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Benvolguts electors,
En les pàgines següents que us enviem, trobareu la memòria del grup municipal de Granollers per
la Independència – Primàries del primer trimestre. Hem intentat descriure què hem fet i l'estat dels
comptes municipals d'aquestes primeres setmanes tal i com ens vàrem comprometre durant la
campanya electoral en un exercici sincer de transparència però també d'autoavaluació personal dels
que ens ha tocat en aquest mandat liderar el projecte. Som només un regidor, però el grup encara
que “naïve”, és sòlid, treballador i ple d'entusiasme per transmetre la voluntat d'intentar fer política
de forma més transversal i propera, combinant-ho cadascú de nosaltres amb el què sabem fer en la
nostra activitat laboral i vida diària; en un exercici real de tocar de peus a terra, amb totes les
dificultats i la inversió d'energia i temps que això comporta. La democràcia no tracta només
d'institucions, de legislar i de governar en base a eleccions i regidors; també tracta de respectar les
veus diverses i els camins que prenen les majories. Parla de treballar per el pacte i el consens –
també cedint – sense deixar de ser ferms en les idees i les conviccions que configuren la idea de
ciutat i país que tenim cadascú de nosaltres. La nostra societat ha de constituir-se amb les persones,
la ciutat, i el país. Parla al segle XXI de pensar per nosaltres mateixos i empoderar-nos. I quan així
és, i així es té la voluntat i la unitat necessària, aquesta societat està preparada per la independència
somniada.
Com diuen el Joan i el Carles som tot just els nous de la classe i n'estem aprenent. Necessitem de
les vostres propostes, esmenes i inquietuds per Granollers, amb l'objectiu de transmetre-les en
comissions i mocions per millorar-la. Vindran setmanes difícils, on els objectius i posicionaments
ideològics de país es barrejaran amb les necessitats més bàsiques de la gent i de la ciutat. Hem de
saber que tot és necessari i imprescindible, no podent deslligar-se una cosa de l'altre.
A Granollers, 8 d’octubre de 2019
Mònica Ribell i Bachs
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1. Introducció
Per tal de mantenir als nostres electors i electores informats de l’activitat de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya, en coherència amb els nostres principis de transparència i
participació política de la ciutadania, fem arribar un resum trimestral de l’activitat del Grup
Municipal als organismes de l’Ajuntament, a les activitats i esdeveniments organitzats al municipi,
els articles d’opinió i les dades econòmiques, entre d’altres.
En aquest sentit, la nostra voluntat és que totes les persones que vulguin puguin tenir un resum de
l’activitat que permeti fiscalitzar l’activitat desenvolupada des del Grup Municipal, que permeti
realitzar propostes de millora, amb l’objectiu de seguir treballant per al nostre municipi.
Addicionalment, totes les persones que així ho desitgin, poden sol·licitar més informació si ho
consideren necessari. Encoratgem a tothom que vulgui realitzar propostes, esmenes o consultes, a
que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant les dades de contacte del Grup Municipal:
Adreça: Pl. Porxada 6, 3ª Planta
Correu electrònic: granollersxindependencia@granollers.cat
Telèfon: 93 824 67 08
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2. Activitat política
A l’Ajuntament existeixen diversos àmbits d’activitat política on els Grups Municipals poden
participar-hi. Començant pel Ple (màxim òrgan decisor del consistori) i les Comissions
Informatives, que agrupades per àrees temàtiques informen dels projectes que es desenvolupen en
cadascuna de les àrees, permetent que els Grups Municipals facin consideracions i propostes.
Existeixen també els organismes consultius, on el Grup Municipal pot delegar en les persones que
consideri més adients la seva representació. En el nostre cas, hem delegat en un total de XX
persones, que tenen experiència i/o formació acadèmica en l’àrea d’especialitat corresponent.
Aquests organismes son de caràcter no vinculant, i que pretenen ser el punt d’enllaç entre institució
i ciutadania. Per últim, existeix la possibilitat de formular preguntes per a sol·licitar informació
relativa a qualsevol aspecte, i que es poden adreçar tant al Govern municipal com al Ple.
Durant aquest trimestre, l’activitat política del Grup Municipal s’ha traduït en les següents
actuacions:
2.1. Mocions
Les mocions son textos presentats al Ple de l’Ajuntament per part dels Grups Municipals per tal
d’instar al Govern municipal a desenvolupar accions i estratègies concretes, o bé per a realitzar
posicionaments institucionals que representen al conjunt del consistori. Des de Granollers per la
Independència – Primàries Granollers hem presentat les següents mocions:
•

