Darrer tram del
mandat
Fa ara 2 anys vam presentar el PAM 20112015
879 accions
Amb un esforç de transformació de la
gestió municipal
Penjades a la pàgina web
Amb un sistema de consulta permanent
També d’avaluació
Amb un bon nivell d’execució
o El 70% de les accions o s’han fet o
estan en un estat d’execució molt
avançat
Ens sembla imprescindible
Proposar.
Parlar.
Compartir.
Executar.
Explicar la feina feta.
Explicar què és el que no s’ha pogut fer i
perquè.
La meva intervenció tindrà tres parts
El marc econòmic, social i institucional que
ha condicionat aquest mandat.
M’aturaré en les 50 propostes seleccionades
per l’equip de govern com les més prioritàries
pel 2014-2015.
I acabaré amb unes consideracions sobre el
marc polític dels propers mesos.
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El marc econòmic
social i institucional
Per sobre de moltes altres circumstàncies, des del
meu punt de vista, dos factors han condicionat
aquest mandat:
La duríssima crisi econòmica i els seus
efectes.
L’escàs respecte institucionals dels
governs de l’Estat i de la Generalitat, als
ajuntaments.
o En alguns casos es pot parlar de
l’ofensiva del Govern de l’Estat contra
els ajuntaments.

Crisi econòmica
M’heu sentit a parlar sovint d’aquest tema.
M’heu sentit sovint les xifres que ara repetiré.
Però és que per mi és el tema central.
És el problema que més em preocupa.
5902 aturats.
49.8% sense subsidi.
Ja fa 4 anys que la ciutat està per sobre dels 5.000
aturats. I dos que es mou al voltant dels 6.000.
Molta gent. Massa gent.
I molts d’ells de llarga durada.
La ciutat segueix perdent llocs de treball.
2007 – 32.000
avui – un pèl per sobre dels 24.000.
El 2013 els serveis socials van atendre més de
4.000 famílies.
Més de 10.000 persones.
Un 11% per sobre del 2012.
Una societat civil activa i organitzada.

2

Presentació PAM – 19/02/14

La crisi econòmica també ha tingut un efecte
directe en les finances municipals
Tenim menys ingressos.
o Menys aportacions de l’Estat i la
Generalitat.
o Menys rendiment dels impostos.
Més despesa social.
Incompliments sistemàtics dels
compromisos dels governs de l’Estat i de la
Generalitat que ens han obligat a fer una
tasca de suplència per tal de no perjudicar als
ciutadans.
Enllaço aquí amb la segona qüestió que ha marcat
aquest període.
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La dificultat afegida per la manca de
lleialtat institucional dels governs de
l’Estat i de la Generalitat
La Generalitat
ens deu 7.381.763 €
Anselm Clavé
Pla de barris
Escoles bressol
Escola de música
I el govern de l’Estat amenaça en intervenir-nos
si no paguem en 30 dies.
Necessitem pòlisses de crèdit per solucionar
els problemes de tresoreria que la Generalitat
genera pels seus impagaments.
Per poder pagar en terminis raonables l’any
passat vam gastar 145.500 € en interessos als
bancs.
En matèria d’educació la situació és especialment
greu.
Dels 1.300.000 € que la Generalitat va dedicar a
les activitats educatives de la ciutat l’any 2011,
hem passat a 27.000€ l’any 2013.
Incompliment sistemàtic de la Generalitat en
els seus compromisos en matèria d’educació:
Escola bressol
Escola de música
Pla d’entorn
Taula de planificació
Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat:
2012 – 500.000 €
2013 – 0 €
Ja n’hi ha prou, anirem als tribunals.
Paro aquí ...
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Pel que fa a l’Estat:
L’1 de gener ha entrat en vigor de Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local
L’atac més dur que han patit els ajuntaments
des que el 1979 vam recuperar la democràcia
municipal.
En parlaré al final.

