquímetres a les 8h, i també 
els tanca més tard. També cobra els dissabtes a la tarda, quan a la resta de poblacions deixen lliures 
les places de zona blava". 
I l'increment de places de pagament preocupa especialment, com no pot ser d'altra manera, als que 
vénen de fóra, fins el punt que Granollers, diu un ciutadà: "resulta cada cop més antipàtica" "L'afany 



recaptatori, la proliferació de parquímetres i zones blaves fan desaparèixer qualsevol empatia cap els 
que venim de fora".
"Aquesta no és la millor manera de donar la benvinguda als qui, al capdavall, són la clientela d'una 
ciutat de serveis, de comerç i de passeig".
"Fer enfadar amb multes, càstigs i incomoditats als vianants o potser li aporta uns euros avui, però és 
fam per demà".
"Prou d'antipatia, prou d'intimidar, prou de carrers plens de màquines escurabutxaques".
"No pot ser que els que venim de fora tinguem un cronòmetre que marca la nostra estada". 
Des d'Acció Granollers entenem la necessitat de facilitar la rotació de vehicles , però també és cert que 
es pot fer rotació sense que impliqui pagament, només amb un control horari, hi ha poblacions veïnes, 
que ho estan aplicant com Caldes, Canovelles, Cardedeu, les Franqueses, Llinars o Santa Maria de 
Palautordera". 

Un dels altres espais o dels altres punts que volíem tocar i que hem criticat en varies ocasions 
barreres arquitectòniques que té la nostra ciutat. Creiem que cal un esforç intensiu per avançar en 
l'eliminació de barreres arquitectòniques. Precisament l'Alcalde parlava de mobilitat, la mobilitat de la 
ciutat amb barreres arquitectòniques és complexa.
Creiem que cal un esforç intensiu per avançar amb l'eliminació de barreres arquitectòniques, no 
sabem si no hi ha la consciència, espero que sí, de que n'existeixen, perquè quan mirem per exemple 
els pressupostos 2012, estic parlant, quan miren el que s'havia pressupostat per barreres 
arquitectòniques, que eren uns 20.000 euros, i el que es va gastar, que van ser 9.500, dóna la 
sensació de que entenem que de barreres arquitectòniques no n'hi ha, perquè si no hi fem l'actuació, 
vol dir que no les veiem.

Tampoc es van gastar els diners destinats a Mobiliari urbà. També en aquest cas, la dotació era de 
20.000 euros pressupostats, i en van sobrar la meitat. En el tema del mobiliari urbà i concretament 
amb els bancs, apreciem i se’ns fa arribar el neguit de que en zones com Anselm Clavé o avinguda 
Joan Prim no hi hagi cap banc en tot el recorregut, això sobretot ens ho manifesten i ens ho posen 
sobre la taula la gent gran, a l'avinguda Marie Curie, tenim, mal comptats, més de 30 bancs, això està 
bé, potser hauríem d'aplicar aquesta idea, i aquesta manera de fer les coses també en els deix 
principal de la ciutat.

També s'ha tocat per part de l'Alcalde el tema del comerç. Aquí el que preocupa i en tot cas torna a ser 
un tema que no és diguem-ne estrictament competència de Ajuntament, és la proliferació de 
franquícies que d'alguna manera, diguem-ne, van en detriment del comerç de proximitat. Algun 
ciutadà, i llegeixo opinions parlava de la identitat en aquest sentit :
"Aviat perdrem la identitat que ens dóna el comerç local lluny de les franquícies. I amb la identitat 
pròpia de Granollers s'anirà perdent l'estima cap a la ciutat i acabarem essent com la majoria de 
ciutats de més de cent mil habitants: tristes, monòtones, esgotadores."
"Feia temps, diu aquest ciutadà, que no baixava a Granollers a fer un volt un dissabte a la tarda. Ja no 
conec ningú, i per un moment em vaig sentir en una ciutat que no era la meva, quina llàstima. Potser 
si que ens hem de reinventar però no cal perdre tot allò que ens feia ser diferents."
“Granollers terra de botiguers i d'artistes.. on cada dia hi ha menys botiguers i menys artistes?"

Potser el que hem de fer, i l'Alcalde ha mencionat en el seu discurs doncs algunes actuacions en 
aquesta línia, és revitalitzar el comerç local i de proximitat. N'hem parlat amb els botiguers de la ciutat 
i coincideixen en que cal més dinamització comercial per part de l'Ajuntament. Una dinamització que 
ells no només pretenen que sigui l'Ajuntament qui la faci, sinó que estan disposats a treballar-hi 
conjuntament, i es tracta de persones que creuen que el model de comerç de Granollers en l'actual 
situació de crisi no acaba de funcionar, que s'ha d'adaptar.
Alguna proposta que he escoltat i que ara els hi trasllado és que impulsi estratègies de comunicació i 
suport als comerciants i que promoguin Granollers com a ciutat comercial, més enllà del nostre 
municipi. És a dir, per què no anar a fer potenciar el comerç a la ciutat al Maresme o Osona ? De fet a 
vegades, ells ho fan a la nostra ciutat.
I els hi deixo una pregunta que ja em contestaran, no sé si aquest any tindrem pista de gel ? Però la 
pista de gel era un dels elements que nosaltres entenem que dinamitzava el comerç de la ciutat en 
una època concreta de l'any.

Una altra de les actuacions , que no canviaran substancialment la ciutat , però que considerem 
importants , i per això nosaltres hi vam donar suport, és l'aprovació del segon Pla de Xoc. La partida 
més important és la relativa als plans d'ocupació que donarà l'oportunitat a unes quantes persones, 



100, bé, avui sabem que són en principi 92, però que com a màxim, poden ser 100, i que això 
permetrà que tinguin un ingrés, i que puguin seguir endavant una sèrie de persones durant uns quants 
mesos. 

Nosaltres aquí volem tornar a insistir, en que quan van fer les propostes del Pla de Xoc, també vam 
plantejar projectes basats en la disponibilitat diguem-ne dels funcionaris, entenent els funcionaris com 
a persona treballadora pública, que permetés una diguem-ne dedicació d'aquestes persones allà on 
t'ha fet més falta. I aquí volem insistir, podem gestionar aquestes persones que són funcionaris, i per 
tant treballadors públics, per que donin suport en aquells punts de la ciutat que més faci falta.

En qualsevol cas, ha arribat el moment de pensar en quines condicions sortirem de la crisi, i per tant 
cal començar a preparar la ciutat per sortir-ne, cal fer-ho des d'una perspectiva d'innovació i 
originalitat, no ens serviran els models estàndards de comportament i actuació de les administracions 
han fet servir fins ara. Llegeixo la opinió d'un ciutadà que diu:
"Ens cal un nou relat de ciutat, un nou relat de la ciutat, això és urgent, urgent, no podem seguir vivint 
del Granollers Vila Oberta. Necessitem construir junts i juntes i deixar-nos”, perdoneu ho diu així, 
“d'hòsties i capelletes".
De fet l'Alcalde abans posava de manifest la diferència entre la nostra ciutat i d 'altres ciutats en alguns 
àmbits, jo crec que, en fi, comparar-nos amb altres ciutats de la gestió local no és una competició, 
comencem a pensar en quins sectors volem ser forts , pensem en una marca definitiva de ciutat , 
fem-ho junts, amb tots els sectors econòmics i lúdics de la ciutat per decidir quin ha de ser el nostre 
lloc . 

Sí, tornem a parlar de participació, d'aquesta participació que malauradament creiem que l'Equip de 
Govern i nosaltres entenem diferent, i que en tot cas alguns ciutadans i ciutadanes entenen així; 
diuen:
“En el sentit actual, democràcia significa tenir en compte l'altre, escoltar els raonaments aliens, arribar 
a consensos que satisfacin una gran majoria de persones"
Aquest any no insistirem en la manca de convocatòries dels diferents consells de participació 
ciutadana, les persones i entitats que en formen part no entenen per què s'han creat si no es 
convoquen, tenim consells assessors que encara no han pogut assessorar en res. Parlo de forma 
global, perquè, efectivament, n'hi ha de Consells de Participació que som conscients que estan 
funcionant bé.

Només li volem recordar que al Ple de l'estat de 2012, l'Alcalde va dir que "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", em consta que el regidor corresponen 
l'està treballant, "i la definició d'un pla de voluntariat conjuntament amb les entitats de la ciutat", que 
també, dins el marc del Pla Estratègic, sembla que s'està treballant, en tot cas son promeses 2012 
que avui, finals de 2013, encara no tenim, també li voldria recordar que ens vam posar d'acord en 
modificar el ROM, que estem a finals d'any i que, encara no hem fet res.

Per acabar, deixi'm exposar la opinió de ciutadans i ciutadanes, que els hi agradaria un posicionament 
en pro del procés sobiranista a Granollers, vull llegir l 'opinió d'un altre ciutadà, que resumeix molt bé el 
que pensa el nostre grup municipal , i diu:
"Granollers s'ha d'afegir als pobles que l'envolten. Granollers ha de demanar que Catalunya sigui un 
nou estat d'Europa. Granollers ha de tornar a ser la nostra ciutat de referència: la capital. Granollers 
ha de tornar a anar al davant del procés, fer de cap visible sense complexos, afegir-se al desig dels 
pobles de la comarca i fer créixer la llista dels qui han optat per la independència. Tot això avui ja és 
imparable".

Als últims mesos, he de reconèixer, perquè m'agrada dir les coses tal com són, el PSC, amb la seva 
abstenció, amb la seva abstenció en les mocions que hem presentat, a permès, que aquestes 
mocions s'aprovessin, mocions com l'Adhesió a la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del 
Parlament i també la moció l'Adhesió Pacte Nacional pel Dret a Decidir .

Des d'Acció Granollers agraïm aquestes abstencions que han permès que Granollers no es 
descavalqui del tot dels moments que estem vivim , moments que també formen part del dia a dia de 
les persones , seran més o menys importants per cada un de nosaltres.
Hi ha gent a la ciutat que creiem que la sobirania d'un país no trenca res , simplement és un dret que 
volem exercir . Hi ha gent a Granollers que , a més a més dels diferents eslògans que he mencionat a 



l'inici de la meva intervenció també en volen un que digui: Granollers municipi per la independència. 
Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Mur, té la paraula en Josep Casasnovas, per Iniciativa per Catalunya Verd, 
Esquerra Unida i Alternativa, i ... 

Senyor Casasnovas:
I Entesa.

Alcalde president:
Esperava que ho completés, sí, sí, endavant, endavant,

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Bona nit a tots i totes, ha passat un any i tornem a ser aquí per fer una visió de la 
nostra ciutat, una ciutat que continua patint la crisi. 
L’atur colpeja moltes famílies de la ciutat, continuem amb les mateixes dades d’atur que l’any passat i 
el més greu és que cada vegada hi ha més ciutadans i ciutadanes sense cap mena de prestació.
Davant aquesta situació les polítiques econòmiques i socials són essencials per minimitzar aquesta 
conjuntura. Sabem que el món local, per ell sol, no pot arreglar aquesta crisi.

I aquest any s’ha tornat a fer, tal com esmentava l'Alcalde, un nou Pla de Xoc contra la crisi, dotat amb 
1 milió d’euros. Un Pla, que nosaltres entenem, de l’Equip de Govern, perquè encara que es vulgui 
vendre com un acord de consens entre els diferents Grups Municipals, al final les propostes que fem 
els grups de l’oposició cauen al sac dels oblits. Aquest pla que busca donar solucions als col�lectius 
més desafavorits i que, a més, estant patint la crisi és positiu i per això nosaltres li donem suport. Tot i 
no incorporar les propostes que li fem, no podem ser en contra d’aquestes mesures, i tot i no 
incorporar les que li fem, donem suport.
Fa un any els dèiem que el que li cal a Granollers i als ciutadans i ciutadanes que pateixen aquesta 
situació són respostes a llarg termini i no només cures pal�liatives, encara que siguin benvingudes i 
positives.
Granollers necessita un projecte seriós i rigorós en quant a polítiques actives d'ocupació i serveis 
socials. Li demanàvem 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 establís línies estructurals 
d'actuacions pels proper cinc anys. 
Un altre cop les propostes, les que fem des dels grups de l’oposició, cauen al sac dels oblits i 
continuarem a expenses del que el Govern de la ciutat vulgui o no incorporar una partida per aquest 
Pla de Xoc en els pressupostos de l’ajuntament.
Sempre escoltem com l’Equip de Govern fa lloances de lo bé que gestionen econòmicament aquest 
Ajuntament, amb el tancament de pressupostos en positiu, amb un bon romanent de tresoreria amb un 
endeutament raonable i ara no els hi diré el contrari. Els que sí els direm és que potser no cal tenir 
aquest milions de romanent de tresoreria que any rere any van apareixent en el tancament de 
l’exercici, sinó ampliar la partida del Pla de Xoc. Ampliar en polítiques econòmiques i socials, en 
definitiva fer el que els deia fa un any, un Pacte de ciutat contra la crisi, a llarg termini.

Portem poc més de dos anys d’aquest mandat i segons el seu Programa d’Actuació Municipal en 
termes de transparència de la gestió diuen, entre altres qüestions, com les auditories dels comptes 
que legalment han de fer, articular mecanismes de seguiment mitjançant la pàgina web municipal del 
PAM, casualment aquest dies, deu haver algun problema informàtic perquè no funciona. 
Independentment, de si es té o no accés l’únic que ens permet és fer un seguiment de l’estat de les 
obres i serveis. Vostès diuen: volem una administració oberta i al costat de les persones, que generi 



confiança actuant amb transparència i proximitat. Apostem per l'ús de les noves tecnologies com un 
nou canal de comunicació directe amb la ciutadania. Entenem que a aquest Ajuntament li manca 
transparència, on els ciutadans de Granollers que volen conèixer els projectes , les actuacions, el dia a 
dia d'aquest Ajuntament no tenen accés a la informació i documentació. Llavors difícilment, per no dir 
gairebé impossible, assolir el que diuen d’establir mecanismes de interrelació amb els ciutadans que 
permeti recollir les seves opinions respecte a la gestió i els serveis municipals. Tenim una web 
municipal i un ajuntament amb manca d’informació, amb un espai on poder trobar tota la 
documentació d’allò que es cou a la ciutat de manera fàcil i accessible. Vaja, que deu ser el concepte 
que diuen vostès, d’una administració propera, transparent i de qualitat.

Mirin no només creiem que manca informació i transparència cap els ciutadans, sinó també cap els 
grups de l’oposició. El nostre grup, i avui no faré cap valoració, perquè entenem que no ens toca, 
encara esperem que l’Alcalde o el portaveu del PSC, el senyor Terrades, s’adreci a nosaltres per 
donar-nos alguna explicació, la seva versió sobre la denúncia feta abans de l'estiu per CiU sobre 
l’adquisició dels terrenys de la Bòbila, que es convoques una junta general de Granollers Promocions 
per aclarir els fets, dons res d’això, silenci administratiu per part de l’Equip de Govern. 

Canviant de tema, però també dins del PAM ens diuen que és essencial prioritzar la despesa en 
manteniment de la ciutat i reposició. En definitiva, endreçar la ciutat, com ha dit l'Alcalde.
Dons continuem constatant, cada dia, que gran part de la població té l’opinió que Granollers no està 
prou neta, l'Alcalde ha parlat de la nova concessió d'escombraries que d'aquí poc sortirà, els carrers, 
els voltants dels contenidors de recollida de residus o, a la tardor, amb la caiguda de les fulles. I 
gairebé sempre la mateixa queixa escoltem, excepte la zona del centre, en que s'hi esmercen molts 
esforços, els nostres barris continuen patint seriosos dèficits en aquest sentit, com també ho són els 
parcs infantils. No ha canviat res en referència a l’any passat.

Uns parcs amb poc manteniment , presenten dèficits greus en quant a seguretat i estètica dels 
elements de joc. Tenim parcs que poden acabar perdent la seva funció.

En aquest dos anys de mandat han anat fent algunes actuacions de millora de la ciutat, les ha citades 
l'Alcalde, sens dubte, les que l’Equip de Govern ha cregut, per alguna cosa governen, però també ens 
agradaria que algun cop escoltessin les reclamacions i propostes que fem els grups de l’oposició .

Ara li diré tal com ho tenia preparat, perquè aquest matí l'Albert Camps m'ha donat una sorpresa, però 
li diré tal com ho tenia preparat i després faré un aclariment :
“Li puc posar exemples: des de fa uns 8 anys el nostre grup li reclama la millora del carrer Lluis 
Companys entre la ronda sud i l’avinguda Europa, ara fa uns mesos li vaig preguntar en sessió 
plenària si aprofitant la instal�lació d’una benzinera, i les obres de millora d’un tram de vorera que 
havia de fer aquesta, l’equip de govern abordaria la millora de la resta del carrer, va dir que sí... doncs 
les obres de la benzinera estan acabades i la resta del carrer continua sent una pista d’obstacles i 
sense enllumenat públic”
La sorpresa ha sigut aquest matí a la Comissió Informativa de Territori on l'Equip de Govern ens ha 
presentat un projecte de millora, i ens agrada que per una vegada ens escoltin, però esperem que 
totes les propostes que fem no es trigui 8 o 10 anys a ser escoltades.
Des de fa un parell d'anys també els hi reclamem la millora de les voreres de l’entorn de la Masia de 
Tres Torres, fetes malbé per les arrels dels arbres, una solució pel carrer Llevant, això ho sap molt bé 
el senyor Camps, on els arbres al mig de la vorera impedeixen la mobilitat, sí , està malament, però 
s'ha de buscar una solució, s'ha d'endreçar, fa molt temps que ho sabem. La millora del parc de Sant 
Miquel, també fa molts anys que ho reclamen, una solució pels dèficits del Mercat de Sant Carles i el 
seu entorn, revisar la ubicació dels contenidors d’escombraries que impedeixen una visió i mobilitat 
correcte, manteniment dels parcs i podríem continuar.
Anava a dir-li: Ens han escoltat algun cop, doncs miri, aquest matí ens han donat la sorpresa i sí que 
ens han escoltat, a molt llarg termini, però ens han escoltat una vegada com a mínim. Aquest portaveu 
ha estat temptat més d’un cop, més d'una vegada, acabada la sessió plenària, d'abandonar el seu lloc 
i situar-se entre el públic, perquè en aquest dos anys he vist que tindria més possibilitats de ser 
escoltat si Ple rere Ple vingués i em col�loques entre el públic, per demanar les millores de la ciutat, i 
ja ens agrada que escolti als ciutadans que vénen a les sessions plenàries, i que aquelles aportacions 
que fan siguin escoltades.