Moció per a retornar el llaç groc a la façana de l’Ajuntament (conjunta amb ERC i Junts per
Granollers) – Rebutjada pel PSC i C’s – Annex 1r

•

Moció per a la difusió efectiva de la cultura a Granollers – Rebutjada pel PSC – Annex 2n

•

Moció per a la transparència dels Grups Municipals – Posada en espera de Reglament de
transparència proposat pel Govern Municipal – Annex 3r

•

Moció per a la promoció del cooperativisme (esmenada per ERC i presentada conjuntament)
– Posada en espera pel PSC a espera d’un informe dels serveis jurídics quant a la legalitat
de les mesures proposades – Annex 4t

2.2. Preguntes al Govern de l’Ajuntament
Les preguntes al Govern de l’Ajuntament son preguntes efectuades pels Grups Municipals que
permeten sol·licitar al Govern de l’Ajuntament respostes sobre qualsevol tema en relació al qual es
consideri adient disposar d’una resposta. Des de Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya hem realitzat la següent pregunta:
•

Pregunta en relació a l’operatiu de la Guàrdia Civil a Granollers el passat 25 de setembre de
2019 (pendent de resposta escrita) – Annex 5è

2.3. Preguntes i propostes a les Comissions Informatives
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A les Comissions Informatives (CI) es tracten diversos temes en funció de l’àrea que correspon a
cada CI. Aquests es proposen bé sigui pels equips tècnics, o bé deriven de les Juntes de Govern
Local, i els regidors i regidores de l’Ajuntament poden realitzar les consultes que considerin adients
en relació a aquests temes, i fer preguntes i propostes d’altres aspectes no inclosos a l’Ordre del Dia
de la sessió. Des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya destaquem les següents
com a algunes de les preguntes i propostes realitzades fins ara:
•

Pregunta de la situació del Reglament de transparència en relació a l’ús de la subvenció
atorgada als Grups Municipals per a sostenir la seva activitat.

•

Proposta de millora del transport públic entre Granollers, Les Franqueses i Canovelles pel
que fa a la connexió entre centres sanitaris.

•

Proposta de recepció de la documentació relativa a les CI amb major anterioritat, per tal de
facilitar la tasca fiscalitzadora de l’oposició – S’ha assolit una recepció amb major temps
d’aquesta documentació.

•

Pregunta en relació al compliment de la carta de colors per a les façanes dels edificis de
Granollers, de l’edifici municipal del C/ Portalet - S’han realitzat els canvis necessaris per
assolir el compliment de la carta de colors.

•

Pregunta de la situació de reforma de l’aparcament de l’Hospital de Granollers.

•

Proposta de manteniment de les concessions del cementiri per 50 anys quan es realitza un
canvi de nom del nínxol.

•

Proposta de circuit caminable i ciclable que connecti Granollers amb els municipis veïns.

•

Pregunta de les actuacions relatives al reciclatge d’olis d’ús domèstic, i proposta de recollida
d’olis fora de la deixalleria.

•

Pregunta de la situació de les problemàtiques detectades als carrils bici del municipi.

•

Pregunta de la situació de la possible regulació via ordenança municipal de la circulació de
patinets elèctrics i altres mitjans de mobilitat alternativa.

•

Pregunta de la situació d’insuficient neteja dels carrers i de problemàtiques en la recollida
d’escombreries, inclòs el manteniment dels contenidors d’escombreries.

•

Pregunta de la circulació il·legal de vehicles a motor en el carrer Bisbe Grivé / Palaudàries.

•

Pregunta de la situació del paviment de la Plaça de la Corona.

•

Proposta d’estudi de la durada i el nombre d’activitats de la Festa Major de Granollers en
horari nocturn.

D’algunes d’aquestes preguntes i propostes, estem a l’espera de recepció de resposta per part de
l’equip de Govern municipal.
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És important assenyalar que pel fet de tenir una sola regidora electe al nostre Grup Municipal,
l’assistència a les sessions no assoleix el 100%, si no que s’ha d’absentar d’algunes. En aquest sentit,
fem una revisió de la documentació presentada pel Govern municipal, per tal de comprovar si hi ha
temes dels quals s’hagi de demanar informació.
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3. Dades econòmiques
Els Grups Municipals reben per part de l’Ajuntament de Granollers una assignació de recursos
econòmics dirigida a sostenir l’activitat d’aquests. Per a Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya és fonamental donar a conèixer tant l’import d’aquesta assignació com de l’ús que se li
dóna, atès que en tractar-se de recursos públics, fer-ne un ús responsable no és sols una obligació
legal, si no també ètica i moral.
En aquest sentit, el primer aspecte a destacar per aquest primer trimestre d’activitat és que el nostre
Grup Municipal ha optat per contractar els serveis bancaris necessaris per a la operativa diària
(compte bancari i targeta de dèbit) amb Caixa d’Enginyers, com a entitat bancària catalana que va
donar suport a Catalunya durant l’1 d’octubre de 2017.
3.1. Assignació de l’Ajuntament
Per al període comprès entre juliol i setembre de 2019, el Grup Municipal ha rebut les següents
assignacions per part de l’Ajuntament de Granollers:
•