Afortunadament de Granollers ha afrontat aquest
període:
Amb un endeutament raonable que a més
hem reduït.
Amb una càrrega fiscal inferior a la mitjana
dels municipis de la nostra mida.
Ajustant els pressupostos a partir de
prioritats clares i tancant els exercicis amb
números positius.
Fa molts anys que administrem des del
rigor i l’austeritat. Sense estirar més el braç
que la màniga.
Entro ara en el segon bloc.
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Les 50 mesures
Les agruparé en cinc eixos.
Els eixos que hem definit com a objectius centrals
de la nostra acció:
Energies per sortir de la crisi junts.
Endreçar la ciutat.
Granollers, projecte col·lectiu.
Granollers ciutat creativa, ciutat
educadora.
Granollers ciutat atractiva.
5 eixos – 50 accions
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1. Energies per sortir
de la crisi junts
Aquest és el primer objectiu
Buscar energies per sortir de la crisi.
Estratègies per generar ocupació.
Accions per dinamitzar l’activitat
econòmica
Però no n’hi ha prou amb això.
No n’hi ha prou en millorar l’activitat econòmica.
Cal garantir la cohesió.
Cal evitar la fractura social.
Cal vetllar per l’equitat.
Cal sortir junts de la crisi, evitant deixar gent
pel camí.
Deu accions en aquest àmbit:
1. Un milió d’euros pel tercer pla de
xoc.
El 2013 amb el segon pla de xoc vam fer:
Un pla d’ocupació amb 100 treballadors.
Programa addicional de beques
(menjador, escoles bressol)
Plans específics de formació per joves.
Ajuts a la creació d’empreses.
Suport a la contractació de joves.
Ajuts d’emergència.
Suport al Xiprer / Creu Roja / Apadis.
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Hi tornarem.
I ho farem amb el Consell Econòmic i Social.
Parlant amb representants de les empreses,
dels sindicats i dels grups municipals.
2. Consolidar aliances territorials per
al desenvolupament econòmic
Municipis de la B-30.
Eix de la C-17.
Estratègies conjuntes per millorar la
competitivitat.
Mirant cap al nord.
Enllaçant els dos vallesos.
Granollers ròtula territorial
3. Reforçar Can Muntanyola com a
centre de serveis a les empreses.
Can Muntanyola ha fet una bona feina l’any
2013 (el seu primer any de vida)
Ha acompanyat la creació de 57
empreses.
Ha generat programes de formació a
empreses en les que hi ha assistit prop de
2000 persones.
Amb la Cambra de Comerç s’ha posat en
marxa la finestra única del món
empresarial.
Aquest és el camí.
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4. Potenciar Can Muntanyola com
incubadora d’empreses.
Omplirem Can Muntanyola de noves
empreses innovadores.
Les acompanyarem en el seu creixement.
Can Muntanyola té espais útils i capacitat
per incubar fins a 20 projectes
empresarials simultàniament.
5. Impulsar la modificació del POUM
per acompanyar el
desenvolupament de l’activitat
productiva.
Ens proposem rellegir el planejament
especialment en la zona industrial.
Es tracta de captar inversions:
o Noves implantacions.
o Facilitar el creixement d’activitats
ja existents.
S’ha lliurat ja la proposta als grups
municipals per portar-la al Ple aquest
mes.
6. Incrementar l’esforç en ajut
d’urgències socials a les persones i
famílies més vulnerables.
De forma coordinada amb les entitats
socials.
Cal afrontar amb les millors condicions
possibles les situacions de risc d’exclusió
social.
2013:
Gairebé 1500 persones ateses per
urgències socials.
Hem d’estar atents a les necessitats
d’enguany.
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7. Creació de l’observatori local de la
vulnerabilitat de la gent gran.
Per detectar problemes de:
Soledat.
Aïllament.
Discapacitat.
Dependència.
Per compartir-la amb la ciutadania.
Per resoldre’ls col·lectivament.
8. Xarxa social per la gent gran:
programa Radars
El posem en marxa aquest mes.
Amb la Creu Roja.
Prevenció de l’aïllament a partir del
voluntariat.
I amb la implicació dels veïns, el forner,
la caixera del supermercat, el president o
presidenta de l’escala, ...
Començarem al barri de Can Bassa.
9. Seguirem desplegant el Pla de
suport al dret a l’habitatge
Afavorint la mediació.
Obrint expedients sancionadors als
bancs que tinguin habitatges desocupats.
Es tracta de promoure el lloguer social.
Dinamitzar el mercat de lloguer.
Gestionant els ajuts d’accés a l’habitatge.
10. Creació de la taula d’acció social.
D’acord amb els grups municipals.
L’espai de reflexió i acció conjunta per la
cohesió social.
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2. Endreçar la ciutat
En l’anterior mandat la ciutat va viure un intens
procés de transformació.
Vam fer o vam captar inversions per valor de
250 M€
111 M € fetes per altres administracions).
Els temps han canviat.
Aquest mandat haurem invertit 33 M €.
I les inversions directes de l’Estat o de la
Generalitat han estat de zero €.
Aquest mandat l’objectiu ha estat i és,
endreçar la ciutat.
Aquesta és una ciutat que:
Ha renovat el seu espai públic.
Té un alt nivell d’equipaments:
o Culturals
o Esportius
o Educatius
o Cívics
L’objectiu ara és la qualitat
Qualitat en l’espai públic.
Qualitat en la dotació de serveis.
Qualitat en els equipaments públics.
Qualitat i eficiència.
Endreçar. Sempre. Constantment.
Destacar 10 propostes en aquest àmbit:
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1. Completar la remodelació dels
carrers del Pla del mandat
Tram nord del passeig de la Muntanya.
Ampliació de voreres i enllumenat
Carrer Llevant. Ampliació de voreres.
Carrer Lluís Companys. Enllumenat i
construcció de voreres.
Princep de Viana: plataforma única per
completar l’actuació feta a Guayaquil