Deixant les millores d’endreçar la ciutat i anant a la gran obra d’aquest mandat, de moment, el carrer 
Girona, una obra en la que han tirat pel dret també sense escoltar. Ja els dic ara que segur que 
quedarà molt bé, millor que abans, però han perdut una oportunitat per fer allò que també diuen en el 
seu PAM, facilitar la mobilitat, potenciar els desplaçaments a peu i en bicicleta. Els desplaçaments a 
peu milloraran per la renovació de les voreres, això segur, però en cap moment s’han plantejat i 
menys escoltat les propostes d’aprofitar les obres per tal d’anar creant itineraris per connectar la ciutat 
mitjançant carrils bici. Els hi varem dir que a la nostra ciutat tenim un eix, com és des de Marie Curie 
fins la rotonda de Can Mònic, i a partir d’aquí anar fent xarxa, doncs tampoc han volgut escoltar res. 
Continuen amb l’urbanisme de sempre i sense creure en una mobilitat sostenible. Per cert, el 
company d’Acció Granollers també ha fet referència, en Pep, també ha fet referència, recordar-li que 
en el seu dia quan van “finiquitar” l’Ambiciat, van dir d’instal�lar aparcaments segurs per a bicicletes, 
espero que algun dia es posin a la feina que ja fa temps que es van carregar el servei, i difícilment 
podran potenciar l’ús de la bicicleta particular , com deien, si no fan res. 

Els varem dir que les obres del carrer Girona implicaven una pèrdua d’aparcaments, que davant la 
situació de crisi difícilment al solar de Policlínica es faria res en anys, llavors intentar aprofitar-ho com 
aparcament, tampoc ens han escoltat, ni s’ho han plantejat. Finalment es van treure de la màniga la 
zona verda, que com a concepte segur que està molt bé, però que a la fi representa més pèrdua 
d’aparcament pels veïns i veïnes i la transformació en zona de pagament, però d’un altre color. 
També, amb el temps veurem què succeeix amb el trànsit rodat amb l’eliminació de carrils. I en aquí, 
que també el company, el Pep, també ha fet l'aportació, ratifica que aquell dia en la Comissió 
Informativa davant de l'argument de que allà hi havia una doble filera i que els carrils eren menys, ens 
vam quedar una mica així, que possiblement no era un raonament de pes.

En termes de participació continuen també igual. Sense elaborar el Reglament de Participació 
Ciutadana, un document que ha de definir les característiques, les atribucions i el funcionament dels 
diferents òrgans i processos de participació.
Creiem que per assolir una ciutat oberta, amb participació ciutadana, cal posar en marxa el Reglament 
de Participació Ciutadana i un Programa d’Actuació Participativa que comprometi a totes les 
regidories de l’Ajuntament a implantar processos participatius en l’aprovació de diversos dels seus 
programes, i que cada barri de Granollers treballi perquè algunes de les actuacions que es fan , que es 
realitzen siguin proposades i consultades als veïns i veïnes .
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 nostra societat, cosa que acabarà repercutint en una millora de Granollers. Parlant 
de participació, sent el tercer també surten moltes coses, també el company Pep ho ha dit, eh, no es 
que el vagi copiant, però es que tothom parlem més o menys del mateix, portem dos any de mandat, 
hem reclamat la modificació del ROM, estem esperant, s'ha fet alguna conversa a la Junta de 
Portaveus, però no avança, i el que esperem es que com a mínim abans de que acabi aquest mandat, 
sigui una realitat.

Per últim voldria fer referència a la reforma del món local, aquesta reforma suposa la demolició del 
model de gestió pública que des de la descentralització es va iniciar amb la recuperació dels 
ajuntaments democràtics l'any 1979. Sota el dogma de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera que defineixen el marc ideològic de la reforma del Partit Popular, són la pèrdua de qualitat 
dels serveis prestats a la ciutadania, l'amenaça de llocs de treball, de les prestacions que es posen en 
perill i la supressió de les activitats i serveis educatius i de salut prestats pel món local i la privatització 
dels mateixos.

Els ajuntaments han estat l'expressió i la capacitat de donar respostes a les necessitats de la 
ciutadania des de la proximitat, més enllà de les competències i els recursos econòmics assignats. El 
govern del PP, una vegada més, ha demostrat el seu caràcter poc democràtic i autoritari. No han estat 
capaços de dialogar i consensuar amb el món local la necessitat d'una reforma que necessita amb la 
mateixa urgència d'adaptar el marc competencial com la reforma del finançament del mateix.

Cal una reforma local que empoderi els municipis, cal una llei de finançament local que garanteixi 
l'atenció als ciutadans. Ens oposem a la recentralització, l'autoritarisme i la laminació intencionada de 
l'autonomia local que impulsa el Partit Popular i que es fonamenta exclusivament en la Llei d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

Par acabar, esperem que l’any vinent quan tornem a trobar-nos per debatre sobre l’estat de la ciutat 



l’Equip de Govern hagi canviat les seves maneres de fer i allò que aportem, proposem, els grups de 
l’oposició no caigui en el sac dels oblits .
Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, pel Partit Popular, endavant,

Senyor Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor Alcalde, en primer lloc, no sé si contestar a l'Alcalde o contestar al senyor 
Casasnovas, perquè, “bueno”, o no sé si contestar per la ciutat perquè “bueno”, bé, “bueno” es igual.
Bé, l'Alcalde ha començat a parlar de Granollers, però com sempre s'ha anat cap a Catalunya, 
Espanya. Però nosaltres parlarem de la nostra ciutat que és lo que toca avui.

Tal i com estableix el ROM, cada any, dins el període dels sis primers mesos, s'ha de portar a terme el 
debat de l'estat de la ciutat. Tot i que aquest any és el setembre. L'esmentat ROM està concebut per a 
regular el funcionament de l'Ajuntament. I d'aquí poc en fase de reformulació, amb les diferents 
aportacions del distints grups municipals, perquè d'un temps ençà s'ha notat que el seu contingut s'ha 
quedat obsolet, i també s'ha pogut veure com no s'ha tingut gairebé present en diverses sessions 
plenàries, fet que ha desencadenat alguna situació incòmoda tant per l'Equip de Govern com pels 
grups de l'oposició. 
Així que esperem que entre tots puguem redactar un nou reglament més concís i més obert a la 
participació, sobretot pel que fa a les intervencions plenàries, sense oblidar replantejar el format de 
votació de les mocions, possibilitant als Grups Municipals que puguin expressar el perquè de la 
votació.

Però tornant al debat de l'estat de la ciutat, el nostre grup creu que l'existència d'aquest debat 
extraordinari no té cabuda tal com està constituït i organitzat el nostre Ajuntament. Disposem de 
Consells de participació ciutadana, Comissions Informatives de manera periòdica, sessions plenàries 
mensuals, a on, a banda dels temes propis de l'ordre del dia, es debaten tots i cadascun dels temes 
que cada grup polític i/o ciutadà vulgui fer públic. Per això des del Partit Popular de Granollers creiem 
que no és necessari.
Tot seguit intentarem no extendre’ns massa, i no ser reiteratius com acostuma a passar cada any. Per 
començar com a millora dels Serveis Municipals , volem una ciutat més acollidora i amb millors serveis 
públics, i un d'aquest serveis, que per enèsima vegada reclamem, és la instal�lació de lavabos públics, 
doncs els ciutadans de Granollers es veuen obligats a entrar als bars, si es que poden o marxar cap a 
casa per poder fer les seves necessitats fisiològiques , i pensem que s'ha d'arreglar ja d'alguna manera 
perquè Granollers s'ho mereix.
Per ser rigorosos també hem de dir que l'Equip de Govern va assegurar que la instal�lació dels 
lavabos públics al parc Torres Villa es faria quan es fes el cobriment de la via del tren , així que és com 
a dir que no sabem quan, l'alternativa seria possibilitar tota o part de la caseta que té el servei de Medi 
Ambient, situada al mateix parc. Pel que fa a la mobilitat tornem a una petició gairebé endèmica del 
Grup Popular d'aquest Ajuntament, eliminació de les barreres arquitectòniques i la millora de la 
mobilitat a la ciutat de Granollers, doncs hi ha carrers que una banda del pas de vianants hi ha un 
rebaix fet, però al travessar l'altre vorera no està arranjada, per la qual cosa és un parany, tant per les 
persones en cadira de rodes, com els cotxes de nens, o bé són antics o no arriben fins l'asfalt.
Cal recordar-los que aquest any vostès han dit que és l'any del manteniment de la ciutat, fet que el 
nostre Grup ja fa anys que els ve demanant, però ja veurem fins on arriba. Recordem que no tots els 
ciutadans de Granollers som autònoms amb la nostre vida quotidiana, sisplau, i en els cas dels 
invidents els convido que durant només uns pocs minuts experimentin la sensació de no veure-hi. No 
sé si van poder assistir a la obra de teatre 01:36:46 “Habitar Granollers” on, en el meu cas, quan em 
van tapar els ulls, vaig comprovar com , si no hi veus, ets una persona totalment dependent dels 
altres, i això en un espai molt reduït; doncs fem-nos una idea d'una persona sense visió al carrer 
sense cap referència i amb barreres arquitectòniques.
També recordar-los que existeix per aquest mateix col�lectiu un paviment per les voreres, que, per la 



seva rugositat, facilita el desplaçament seu per la ciutat, sobretot en zones on no tinguin referències, 
com parets, voreres,...

Sobre el C. Girona, tot i que ja s'han portat a terme gran part de la seva remodelació , podríem parlar 
si ens agrada més o menys, si ens agrada com està o estarà estructurada, però ja és massa tard, i 
finalitzarà tal i com vostès l'han projectat, és a dir, amb un carril de circulació per sentit, eliminació de 
40 places d'aparcament i la creació de 266 als voltants del carrer Girona, Minetes, Bruniquer, etc. 
entre zones blaves i verdes, quan abans aquestes eren gratuïtes.
Al nostre entendre, pensem que el carrer Girona hauria d'haver mantingut els dos carrils per sentit, 
amb la eliminació de la zona blava, ja que l'aparcament queda resolt amb les 266 places creades pels 
carrers dels voltants. Hem de tenir en compte que segons el pla de mobilitat urbana, a Granollers hi ha 
suficients places d'aparcament per la demanda detectada.
Així doncs, ¿perquè ofegar el carrer Girona amb un sol carril per sentit?
També volem recordar-los que les obres mal executades tenen un preu molt alt... ja saben; parlem del 
carrer Anselm Clavé, plaça la Corona, així que esperem que no es tornin a cometre els mateixos 
errors. 

Amb la remodelació del C. Girona es posaran arbres, però tenint en compte, per no caure una altra 
vegada en els problemes que pateixen altres zones de la ciutat, que aquests arbres generin la mínima 
brutícia per les fulles, i així com pel fruit i la resina que deixen. Hi ha llocs com el carrer Tres Torres a 
on els arbres desprenen una resina que s'enganxa al terra, i dificulta molt el poder caminar, per no 
parlar de l'oblit que pateixen en relació a la neteja.
També hem de dir que els forats de l'arbrat estan a molt poca distància uns dels altres, esperem que 
els arbres que s'hi plantin no tapin la llum dels fanals en direcció a la vorera com passa a l'Av. del 
Parc.

Però com que aquesta obra ja és un fet, el que volem recalcar a l'Equip de Govern és que la 
intersecció del carrer Girona amb Francesc Ribes és molt perillosa, perquè els semàfors donen pas 
simultàniament als que pugen a l'hospital provinent del carrer Girona en sentit nord i en sentit sud. 
Amb característiques semblants es trobava la cruïlla d’avinguda Sant Esteve amb carrer Foment, que 
no es va solucionar fins que no va haver un greu i nefast accident. Cal recordar-los que aquest 
problema ja va ser posat de manifest a la Comissió de Territori al seu dia, i pel que sembla que miren 
cap a un altra banda. En tot cas, s'ha de buscar un solució per a aquest punt negre.

I també com a part de l'entrada a la nostra ciutat en el tram del carrer Francesc Ribes entre Passeig 
Muntanya, i carrer Girona, s'haurien de prendre mesures per continuar amb la remodelació d'aquest 
tram i d'acord amb l'estètica dels dos punts que s'han reurbanitzat. Rotonda Accessos Hospital, i 
carrer Girona.
Per cert, el pas de vianants que ha quedat entre mig de les dues rotondes, hauria d'estar regulat per 
un semàfor com estava abans de les obres, donat que no sempre es respecta. 
L'Alcalde diu que el carrer Girona s'ha fet amb el consens dels veïns del carrer Girona, d'aquest 
mateix carrer, i hi estem d'acord, però crec que els que no hi vivim també tenim alguna cosa a dir .

Així mateix, també hem de tenir en compte que a l'entrada sud per Palou, al tram de la carretera del 
Masnou comprés entre la benzinera del costat de l'Hotel Granollers i la rotonda de la ronda sud, 
trobem una vorera tan estreta que ni tan sols es pot caminar. Per tant, caldria ampliar-la.

Seguint amb mobilitat, volem parlar dels problemes de circulació que hi ha en general  , i un d'ells és el 
que ens trobem a l'avinguda St. Esteve, cantonada Conestable de Portugal, és a dir, davant les 
Escoles Pies. Ens trobem amb la sortida de cotxes del pàrquing, la pròpia circulació de Conestable i 
de l'Avinguda Sant Esteve, així com els cotxes que estan estacionats en doble fila, sense oblidar la 
parada d'autobusos a pocs metres. Per la qual cosa, en hores punta d'entrada i sortida dels col�legis, 
es forma un embús. No és la primera vegada que parlem d'aquest tema, i hem plantejat una possible 
solució que és habilitar a les hores d'entrada i sortida el tram del carrer Sant Josep de Calassanç entre 
Conestable de Portugal i J. Umbert perquè es pugui aparcar, doncs ara està totalment desaprofitat 
pels pivots que estan instal�lats. Com també ho està el carrer Conestable de Portugal entre carrer Sant 
Josep de Calassanç i avinguda Sant Esteve.
Continuant en la mateixa zona ens trobem amb embussos tot sovint; en els trams del carrer 
Palaudàries i Sant Josep de Calassanç entre el carrer Foment i Bisbe Grivé. Embussos que es 
podrien solucionar, com ja ho va proposar el nostre grup municipal en la comissió pertinent, canviant 



el sentit del carrers en aquests dos trams, i encara estem esperant la solució.

A través d'un mitja de comunicació escrit, ens vàrem assabentar que l'Ajuntament convocava el 
concurs per a que els tres finalistes dels concurs d'idees per a la reforma de la plaça Barangé, 
redactessin el projecte.
Fins aquí tot bé, però cal recordar a l'Equip de Govern que tots els Grups Municipals vam participar en 
l'elecció d'aquests tres despatxos, i que creiem que és una falta d'atenció, haver-nos assabentat per la 
premsa d'aquesta actuació. No una falta d'atenció a la nostra persona com a regidors, sinó als 
ciutadans que representem.
D'aquí un any i mig estarem pràcticament immersos en les eleccions Municipals i a prop de les 
generals i això ens dóna una mica en què pensar. Els Recordo que en plena campanya de les 
eleccions municipals de 2011, l'Alcalde va convocar urgentment una roda de premsa amb foto inclosa, 
dient que venia de parlar amb el Ministeri de Foment i que el cobriment de la via del tren ja era un fet. 
Han passat dos anys i mig i del cobriment de la via del tren res. Si mirem enrere i fem un seguiment, 
veurem que la història ve de lluny. Va ser al juny de 2006, quina casualitat, a menys d'un any vista de 
les eleccions municipals de 2007, quan es va signar el conveni entre totes les parts implicades per 
tirar endavant el projecte del cobriment de la via del tren a la ciutat .
Per tot això, pensem que el ressorgir de la plaça Barangé és una propaganda més en clau electoral. 
Bé, en tot cas això el temps ens ho dirà.

Des del nostre grup sempre incidim en els mateixos temes, els que interessen als ciutadans, i és que 
la ciutat de Granollers està deteriorada pel poc manteniment que s'hi fa. Els carrers estan bruts. És 
cert que hi ha ciutadans molt incívics, que per exemple no recullen els excrements dels seus gossos, 
però no hem d'oblidar que és l'Ajuntament l'últim responsable de la neteja dels carrers, i els demanem 
que es passegin pels carrers Tarafa, Bisbe Grivé, Foment, i vegin l'estat en què es troben, i no parlem 
del carrer Sans on és molt difícil tant la circulació en cotxe com caminar per la vorera .