Juliol 2019: 2.300,00€ (*Ingressat l’11/09/2019, en disposar de compte bancari)

•

Agost 2019: 2.300,00€ (*Ingressat l’11/09/2019, en disposar de compte bancari)

•

Setembre 2019: 2.300,00€ (*Ingressat l’l/10/2019, justificat com a assignació de setembre)

Aquesta assignació, segons els acords del Ple del passat 9 de juliol de 2019, correspon a una
aportació fixa i comuna a tots els grups municipals de 1.600,00€ mensuals, i una aportació variable
per cada regidor elegit de 700 euros mensuals. Això, en el nostre cas, fa un total de 2.300,00€
mensuals, que correspon amb les aportacions indicades per aquest trimestre (resultant en un import
trimestral percebut de 6.900,00€)
3.2 Retribucions dels càrrecs electes
La retribució dels càrrecs electes del nostre grup és en concepte de dietes per assistència a les
sessions dels organismes col·legiats de l’Ajuntament de Granollers (Ple i Comissions Informatives)
Els imports percebuts bruts son els següents (amb els màxims establerts en els acords del Ple del 9
de juliol de 2019):
•
•
•

En concepte de Portaveu de Grup Municipal: 500€/mes
En concepte d’assistència al Ple: 200€/sessió*
En concepte d’assistència a Comissions Informatives: 150€/sessió*

3.3 Recursos humans
L’Ajuntament cobreix el salari del personal de suport per al Grup Municipal / càrrec de confiança,
consistent en una persona, amb una retribució satisfeta directament per la corporació, i no pel Grup
Municipal.
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Aquest càrrec és vigent durant el mandat, i és cessat per l’Alcalde en el moment en que es convoquen
noves eleccions municipals. En el nostre cas, es va sol·licitar presentació de currículums per a
aquesta plaça entre la gent que formava part de la llista electoral i els voluntaris de Granollers per
la Independència – Primàries Catalunya. Es va realitzar un procés de selecció atorgant aquesta
posició al candidat setè de la llista electoral.
3.4 Despeses del Grup Municipal
Fins a la data no s’ha desenvolupat un projecte de pressupost de despeses del Grup Municipal, per
tant, aquestes s’han minimitzat als conceptes imprescindibles per al funcionament del mateix, i a les
despeses acordades pel Comitè de Campanya Electoral, com a òrgan de decisió interí segons
l’acordat en la darrera Assemblea d’Electors de Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya. En total, per al període comprès des de l’inici d’activitat del Grup Municipal fins al 30
de setembre de 2019, s’han generat despeses per un import de 2.684,92€, que s’agrupen en els
següents conceptes:

PAGAMENTS EFECTUATS JULIOL SETEMBRE 2019
1,13%
11,27%

0,27%
19,36%
Organització d'actes
Assistència a actes
Formació
Publicitat
Despeses bancàries