2. Millores en la mobilitat: Redacció
del projectes
En destaco dos:
Rotonda carrer Girona amb Francesc Ribas.
Plataforma única al carrer Corró.
El bon resultat de l’actuació pel que fa a la
mobilitat de les millores a l’entorn de l’Hospital i
del carrer Girona, animen a estudiar la
possibilitat d’una rotonda per millorar una
cruïlla amb una semaforització complexa.
o Primer l’estudi de mobilitat.
o Després el projecte, la recerca del
finançament i les obres.
Projectar, també, Corró entre Torras i Bages i
València.
3. Consolidació de l’aparcament de
Ramon Llull
Pavimentació i ampliació.
Cal ara seguir millorant la qualitat i la
quantitat de l’oferta d’aparcament.
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4. Renovació d’espais públics i
equipaments a barris.
Els més destacats:
Jardins del carrer València.
Camp de futbol de la Font Verda.
Espais ja construïts que necessiten millores
estructurals:
per guanyar en qualitat,
però sobretot per guanyar en ús públic.

5. Pla de millora dels espais verds
Renovació de l’àrea dels jocs infantils a
Congost,
Torras Villà i
Lledoner.
Substitució de la tanca d’Agustí Vinyamata.

6. Pla de millora de voreres,
paviment i clavegueram
Objectiu:
Arranjar 15.000 m2 de voreres.
13.000 m2 de paviment.
Substitució del clavegueram a:
o
o
o
o

Sant Jaume
Barcelona
Vidal i Jumbert.
Carretera de Caldes

Els plans d’ocupació juguen un paper especial.
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7. Renovació del contracte de
recollida de residus i neteja viària
Adaptar-lo a les noves necessitats.

8. Ampliació del cementiri
Creixement del Cementiri cap al nord.
En els propers anys ens faran falta més nínxols.
9. Noves inversions en enllumenat
per estalviar energia
En els darrers anys hem fet ja un esforç notable
que ens ha permès estalviar 135.000 € / any.
La renovació de làmpades.
La introducció de leds al carrer Girona.
La telegestió.
Ens ha anat bé.
Cal incrementar aquest esforç.
És bo per la nostra economia.
És bo per al nostre medi ambient.