Tenim voreres i places que estan “plagades” de xiclets, i caminar-hi és tota una porqueria. I seguint 
amb les voreres, també dir que el seu paviment es mou molt. Ens referim als panots, que, quan plou, i 
en moure's, esquitxen els vianants. 

Hem de tenir en compte que hem de millorar el manteniment de les places públiques i la col�locació de 
la protecció als escocells. Tenim un percentatge molt baix d'arbres amb aquesta protecció, amb les 
caigudes que això pot suposar, al mateix temps que s'evitaria que estiguessin plens de brutícia.

Hi ha barris molt deixats, com per exemple el barri de Tres Torres, del qual en rebem moltes queixes 
quan a l'estat de les voreres, i la brutícia que hi ha com a conseqüència de la resina que desprenen 
els arbres com he dit abans, per la qual cosa es fa intransitable la zona, per tant caldria donar sortida 
a aquest problema. 
En aquesta mateixa zona, una de les altres queixes és l'entrada de les branques dels arbres als 
balcons, així que haurien de ser més eficaços a l'hora de podar els arbres, com per exemple al carrer 
Francesc Macià davant del pavelló i Verge de Montserrat davant de la masia.
No hem d'oblidar el barri de Sant Miquel, a on hi ha una mancança tant de neteja com de papereres, 
citem els carrers Colon, Sant Esteve, Indústria, Sant Josep de Calassanç,...

També falten ganes per solucionar el problema de les pintades de les façanes, que tant malmeten el 
paisatge de Granollers, o la neteja dels cinemes Mundial que, malgrat ser propietat privada, 
requereixen una actuació ràpida ja que aquella zona cada cop està més deixada. 
Recordin que el nostre grup ja va posar-ho en coneixement en Comissió al febrer de 2012, i no han fet 
cas. És necessari que el veïnat es mobilitzi perquè li facin cas ? 
Encara recordem les notificacions als propietaris dels blocs que s'enviaven des de l'Ajuntament 
reclamant la neteja de la façana, o és que això només s'envia depèn qui sigui el propietari?

Pel que fa a l'àrea de Serveis Socials, des d'aquí volem fer una crida en favor d'un col�lectiu un tant 
oblidat: el de la gent gran. No se'n parla gaire d'ell, sobretot la gent gran amb dependència. És un 
col�lectiu que no fa soroll i per això queda quasi oblidat . 
Però hem de tenir present que aquestes persones amb els seu treball, ens han deixat una societat 
molt millor de la que ells van tenir , doncs van haver de passar moltes penúries per sobreviure. Per a la 
gent gran, petites coses són molt importants. És intolerable que els nostres pares i avis s'hagin de 
pagar de la seva butxaca un servei tan bàsic com és la teleassistència, i aquest grup municipal ve 
demanant ja fa temps que sigui l'Ajuntament qui es faci càrrec d'aquesta despesa per a les 1.200 



persones que utilitzen aquest servei, i és que s'ha de tenir en compte que una gran majoria d'aquestes 
persones tenen una pensió mínima i que han de mantenir els propis avis, fills i néts.
Com tots sabem, durant els mesos d'agost i setembre el govern de la Generalitat ha decidit congelar 
les noves concessions d'ajudes a persones amb dependència, per manca de diners, al�legant que 
l'Estat no els ha transferit les partides pertinents.
Tot i ser mentida, perquè l'Estat sí ha satisfet el pagament, i ho continua fent, demanem a l'Equip de 
Govern que en situacions difícils i crítiques com aquesta, l'Ajuntament s'impliqui, com ja ha fet algun 
Ajuntament, i es faci càrrec de la despesa que suposen aquest dos mesos de no cobrament, aprofitant 
els diners del Pla de Xoc o del Pla de Contingència que per això han estat creades.

S'han fet moltes despeses supèrflues, que es podien perfectament deixar de fer, o no fer-se, com per 
exemple al Museu de La Tela, a on s'ha obert una nova entrada al costat de l'entrada principal, igual 
en amplada que la ja existent al carrer Indústria, i que ens ha costat més de 27.000 euros, uns 4 
milions i mig de les antigues pessetes. Un import elevat, elevadíssim, però és que ja hi ha una altra 
porta que dóna directament al jardí, pel carrer Indústria, i sense oblidar que també es pot entrar per la 
porta del nou edifici que es va inaugurar el passat mes de desembre. Per tant, al nostre entendre, 
s'han gastat uns diners innecessaris que es podrien utilitzar per primeres necessitats com ara el cas 
que he exposat anteriorment.

O també la despesa que van fer amb la reconstrucció de la porta de l'entrada a Can Comas, que 
només per l'apuntalament es van gastar al voltant de 140.000 euros, uns 25 milions de les antigues 
pessetes. 
Entenem que accions com aquestes són veritables bogeries i demanem a l'equip de govern més cura 
amb la despesa, perquè són diners de tots.

Per altra banda, sabem que han comprat un desfibril�lador per a la Policia Local, però no el poden 
utilitzar perquè primer s'han de fer uns cursos de formació... entenem que s'haurien d'haver fet primer 
els cursos de formació als agents, i després comprar l'equip. I tot i haver-se fet a l'inrevés, la resposta 
del seu Equip de Govern va ser que no hi ha diners per poder pagar els esmentats cursets. Això és 
com comprar-se un cotxe i no tenir el carnet de conduir... ni diners per benzina.

I aprofitant que parlem de cursos de formació, el nostre grup vol recordar que el mes de desembre de 
2012, aquest Ajuntament va aprovar per unanimitat dels grups, una moció presentada pel PP, on es 
comprometia a formar els funcionaris de la casa en el llenguatge de signes i els sistema Braïlle, i no 
els han fet. Per tant, els proposem que es posin en contacte amb l'Associació de persones sordes per 
què els funcionaris de la casa puguin fer els cursos de Llengua de Signes que estan previstos per 
aquest curs escolar. I complir així part del compromís que van adquirir .

Igual de sobtant és que no s'estigui estalviant per la nova residència que està projectada al carrer 
Tetuan, i no hi ha prou amb els 100.000 euros estalviats pels planells.
Tornem a parlar de les actuacions del PAM, a on estava previst pel 2012 i 2013 l'elaboració del 
projecte i la cerca de finançament, tant per la futura residència del carrer Tetuan, com pel centre de 
dia al carrer Bisbe Grivé, i no sabem res, 
¿ O és que tenen previst fer-ho quan la Generalitat pagui els 7,5 milions d'euros que diuen que ens 
deuen?

Podem comprovar que encara queda molt per fer. Recorden la notícia que vam sentir al juliol sobre les 
escoles per a nens amb discapacitats? La premsa es feia ressò de la crida d'alerta que feien aquestes 
escoles perquè, degut a les retallades, els faltarien professors. 
Recordar també les alertes del Síndic de Greuges que a Catalunya hi ha desenes de milers de casos 
de malnutrició infantil, i que la taxa de risc de pobresa infantil ja està al  28%, amb uns 345.000 menors 
de 16 anys afectats. Per tot això, crec que hauríem d'actuar, sempre dins les nostres possibilitats, 
mitjançant la creació d'un pla de detecció de problemes alimentaris i de desnutrició a la nostra ciutat .

Constantment aprofiten qualsevol ocasió per dir que l'Ajuntament , degut a les retallades, es troba en 
la necessitat de prendre mesures per atendre a les persones més necessitades i que no és 
competència municipal , i que es prenien mesures d'urgència per culpa del Partit Popular.

Des de que soc regidor, escolto com any rere any, el Sr. Alcalde ve recordant que el 30 % dels serveis 
que es donen des de l'Ajuntament no són competència seva però que ho fa perquè és l'ens local la 
institució més propera al ciutadà. Així que digui les coses pel seu nom, doncs si abans, quan encara 



governava el PSOE ja es feia, per què critiquen ara que ho fan?

Pel que fa al butlletí municipal, vostès promouen la participació ciutadana, però només de manera 
teòrica, doncs no la trobem per enlloc. Això sí, el butlletí és una eina meravellosa per donar a conèixer 
la tasca que està fent l'Equip de Govern al capdavant d'aquest Ajuntament, però l'oposició també 
treballem i no hi tenim pas un espai a part del d'opinió, per donar a conèixer les nostres propostes. Ni 
el partits de l'oposició, ni els ciutadans, així que facin cas ja a les nostres peticions de retirar-lo, o 
d'editar-lo trimestralment.
En tot cas, degut a la majoria necessària de què disposen per fer les coses sense tenir en compte 
l'oposició, continuaran sense fer cas a les nostres peticions. Per tant els demanem que, com a mínim, 
per reduir el cost, facin les gestions pertinents per incloure-hi publicitat que sembla que no ho s'ha 
tingut mai en compte, i també els demanem que es permeti a la ciutadania participar-hi activament 
amb algun espai destinat a l'opinió.
Creiem que fomentar la participació ciutadana passa també, per exemple, per deixar que els 
granollerins tinguin opció a participar en el procés d'elaboració dels pressupostos de la ciutat, i així, 
sabrem veritablement les prioritats de les persones. De ben segur l'Equip de Govern es portaria una 
gran sorpresa. Ja hi ha municipis que ho porten a la pràctica i ens sembla una molt bona idea. 

Parlem ara de les partides destinades a la cooperació internacional . Des del nostre grup fem una crida 
a la lògica, i demanem que aquestes aportacions econòmiques es realitzin només per atendre 
qüestions de primera necessitat, com per exemple l'alimentació i la sanitat. Vam poder sentir el mes 
de juny que Espanya havia rebut 85 milions d'euros en concepte d'ajuda humanitària per a 
alimentació; una necessitat de primer ordre, amb la qual cosa creiem que, per ser conseqüents, les 
nostres subvencions en concepte de cooperació internacional s'haurien de prioritzar molt més, i evitar 
subvencionar projectes que no fossin de primera necessitat . 
Com es pot sentir una persona de la nostra ciutat que no rebi cap tipus de prestació, i sàpiga que 
s'envien diners per a coses que no són vitals quan ella viu en una precarietat extrema? Estem parlant, 
per exemple, de subvencions per fer camins i arreglar complexes d 'oci a Nicaragua.

Per últim, i per no estendre'ns gaire més, voldríem deixar anar una petita reflexió sobre la gestió de la 
Sala de Concerts Nau-B1.
Hem pogut comprovar, a partir de la consulta dels documents de què disposem en relació a la gestió 
que fa Brubaker, que la informació que ens fan arribar és “sesgada” i irreal, tant en el nombre de 
concerts, com en el nombre d'assistents, com en els beneficis. Per tant, recordem a l'Equip de Govern, 
tal i com hem dit en més d'una ocasió, que es replantegi la subvenció que està rebent aquesta 
empresa perquè els diners que vostès gestionen, no són seus, són els diners de tots els contribuents 
via impostos. I crec que a ningú li agradaria subvencionar un projecte que és del tot deficitari. Fet ja 
denunciat pel nostre grup al Ple del passat mes de juny.
Han pensat què passarà transcorreguts els 4 anys de contracte, que això serà el 2015, després 
d'haver-nos gastat 105.000 euros, com ajuda o subvenció? Continuarem amb la mateixa empresa o es 
contractarà una nova i amb noves subvencions?
Cal recordar-los que ja en el passat Ple de l'estat de la ciutat, els vàrem dir que això no podia 
funcionar i malauradament fins ara no ens hem equivocat; de ben segur que el proper any en tornarem 
a parlar. 

I ja per anar acabant, si fem un resum, trobem a faltar:
Més participació dels partits de l 'oposició mitjançant la reformulació del ROM.
Instal�lació de lavabos públics en alguns parcs de la ciutat , previ estudi.
Millora de la mobilitat del vianants a la ciutat , eliminant les barreres arquitectòniques.
Millorar les entrades a la ciutat (Palou, Francesc Ribes).
Més protecció a les persones dependents.
Millorar la neteja de la ciutat, en carrers i façanes de tots els barris per igual .
Permetre a la ciutadana participar en els projectes de la ciutat , com per exemple els pressupostos.
Millorar el manteniment de les places públiques i carrers .
Col�locar la protecció al escocells per evitar caigudes .
Prioritzar a l'hora de gastar els diners.
Més rigorositat quant a la confecció dels pressupostos.
I per últim, ens agradaria escoltar menys paraules i més fets. 

Com es pot veure, la majoria dels temes expressats ja han estat tractats amb anterioritat, per això 
entenem que aquest Ple Extraordinari és innecessari.



No obstant, abans d'acabar, com que el senyor Alcalde aprofita qualsevol ocasió per dir que tots els 
problemes són deguts a la gestió que està portant a terme el PP, com per exemple , en el cas de la 
cultura, amb la pujada de l'IVA, pretext que vostè utilitza sistemàticament en els seus parlaments, 
deixi'm que jo també els hi digui alguna cosa.
A vostès no els agrada que apugin l'IVA, com ha dit abans, i a nosaltres tampoc, però és una de les 
tantes mesures que s'han hagut d'adoptar degut a la mala gestió del partit del PSOE, el seu partit.
Gràcies. 

Alcalde president:
El senyor Àlex Sastre, per Convergència i Unió, endavant

Senyor Àlex Sastre:
Moltes gràcies Alcalde. Bona nit a tothom, en primer lloc, i en nom del grup municipal de 
Convergència i Unió, m’agradaria donar les gràcies per la seva presència a tots els ciutadans que avui 
s’han acostat fins aquesta Sala de Plens per sentir com els seus representants fem una valoració de 
l’estat de la ciutat. Per a tots ells, i aquells que ens seguiran en dies posteriors pels mitjans de 
comunicació d’abast local i comarcal, i sobretot per dignificar el noble exercici de la política, tan 
devaluat en els temps que corren, penso que hem de fer un esforç per plantejar aquest debat de forma 
edificant, constructiva i en positiu, defugint la demagògia i els enfrontaments partidistes. 

Novament som en un ple extraordinari sobre l’Estat de la ciutat, i fa tot just 3 mesos que hem creuat 
l’equador d’aquesta legislatura. Des del grup de Convergència i Unió, malgrat ser (com diria en Toni 
Soler i la seva tropa) a la minoria absoluta de la ciutat, en contraposició amb la seva majoria absoluta, 
volem posar l’accent de la nostra intervenció en identificar aquelles coses que no funcionen prou bé i 
buscar propostes de millora.

M'agradaria lloar de forma mes extensiva els punts forts de la ciutat , però el meu temps és més limitat. 
Fent aquest exercici d’anàlisi de la ciutat a traç gruixut, i en aquest punt penso que tots hi hem fet un 
èmfasi especial, cal parlar de com la greu situació econòmica està colpejant els ciutadans de 
Granollers. Novament tornem a tenir unes dades d’atur esfereïdores. La ciutat registrava, ja ho ha dit 
l'Alcalde, i a més aquest any la xifra coincideix amb exactitud, 5.886 aturats al tancar el mes d’agost, 
més fins i tot que l’any passat per aquestes dates, quan ja lamentàvem la duresa de la situació. Si bé 
es cert que l’atur ha disminuït consecutivament els darrers 4 mesos abans de repuntar aquest mes 
d’agost, no és menys cert que les afiliacions al règim de la Seguretat Social també han disminuït en 
els darrers temps. Per tant, estem perdent alguna cosa –alguna cosa molt important- pel camí. Des del 
2008 aquesta ciutat ha disminuït en 1000 els seus habitants, i aquesta també és una xifrà significativa. 

Com també són significatives les dades que en els darrers mesos ens informen que a Granollers hi ha 
a la vora de 100 naus buides repartides pels seus polígons i que tenim prop de 800 locals comercials 
buits a Granollers. Per una ciutat amb un important teixit industrial i amb una tradició comercial com la 
nostra, aquestes dades són realment preocupants. Calen mesures per dinamitzar aquests sectors.

Per tant, com a persona amb una certa formació científica, diria que no podem afirmar des d’una base 
numèrica que ens n’estiguem sortint. Lamento dir-ho així, però no és la nostra responsabilitat el fer 
volar coloms o crear falses expectatives. La tasca de la política no és dir allò que la gent més desitja 
sentir, sinó crear les bases per tal que cadascú pugui desenvolupar les seves expectatives personals 
en un marc de llibertat i de prosperitat. En aquest sentit, com a responsables polítics, ens cal fer una 
autocrítica profunda. Malgrat que l’administració no ha, ni pot resoldre-ho tot, avui dia s’està veient 
superada per la duresa de les circumstàncies i pel dinamisme de la societat. La política ha de 
reinventar-se i agilitzar-se per poder donar respostes en el món modern. Un exemple ben clar, i 
sempre poso el mateix, és el de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que estan arribant àgilment, i 
amb determinació allà on l’administració veu més complicat arribar. És en aquest camp, el de posar 
solucions a la crisi econòmica on, fins i tot, o més ben dit, sobretot, des d’aquest consistori pensem 
que podríem fer més coses, o potser més i millor de les que ja s’estan fent. 