35,38%
32,59%

Altres despeses

Podeu consultar la comptabilitat íntegra a l’Annex 6.è
A continuació es detallen els conceptes de despesa amb els comentaris pertinents per a la justificació
de les despeses:
(a) Organització d’actes
Aquest grup de despesa correspon a les despeses vinculades a l’organització d’actes i
esdeveniments, independentment de si aquests es promouen des de Granollers per la Independència
– Primàries Catalunya, o en som partícips com a organització. En concret, en aquest període s’han
efectuat els pagaments relatius a l’organització de l’Assemblea d’Electors del mes de juny de 2019
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(lloguer de la Sala Tarafa) i de la contractació del grup de música pels actes de commemoració del
segon aniversari de l’1 d’octubre.
(b) Assistència a actes
Aquest grup de despesa correspon a les despeses vinculades a l’assistència a actes organitzats per
terceres parts. Per aquest període s’han efectuat els pagaments relatius a la taula pel XVII Sopar
Benèfic d’Oncovallès i les ofrenes florals del 10 i 11 de setembre de 2019.
(c) Formació
Aquest grup de despesa correspon a les despeses de formació de voluntaris de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya en diversos àmbits que siguin d’interès i/o necessitat per al
correcte funcionament del Grup Municipal. En aquest període s’ha efectuat el pagament del Curs
d’especialització en Govern municipal i Gabinet d’Alcaldia a l’Institut de Ciències Polítiques i
Socials, amb el Dr. Joan Ricart i el Sr. Carles Canet com a beneficiaris. És important assenyalar que
en l’execució d’aquesta despesa s’ha acordat organitzar una formació de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya oberta a tots els voluntaris un cop finalitzi el curs, on els dos
voluntaris que hi han assistit, traslladaran els coneixements adquirits a tots els voluntaris que hi
tinguin interès.
(d) Publicitat
Aquest grup de despesa correspon a les despeses d’inserció d’anuncis en mitjans de comunicació.
En aquest període únicament s’ha fet el pagament relatiu a l’anunci al mitjà El 9 Nou amb motiu de
la celebració de la Diada Nacional de Catalunya d’enguany. És important denotar que hi ha també
pendent de pagament l’anunci al SOM Granollers, pel mateix concepte, amb pagament efectiu al
mes d’octubre de 2019.
(e) Despeses bancàries
Aquest grup de despesa correspon a les despeses relacionades a l’operativa bancària (no financera)
amb entitats bancàries. Inclou despeses d’obertura i manteniment de comptes bancaris, d’emissió
de targetes de dèbit, d’emissió de transferències...
En aquest període és necessari assenyalar un únic pagament realitzat en concepte d’obertura del
compte bancari a Caixa d’Enginyers, per un import de 24,02€, retornables en el moment del
cessament de tota l’operativa amb aquesta entitat.
És important assenyalar que si bé les despeses efectuades per aquest concepte son substancials tenint
en compte els preus que ofereixen altres entitats bancàries per als seus serveis (en molts casos, de
zero comissions en cas d’efectuar un mínim d’operativa), s’ha considerat una despesa assumible a
canvi d’estar realitzant un consum responsable, amb una entitat bancària catalana i que ha donat
suport a les aspiracions d’autodeterminació del nostre país, per tant, no es planteja actualment cercar
alternatives que permetin minimitzar la despesa per aquest concepte, a part de les possibles
negociacions amb l’entitat.
(f) Altres despeses
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Finalment, s’inclouen en aquest grup altres despeses menors, no atribuïbles a la resta de conceptes
i que basant-nos en la quantitat de l’import, en relació a l’assignació total, representen un
percentatge poc substancial. En aquest període únicament s’ha fet el pagament de les despeses
relacionades amb una reunió realitzada per algunes persones del Comitè de Campanya Electoral
fora de l’horari en que tenim a disposició sales al despatx de l’Ajuntament, cobrint en aquest cas els
consums realitzats (7,25€)
Comentaris addicionals d’interpretació de la informació presentada:
•

Per qüestions de simplicitat en el registre i presentació de les dades, s’ha implementat el
sistema de Comptabilitat de Caixa (comptabilització dels ingressos i despeses en el moment
en que aquests es fan efectius)

•

En l’elaboració de la comptabilitat s’ha fet ús dels comptes establerts al PGC 2008.

•

Per a garantir la consistència en l’elaboració de la comptabilitat del Grup Municipal al llarg
del mandat, es seguiran els principis establerts als GAAP.
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4. Actes i esdeveniments
Com a part de l’activitat del Grup Municipal, s’ha decidit que és important assistir al major nombre
d’actes i esdeveniments públics organitzats al municipi per tal de donar a conèixer el nostre projecte
i les persones que l’integren. En aquest sentit, es recullen les propostes que s’originen tant a
l’Ajuntament de Granollers i les seves entitats vinculades, com les que organitzen tercers (entitats i
organitzacions de tots els àmbits)
És important comentar, a més, que a part dels actes en els que hi participem com a convidats, es
busca també participar en l’organització d’actes pel nostre compte o en col·laboració amb altres
organitzacions (especialment els partits i les entitats independentistes del municipi), i per tant, es
recullen tant els esdeveniments que corresponen al primer cas, com els que corresponen al segon
cas.
4.1. Actes i esdeveniments organitzats
Per al període des de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 fins al setembre de 2019, el
nostre Grup Municipal ha organitzat un acte propi i ha participat en l’organització d’un altre:
•

Al juny del 2019 es va realitzat una Assemblea d’Electors de Granollers per la Independència
– Primàries Catalunya per tal de valorar els resultats de les eleccions municipals del 26 de
maig de 2019, i designar de manera interina un grup de coordinació per tal de controlar el
funcionament del Grup Municipal.