10. Millora en el transport públic urbà
Renovació de la flota:
o dos nous autobusos.
Més oferta a última hora de la tarda.
Coordinació amb els municipis veïns del
servei de taxi.
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3. Granollers ciutat
educadora. Ciutat
creativa
Granollers es defineix com a ciutat educadora.
És l’aposta del nostre Pla Estratègic.
I l’aposta de ciutat.
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
I que ens eduquem en cada instant de la nostra
vida.
Però també hem après que una ciutat educadora
necessita una escola de qualitat
Temps difícils per a l’educació
Educació i esport
L’esport eina bàsica d’una ciutat educadora
65 entitats esportives que viuen activament
en el conjunt d’instal·lacions esportives de la
nostra ciutat.
Temps difícils per a l’educació
També temps difícils per a la cultura
La cultura és
l’eina de la creativitat.
És un instrument de desenvolupament
econòmic.
És un factor de cohesió social.
Granollers manté el seu compromís amb la
cultura, amb l’educació i amb l’esport.
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1. Defensar els serveis educatius i
culturals de la ciutat
Clar.
Mantenir l’oferta.
Malgrat els incompliments de la Generalitat.
Oferta d’escoles bressol.
Oferta d’escola de música.
Teatre, museus, centres cívics, oberts.

2. Suport als projectes educatius dels
centres
Acompanyant els projectes d’autonomia
dels centres.
Fomentant el treball en xarxa.
Posant al servei de les escoles, la ciutat com
un gran recurs pedagògic.
Mantenint viu el Pla Educatiu d’Entorn
malgrat la manca de finançament de la
Generalitat.

3. Consolidar el projecte de
voluntariat educatiu
100 persones que s’han posat al servei de les
escoles.

4. Impuls a la formació professional
El Consell de Formació Professional: l’espai
per construir la FP de la nostra ciutat.
Una novetat: la formació professional dual.
Una experiència per compartir escola i
empresa.
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5. Projecte musical de ciutat Carles
Riera
L’any passat van participar gairebé 4000
persones, de totes les edats i condicions, en
aquest projecte.
Co-finançat per La Caixa.
Sumar oferta educativa i capacitat
creadora en una ciutat que té la música com
un dels seus actius.
I que té l’Escola Municipal com a pal de paller

6. Art públic. Art al carrer
Construirem una comissió d’art públic.
L’Espai públic com a espai per a la
creativitat.

7. Roca Umbert. Un pas més
L’any 2013 Roca Umbert va tenir prop de
300.000 usuaris.
Novetats per aquest any:
Nous espais per a residència d’artistes
plàstics.
Ampliació i millora de les condicions
Trasllat de la ràdio per complementar
l’espai audiovisual.
Museització de la Tèrmica.
Projecte d’urbanització dels carrers
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8. Programes de suport a la creació
jove en arts escèniques
Des del GRA.
Acompanyant la iniciativa dels joves.
Teatre, música i dansa feta i pensada per ells.

9. Pla de renovació de les
instal·lacions esportives
18 instal·lacions esportives.
Esforç per mantenir-les a un bon nivell.
Coberta del pavelló del carrer de Girona
Vestidors del camp de futbol del carrer
Girona.
Millores en el camp de futbol de Can Gili
Renovació del gimnàs de les pistes
d’atletisme.
10. Pla dels equipaments educatius i
culturals
Amb actuacions previstes a:
Equipaments educatius:
Mestres Muntanya
Salvador Espriu
Fàtima
Joan Solans
Vallès
Ponent
EMT
Salvador Llobet
Tortuga
Pau Vila
18
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Equipaments culturals:
Sala cultura sant Francesc
Teatre auditori
La Troca
El Cub
Radiofreqüències a les 2 biblioteques
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4. Governar amb els
ciutadans. Granollers
projecte col·lectiu
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 fer del diàleg la forma de construir
futur
Que no hi ha cap projecte interessant que
surti d’un despatx aïllat de la gent
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 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
Amb mancances, segur
Amb errors, segur
Però amb la vocació permanent d’integrar
mirades, sensibilitats, voluntats
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1. Seguiment de les obres del passeig
de la Muntanya i del carrer
València amb comissió de veïns
Fa anys que ho fem.
El darrer, el carrer Girona.
Compartim projectes, compatim processos.
Qui coneix millor un carrer que els seus
veïns?

2. Redacció del reglament de
participació ciutadana
Endreçar tots els processos participatius amb
un reglament consensuat amb les forces
polítiques i socials.