Com a emblema de la lluita de la ciutat contra aquesta crisi econòmica podríem prendre el Pla de Xoc. 
Enguany, la segona edició d’aquest Pla que té com a missió tapar les vies d’aigua que la situació 
econòmica està fent al casc del benestar dels nostres conciutadans però que des del primer moment, 
des del grup de CiU hem defensat que hauria de proveir de més bombes per desaiguar aquest 
percentatge d’atur que ara mateix ens inunda. Moltes de les mesures que proposàvem per incorporar 
en aquest Pla no han estat ateses per l’equip de govern, pel que sembla, la resta de Grups també s'ha 
queixat d'un aspecte similar. Mesures com la simplificació dels tràmits per iniciar activitats 
econòmiques a la ciutat, ajuts per als petits empresaris que contractin persones amb contractes d’una 
mínima durada.

Malgrat això, des del nostre grup hem donat suport als dos Plans de Xoc que ha impulsat aquest equip 
de govern, tot i que hem de recordar que nosaltres havíem demanat una iniciativa d’aquest tipus, amb 
anterioritat. Hem pensat que la prioritat era arribar a un consens, que la gent ens demana als polítics 
que deixem a banda confrontacions partidistes i ens posem d’acord sobretot en aquells temes que són 
més transcendentals. I així ho hem fet. 

En aquesta línia de propostes és on, sobre el paper, hi encaixa Can Muntanyola. Dinamització de les 
petites i mitjanes empreses, essencialment d’aquelles que comencen, i que són les que han d’assortir 
el mercat laboral de nous llocs de treball. Tot i això, seguim, des d'aquest Grup, sent molt escèptics 
respecte als resultats que ofereix aquest equipament. Ja vam manifestar el nostre disgust per 
l’empetitiment inicial del projecte, i malgrat l’equip de govern encapçalat per aquest Alcalde pugui fer 
molta propaganda de l'equipament i de les seves activitats, al parer de molts emprenedors que han 
utilitzat els seus serveis, els resultats no són prou satisfactoris encara. No volem que Can Muntanyola 
sigui un altre gran equipament infrautilitzat. Cal un nou impuls de la seva gestió, perquè no podem 
deixar perdre aquesta bona oportunitat que tenim com a ciutat. 

En general, des del nostre Grup pensem que a Granollers hi ha un excés de pressió fiscal. Per fer 
algunes referències, el més que excessiu preu per les terrasses dels bars i restaurants que hem 
plantejat tantes vegades sense èxit. Pels hostalers de la nostra ciutat aquest és un problema greu. 
Una altre exemple és la tarifa de les zones blaves a les quals després m’hi referiré més abastament. I 
un darrer punt és el de l’IBI. Vostès neguen haver-lo augmentat, i estrictament és cert, com a mínim no 
més d’allò que ha fet l’Estat espanyol. Però més sigil�losament, aquest Ajuntament s’ha acollit, a 
instàncies del Ministeri d’Hisenda, a una actualització dels valors cadastrals dels béns immobles 
urbans, que majoritàriament s’incrementarà i que de facto suposarà que una gran part del parc 
immobiliari es veurà afectat a l’hora de pagar més impostos.

Sense sortir d' aquest àmbit econòmic, és inevitable parlar de la situació financera d’aquest 
Ajuntament. Malgrat compartir amb l'Alcalde la idea global que aquesta corporació no és ni de bon tros 
de les que es troba en una situació més crítica, tampoc volem entrar a debatre xifres concretes ja que 
aquesta seria una qüestió que més aviat pertocaria al debat dels pressupostos i de les ordenances 
fiscals. I de tota manera, el seu és un equip de govern que té molt clar que els números, si els torturen, 
poden dir el que vulguem, i per tant penso que podríem caure en un debat estèril. 

Allò realment preocupant de les finances d’aquest Ajuntament recau en les societats municipals. A 
Granollers Audiovisual, en el ple d’abril es va acordar la darrera adscripció comptable i cessió de béns 
de domini públic del CTUG, cessió que certament queda sustentada per l’informe d’intervenció i se 
suporta amb criteris normatius. Dit això, hem de reflectir un cop més que Intervenció els hi va proposar 
unes correccions necessàries en la valoració efectuada d’acord amb la despesa real executada. A 
data d’avui això no s’ ha portat a terme, la qual cosa posa de manifest una certa manca de rigor 
aplicada en la valoració dels equipaments adscrits a la societat municipal. Ficció comptable per 
maquillar els balanços que potser estarien, si no fos per l’adscripció comentada, en situació de 
dissolució patrimonial. És una societat que està donant pèrdues reiterades l’ any 2011 i l'any 2012, per 
tant ens cal millorar l’eficiència, fer cas als Informes d’Intervenció i evidentment millorar la gestió de 
Granollers Audiovisual, perquè no s’entendria que aboquem recursos a aquesta Societat Municipal 
quan limitem les partides pressupostàries del Pla de Xoc. 

Em centraré més especialment en Granollers Promocions, societat a la que penso que s’hauria de 
dedicar fins i tot un capítol especial en aquest Ple. Les pèrdues de la companyia del 2012 ascendeixen 
a 2.900.000 euros de les que la pèrdua de valor de la Bòbila que es comptabilitzen al propi  2012 és de 
2.449.058,23 euros. Ja vàrem tenir ocasió de comentar en la Junta General que no és creïble que en 
un sol any hi hagi un deteriorament tant important, quan l’adquisició es va produir l’ any 2008. Parlaré 



d’aquest terreny més tard.
 
Vostès defensaven la continuïtat de Granollers Promocions, per la qual cosa van adoptar l’ampliació 
de capital el 20 de Desembre de 2011 per import de 4 milions d’€. Al nostre entendre van prendre una 
decisió equivocada, amb un endeutament assumit per part de l’Ajuntament mitjançant els avals 
corresponents, quan no hi havia Pla de viabilitat que suportés la continuïtat de Granollers Promocions .
 
L’Informe d’intervenció, en aquest sentit és irrefutable: s’ha de dissoldre la societat. Però en una 
manca de transparència han menystingut als Grups sense informar degudament de la mateixa. I 
sense haver tingut en compte uns passius (major endeutament): el deute de la bonificació de l’ITP 
(Impost de transmissions patrimonials), relatiu a la compra del terreny de la Bòvila, i els corresponents 
IVA relatius a la inversió efectuada al pàrquing de Can Comas.

Per tots aquests motius, que no són precisament recents, és pel que ja fa dos anys que els hem 
demanat, sinó és que en fa més, els hem demanat que dissolguessin Granollers Promocions i que 
aquesta societat revertís en l’Ajuntament. Aquesta proposta ha estat rotundament desatesa per l’equip 
de govern cada vegada que s’ha plantejat des d’aquest Grup de Convergència i Unió. La nostra 
conclusió era que, pel motiu que sigui, a l’equip de govern li interessava mantenir aquesta societat 
municipal. Per tant ens va resultar totalment sorprenent que, un bon dia, se’ns anuncia la dissolució de 
Granollers Promocions. Amb presses. D’avui per demà. En aquest moment el nostre grup el que 
demanava és que aquesta dissolució, tan reclamada per part nostre, es fes amb llum i taquígrafs, 
especialment tenint en consideració la delicada situació dels comptes, i no com si se’ns cremés 
alguna cosa. I l’equip de govern es fa enrere, sense donar més explicacions. 

I de sobte, un mes més tard, en la Junta General on s’havien d’aprovar els comptes anuals, es torna a 
plantejar aquesta dissolució, sense haver-ne parlat ni una sola vegada després del primer intent. En 
aquesta junta general em van venir al cap les paraules que aquest Alcalde ha repetit en reiterades 
ocasions “ja hi haurà ocasió per parlar de qüestions relacionades amb els Comptes Anuals de les 
Societats Municipals”. Doncs bé, en la darrera junta la sensació que va donar és que aquest punt es 
volia passar molt ràpid juntament amb el de la dissolució. No s’han d’incomodar: els ciutadans ens 
reclamen transparència i bona gestió, i vostès sembla que continuen funcionant amb certs 
automatismes al respecte.

El cas és que no sabem si és pels dubtes que va plantejar aquest grup en la presentació dels comptes 
i pel nostre vot contrari als mateixos, però el punt de la dissolució es va retirar de l’ordre del dia sobre 
la marxa i encara no sabem per què. Sabem que els calien suports d’altres grups per tirar endavant 
aquesta mesura, i devien suposar que no comptarien amb el nostre. Error. Ho haurien pogut saber si 
haguessin parlat abans amb aquest grup. De vegades el mal vici de viure en la majoria absoluta i no 
comptar amb la participació de l’oposició pot portar a aquests malentesos. Els ho aclarim ara i aquí: 
Granollers Promocions s’ha de dissoldre, però s’ha de dissoldre amb transparència. La ciutat ja hi ha 
perdut prou diners per la mala gestió d’aquesta societat municipal. Allà ens hi trobaran, malgrat que el 
seu grau d’improvisació al respecte no ens permet saber què faran al final . Veurem.

Disculpeu. En aquest moment de la meva intervenció m’agradaria tractar un tema que segur que serà 
aspre en aquest ple. Fa ja més de dos mesos, el nostre grup denunciava, o més concretament feia 
notar uns fets si més no, de moment inexplicables. Repassant la trajectòria de Granollers Promocions 
per cercar la font de les seves quantioses pèrdues, aquest grup va poder constatar, amb certa 
perplexitat, un fet que havia passat gairebé desapercebut, tant, que ens havíem de remuntar a la 
legislatura anterior. Una acta d'una reunió sigil�losa, d’una reunió del consell d’administració de la 
societat municipal, a data de 24 de juliol de 2008. Una reunió que no complia el quòrum que es 
requereix i on es van realitzar dues de les compres més costoses de Granollers Promocions : el Centre 
Cultural i un terreny a la Bòbila, per un total de més de 5 milions d’euros. L’any passat vostès es van 
ofendre molt quan jo els vaig, quan els va dir aquest Grup, que l’urbanisme de Granollers és gris i 
socialista. Van al�legar que l’urbanisme no és socialista, gris tampoc, van dir, i que no era socialista, 
que era un urbanisme de tots. Quan es fan reunions amb decisions tan transcendents en matèria 
urbanística com poden ser aquestes compres, a les darreries del mes de juliol amb l'absència de 
representants de Grups Municipals, un es pregunta si realment podem atribuir l’urbanisme més enllà 
de l’equip de govern.

Doncs bé, aquesta compra del terreny de la Bòbila es va dur a terme per un preu de 3,2 milions 
d’euros. I dic preu, i no valor, perquè no es va aportar en aquell moment cap document de pes que 



justifiqués pagar aquesta quantitat. Tampoc es van aportar estudis de mercat ni altres ofertes a la 
zona. Per contrastar-ho, des d’aquest grup s’ha encarregat una taxació per conèixer el valor real 
d’aquest terreny l’any 2008, no ara, ara ja sabem que està devaluadíssim, i no arribava a un milió 
d’euros. Aquest terreny, per tant, es va comprar per un preu desmesurat i fora de mercat. Es va 
generar un sobrecost, de més de 2 milions d’euros, sortits dels impostos dels ciutadans, ja que cal 
recordar que el capital d’aquesta societat és íntegrament públic, i que encara no s’ha explicat per part 
de l’equip de govern a què es deuen. Potser avui obtenim alguna resposta o alguna explicació factible .

Seguim endavant. La mateixa manca de participació i diàleg que amb Granollers Promocions és la 
que ens hem trobat en una altra actuació important de la legislatura, ja hi han fet referència altres 
Grups Municipals, com és la reforma del Carrer Girona. Ja en vam parlar l’any passat, i tampoc vull 
entrar a repetir el debat. Des d’aleshores, aquest grup s’ha pres la molèstia, perquè per això ens van 
escollir els ciutadans, d’analitzar el projecte que vostès ens van presentar com una cosa pràcticament 
feta, de trobar els seus punts febles i de plantejar millores basant-nos en estudis d’experts en 
mobilitat, per presentar-les a l’equip de govern i poder ser incorporades. A nosaltres ens sembla que 
aquesta és una pràctica prou constructiva des de la minoria, i davant d’això la resposta que ens vam 
trobar va ser un “no” a la majoria de les propostes, i un article a la premsa, sorprenen per part del 
regidor d’Obres i Serveis criticant la nostra manera de fer. Per treballar-nos el tema i fer una proposta 
en positiu, no està gens malament el mastegot. Suposo que vostès devien esperar l’oposició del no, 
del xoc frontal i l’immobilisme, i potser algunes propostes doncs entenem que poden arribar a 
descol�locar.

La mateixa manca de participació que ens hem trobat quan hem demanat ser presents a la comissió 
de seguiment sobre el pla d’acció de suport als afectats pels desnonaments hipotecaris. O la mateixa 
manca de participació que ens hem trobat quan hem volgut donar un cop de mà en matèria de 
civisme. Granollers té un problema en aquest sentit. Fa un temps es focalitzava al carrer Santa 
Elisabet i ara té el seu epicentre a la plaça de l’església. Veïns i botiguers han fet públiques les seves 
queixes sobre algunes actituds. Lluny de voler-ne fer un assumpte de confrontació política, des de CiU 
ens hem volgut posar al costat de l’Ajuntament per resoldre un problema que és de tots, i vam 
demanar que es creés una taula de participació amb botiguers, veïns, policia local, serveis socials 
(perquè molts dels joves implicats poden estar en risc d’exclusió) i que hi poguessin ser els grups de 
l’oposició, que també tenen idees al respecte. La resposta va ser que no, novament. Per cert, 
aprofitem per demanar-los una campanya de civisme a la ciutat. És moment de fer pedagogia, 
sobretot sent ciutat educadora i aquest és un terreny on cal fer-ne, i molta. D'aquesta manera poden 
evitar conflictes futurs.

Els ho reitero: tenen tota la legitimitat per governar aquesta ciutat sols. Tenen tot el dret polític, perquè 
així els ho han atorgat les urnes, per deixar la participació dels Grups de la minoria reduïda a la 
mínima expressió. Però si us plau, no ens vulguin fer creure que la participació és un valor troncal de 
les seves majories absolutes. Fa molts mesos que hi ha un compromís per reformar el ROM per part 
d’aquest Alcalde i no hi ha hagut cap moviment al respecte. Tampoc cal fer un pla de paisatge de la 
ciutat, que no sabem ben bé en què cristal�litzarà, per dissimular. No cal, de debò.

Un altre retret que els hem fet des d’aquest Grup Municipal és el de la manca de previsió, o dit d’una 
altra manera: aquest govern tendeix massa a la improvisació en temes força importants de ciutat. Ja 
els ho dèiem l’any passat, torno a repetir, amb la reforma del carrer Girona. Aquesta estava plantejada 
per ser executada posteriorment al cobriment de la via del tren i al trasllat del camp de futbol del carrer 
Girona. Finalment s’ha hagut de passar per davant de tot això, malgrat els riscos que tenim a nivell de 
mobilitat si fem una cosa sense fer les altres dues, per una qüestió de pressa. Per cert, un any més i 
no sabem res més del cobriment de la via del tren. Moltes fotos, moltes reunions a Madrid amb 
governs amics, molts comunicats de premsa a pocs dies de les eleccions municipals, però a l’hora de 
la veritat, res de res. I no es podrà dir que nosaltres ja els vam avisar, fa ja uns quants anys, que tal 
com estava plantejada no es podria executar. En fi, suposo que fins l’abril-maig de 2015 no en 
tornarem a parlar, d’aquest cobriment. 

Torno a les obres del carrer Girona, que han generat una modificació de les places de zona blava que 
ja vam analitzar en el seu moment. Hi ha diversos aspectes d’aquestes zones blaves que indiquen 
clarament que sota el pretext d’afavorir la mobilitat a vegades s’hi amaga una voluntat de gravar 
excessivament el trànsit de vehicles privats a la ciutat sense una alternativa sòlida. Tenim una tarifa 
molt cara, en primer lloc, i un encariment general (per una qüestió de canvi de zona, hi ha una 
exigència d'anotar la matrícula en el tiquet de l'aparcament, i a més a més, l’agost es continuï pagant, 



tot això són uns clars indicadors d'aquest fet. No som un grup que estigui sistemàticament en contra 
de la zona blava, però, perquè se’ns entengui: les zones blaves són necessàries però pensem que se 
n’ha de disminuir el preu i flexibilitzar-ne les franges de pagament, en especial a aquells llocs que no 
són tan cèntrics. 

En aquest mateix ordre de coses, i també per sorpresa, perquè només s’hi feia referència de passada 
en el pla de mobilitat, s’ha implementat al carrer Girona, la zona verda, amb gratuïtat pels veïns i 
comerciants. Ja els ho vam proposar aleshores i ara ho tornem a fer: si la voluntat és la mobilitat i no 
una altra, donem per suposat que en poc temps aquesta zona verda estarà implantada a tots aquells 
carrers de la ciutat on ara hi ha només zona blava, transformant algunes places d’una modalitat de 
pagament a l’altra, perquè els veïns en puguin gaudir de forma gratuïta. El que sí que també els 
demanem és que aquesta implementació es faci seguint un ritme preestablert i no amb la seva, 
permetin-me l’oxímoron, rutinària improvisació.

Podríem seguir repassant aspectes de la ciutat hores i hores, com per exemple el funcionament dels 
equipaments culturals. Fa un any advertíem en aquest mateix Ple del risc de cessar la directora del 
Museu de Granollers i deixar-lo sense un lideratge definit. Un any més tard, repassant la crua xifra 
dels visitants en aquest museu, que facilita la Generalitat de Catalunya, ens trobem que l’any 2011 
vorejava els 24.000 i el passat 2012 no arribava als 12.000. Fins i tot suposo que hi deu haver algun 
error de comptatge perquè si no és per preocupar-se. O la discutible assistència a la NAU B1, i sense 
voler tornar a explicar que el problema no és la filosofia de l’equipament, sinó la seva dimensió i la 
oportunitat de la despesa, possiblement excessiva, en aquests moments tan difícils. Tot per arribar a 
aforaments sovint molt minsos.