•

En motiu de la commemoració del segon aniversari de l’1 d’octubre de 2019, vam participar
juntament amb la resta d’entitats i partits polítics sobiranistes en l’organització d’una sèrie
d’actes per a la commemoració d’aquesta data. En aquest sentit, els Grups Municipals vam
finançar part de l’acte organitzat al vespre, concretament per part nostra vam finançar la
contractació del grup de música. És important assenyalar que l’exposició fotogràfica
organitzada a la Porxada va ser proposada pel nostre Grup Municipal, si bé aquesta despesa
la va cobrir el Grup Municipal de Junta per Granollers.

4.2. Actes i esdeveniments als que s’ha assistit
Com s’ha indicat anteriorment, a part d’organitzar actes propis o en col·laboració amb d’altres
entitats, assistim a actes que se’ns convida com a Grup Municipal o bé que son oberts al públic.
D’aquesta manera assolim l’objectiu de donar a conèixer el projecte polític de Granollers per la
Independència - Primàries Catalunya, a més de seguir la línia de treball definida en el programa
electoral presentat, que inclou com un dels eixos principals la participació de la ciutadana i la
interacció directa amb el ciutadà i el seu empoderament en la resolució de les qüestions que
l’afecten. Durant el mes de setembre d’enguany tenim constància que els nostres voluntaris han
participat en representació del Grup Municipal en els següents esdeveniments:

Setmana Dia
36

Acte
Dinar popular Barri de l'Hostal

08/09/19 Inauguració del nou paviment del pavelló CB Granollers
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10/09/19 Actes populars en motiu de l'11-S (ANC + Òmnium)
11/09/19 Ofrena floral institucional
12/09/19 Visita institucional Fundació Oncovallès
37

12/09/19

Tertúlia "Història del Club Balonmano Granollers", amb la participació dels
periodistes Karles Torra i Jaume Vivé

12/09/19 Obertura de l'exposició "Balonmano Granollers: un esport per a una ciutat"
13/09/19 Partit d’handbol: Fraikin BM Granollers / Viveros Herol BM. Nava
16/09/19 Lliurament del premi de la recapta i millor aparador de la Festa Major 2019
38

21/09/19

Gala inici de temporada d’Escena grAn amb Eloi Vila i l’espectacle
Revolution d’Amics de la Unió

25/09/19 Recepció mestres nouvinguts a Granollers. Curs 2019-2020

39

25/09/19

Taula rodona i la presentació del llibre Canvi d'època i de polítiques
públiques a Catalunya coordinat per Joan Subirats

25/09/19

Presentació de la temporada 2019-2020 de Música Clàssica al Teatre Auditori
de Granollers

25/09/19 Presentació del llibre "Ho tornarem a fer" d'en Jordi Cuixart (Òmnium)
27/09/19

XVII Sopar Benèfic de la Fundació Oncovallès, amb la taula rodona: “Càncer
de cap i coll: tabac, alcohol i virus”