3. Constituir el Consell de Ciutat
Com un nou espai de deliberació sobre el futur
de la ciutat.

4. Reforma del reglament orgànic
municipal (ROM)
Ho han demanat els grups municipals.
Cal adaptar-lo als nous temps, als nous
requeriments.
Cal adaptar-lo a les novetats legislatives de
l’Estat i de la Generalitat.
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5. En el marc del Pla Estratègic,
desplegar el projecte de suport al
voluntariat
El voluntariat és, avui ja, un dels grans
potencials de la ciutat.
Es tracta de generar, col·lectivament,
factors d’enriquiment.
Can Jonch: centre de recursos per al
voluntariat
o
o
o
o

Formació
Informació
Impuls
Coordinació

6. Definir el pla estratègic de
dinamització agrària de Palou
Amb els veïns.
Espai essencial per la ciutat.
El volem dinàmic, productiu.
Donar força a la capacitat agrària de Palou.
Palou, un lloc per a viure.

7. Implementació de l’administració
electrònica. Transparència i
modernització
Fa uns dies vam presentar la nova seu
electrònica.
Més informació.
Més transparència.
Més identitat.
L’OVAC ja és una realitat.
Es poden fer gestions 365 dies a l’any, 24 hores
al dia.
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Esforç continuat i imparable.
Que ens fa més eficients i més transparents.
Som pioners a Catalunya en l’Administració
electrònica.

8. Més fibra òptica a la ciutat
Una ciutat més intel·ligent.
Granollers té 105 Km de fibra òptica i 26
km de tritub.
Estem negociant amb diferents operadors
Ampliarem substancialment la dotació de
fibra òptica.
o Ho necessiten les empreses.
o Ho necessiten els ciutadans.
o Ho necessita la ciutat.
9. Rigor i austeritat: No incrementar
la pressió fiscal i reduir
l’endeutament
Ho hem dit abans:
El rigor forma part de l’estratègia d’aquest
govern.
Seguirem sent administradors curosos.
Facilitar als ciutadans les coses en aquests
moments difícils.
No augmentar la pressió fiscal.
Fraccionar pagaments
Generar bonificacions en determinats casos
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10. Campanya de civisme i convivència
Fomentar un ús correcte de l’espai públic.
I una mica més enllà:
fomentar els hàbits de bona convivència en
les comunitats.
Ens preocupa:
El mal ús dels contenidors.
La poca cura amb els animals de
companyia.
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5. Granollers, una
ciutat atractiva
Granollers neix com a cruïlla de camins.
Com espai de mercat.
Una part essencial de la força de la ciutat és la
seva capacitat d’atracció.
El seu lideratge territorial.
Deu accions per reforçar aquest lideratge:
1. Redacció i aprovació del Pla
director urbanístic del circuit
Definir el futur del circuit i els seus
entorns.
Posar en valor les 600 hectàrees que hi ha a
l’entorn del circuit.
Un esforç conjunt dels ajuntaments de
Montmeló, Parets, Granollers amb la
Generalitat de Catalunya.

2. Redacció del Pla Especial de la Pl.
Barangé
Per millorar el paisatge urbà.
Per donar un nou impuls econòmic al
centre de la ciutat com espai per comerç, per
serveis.
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3. Potenciar Granollers com a ciutat
de mercats
Granollers té el mercat documentat des del
1041.
El mercat dels dijous és la nostra referència.
Però als carrers i a les places de la ciutat es pot
comprar i vendre prop de 200 dies l’any.
Una dotzena de fires i mercats viuen a la ciutat.
Història i tradició.
Però també actualitat.
Endreçarem aquesta oferta.
La promocionarem.
Reforça la nostra identitat.

4. Promocionar Granollers com a
ciutat de fires de congressos,
reunions i esdeveniments
Conjuntament amb el sector privat.
Diverses fires consolidades que estan a
l’agenda de la ciutat i del país.
o Ascensió
o Bodamarket
o MAC
Tenim una bona oferta hotelera.
Cal buscar noves oportunitats.
Posarem en marxa un servei especialitzar
en la captació d’esdeveniments.
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5. Granollers, destí turístic esportiu
Tenim un calendari regular d’activitats
esportives de relleu internacional:
o Mitja marató.
o Granollers Cup.
o Gran Premi de Fórmula 1.
o Gran Premi de Motos.
Tenim unes bones instal·lacions esportives.
Una gran capacitat organitzativa.
Captació d’esdeveniments.
Però també espai d’entrenament, d’estades i
de tecnificació.