Si em permeten faré una broma, al final haurem de repartir els dorsals de la Mitja a Roca Umbert, la 
samarreta al Museu i l’ampolla d’aigua a la Tela per tal de maquillar aquests nombres de visitants .

En fi, espero que amb el torn del portaveu socialista i amb el primer i únic torn de resposta de l’alcalde 
trobem respostes a aquelles qüestions plantejades i fins i tot una mica d’autocrítica. Que no deixa de 
ser el primer pas per millorar i en aquesta ciutat , no ens aniria gens malament.

Moltes gràcies.

Alcalde president:
El senyor Jordi Terrades, pel Grup Municipal Socialista, endavant,

Senyor Terrades:
M'han inundat de paperets. Deia en Pep Mur que aquest no és el Ple de les meravelles, estic 
absolutament d'acord amb aquesta definició perquè seguim vivint hores greus a Granollers, també en 
el nostre país. Portem ja cinc anys de gravíssima crisi econòmica, que s'ha emportat per endavant la 
il�lusió de moltes persones, dels seus projectes vitals, que poden tenir múltiples expressions i 
definicions. Gent, persones, que s'ho estan passant molt malament a la nostra ciutat, persones que 
han hagut de marxar del nostre país per poder treballar, i per poder desenvolupar també el seu 
projecte vital.

Crisi econòmica que en els nostres països ha torpedinat de manera brutal l'Estat del Benestar. De fet 
aquesta minva, aquesta eliminació de l'Estat del Benestar, s'està produint per la tossuderia dels partits 
conservadors de la Unió Europea que, dia sí i dia també, ens apliquen polítiques d'austeritat, que avui 
afecten de manera molt especial a les classes populars, a les classes mitjanes, del conjunt de la Unió 
Europea i en especial dels ciutadans i de les ciutadanes dels països del sud .

Avui a Granollers ja hi ha més aturats, avui a Granollers tenim menys empreses, avui a Granollers 
tenim menys comerços. Hem vist com el salari de la majoria minvava , observem amb preocupació que 
avui ja se’ns anuncia també una baixada de les pensions, i veiem com en nom de les polítiques 
d'austeritat els governs d'Espanya i Catalunya retallen sobretot en educació, en sanitat, en polítiques 



socials més d'un 28% en els darrers dos anys. Per cert en el nostre país, a Catalunya, d'amagatotis, 
sense debat públic, perquè vostès saben que els Pressupostos del 2013 no s'han portat a debat en el 
Parlament de Catalunya. Retallades que afecten també als granollerins i granollerines .

Al encetar i afrontar aquest mandat, sabíem que les coses no serien fàcils, però el compromís del 
Grup Socialista, ho vam anunciar en el debat d'investidura de l'alcalde Mayoral, era un compromís 
amb la igualtat d'oportunitats, per les famílies de Granollers, per les empreses de Granollers. Era un 
compromís pel treball social, per la cohesió social, i també per les noves oportunitats econòmiques 
que es tradueixen en ocupabilitat, que és un dels problemes que avui tenim a la nostra societat, que 
tenim també a Granollers. Dos anys de govern que des del meu punt de vista s'han traduït en enfortir 
el serveis públics que preserven la cohesió territorial i la cohesió social a la nostra ciutat. Arribant 
també allà on el govern d'Espanya i també el de Catalunya han deixat d'arribar.

Els models de convivència, d’igualtat, de millora de qualitat, es fan sobre la base de programes, de 
voluntats també, també d'una ciutat de persones compromeses, però per tirar endavant es necessiten 
també recursos, recursos econòmics que aquesta administració ha estat capaç de generar i el que es 
més important, d’estalviar. Els ha generat perquè el que ha fet és estalviar en temps d'expansió 
econòmica. No es tracta en aquest debat d'analitzar les causes d'aquesta situació, hi ha altres debats, 
la setmana que ve tenim la oportunitat de fer-ne un, i el mes d'octubre, quan es discuteixin els 
pressupostos, en tenim dos més. Però jo crec que els estàndards de qualitat de vida a Granollers han 
millorat de manera, o crec jo, o creu el Grup Municipal Socialista que ha tingut responsabilitats de 
govern importants en aquesta etapa, ha millorat en les darreres dues dècades. Sobre la base d'un 
Ajuntament auster, despesa corrent allà on s’havia d'aplicar, despesa correcta també a on s’havia 
d'aplicar, ho deia l'Alcalde, sense estirar el braç més que la màniga, i atenent a les necessitats que els 
ciutadans i les ciutadanes expressaven en cada moment. I sobretot transparència en la despesa 
pública, en això m'hi referiré al final de la meva intervenció.

Jo sóc dels que opino, de fet és la opinió del Grup Socialista, que l'enyorança, que el record, no 
ajuden per governar el present, i sobretot per governar el futur. Els ciutadans i les ciutadanes, els 
granollerins i les granollerines, ens van fer confiança a l'alcalde Mayoral i al seu equip per governar el 
avui, governar el avui, el que alguns en diuen el mentrestant, i sobretot per dibuixar les línies de futur. 
El Grup Socialista que té en aquest moments la responsabilitat de governar la ciutat, l'Ajuntament de 
Granollers, no vol renunciar de fet, de fet no renunciem a contribuir des de la nostra ciutat, de la nostra 
modesta aportació, a construir un projecte que a Catalunya, a Espanya, a la Unió Europea, posi en 
valor als ciutadans i les ciutadanes, els serveis públics, l'Estat del Benestar, i els sectors més 
dinàmics de la economia que ajuden a generar riquesa, a distribuir-la, per mantenir aquest Estat del 
Benestar. I com hi podem contribuir, des d'una ciutat com la nostra, com hi podem contribuir perquè 
Granollers segueixi sent el que jo crec que encara és, una ciutat viva, una ciutat que segueix bategant, 
una ciutat que està compromesa amb la igualtat d’oportunitats, una ciutat atractiva.

Lo primer que nosaltres creiem que hem de fer, ho ha definit molt bé l'Alcalde amb la seva primera 
exposició, es definir estratègies per reactivar la economia local i territorial del nostre entorn. I faig 
servir aquest dos mots, la economia local i la territorial, perquè avui ja sabem que no ens en sortirem 
només pensant en termes estrictament granollerins. L'Alcalde n'ha parlat, la millora dels polígons 
industrials de la nostra ciutat, però que va més enllà dels polígons industrials de la nostra ciutat. Fent 
que? per exemple, desplegant la fibra òptica i les noves tecnologies de la comunicació. Això és 
essencial si volem que les empreses que estan ubicades a la nostra ciutat i aquelles que volem que es 
vinguin a ubicar a la nostra ciutat, siguin competitives, i per això necessitem que els nostres polígons 
es renovin constantment, a cavall d'això, tirant endavant projectes del que s'ha anomenat ciutat 
intel�ligent.

Els serveis públics que avui prestem, igual que fa cinc anys enrere érem incapaços d'imaginar el que 
podia passar amb les comunicacions, doncs això, ens passarà el mateix amb la prestació dels serveis 
públics. L'aplicació de la tecnologia per la millora de les condicions de vida dels nostres conciutadans 
estarà a l'ordre del dia i aquesta ciutat no pot quedar enrere. I estem preparant programes, i hi ha un 
grup de reflexió intern a dintre de l'Ajuntament per tal que Granollers també sigui una ciutat intel�ligent, 
és a dir, l'aplicació de la tecnologia per a millorar les condicions de vida dels nostres conciutadans i 
també facilitar el fet que les nostres empreses siguin més competitives .

Avui hem aprovat, en aquest mandat hem aprovat, un nou polígon a tocar del Circuit perquè quan les 
condicions millorin doncs podem desplegar-hi també activitat econòmica. L'Alcalde ens en parlava, 



aquest matí jo mateix he informat als membres de l'Àrea Territorial, de com s'estan desenvolupant els 
primers treballs del Pla Director del Circuit, que és una suma de voluntats que donarà resultats 
positius perquè aquest és el compromís de totes les administracions que hi estem treballant. A finals 
del 2014, en termes d'aprovacions, en termes de començar a albirar nova activitat econòmica en 
aquest entorns, no només en termes de lleure, que també, sinó de programació d'aquestes 400 
hectàrees al servei de  noves activitats i de serveis induïts ara sí dins de la ciutat .

Haurem de reflexionar al paper que haurà de tenir en el futur el comerç a Granollers , reflexió sobre els 
hàbits de consum, i reflexió també del perquè alguns comerços a la nostra ciutat tanquen, tanquen en 
el sentit que al cap d'uns mesos o d'unes setmanes obren en forma de model de franquícia, que 
aquesta és una reflexió que haurem de fer.

Escolti'm, hem parlat de les zones blaves i de les zones verdes, no? Nosaltres creiem que la política 
que estem fent respecte a aquests temes és la correcta, facilitem la rotació de vehicles, i fem dues 
coses més, pacifiquem el trànsit de la ciutat. No sé si alguns de vostès se’n recorden quan  a 
Granollers, no fa tant temps d'això, eh, no teníem zones blaves, i els dissabtes a la tarda era com allò 
de les pel�lícules dels indis i els americans, no?, que es quedaven les caravanes al mig i els indis que 
donaven voltes, això és el que passava a Granollers, amb els cotxes donant voltes intentant trobar 
aparcament. Això anava en contra de les polítiques de sostenibilitat i de millora de la qualitat de l'aire, 
per exemple, i de la salut dels ciutadans, tampoc fa tant temps en aquesta sala de plens jo escoltava 
meravellat al regidor, després van estar vostès quatre anys que no estaven en aquest hemicicle. El 
senyor Vernet defensava amb una vehemència les àrees verdes, que m'estranya que ara vostès hagin 
canviat d'opinió respecte a les zones d'aparcament blau i verd a la nostra ciutat.

En parlava l'Alcalde, des del punt de vista de les estratègies, també de reactivar la economia de 
Granollers, que és la concertació, la concertació de ciutats, la concertació de ciutats amb el seu 
govern. Això respon a quan estem participant, aquesta voluntat respon a quan estem participant a l'eix 
de la B-30, i de la C-17, torno a repetir, estratègies compartides. L'Alcalde ens parlava dels treballs 
preliminars que ens han de portar a la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística municipal, que jo crec 
que haurem d'abordar, que haurem d'abordar igual que vam fer en l'aprovació de l'actual Pla 
d'Ordenació Urbanística municipal, amb un procés de participació, aquí tothom parla de participació i 
després no se’n recorda ningú que l'any 2002 vam obrir els debats de l'avanç de Pla, un procés 
participatiu, en que van participar-hi doncs aquells ciutadans que van voler, els més dinàmics, els que 
van voler expressar la seva opinió però també grups de treball que es van elegir aleatòriament de les 
que formaven part del padró municipal i que van poder participar en la definició de com voldrien la 
ciutat del futur. I que després l'equip que se li va encarregar la redacció del pla d 'ordenació urbanística 
municipal va recollir evidentment i efectivament aquestes propostes ciutadanes que s'havien plantejat, 
això ho haurem d'enfocar de la mateixa manera, estem a, no sé exactament a quant, a 18, 19, 20 
mesos de les eleccions municipals del  2015.

El que es tracta de fer ara, és encetar aquesta reflexió, al voltant del Urbanisme de la nostra ciutat, 
perquè aquell govern que surti de les eleccions municipals del 2015 pugui abordar des del inici aquest 
debat, no aquest debat, les aprovacions corresponents en aquest debat. Què creiem nosaltres que 
hem de revisar? i què hem d'analitzar? Doncs les actuals àrees residencials , si en teníem prou o no, la 
meva opinió és que sí. Hem de revisar el paper de les àrees econòmiques i hem de revisar també el 
paper de les àrees de transformació, i posar-nos d'acord en quines són aquestes àrees de 
transformació. Tenim una oportunitat en aquesta ciutat, hi ha poques oportunitats a la regió 
metropolitana de Barcelona, jo diria a Catalunya, amb alguna part del territori tant ben ubicat des del 
punt de vista de la seva accessibilitat en transport públic, m'estic referint a la Bòbila, que la deixo per 
la part final de la meva intervenció i aquesta és un àrea que probablement en haurem de parlar perquè 
és un àrea claríssima de transformació, segurament també amb voluntat econòmica, una part d'ella, i 
aquí l'Ajuntament hi té, hi tenia i hi té, doncs, sol que ja els hi vam anunciar, que ja els hi vam dir, amb 
altres debats que s'han produït al voltant d'aquest tema que nosaltres no pensàvem renunciar-hi.

Acció política que també està clarament adreçada a estar al costat dels ciutadans i les ciutadanes que 
reben més durament la crisi, n'hem parlat abastament, no només avui, en anteriors Plens, no? Plans 
de Xoc per atendre situacions complicades i molt complexes. Més recursos per tenir més dotació 
econòmica per les beques de material i menjador escolar, per arribar allà  on abans arribàvem  altres 
administracions i ara no hi arribem perquè han retallat les partides pressupostaries. Escolti, aquesta 
és una prioritat i nosaltres hi hem posat més recursos, Plans de Xoc amb l'acord de tots els Grups 
Municipals, Programes i Plans d'Ocupacions que han permès la contractació, ho deia l'Alcalde, de 



més d'un centenar de persones que estaven en una situació d'atur de llarga durada, deixi'm dir-los 
dues coses. Quan una persona està en aquesta situació, entra en una situació, fins i tot, moltes 
persones, de menys valoració personal. I aquesta administració ha d'intentar donar-hi resposta, i 100 
persones, escolti, no soluciona el problema, eh, 5.800 aturats a Granollers, pràcticament la meitat ja 
sense prestacions, clar. La meva perplexitat és la supressió d'ajudes en aquest terreny dels Governs 
que tenen més responsabilitat que els Ajuntaments, estic parlant del Govern d'Espanya i estic parlant 
del Govern de Catalunya, no? I aquestes són les nostres prioritats, l'aplicació de recursos en aquestes 
partides, mentre seguim transitant per aquesta crisi que sembla que no tingui allò ... final,no?

Per cert, cap disminució en els programes d'atenció a la gent gran de Granollers, m'ha sorprès molt la 
intervenció dels senyor Fermín Gutiérrez quan ens reclamava que no suprimíssim el Servei de 
Teleassistència, nosaltres ja no ho pensàvem fer, però el seu govern, el govern d'Espanya ha eliminat 
d'una tacada els 300 milions d'euros que aixoplugàvem tots aquests programes a nivell de l'Estat. O 
sigui que, aquests exemple se'l podia haver estalviat, eh, aquest exemple se'l podia haver estalviat, en 
tot cas el que han de fer els governs és predicar amb l'exemple,no?, I en aquest cas vostès no han 
predicat amb l'exemple.

Ara, també, polítiques actives, no només són polítiques per posar “parches” a la situació, no? 
polítiques actives per fer de Granollers una ciutat atractiva també, que passa per mantenir una ciutat 
endreçada, per mantenir la qualitat de l'espai públic, dels serveis, dels equipaments, invertir en la 
qualitat, en el manteniment també, genera ocupabilitat.

I el que és més important fa que la ciutat sigui més amable, sigui més pròxima, les obres del carrer 
Girona obeeixen a aquesta realitat, i aquí el regidor d'Obres, el senyor Albert Camp, els hi podria 
explicar. Bé, ho explica cada setmana a la Comissió Territorial, com evolucionen les obres, però jo el 
veig cada divendres, em sembla que és, al voltant de la una de la tarda, que cada quinze dies, es 
reuneix amb els veïns i les veïnes que han decidit formar la Comissió de seguiment d'aquesta obra, i 
s'atenen tots els suggeriments. S'han fet explicacions públiques d'aquest projecte, perquè no els hi 
càpiga cap dubta a ningú.

El que la nostra prioritat no és el cotxe a Granollers, són els vianants, són els ciutadans que van a 
peu. Aquesta és una ciutat que està a mida de les persones, i la volem així, i per això moltes de les 
millores que s'han fet, no només en el centre de la ciutat, sinó de connectar el centre de la ciutat amb 
els barris de la ciutat, o entre barris de la ciutat, per això hem fet obres, per això vam arrelar el pont de 
la Camp, per poder arribar fàcilment a barris de la ciutat, o per això estem fent les obres de millora del 
Passeig de la Muntanya. Per cert l'any que ve començarà la segona fase, o la rotonda del Hospital, 
per cert, la parada s'ha aproximat a l'entrada.

I s'han disminuït barreres arquitectòniques, com ho són les obres que es faran a partir de l'any que ve 
en el Passeig de la Muntanya o en els jardins del Carrer València, que l'Alcalde ens n'ha parlat, la 
renovació de les voreres de Can Bassa, o el Carrer Lluís Companys, que per cert, estava, és que 
vostès després no es llegeixen els papers, eh?, estava en el Programa d'Actuació Municipal, i per tant, 
allò amb un cronograma clar en quina anualitat es faria la inversió .