Addicionalment, també es van assistir a diversos actes durant els mesos de juliol i agost, vinculats
principalment a esdeveniments de la festa major (presentació dels actes de la Festa Major, recepció
dels patrocinadors...) També es va assistir al concert organitzat per la coral del Col·legi de Metges i
la Coral de la Gent Gran a la parròquia de Sant Esteve, a la inauguració del Retaule Gòtic i
l’exposició «Per durar» d’Antoni Cumella, ambdues organitzades al Museu de Granollers.
És important assenyalar que en el dinar popular organitzat per l’Ajuntament el mes d’agost, on
també hi van assistir diversos voluntaris de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya,
l’Ajuntament de Granollers ens va proporcionar diversos tiquets per poder assistir a aquest dinar de
manera gratuïta. En considerar-ho inadequat tenint especialment en compte que la ciutadania sí
havia de pagar el preu establert per assistir-hi, es van donar aquests tiquets a una organització
benèfica per tal que ho pogués donar a persones amb necessitat, i els voluntaris que van assistir van
pagar el preu del dinar com la resta de ciutadans.
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5. Relacions amb la premsa
El que segueix és un recull de les principals accions de relacions amb premsa que s’han efectuat
fins a la data:
5.1. Tertúlia política de Ràdio Granollers
Com a Grup Municipal amb representació al consistori se’ns ofereix a participar en la tertúlia
política organitzada per Ràdio Granollers, que s’emet cada dijous d’11.45h a 12.30h. En aquesta, hi
participen els Grups Municipals que ho desitgin i comenten els temes d’actualitat política més
rellevants al municipi.
Per tal de promoure diverses opinions i punts de vista, l’objectiu és que hi participin diverses
persones, i per tant, en les entrevistes que s’han fet fins a la data hi han participat: Mònica Ribell,
Joan Ricart i Oriol Vila. Al llarg de les properes sessions d’aquesta tertúlia es convidarà a participar
a més persones segons la disponibilitat que aquestes tinguin per assistir-hi.
5.2. Butlletí de l’Ajuntament de Granollers
En les pàgines 22 i 23 del butlletí de l’Ajuntament de Granollers, que s’edita mensualment i s’envia
als domicilis de bona part de la ciutadania, a més de posar-se a disposició en diversos llocs per tal
que es pugui recollir, hi ha un espai on els Grups Municipals poden redactar un article d’opinió
mensual, tractant els temes que ells vulguin.
De la mateixa manera que amb la tertúlia política de la ràdio, la voluntat és que els candidats i
candidates que van donar suport a la llista electoral hi puguin escriure els seus articles. En aquest
cas, la redacció dels articles es fa per ordre de llista electoral, atès que no hi ha paràmetres temàtics
que puguin fer més recomanable que sigui una determinada persona la que ho realitzi.
Fins ara, s’han publicat els articles de la Mònica Ribell, en Joan Ricart i en Carles Canet.
5.3. Articles d’opinió a diaris
Fins a la data hem col·laborat amb El 9 Nou i el SOM Granollers per a la publicació d’articles
d’opinió. Aquests articles els redacten els voluntaris que així ho desitgin, en relació a qualsevol tema
que pugui ser interessant per a la ciutadania i que sigui d’un cert grau d’actualitat política. Tots
aquests articles es remeten a un dels mitjans (alternativament, per evitar duplicitats en la publicació
dels articles) i fins a la data, aquests han procedit a la seva publicació, tant en format digital com en
paper. Aquest és un mecanisme molt important per donar a conèixer al conjunt de la ciutadania el
posicionament del nostre Grup Municipal en diversos temes.
5.4. Anuncis de pagament
Addicionalment, també es realitza la contractació d’anuncis de pagament per tal de promoure el
nostre posicionament en dates assenyalades, com per exemple l’11-S o l’1-O. En aquest sentit, els
proveïdors actuals d’espais publicitaris son El 9 Nou i el SOM Granollers.
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5.5 Altres
Per tal de facilitar que les persones que col·laboren més activament amb el Grup Municipal disposin
de la informació d’actualitat necessària per a realitzar la tasca d’oposició, recopilant els temes més
enllà de la informació facilitada per l’equip de comunicació de l’Ajuntament, s’ha fet una
subscripció a El 9 Nou, que serà vigent a partir de mitjans del mes d’octubre d’enguany, i que tindrà
un cost de 170,00€ l’any.
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6. Actualitat
Hi ha previstes dues trobades de Primàries Catalunya a nivell nacional, la primera a Granollers el
proper dia 27 d’octubre de 2019, al Casino de Granollers, amb dos objectius principals: el primer,
seguir treballant amb tots els voluntaris en les quatre ponències desenvolupades pels voluntaris
d’arreu del territori des de l’estiu, i tractar els temes d’actualitat política.
Addicionalment, el proper dia 16 de novembre se celebrarà a Barcelona la Convenció Nacional de
Primàries Catalunya, amb l’objectiu d’aprovar els textos resultants de les quatre ponències que s’han
treballat fins ara.
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7. Altres qüestions no incorporades a cap altre punt de la memòria
Actualment es disposa de dos carnets del Club Balonmano Granollers per a la temporada 20192020, que ha facilitat l’entitat al nostre Grup Municipal per causes de representació institucional.
En aquest sentit, i de manera provisional, s’ha optat per posar a disposició dels candidats de la llista
electoral aquests carnets, amb la condició, com a tots els actes als quals s’assisteix, d’analitzar les
problemàtiques que afecten a la organització convocant i comunicar-ho en les sessions de treball del
Grup Municipal, a més de realitzar una tasca de comunicació del nostre projecte polític a la
ciutadania.
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8. Activitat de treball
Actualment hi ha una sessió de treball setmanal per tal d’analitzar tots els expedients relatius a les
Comissions Informatives i al Ple, realitzar propostes de qüestions a tractar en aquests òrgans,
coordinar el dia a dia del Grup Municipal... Aquest equip de treball, format tant pels membres del
Comitè de Campanya Electoral (per acord en la darrera assemblea d’electors) com per voluntaris
que s’han implicat més recentment en aquestes tasques. Les sessions se celebren cada dimarts,
excepte les setmanes on hi ha convocat Ple ordinari (darrer dimarts de cada mes), que se celebren
el dilluns. L’horari és de 19 a 21h a l’Ajuntament de Granollers (Pl. Porxada, 6 - 3ª Planta) Son
reunions obertes a tots els voluntaris. En cas de voler assistir-hi es prega que confirmeu assistència
per correu electrònic a granollersxindependencia@granollers.cat
A Granollers, 8 d’octubre del 2019
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MOCIÓ PER LA INCORPORACIÓ DEL LLAÇ GROC A LA FAÇANA DE
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN SOLIDARITAT AMB LA SITUACIÓ
D’INJUSTÍCIA DELS PRESOS I LES PRESES POLÍTIQUES CATALANES.