6. Reforçar el lideratge europeu en
matèria ambiental
Presència activa als projectes europeus.
Seguim presents activament en tres projectes
europeus:
Millora de l’entorn fluvial.
Els espais naturals periurbans.
Eficiència energètica.

7. Articular el municipalisme per la
Pau a Catalunya i a la
Mediterrània
Catalunya té 200 municipis que volen formar
part d’Alcaldes per la Pau.
D’acord amb la FMC i l’ACM impulsem la
creació de la secció catalana d’Alcaldes per
la Pau
Treballem, també, en la creació d’Alcaldes
per la Pau de la Mediterrània.

27

Presentació PAM – 19/02/14

8. Pla de projecció exterior
Un nou instrument per a la ciutat.
Granollers té una forta activitat
internacional.
En el món de l’empresa.
De l’esport.
De la cultura.
De la solidaritat.
També institucional.
Amb el suport de la Diputació de Barcelona,
Granollers serà un dels primers municipis de
Catalunya que proposarà una estratègia
compartida per fer de l’acció internacional
un factor de :
o Promoció de la ciutat.
o De fortalesa cívica i social.

9. Més oferta sanitària a la ciutat
Treballarem amb la Generalitat per:
Desplegar un nou projecte sanitari a l’antic
solar de Policlínica.
Definir el centre polivalent de malalts
mentals, a l’entorn de l’Hospital.

10. Assolir el desdoblament de la línia
del Nord
Donar suport a les accions del Conseller Vila
davant del Ministeri de Foment pel
desdoblament parcial de la R-3.
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Els propers mesos
Anem acabant
hem parlat de la ciutat
de com la vivim
de què volem
Cal fer la reflexió final fent referència al
moment que viu el país

El futur de Catalunya
En el BAN de l’Onze de Setembre explicàvem la
posició del govern de la ciutat.
Em destacaré 2 paràgrafs:
“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 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 acabàvem així:
“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 el nostre compromís
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La defensa dels drets dels catalans i les catalanes
a definir el nostre futur.
La defensa de la seguretat jurídica com a
argument inexcusable per la garantia del camí
que s’emprengui.
La defensa del diàleg i del consens com la
millor forma per resoldre els conflictes.
La voluntat de vetllar per la qualitat
democràtica d’aquest procés: això vol dir
respecte escrupolós a totes les posicions.
Una segona qüestió:
Des de l’´1 de gener hi ha una nova llei que
regula l’administració local.
És la llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local
Una llei que lamina greument l’autonomia
local.
Que elimina moltes competències municipals:
Serveis socials
Educació
Promoció econòmica
passen a la Generalitat
Que privatitza serveis públics.
Que elimina serveis als ciutadans i a les
ciutadanes.
Que vulnera l’Estatut d’Autonomia i la
Constitució.
Una llei recentralitzadora:
Que limita l’acció dels ajuntaments (vol
convertir-los en una simple gestoria)
Posa en risc el paper transformador i
cohesionador dels ajuntaments.
Atempta contra la qualitat democràtica de
la nostra societat.
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Per això,
La gran majoria dels ajuntaments catalans ens
hem posat d’acord per portar aquesta llei al
Tribunal Constitucional.
Molts ajuntaments ho portaran a la sessió
plenària de febrer. Nosaltres també.
Defensarem el municipalisme en temps
difícils.
Una vegada més
En temps en els que és imprescindible
repensar la política i repensar les
institucions.
Des del govern de la ciutat ho fem i ho farem
defensant el municipalisme com un factor
clau per la recuperació de la qualitat
democràtica.
El municipalisme que volem conjuga 8
conceptes. Avui els recordo.
Tindrem ocasió de parlar-ne abastament els
propers mesos.
Autonomia local
Corresponsabilitat entre administracions
Proximitat
Participació
Transparència
Defensa dels drets socials
Equitat
Identitat
Són els valors que defensem.
Necessitem municipis forts per construir un
país fort.
Amb els ciutadans i les ciutadanes com a motor
d’una ciutat que vol mirar endavant amb
decisió i amb confiança.
Junts ens en sortirem.
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