Li recomano que torni a llegir-se el Programa d'Actuació Municipal. Plaça Barangé. Estem en el temps 
que va fitxar la Comissió que va acordar i va seleccionar tres equips finalistes , aquí hi participàvem els 
Grups Municipals i hi participava altra gent, i el compromís era que quan encarreguessin els treballs, 
que s'hauran d'aportar a mitjans d'octubre perquè podem fer la contractació definitiva a finals de 
novembre, vam quedar, si jo no recordo malament, eh, que tots els membres d'aquell jurat, que no 
formàvem, torno a dir, nomes membres de l'Ajuntament, tornaria a ser convocat per acabar de decidir 
definitivament quin seria l'equip d'urbanistes que redactaria, l'Alcalde m'està dient que he d'anar 
acabant, que redactaria la part final.                              

Alcalde president:
En tot cas, també per matisar, tothom a passat dels vint minuts excepte en Josep Casasnovas, que 
n'ha deixat cinc, allò, en tot cas, tots els altres s'han passat uns cinc minuts, l'altre quatre i l'altre dos, 
per tant estem en termes de tolerància, però si que hauria d'anar plantejant els seus últims minuts.            



Senyor Terrades:
Els estava parlant de la plaça Barangé em sembla, hi serà convocat tothom. Ara, a vegades, jo sé que 
a vegades em faig antipàtic amb els mitjans de comunicació: com estem en el POUM? allò que vareu 
dir que canviaríeu? com està la Placa Barangé? I això, i després vostès s'enfaden, ens hem “enterat” 
pels mitjans de comunicació. No, home, vam quedar al seleccionar els tres equips finalistes que 
aquest seria el procés. Probablement a partir d'ara serem més silenciosos amb els processos, perquè 
després se m'enfaden els companys de la resta de grups municipals.

Per acabar, i que consti que els hi volia contestar lo de Granollers Promocions en la primera 
intervenció, però me allargat. Per acabar, la política local nosaltres l'entenem des de la proximitat, no 
ho sabem fer d'una altra forma, ho deia l'Alcalde, no? Escolti, és escoltar, és explicar, és diàleg.

Aquest és el compromís per seguir construint junts Granollers, una ciutat en la que ningú es pugui 
sentir menys que l'altre, malgrat el seu poder adquisitiu sigui un o altre, però que ningú es pugui sentir 
menys que l'altre. Una ciutat que tingui personalitat pròpia, en un temps que és cert que es tendeix a 
la homogeneïtzació, fruit de la globalització, a la banalització de l'espai, a l'estandardització. I 
nosaltres no volem contribuir a l'aparició d'espais urbans sense discurs, sense història, i per això en la 
revisió del POUM no  només haurà d'abordar, escolti, sí aquí hi pot anar una planta més o menys, o sí 
aquí hi podem fer habitatge públic o  no, o sí aquesta l'hem de transformar per ser una àrea 
econòmica, sinó que haurà d'atendre justament aquestes noves necessitats de fer més pròxima, més 
a mida, i més humana, les nostres ciutats, en aquest cas, la que ens aixopluga a nosaltres, que és 
Granollers. I lo de Granollers Promocions, ja els hi contestaré.

Alcalde president:
Moltes gràcies, en tot cas, com deia, tothom a complert els temps. Algun s'ha passat cinc minuts, el 
Jordi Terrades quatre, l'Àlex dos. En tot cas, ara faríem la segona ronda. Com sabeu hi ha cinc minuts, 
també administrarem generosament, però en tot cas, si podem ajustar-nos, també ho agrairia, 
endavant senyor Mur.  

Senyor Mur:
Gràcies, primer gràcies per l'aclariment perquè jo em pensava que m'havia passat un pou, i estava 
una mica preocupat, inclús anava a demanar disculpes, i ara simplement veig que he marcat una mica 
una tendència, tots ens hem passat si fa o no fa el mateix, per tant em quedo una mica més tranquil, 
eh, tenia la sensació de que m'havia passat molt.

Jo dec tenir mala sort en aquesta ciutat, perquè acostumo a parlar amb aquella gent, amb aquell 
percentatge de gent que  no se sent, insisteixo, se sent escoltada, però no se sent que les seves 
propostes tirin endavant. Tinc la mala sort de parlar en aquesta ciutat amb aquells emprenedors que 
no aconsegueixen posar el seu negoci en marxa en 24 hores sinó que els hi costa un pou, i els hi 
costa dos o tres  mesos.

Jo tinc molta mala sort, amb la gent que parlo deu ser gent diferent de la que l'Equip de Govern parla 
perquè, clar, si parlés amb la mateixa gent em dirien lo mateix, a mi no em dirien una cosa per una 
altra, em dirien que estan molt bé, i que no cal que em preocupi que tot tira endavant. Jo tinc mala 
sort, parlo amb aquest percentatge de gent que no acaba de quadrar.

Home, dir que l'Ajuntament de Granollers ha fet estalvi, que ha gestionat bé el seu Pressupost, aquí jo 
crec això és una mica incert, no? Si analitzem els pressupostos, i nosaltres ho hem fet, perquè, és 
clar, aviat haurem de parlar dels de l'any que ve, i per tant ho estem preparant, i per ara era un tema 
que no volia treure aquí, sinó ja ho haguéssim  tret a algun altre Ple, però ja que ho ha dit, a mi em 
sembla que els pressupostos normalment, es planteja un pressupost, després veiem que en el procés, 
al cap d'uns mesos, hi ha unes modificacions d'aquest pressupost cap a l'alça en algunes partides. I 



llavors, al final del pressupost, quan mirem que s'ha executat, d'aquelles partides que les havíem 
ampliat, no en hem gastat ni la meitat, i allò queda com estalvi, home, clar, així, vaja, que així 
estalviem tots, vull dir que si plantegem una despesa, si la incrementem, i llavors ens en gastem la 
meitat, efectivament estalviem. Que si estalviéssim d'entrada, ja m'està bé, això no els hi retrec, però 
si incrementem partides i llavors no gastem ni  la meitat del que havíem pressupost inicialment, 
acabem estalviant, això és així, per tant, és que tampoc s’estalviï per exactament una bona gestió, que 
tampoc els hi vull  criticar, en moltes coses sovint que la fan perfecta, i amb altres potser es pot 
millorar.

Coincideixo perfectament amb el senyor Terrades en el tema de la tecnologia, en el tema de les 
ciutats intel�ligents que ha plantejat, aquí ens hi trobarem i en aquí sap que sóc un fan de tots aquests 
temes. És perfecte que en els polígons industrials hi arribi la fibra òptica perquè és un dels, 
diguem-ne, de les infraestructures que permeten o que poden donar competitivitat a les empreses que 
s'instal�lin, però els “mercadones” i els “mediamarks” quasi-bé segur que no la necessiten la fibra 
òptica pel que han de fer, per tant el que jo faria vigilar també aquest polígons industrials que tenim i 
que nosaltres, el meu grup, ens agradaria molt que fossin polígons industrials que es transformessin 
en zones d’indústries de tecnologia, en tot cas d’indústries netes. Anar-los transformant en grans 
centres comercials com els que d'una manera o una altra sembla que s'estiguin iniciant, a part que ja 
sabem que aquests grans centres comercials llavors acaben buidant la ciutat, una ciutat que 
precisament els dissabtes a la tarda i els divendres a la tarda fa molt de goig , no?

Pacificar el trànsit, només faltaria. És clar que sí, pacificar el trànsit és el que potser nosaltres posem 
sobre la taula que ens hem de plantejar-nos, no? Els hi plantegem determinades opcions per les 
zones blaves, que són en tot cas una tarja que indiqui, doncs un màxim d'estona per estacionar-se, i 
passat aquella hora i mitja, el que no s'hagi mogut ja farem el que s'hagi de fer, però no cal que fem 
pagar per tot això, per altra banda. Granollers deixi'm dir que segons quin tipus de circulació vols fer 
és molt complex, moure't per, estic d'acord de que la ciutat ha de ser pels ciutadans, aquí també m'hi 
apunto, però aquells que han d'anar en cotxe per una raó o una altra, hi ha moments que el cotxe per 
Granollers, al revés, és que genera molt enrenou, és realment que no aconseguim pacificar-ho perquè 
un cotxe per arribar a segons quins llocs ha de fer moltes voltes , no? 

Potser val la pena que ens mirem els circuits de la ciutat, i que els dissenyem o els establim de 
manera que per anar als llocs sigui fàcil i no haguem de fer molts enrenous. Jo crec que hi ha zones 
de la ciutat que això passa.

I miri, jo llenço una proposta, eh, com deia el senyor Àlex Sastre, jo dic que espero que el maig - juny 
de l'any 2015 no estiguem parlant de la cobertura del tren, perquè ja seria , diguem-ne, ja no ens ho 
creuríem, jo li faig una proposta a l'Alcalde, hi és que en contes de lluitar per la cobertura, que 
segurament ho ha fet, això tampoc li trec que no ho hagi fet, en contes de lluitar per una cobertura de 
la via del tren que ens sembla bastant complicada, lluitem per exemple perquè el Catalunya Express, 
que és un tren diguem-ne ràpid, doncs que s'aturi a Granollers, capital del Vallès Oriental, perquè ho 
esta fent a Sant Celoni, que és una ciutat més del Vallès Oriental, jo demano que treballem per 
aconseguir que el Catalunya Express, per exemple, i és una proposta concreta, perquè tinc només 
cinc minuts, eh, s'aturi a Granollers, penso que això seria fantàstic, perquè la gent de Granollers ho 
agrairia, sobretot quan van cap avall a treballar a Barcelona, eh, i la cobertura, miri, deixem-la per un 
altre moment, fem coses que siguin més factibles, i que també li aniran molt bé a la gent. Moltes 
gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, ara sí que ha acabat els 5 minuts, eh.

Senyor Mur:
Ara sí?

Alcalde president:



Sí, molt bé. Endavant senyor Casasnovas

Senyor Casasnovas:
Gràcies Alcalde, algunes qüestions que no he comentat en el primer torn sobre la situació en les 
famílies de la nostra ciutat que continuen perden el seu habitatge habitual per una crisi que no han 
creat ells, amb unes administracions que no donen una solució, que no aborden en profunditat 
aquesta problemàtica. Tot i fer-ne algunes d'actuacions, administracions com l'Ajuntament de 
Granollers, difícilment pot aturar aquesta problemàtica social. Hem vist com només les associacions, 
plataformes com la PAH, han sabut amb les seves accions aturar part dels desnonaments, arribar a 
acords amb entitats bancàries.

Estem en termes de crisi, patint pel model polític neoliberal per part dels governs d'Espanya, tant el 
Partit Popular com Catalunya amb Convergència. Els ciutadans estem suportant el pes de la crisi. 
Amb una reforma laboral que s'ha demostrat que no ha servit per res, que no ha creat ocupació, tot el 
contrari, que està facilitant l'acomiadament de treballadors i treballadores.

D'altra banda estem assistint al desmantellament de tot allò que sigui públic, per part dels mateixos 
governs, amb retallades en sanitat, educació, serveis socials, i drets dels treballadors i treballadores 
de l'administració pública, entre d'altres.

Totes aquestes retallades també afectant als ciutadans de Granollers, amb uns pitjors serveis, menys 
prestacions, una sanitat amb llistes d'espera més llargues, una educació amb pèrdua de qualitat que 
sovint sustenten l'esforç dels professionals. Per finalitzar, tal com ha dit vostè d'endreçar la ciutat, i diu 
que els hi han dit, però el que el nostre Grup espera és que escoltin als Grups de la oposició quan li 
fem propostes per endreçar la ciutat, i no cal esperar 8 anys o més per fer les actuacions. I al senyor 
Terrades, quan em comenta que el PAM ja anava el carrer Lluís Companys, no es d'estranyar, el 
nostre Grup porta 8 anys reclamant la millora, “pues”, “bueno”, és veu la realitat d'un carrer en el qual 
les voreres eren una pista d'obstacles, no tenia enllumenat, no està malament incorporar-lo en el seu 
PAM, esperem que les propostes que els hi fem algun dia les incorporin també.

I per últim, no m'ha entès, la zona verda, jo no estic en contra de la zona verda, lo que l'he dit es que 
representa una pèrdua d'aparcaments per els veïns tot i que ells puguin aparcar gratuïtament, eh, en 
els carrers on estava, eh, quan tornem al carrer Girona amb la zona blava ja veurem que passarà, 
però per nosaltres representa una pèrdua d'aparcament. Per una altra banda tot aquells que no són 
veïns ni treballen en allà, és una zona de pagament. I no sé el que va expressar el meu company, en 
Jaume Vernet, en alguna sessió plenària, jo estic segur que seria un ferm defensor de la zona verda, a 
mi m'ha semblat com si no ho fos, jo tinc les coses clares, vostè potser no perquè en una setmana, 
sobre el dret a decidir, van votar diferent a l'Ajuntament, a la Diputació i al Parlament. Gràcies

Alcalde:
Moltes gràcies, té la paraula, Fermín Gutiérrez, per cert que ha sigut avi darrerament, felicitats, eh,

Senyor Gutiérrez:
Gràcies Alcalde, gràcies. Diu l'Alcalde que és una broma que l'economia s'està reactivant. Miri, no sé 
si s'està reactivant molt, poc o res l'economia però en tot cas “algo” sí que es mou positivament.

Quan he dit que s'han hagut d'adoptar mesures per la mala gestió del PSC, o Partit Socialista, algú del 
seu Grup ha rigut. A mi, casos com aquest no em fan riure. I per acabar, vostès creuen que les 
mesures i reformes que està portant a terme el Govern del Partit Popular les esta fent per caprici? No, 
vostès saben que són necessàries i alhora impopulars amb el conseqüent desgast que això implica .
Només els hi volem recordar que aquestes retallades vénen donades per la nefasta gestió del seu 
partit i el dèficit que van deixar el 2011, només pensar com hagués quedat aquest dèficit si el PSOE 
hagués governat un any més m'esgarrifo, així que cal deixar les coses clares .



I només un apunt, el dèficit del 2011, es a dir, el que es va gastar més que es va ingressar, va ser de 
91.000 milions d'euros, un 9% del PIB. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Sastre, té la paraula, endavant,

Senyor Sastre:
Moltes gràcies Alcalde. Bé, jo, diverses vegades, he intentat ordenar una miqueta les anotacions, 
després de les intervencions dels Grups, i del propi portaveu del Grup del Govern. Jo no volia, no vull 
tampoc, eh, parlar de la Generalitat, penso que aquest Grup, sempre ha defensat el municipalisme i el 
municipi, Granollers, abans que qüestions partidistes, jo penso que la prova irrefutable de que això ho 
hem fet és el sentit de la votació d'aquest Grup en la majoria de les mocions que han tingut un caire 
d'aquest tipus durant aquesta legislatura.

De tota manera, per ser just, com que s'han referit molt a la gestió de la Generalitat, dir un parell de 
coses: la primera és que s'ha de considerar que la Generalitat en aquests moments, no té la situació 
financera d'aquest Ajuntament, per desgracia. En tot cas podrien haver fet un assessorament a 
l'anterior Govern, que la va deixar en aquest estat, perquè no té cap marge d'endeutament. I sabem 
que té deutes amb aquest Ajuntament, i som els primers doncs en posar-nos al costat de l'Equip de 
Govern a l’hora de reclamar.

També ha parlat d'escoltar els veïns, evidentment és una pràctica totalment lloable, però aquests 
Grups Municipals també som representants d'aquest veïns, i mantenim contacte també, també parlem 
amb els veïns nosaltres. La legitimitat que tenim, com a Grups Municipals, és la mateixa que vostès 
els dona potestat per governar sense nosaltres, sense la resta de Grups. Això crec que ho haurien de 
tenir en compte, perquè al final són dues cares de la mateixa moneda.

També agrair que l'Alcalde hagi fet referència al posicionament, malgrat que, bé, en la humil opinió 
d'aquest Grup, doncs ha sigut una mica ambigu, però ha fet referència a la situació del país. Perquè és 
un símbol, el país, ha anat desapareixent, o ha anat perdent rellevància, en la vida d'aquesta ciutat.
Va bé, va bé aquest posicionament perquè fins ara el que havíem rebut era, i ho ha dit el senyor 
Casasnovas, diverses, diversos imputs, el senyor Terrades, portaveu d'aquest Grup votava en el 
Parlament, el PSC de Granollers segons tinc entès doncs demanava el Sí, el Grup Municipal seu, 
d'aquest Govern, es va abstenir en algunes mocions presentades per aquest grups, el Grup de 
Convergència i Unió i Acció Granollers, i el senyor Alcalde crec, tinc entès, que alguna vegada doncs 
també a votat que No a la Diputació. Per tant, això, s'agraeix aquest aclariment.

Han dit algunes coses alguns portaveus, amb les quals nosaltres hi estem bastant d'acord, el senyor 
Mur, parlava de la proposta de l’Hospital, ai perdó de la proposta de l’Hospital, del projecte de reforma 
dels accessos a l’Hospital, que segueixen sent dificultosos per la gent gran, per arribar-hi, nosaltres 
des del primer moment ho hem dit.

I el senyor Casasnovas, jo també havia pensat en amagar-me entre el públic algun dia en el torn de 
rèplica, el que passa és que jo pensava fer-ho amb aquelles ulleres que porten incorporat un nas i un 
bigoti per passar més, més desapercebut.