Els legítims representants del poble de Catalunya i els líders de la societat civil porten en una
situació injusta de presó preventiva des de fa més d’un any i mig. És inacceptable que
persones que han demostrat el seu compromís amb la democràcia siguin acusats de delictes
com la rebel·lió, la sedició, la desobediència o la malversació. Parlem d’activistes socials i
polítics honorables que van actuar sempre d’acord amb la voluntat del poble, refrendada a
les eleccions del 27 de setembre del 2015 i la majoria parlamentària resultant, i d’acord amb
els principis de la llibertat d’expressió, la llibertat de participació i, sempre, contra tota mena
de violència, fos quin fos el seu origen.
Alhora, van actuar seguint els raonaments dels principis democràtics que busquen solucions
dialogades als conflictes polítics; en aquest sentit, fem evident que el comportament autoritari
de l’Estat Espanyol (des de tots els seus estaments polítics) mostrant-se reaci a buscar vies
de diàleg i de distensió ha ajudat, també, a crear un esperit de confrontació evident i ha
propiciat que, hores d'ara, la via de resolució del conflicte sigui la penal i no la dialogada.
Amb les greus conseqüències personals que això comporta.
En aquest context, els llaços grocs s’han convertit en un símbol reivindicatiu i de solidaritat
per mostrar el rebuig contra la vulneració dels drets civils i polítics més fonamentals. El llaç
groc no és una reivindicació exclusiva dels independentistes, és una reivindicació
democràtica contra la presó preventiva d’activistes socials i càrrecs electes per les seves
idees polítiques. En aquest sentit, moltes persones, entitats i institucions han decidit mostrar
la seva solidaritat amb aquesta situació d'injustícia col·locant llaços grocs en els seus espais
més visibles.
L’equip de govern de l’Ajuntament de Granollers va mantenir el llaç groc fins a l’inici del cicle
electoral d’aquest 2019 ja que hi havia vigent una prohibició per part de la Junta Electoral
Central. Un cop acabat el període electoral, i finalitzada la prohibició per part de la JEC, el
llaç groc no s’ha tornat a incorporar per voluntat pròpia de l'equip de govern municipal quan
ja no hi ha cap impediment per a fer-ho.
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Atès que la situació de repressió i injustícia que viuen els líders polítics i socials no ha
canviat, demanem a l’equip de govern que torni a incorporar el llaç groc al balcó de
l’Ajuntament de Granollers. En aquest sentit, apel·lem a l’esperit del 3 d’Octubre, on a
Granollers vam viure la manifestació més massiva de la història recent de la ciutat, sumantnos a la indignació per la repressió viscuda per part de les forces de seguretat de l'Estat
espanyol contra votants indefensos i desarmats, i després del virulent discurs de Felip VI
d'Espanya. Moments en els que els granollerins i les granollerines de tota condició i ideologia
van sentir com mai l’orgull de pertànyer a una ciutat de profunds valors democràtics, cívics i
de tolerància, tal i com reclamem sovint quan ens identifiquem com a ciutat educadora. Ens
cal apel·lar, doncs, a aquest sentiment perquè institucions, entitats i ciutadania avancem
sense descans al voltant dels grans consensos que ens uneixen: fi de la repressió, llibertat
dels presos polítics i lliure retorn dels exiliats, així com una solució democràtica i dialogada al
conflicte català que passa indefectiblement pel reconeixement del dret a l'autodeterminació
dels pobles.
Per tots aquests motius, els Grups Municipals d’Esquerra Republicana – Acord Municipal,
Junts per Granollers i Granollers per la Independència – Primàries Catalunya a l’Ajuntament
de Granollers, proposem l’adopció dels següents
ACORDS
1. Tornar a incorporar el llaç groc a la façana de l’Ajuntament de Granollers, com a
símbol de solidaritat amb la situació d'injustícia que pateixen els presos i les preses
polítiques catalanes i com a mostra de compromís amb la llibertat d’expressió i la
democràcia.
2. Complir aquest acord de manera immediata en el termini màxim d’una setmana
després de la seva aprovació.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipals
Àlex Sastre i Prieto
Portaveu del Grup Municipal Junts per Granollers
Mònica Ribell i Bachs
Portaveu del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya
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Moció de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya per a la