Últim, contesto, bé, contesto, no contesto, perquè el senyor Terrades m'ha deixat amb la mel a la boca 
en el tema de la Bòbila i Granollers Promocions. El senyor Terrades és gat vell, no li podré respondre, 
per tant intentaré anticipar-me a la seva intervenció, guiat una mica per altres manifestacions que 
vostè doncs a fet anteriorment a la premsa al respecte. Crec que el problema de la Bòbila no és la 
devaluació, és evident que tots els immobles han perdut valor i preu en aquesta crisi econòmica que 
té el seu origen en el sector immobiliari. El que passa és que partim d'un preu exagerat, vostè també 
feia referència a una publicació doncs que feia poc sortia que parlava dels preus dels regidors, dels 
nostres pisos, també han perdut valor, és cert però nosaltres penso en tots el que estem aquí, que 



podem tenir un pis de compra, el vam comprar a preu de mercat, ho vam fer amb diners propis, i no 
amb diners públics, en tot cas com a molt deixat pels bancs, ho vam fer en consens amb tothom, en 
aquest cas, per exemple, cadascú amb la seva parella, que és copartícep d'una compra d'aquest tipus, 
i li donem ús, ara hi vivim en els nostres pisos. A la Bòbila encara està sense executar qualsevol 
projecte en aquell terreny, per tant, no s'ho prenguin tampoc com una cosa personal això, perquè 
tampoc no és entre nosaltres i vostès, ni tampoc entre vostès i els veïns, sinó que és entre vostès i 
una possible mala gestió al respecte. 

I tenia una pregunta, sobre l'Ambiciat, però li ha passat el mateix que a  les seves bicicletes, que ha 
desaparegut. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Terrades, té la paraula.

Senyor Terrades:
Sí, de posicions diferents tots en tenim exemples, eh, i podríem parlar, avui som dia 17, fa tot just una 
setmana, el President de la Generalitat en tres dies ens ha explicat dates diferents , no? que si el 2014, 
que si el 2016, consellers del Govern dient coses diferents, per tant, exemples per totes bandes en 
tenim, en el que vostès estaven dient.

Estalvi? Si s'ha fet correctament una gestió pressupostaria o no? Miri, l'endeutament de l'Ajuntament 
de Granollers és de les administracions locals que té un menor endeutament. Ahir sortia un informe a 
La Vanguardia que en parlava, no? Perquè, home, perquè en època del que se’n diu allò vaques 
grosses,  no? no es vestirà més el braç que la màniga. Nosaltres hem tingut responsabilitats de 
govern, i aquests majors ingressos vostè sap perfectament que els hem destinat a inversions, hem fet 
de pròpia caixa o banc, no?, alhora que, no hem destinat aquests recursos a altres coses, els hem 
destinat a inversions per fer equipaments o obra pública, qualitat de l'espai a la nostra ciutat.

El govern del PP, jo crec que les reformes i les retallades que està aplicant, no perquè tingui una 
situació econòmica complicada, que la té, com tots els governs, eh, el govern del PSOE també la va 
tenir, sinó que està aplicant reformes i retallades per ideologia, i això ho discutirem un altre dia perquè 
sinó no parlarem del que el senyor Àlex Sastre vol que parlem. I que li asseguro que no ha estat una 
intervenció reservada per la segona intervenció, a més ho faré, lo que es diu, sense acritud, perquè 
d'aquest tema segurament en tornarem a parlar un altre dia, ja li asseguro que hi entraré en el primer 
torn de intervenció.

Granollers Promocions. La primera etapa de la seva gestió va estar destinada claríssimament a la 
gestió del sòl, al patrimoni del sòl per finançar també amb les vendes que es produïen, la construcció 
d'equipaments públics, una bona part de la gestió anava adreçada a això, en una segona etapa, que 
comença a mitjans de la dècada passada, 2005-2006, a cavall de l'aprovació del nou Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal, aquí vam tenir un problema, que jo crec que tots en som conscients, entre 
altres coses perquè alguns vam haver d’adquirir el nostre habitatge en aquestes etapes, no? que va 
ser un encariment brutal del preu de l'habitatge, que va impedir que moltes famílies, moltes persones, 
de la nostra ciutat poguessin accedir a un habitatge, a un habitatge digne a uns preus raonables.

I ens vam trobar, doncs que, miri aquí no hi havia reserva de sòl residencial per fer habitatge públic, 
que els governs no havien, no hi havia ni partides per subvencionar habitatge públic. El poc sòl que 
teníem aquesta administració, a través de Granollers Promocions, el va posar a disposició per tal de 
construir habitatge públic, i només teníem sòl per construir 150 habitatges, una mica més, eh?

Vostès recordaran que en el concurs públic que es va fer per accedir a un habitatge d'aquestes 
característiques es van presentar més de 1.200 persones, que el Pla d'Habitatge de la ciutat aprovat 
amb l'acord de tots els grups municipals, hi eren tots, eh, els mateixos que hi som avui en aquí, va dir 



que les necessitats d'habitatge aquesta ciutat eren al voltant d'uns 3.200 habitatges.             

Alcalde president:
Perdó, hauria d'anar acabant.

Senyor Terrades:
Es van donar instruccions al gerent de la societat, perquè tenia l'encàrrec de buscar solars justament 
per poder construir habitatge públic, tant és així que la Generalitat de Catalunya, a la nostra ciutat va 
desenvolupar una residencial estratègica, any 2008, eh, i es va prendre la decisió d'adquirir un solar 
en aquesta ciutat.

En aquest àmbit, que vostès consideren que potser el preu no era adequat als preus de mercat, fins i 
tot ens han dit que es va fer d'amagatotis en un Consell d'Administració, miri, els hi dic que el que han 
de fer es llegir-se els estatuts de la societat, i el gerent de la societat tenia facultats per comprar 
aquest solar, i informar al Consell d'Administració

Alcalde president:
Ara sí que hauria d'anar,

Senyor Terrades:
Si no hagués estat d'aquesta manera, ni la Secretària de l'Ajuntament ho hagués autoritzat ni el Notari 
hagués fet l'escriptura ni el Registrador de la propietat hagués inscrit aquests solars. I a preus de 
mercat, dades. I acabo ara sí Alcalde, i amb molt de gust ho tornarem a debatre, eh?, preus de 
l'Agència Catalana de l'Habitatge, any 2008, perquè estem analitzant això amb ulls del 2013, any 
2008, el total de vendes potencials i el total de despeses previstes donava un romanent positiu per a la  
societat de 2.600.000 euros, quan vulgui ho parlarem en aquí, en el Consell d'Administració, en la 
Junta General, on vostè vulgui. 

Alcalde president:
En tot cas, s'ha excedit un minut, que entra també en el marge de tolerància. En tot cas si em 
permeten algunes reflexions finals. M'han demanat, el senyor Mur en concret em va demanar que fos 
breu, en tot cas, no li prometo res, intentaré ajustar-me.

Urbanisme i participació. L'altre dia, fa un parell de mesos, em sembla que era, Albert Camps? vam 
rebre a l'Ajuntament de Granollers, convidat a petició d'una entitat empresarial, una organització 
empresarial de la ciutat, el responsable de la Unió de Botiguers d'Andorra, venien a fer una pregunta, i 
venien a preguntar com s'havia fet això de la “peatonalització”, això de la vianalització a Granollers, 
com s'havia fet l’Illa de Vianants, és clar, aquesta, la pregunta era obvia, molt “lio”, no? molts 
problemes, no? És clar, un que ja comença a tenir una edat, i una memòria, li va contestar: no, “lio” no, 
i perquè no hi va haver “lio”? o molt “lio”? hi va haver un “lio” raonable, no hi va haver “lio” en el tema 
de les obres del centre, molt senzill, perquè es va fer un procés que és gairebé el mateix que s'ha fet 
en tots els àmbits, que és un procés de participació.

Mirin, la història de la carretera. I podríem fer aquesta mateixa història amb 50.000 elements més de la 
ciutat. És fàcil el titular que vostès volen posar, no som participatius, fan el que volen, jo els hi explico 
la història de la carretera, molt breument, que és la història de 50.000 actuacions més:



2001, o 2002, no em tinguin en compte exactament l'any, concurs de idees sobre que fer en la 
urbanització del tram central de la ciutat, just després d'haver fet una obra, quan governàvem amb 
Esquerra i amb Convergència, que era la “peatonalització” de la Porxada, i del carrer Sant Roc Santa 
Anna. Just després, governàvem aleshores si no em falla la memòria, no sé amb qui governàvem, 
amb Esquerra segur, amb Iniciativa no sé si hi era. Generem el govern, generem una història que és 
dir: escolta, fem un concurs per veure, un concurs d’idees, per veure com endrecem tota aquesta 
història del centre. I a partir d'aquí, va guanyar el concurs un equip, es va anar produint un procés, en 
el que paulatinament cada pas que es donava, del concurs d'idees al projecte bàsic, del projecte bàsic 
al projecte executiu, del projecte executiu al calendari, cada procés que, que cada pas que es donava 
és feia parlant amb tothom, fins i tot diria que cada una de les rajoles mal o ben posades que es van 
posar, es van posar parlant amb tothom, amb tothom, amb tothom.

Es a dir, en aquest concurs d'idees hi havia l'oposició, i a l’hora de determinar quin itinerari seguíem hi 
havia l’oposició. Però no sols l'oposició, hi havia l'Associació de veïns de Granollers Centre, hi havia 
Gran Centre, hi havia totes les entitats que tenien alguna cosa a veure. Aquest és el motiu per el qual 
amb les obres a la carretera, mentre a municipis veïns es feien obres bastant més menors també de 
“peatonalització” a centres urbans hi havia bastant “lio” entre cometes, a nosaltres anàvem tirant 
endavant. Per què? Doncs perquè la premissa d'aquest regidor d'Urbanisme quan ho era, la premissa 
del Regidor d'Urbanisme Jordi Terrades, d'aquest regidor d'Obres quan ho era, o del regidor d'Obres 
Albert Camps, sempre ha estat la mateixa.

I al carrer Girona, tres quarts del mateix, poden dir el que vulguin, però amb el carrer Girona, hi han 
hagut mil processos, i mil possibilitats d’intervenció per part de tothom, i això és així, escolti, vostès si 
volen deixar titular els deixen si no, no es cap problema, però si que voldria dir que aquests processos 
s'han fet amb tothom, i amb tothom vol dir amb tothom, i en tot cas també és veritat que hi ha qui 
aprofita més aquestes circumstàncies, i qui les aprofita menys, hi ha qui d'alguna manera mira més de 
biaix un projecte, i hi ha qui s'hi posa  més en profunditat, però els hi asseguro, i segur que també ens 
podem equivocar, i segur que també ho  podem fer malament, eh, però que en l’esperit d'aquest 
Govern, està que cada operació urbanística, cada decisió urbanística i cada obra, es faci amb el 
consens de tothom, si és que és la millor manera de funcionar, no n'hi ha cap altra, a l’hora de 
dissenyar una escola no es pot fer aquesta escola sense parlar amb qui ha d'estar allà dintre, amb els 
mestres, les mestres, no? Ho hem fet a les escoles bressol així també, amb els pares, amb les mares. 
Aquest és el procés, per tant, escolti, crec que fem esforços, molts esforços de participació, i que 
tenen resultats .

Mobilitat. Una dada només, eh? en el moment en que la regidoria de Serveis la portava un Regidor de 
Convergència i Unió vam arribar a la xifra màxima de zones blaves de 1.050, també perquè ho 
sapiguem, eh? L'esquema que hi ha de zones blaves, va ser un esquema pactat amb Convergència, 
en el seu moment, i quan governàvem, amb Esquerra i amb Iniciativa, és a dir, tots plegats, a la 
política de zones blaves hi hem tingut una participació, a la política de zones blaves hem governat tots 
plegats aquí, i per tant, excepte el PP, perdó, per tant, escolti, en la xifra aquesta de 1.050 zones 
blaves que des de que jo sóc Alcalde mai s'han assolit, estem ara en 717, si no em falla la memòria i 
les dades, amb aquesta política hem sigut corresponsables, ens toca a nosaltres. 

I per tant ara vostès ens critiquen a nosaltres fantàstic però si anem a la història, tots plegats l'hem 
construïda, i no ha anat tan malament, i no ha anat tan malament. És model per molts llocs, genera 
una rotació, en alguns casos, en alguns indrets, amb una rotació elevadíssima, de les mes altes del 
país, per alguna cosa deu ser,  hi ha contribuït aquest factor d'atractiva i mobilitat en el centre de la 
ciutat.
Però si només féssim zones blaves, aniríem malament, ja ho he comentat, afortunadament hem estat 
també amb una política que hem consensuat en el seu dia en el Pla de Mobilitat, amb Convergència i 
Esquerra hem anat creant 2.500 places de zona d'aparcament gratuïta en el centre de la ciutat. Tots 
els analistes diuen: això no és habitual, ja ens agrada que ens ho diguin, però m'agradaria tenir-ne 
5.000 no 2.500. Sempre ens agradaria tenir més, però hi ha 2.500 places gratuïtes per aquella gent 
que es veu desplaçada de Joan Enric Dunant, però que té la Bòbila al costat, que té la Bòbila al costat. 
I han anat creixent en espais gratuïts, per tant 2.500 places d'aparcament gratuït a menys de 10 minuts 
del centre, o a 10 minuts del centre si volen vostès, és una tònica i un indicador que jo crec que és 
prou correcte.   I per altra banda hi ha esforços d'innovació eh?.



Voldria que valoréssim el tema de les zones verdes, les zones verdes jo diria que és el primer cas que 
jo conec, igual n'hi ha algun altre, però que jo conegui, és la primera vegada que les zones verdes es 
fan gratuïtes. A Barcelona no son gratuïtes, a Barcelona no son gratuïtes, tenen un cost mínim, però no 
son gratuïtes, tampoc ho son a Vic, i podríem fer la llista. Per expressar aquesta vocació i aquesta 
voluntat, dir, escolti, aquests elements que ens han de facilitar l'aparcament no han de tenir vocació 
recaptatòria sinó que han de tenir vocació de servei, i les zones blaves han de tenir també un valor per 
tal de generar aquest valor de mobilitat, és així.

Per altra banda també val la pena comentar, i el senyor Mur ens explicava amb qui parlava, jo l'altre 
dia també parlava amb un ciutadà, una ciutadana en aquest cas, en un acte de Blancs, un vermut a la 
plaça Perpinyà, un acte de Blancs, en el que em deia: ostres,viu a Lliça aquesta senyora, això de Can 
Comas està molt bé, suposo que ho coneixen lo de Can Comas, no? És tota una sèrie d’històries que 
es fan conjuntament, i ho he esmentat en el meu parlament, amb el pàrquing del Teatre en el que hi ha 
uns abonaments pràcticament a mida que surten molt bé de preu, que tenen més de 1.000 abonats, 
eh?, algú se n'ha donat compte que això funciona, molta gent se n'ha donat compte que això funciona, 
molta gent que ni viu, ni treballa a Granollers, però que utilitza la ciutat d'una manera habitual. Per 
tant, algunes coses d'innovació s'estan fent en matèria de mobilitat, insuficients, vaja, ja parteixo de la 
premissa que tot lo que es fa és insuficient, però des del meu punt de vista ben direccionades i ben 
orientades, aquí hi ha la feina, jo crec que molt positiva d’en Juanma Segovia. 

També i per no passar del capítol mobilitat: el carril bici del carrer Girona, és el carrer Tarafa, és un 
carrer pacificat, el model que s'ha d'anar perfeccionant, el model d’ús de bicicleta de la nostra ciutat a 
de ser similar al que tenen moltes ciutats europees en que es busca la compatibilitat entre espais 
tranquils en que es pot anar en bicicleta i l’ús del vehicle a baixa velocitat, això també està passant en 
alguns indrets de Barcelona.

Per tant, política de bicicletes perfeccionable, aquí hi ha un deute pendent que és resoldre el tema de 
l'aparcament segur, jo crec que aquest és un deute pendent, i alhora també reforçar el que en diem 
itineraris segurs. Però el carril bici del carrer Girona és el carrer Tarafa , que és un carrer tranquil, en el 
que no hi circulen vehicles, no sé, suposo que se n'han donat compte, i per tant és el lloc en el que es 
pot fer aquest itinerari en bicicleta, no? En tot cas també, comentar que el Consell de Mobilitat s'ha 
reunit per avaluar aquests temes, i per analitza'ls, i no fa tant, eh, i ha donat la seva opinió,

I dir també que el Consell de Mobilitat en aquests temes que el senyor Mur ens comentava, les 
dificultats d’itineraris, no sé que, el Consell de Mobilitat, i l'Ajuntament de Granollers i el Pla de 
Mobilitat, jo crec que l'hem aprovat conjuntament, fa l'opció entre el que són les vies de pas, les vies 
on s'ha de facilitar la mobilitat amb el vehicle, i aquelles vies on no passa res si és difícil arribar-hi. 
Perquè l'objectiu no és que hi passin cotxes. Per tant aquesta compatibilitat que està en el Pla de 
Mobilitat, discutida per el Consell de Mobilitat, forma part d'una estratègia que està pensada i que està 
dissenyada, que serà millor o pitjor, però que en tot cas està aprovada per aquest Ple, i consultada i 
consensuada amb el Consell de Mobilitat.

Obres. Ho ha dit perfectament en Jordi Terrades, afortunadament aquest Govern és un llibre obert pel 
que fa a la seva voluntat d'acció. El PAM està penjat a la pàgina web, que és accessible, i que hi pot 
entrar, i que el pot consultar, i per tant és molt fàcil de saber quines obres volem fer, perquè estan allà 
escrites, i és molt fàcil dir quin són, o explicar quins són els objectius.

Jo crec que la nostra pàgina web és un bon exemple, va tenir alguns problemes fa uns mesos, però és 
un bon exemple de transparència i d'accessibilitat a la informació, millorable també, i amb trànsit de 
millora'l perquè estem fent un esforç per implementar l'administració electrònica.

Desplegament del Pla de Participació, tindran vostès abans de final d'any el document de la proposta 
del Consell de Ciutat, que és una proposta que no volem construir en solitari sinó que la volem 
construir amb vostès, i el Reglament de Participació es derivarà i anirà en paral�lel a aquest Consell 
de Ciutat. Tindran la proposta abans de final d'any, el regidor Corchado la té pràcticament enllestida, 
però en tot cas volem que sigui, perquè em sembla que és, un document estructurant. No volem que 
sigui un document del Govern, sinó que obrirem aquest procés amb vostès, per tal de que sigui un 
document de la ciutat, abans de final d'any la tindrem. Que s'ha fet aquest any? Doncs precisament 



analitzar les realitats d'altres indrets, verificar models, contrastar models, amb l'objectiu de poder-ho 
fer tal com teníem previst durant el 2013, ho tindran, no ho dubtin.   

Igual que amb el ROM. Vam començar el treball del ROM. És un compromís d'aquest Alcalde la 
reforma del Reglament Orgànic Municipal, però és que resulta que tant el Govern de l'Estat com el de 
la Generalitat ens han posat sobre la taula reformes de l'Administració Local que han anat canviant de 
lletra i de forma cada quinze dies.

Jo he viscut com sis o set, com a mínim, redaccions de la Llei Montoro sobre la reforma de les 
administracions locals, que té molts condicionants. I això els hi vam explicar, jo crec que els hi vam 
explicar. I en tot cas és l'encàrrec que rep la Secretària, el va rebre ja de l'Àngels Badia, i jo també ara 
li ratifico: és que hem de reformar el ROM, eh? Però en tot cas fem-ho també amb la seguretat jurídica 
de que no fem una cosa que ens canviïn d'aquí dos dies. Hi ha dues lleis, una en el Parlament de 
Catalunya i una altra en el Congres de Diputats, vostès ho coneixen perfectament, per tant, escolti, 
està bé que qui ha de fer les lleis bàsiques prengui decisions, perquè portem ja molts mesos, molts 
més mesos que jo parlant de la reforma del ROM, parlant de la reforma de l'Administració Local 
especialment per part del Ministre Montoro, i per part de la vicepresidenta Juana Ortega, no? No anem 
més tard que ells, no anem més tard que ells, en absolut, i admetran vostès que el que digui el Govern 
de l'Estat, i el que diu el Govern de la Generalitat té un efecte directe sobre com acabem endreçant a 
casa nostra, per tant, tenim aquest document sobre la taula, el seguim, li asseguro que el seguim cada 
dia, eh? Però en tot cas, compromís amb la reforma del ROM per suposat.

Un element substancial de la reforma del ROM, interpreto per les intervencions que han fet vostès, és 
el paper que, al debat a l'entorn dels temes que avui discutim en l'àmbit de la Junta de Portaveus, 
vostès prefereixen un debat obert en el Ple de la Corporació, escolti només dir que aquesta redacció 
del ROM va ser redactada quan governàvem Esquerra, Convergència i PSC, a satisfacció de tothom, i 
fins i tot m'atreviria a dir que va ser votada per unanimitat, per cert, en aquest ROM, qui va introduir el 
Ple de l'Estat de la Ciutat va ser un regidor que es diu Francisco Mora, que es qui va fer l'esmena, 
acceptada pel aleshores Alcalde, Pep Pujades, en temps posteriors, més endavant va introduir 
aquesta esmena. 

Però això és així també, per tant està bé que anem canviant de criteri però sapiguem que l’origen del 
Ple que estem vivint avui, i que jo el visc d'una manera entusiasta, perquè és un Ple que m'agrada, té 
l'origen en una proposta del Partit Popular, eh? Faig aquest comentari perquè tampoc crec que sigui 
massa just dir que vostès prefereixen anar entre el públic i a més a més disfressats amb nas de 
pallasso, no ho trobo ni elegant, ni just. Té una virtut, que és dir, escolti, en aquesta ciutat es  pot 
parlar, cosa que és fantàstica, i el nostre Reglament dóna la possibilitat de que la gent parli, i això 
també em sembla fantàstic, és un ROM que vam fer junts, per tant a vostès també els hi hauria de 
semblar fantàstic, però es que vostès poden parlar, evidentment, en l'apartat de precs i preguntes i ho 
fan, i a més a més tenen, un avantatge, perdonin un avantatge no, tenen com els hi diria jo? tenen 
l'empremta que els hi dona ser els representants dels ciutadans i ciutadanes, per tant ser càrrecs 
electes i per això vostès, van a Comissions Informatives, per això vostès emeten opinió i informació a 
les Comissions Informatives.

I en tot cas, precisament en aquest Ajuntament, les Comissions Informatives, són un element vital i jo 
diria que amb una dinàmica apreciable respecte d'altres consistoris, i jo sempre dic, com vulguin el 
comparem al de qualsevol Ajuntament, però aquí les Comissions Informatives tenen un  material, una 
informació, una capacitat de intervenir abans de la pressa de decisions, que dissortadament, 
dissortadament, la gran majoria d'ajuntaments de Catalunya, i jo en conec alguns, no tenen, i 
comprendran que conec bé, i sabran que conec bé el que dic. La majoria d'ajuntaments no tenen, la 
majoria d'ajuntaments catalans no tenen el nivell de participació que té pel que fa al conjunt de càrrecs 
electes, al govern o a la oposició. 

Gent gran. El senyor Terrades ja ho ha dit, però es que jo ho vull tornar a dir, quan vaig llegir un dia 
que el ministre Montoro retallava 300 milions d'euros de les teleassistències, 300 milions d'euros de 
les teleassistències, una gota d'aigua en el mar dels pressupostos de l'Estat, i per tant eliminava 
qualsevol mena de cooperació amb l'Administració Local, en aquest tema tan vital com és la connexió 
de la gent depenent amb el món ho vaig trobar esgarrifós, ho vaig trobar esgarrifós, i per tant em sap 
greu que vostès ens reclamin això, jo crec que hauríem de fer junts un altre viatge, que és anar-li a dir 
al senyor Montoro que torni els 300 milions d'euros, això és el que tocaria, eh? 



Fitxis que nosaltres seguim fent el que fèiem, no hem augmentat ni un euro, estem parlant de 3 euros 
més, no hem augmentat ni un euro el cost de la teleassistència, perquè parlem de 3 euros més, 
atenció, però en tot cas és evident que els 300 milions del Govern de l'Estat es troben a faltar, el món 
local els troba a faltar, i els troben a faltar, afortunadament  perdó no els troben a faltar la gent gran, 
perquè els ajuntaments hem fet un esforç, i no hem deixat de donar aquest servei, no hem actuat en 
correspondència amb el que va fer el ministre Montoro. 

Empreses municipals, auditades anualment. Es poden llegir les auditories, jo ho faig, es poden llegir 
les auditories. Seguiment constant. Transparència absoluta. I presència permanent de la oposició en 
els Consells d'Administració, tampoc passa a tot arreu. Per tant, des d'aquest punt de vista, 
tranquil�litat amb la feina feta i transparència, insisteixo, total, i òbviament també vostès coneixen el 
món local, també suficientment per saber. I ben a prop d'aquí hi ha casos que les empreses 
municipals de gestió de sòl, han tingut problemes gravíssims, nosaltres n'hem tingut, però n’hem 
tingut, jo diria, que tots els ajuntaments del país, perquè correspon també als problemes greus i 
gravíssims que han tingut la majoria d'empreses del ram de la construcció, per tant estem lidiant 
aquesta història i jo crec que la feina que està fent tant el Gerent com el President del Consell 
d'Administració, el senyor Terrades, és una feina correcta i ben enfocada. Tindrem ocasió de debatre 
allà on toqui, per suposat, però amb moltes ganes de debatre.

Pressió fiscal. No accepto el que s'ha dit, diuen que la pressió fiscal a Granollers és alta, no. I ho 
tornem a veure i ho tornem a discutir en el Ple ordinari, de dimarts que ve, no és alta, està per sota de 
la mitja dels municipis de la nostra mida. I en tot cas, en la liquidació del pressupost ho hem vist 
reiteradament, i a partir d'aquí, seguirem afirmant que estem fent una gestió correcta amb una pressió 
fiscal inferior a la mitja, i amb uns increments dels impostos que estan, no només per sota del IPC, 
sinó que l'any passat van ser zero, i que aquest any intentarem que tornin a ser zero, veurem si ho 
podem creuar, per tant anuncio una intenció, veurem si es converteix en realitat. 

Situació econòmica. És clar, jo he començat la meva intervenció expressant la preocupació per la 
situació econòmica, no dic que Granollers estigui per tirar-hi coets, perquè seria irresponsable, però si 
que afirmo, i ho afirmo, i ho he afirmat també davant del món empresarial que aquesta és una ciutat 
que està en millors condicions per sortir de la crisi que altres , per molts motius, i n'he explicat dos.

Un, l'estructura econòmica diversificada, amb un pes extraordinari de la indústria, i especialment de la 
indústria exportadora, i alhora també un pes fort, de un sector que manté unes certes perspectives 
com és l'agroalimentari, i alhora una diversitat, una complexitat de la seva estructura econòmica. I la 
segona deia que afortunadament aquesta ciutat és una ciutat madura amb gent potent, que ha estat, 
que ha demostrat reiteradament la seva capacitat per engegar estratègies compartides, però és que 
alhora ens avalen les dades, i vostès coneixen aquest document perquè l'hem explicat moltes 
vegades, aquest document que es diu perfil de la ciutat.

És un bon manual per saber on estem, mirin, Granollers segons aquest estudi que és de 2012, el seu 
conjunt d'empreses van facturar 4.655 milions d'euros. Quan va facturar Mataró, en aquest estudi? 
Mataró té el doble d'habitants que Granollers, doncs miri, Mataró va facturar 2.519 milions d'euros. 
Sabadell, que és una ciutat de més de 200.000 habitants, va facturar només, vaja va facturar més o 
menys lo mateix que nosaltres. Evidentment, la situació és complicada, però la nostra estructura 
econòmica ens permet mirar endavant, amb més confiança que d'altres, amb més confiança en 
nosaltres mateixos, eh? Una altra dada, productivitat per empleat de Granollers, 230.562 euros, la 
més alta del conjunt de municipis, del conjunt d'aquest 14 municipis, la més alta. Escolti, si diem que 
les coses estan fumudes, també hem de dir que nosaltres produíem més que els altres, i per tant, si hi 
ha esperances de sortir de la crisi, aquestes esperances estan en economies com la nostra.

I per això és imprescindible el buscar aquests elements de contacte, de complicitat entre el món 
empresarial, entre ells, entre ells i l'administració, i entre Granollers i aquest conjunt de territoris, que 
són els més exportadors del país, estic parlant dels dos “vallesos”, imprescindible, i alhora també, 
aquesta estratègia de mirar cap al nord, per ajuntar-nos, a partir de la C-17, amb aquells elements que 
estan també funcionant prou bé. Miri, la productivitat, per exemple, de Vic, 194.000 euros per 
treballador, i si vol la d'alguna ciutat com Mataró li parlaria de 150.000 euros. És bo que sabem això, i 
és bo que ens diguem això, i és bo que ho diguem en veu alta, és bo que li diguem al nostre món 
econòmic que ells son part de la solució, i que el seu compromís per reforçar les seves estructures 
productives ha de ser un compromís per seguir buscant l'exportació com un element essencial. el seu 
compromís per treballar en xarxa és una part del nou itinerari que ha de seguir aquest país , per tant, jo 



també vull que diguem això, jo també vull que diguem això, i que ho diguem amb fermesa.

Miri, una última dada, en aquest sentit, hi ha un indicador que és ciutat amb sectors amb tendència 
positiva, vol dir, amb expectatives creixents, encapçala el ranking Vic amb un 46,1% de les seves 
empreses en els sectors en tendència positiva, però la segona ja som nosaltres, amb un 44,5%, i si 
mirem el ranking de tendències negatives, estem a la banda baixa, vol dir que aquesta estructura 
l'hem de valorar, i l'hem de reforçar, i hem d'estar al seu costat, i l'administració ha d'estar al costat 
d'aquesta estructura, i no ho dubtin, ho està.  

Cobriment del ferrocarril. Miri, jo seguiré treballant en aquest tema. El senyor Rojas ens va 
acompanyar en una reunió amb el President d'ADIF. Nosaltres vam signar un conveni urbanístic a 
partir del qual hi havia el compromís de cobrir un espai determinat , l'espai que va de la carretera de La 
Roca a Agustí Vinyamata, desplegant un projecte urbanístic d'uns 30.000 metres quadrats que hi ha al 
costat de l'Estació de França, carrer Serrat i Bonastre, concretament costat de la plaça Serrat i 
Bonastre, carrer Esteve Terrades. Nosaltres hem anat a l'Administració del Partit Popular amb una 
proposta d'ordenació, bé, en tot cas jo sí que agrairia que les persones que ens van acompanyar en 
aquesta visita, treballessin perquè contestessin més ràpid. Nosaltres hem fet la proposta i vostès ho 
saben, i vostès ho saben, per tant aquí hi ha una operació urbanística dissenyada, que té com a 
objectiu el cobriment del ferrocarril, que és una operació urbanística que també hem explicat al 
Conseller Santi Vila, per tant no hi renunciem, m'heu sentit a dir moltes vegades que és el moment 
dels projectes, segurament ara no trobaríem soci per fer això, però és el moment d'aprovar el 
planejament urbanístic. Per trobar el socis demà, no podem començar  a moure papers quan torni a 
reactivar-se l'economia, ho hem de fer ara, i aquesta és la nostra obsessió, i ho farem, no ho 
abandonem, no abandonem.

I en tot cas, senyor Mur, el tema essencial pel que fa a la connectivitat de la ciutat, des del meu punt 
de vista, és guanyar transversalitat, pel que fa a l'estructura ferroviària, eh? Hem aconseguit la R-8, 
aquesta connexió que ens permet anar de Granollers a Martorell, històric, eh, històric, a partir de 
pressions d'aquest Ajuntament, i pressions de l'AMTU, històric. El tenir la R-8, si aquesta connexió 
que s’aconsegueix a partir que es fa l'enllaç al Papiol, ara hem pogut inventar una altra història i que 
hauríem de proposar-nos col�lectivament, que és la possibilitat de connectar la R-4, val, el tren que va 
cap a Sabadell, per entendre'ns, amb la R-8, que és el que va de Granollers a Martorell, aquí hem vist 
la possibilitat real de fer una operació en termes ferroviaris modesta de 400 milions d'euros, es 
modesta, és el preu de 4 kilòmetres de metro, eh, no és un preu abusiu, és un preu correcte, que 
connectaria dues comarques que sumades son un milió i mig d'habitants, i que és la part més 
productiva d'aquest país. Aquí m'agradaria també tenir el recolzament de tots vostès, i posar-hi la 
banya, en que això es tiri endavant, perquè aquí sí que ens juguem aquesta transversalitat 
imprescindible per construir un país ben connectat, això és essencial, com és essencial aconseguir el 
suplement de la línia del nord.

En tot cas, jo voldria acabar només dient que segurament no som el millor govern del món, segur, 
però de tota manera els hi asseguro que som un govern que dialoga permanentment amb la gent, 
també amb vostès encara que no ens ho reconeguin, també amb vostès, que busquem el consens i 
que fem de la vocació de construir un projecte col�lectiu , la manera de fer la ciutat. 

Això és aquest govern amb els seus defectes i les seves virtuts, i un govern que sap que en aquests 
moments cal construir un país a partir de la realitat de cada dia, sense deixar ningú enrere, estem en 
moments complicats en aquest país, estem en moments de prendre decisions, però no accepto que es 
digui que aquest Ajuntament ha estat al marge del país, no es així, aquest Ajuntament des de que va 
recuperar la democràcia ha sigut una peça essencial per construir aquest país, des de la cohesió 
social, des del dret a les persones, des del diàleg permanent, des de la defensa de la nostra cultura i 
la nostra llengua, potser molts de vostès han fet tant com nosaltres però els hi asseguro que ningú a 
fet més per construir el país que volem, aquest país cohesionat, d’igualtat, d’identitat, però en tot cas, 
la construcció d'aquest país no és només un tema d'un sí o un no, sinó que és un projecte col�lectiu, de 
diàleg, de suma, i de capacitat de transformar-se col�lectivament, en el què hem de mirar que quedi 
fora el mínim número de persones possible, i aquí també estarem, ho he expressat també clarament 
en la meva intervenció.

Insisteixo, el nostre govern seguirà treballant amb els ciutadans i les ciutadanes, és el que vam 



aprendre fa molts anys de l'Anna Maria Palé, és el que prediquem cada dia, el nostre govern tindrà la 
cohesió com un element essencial per avançar en moments difícils, i el nostre govern sap 
perfectament que en aquests moments tan complicats, el que cal és treballar per reactivar l’economia, 
per tornar a tenir ocupació, i perquè ningú es quedi fora d'un projecte de ciutat que volem compartir 
amb tots. Moltes gràcies.

S'aixeca la sessió. 
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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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