difusió efectiva de les activitats culturals organitzades a Granollers
Granollers és una ciutat rica en activitats culturals de tota mena, organitzades no sols per l’Ajuntament de
Granollers i les entitats directament vinculades a la institució, si no també pel teixit associatiu i cultural de la
nostra ciutat, que fa una tasca absolutament imprescindible per a la promoció de la cultura i el municipi.
Observem però que el consum d’activitats culturals a Granollers no és tant elevat com entenem que seria òptim,
i en molts casos l’audiència que hi assisteix es limita a les persones ja vinculades al món de la cultura i al seu
entorn més immediat, que mitjançant la seva xarxa de contactes, reben i comuniquen informació de les activitats
que hi ha previstes al municipi.
Aquesta manca de difusió de la informació per el públic en general, també es produeix entre les associacions
culturals quant a la seva programació, provocant que en molts casos es contra-programin entre elles, limitant
la seva capacitat d’arribar al ciutadà corrent.
Alhora, també detectem que la tasca de comunicació que es realitza per part de l’Ajuntament és principalment
a través del Rengle, espai informatiu de les activitats culturals incorporat al butlletí de l’Ajuntament, i de la pàgina
web de cultura. En aquest darrer cas, si bé és cert que l’ús de les noves tecnologies per part de les institucions
permet una reducció de les despeses de funcionament d’aquestes i una major freqüència d’actualització en la
incorporació de novetats, la excessiva dependència en els canals digitals que s’han d’anar a cercar, provoca
que es pateixin de manera accentuada les conseqüències de la bretxa digitals, especialment en els trams de
persones d’edats superiors. Darrerament, també s’ha detectat que si bé els trams de població més jove sí tenen
accés immediat a la informació disponible per canals digitals, manquen campanyes de promoció i sensibilització
per tal que s’interessin i participin en les activitats culturals.
És per això que des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya considerem que cal un major
esforç per part de l’Ajuntament per tal de donar difusió de manera efectiva de les activitats culturals organitzades
al municipi per el públic general i proposem l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Establir, mitjançant el Consell de Cultura de Granollers, una taula de coordinació entre les associacions
i entitats culturals del municipi, per tal de promoure un major grau de relació en l’organització de les activitats,
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evitant la contra-programació no intencional d’aquestes.
Segon.- Dissenyar i implementar una prova pilot per a instal·lar panells informatius digitals als carrers, on es
pugui informar de l’agenda d’actes culturals previstos de forma setmanal. Panells de gran dimensió visibles al
caminar on es faci referència als actes culturals previstos (tipus exposicions, conferències, presentació de
llibres, col·loquis), hora i lloc de la seva realització. Proposem que aquests panells, incorporin de forma
addicional en el seu encapçalament informació rellevant per la ciutadania com l’hora actual, temperatura
atmosfèrica actualitzada i nivells de qualitat de l’aire basats en l’escala.
Tercer.- Incorporar aquesta actuació en el marc del pla de comunicació de que disposi l’Ajuntament de
Granollers per a les activitats culturals organitzades al municipi, vincular-lo a l’App de l’Ajuntament i la seva
pàgina web.
Quart.- Comunicar a totes les entitats i associacions censades al Registre Municipal d’Entitats i Associacions
Ciutadanes per tal que, les que ho desitgin, comuniquin la seva agenda setmanal per a la seva difusió mitjançant
el canal proposat per a la prova pilot.
Sisè.- Donar compte a la Comissió Informativa de Creativitat, Promoció Econòmica i Participació del resultat
de la prova pilot, que al seu torn valorarà la idoneïtat de procedir amb l’execució del projecte d’instal·lació de
panells informatius digitals al municipi, i en cas afirmatiu, procedirà als tràmits corresponents a tal efecte.

A Granollers, 18 de setembre de 2019
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Moció de Granollers per la Independència – Primàries
Catalunya per la transparència de les
aportacions econòmiques als Grups Municipals
El mes de novembre de 2018 es va aprovar el Pressupost General de l’any 2019 per a
l’Ajuntament de Granollers, un pressupost que d’entre les seves partides de despesa
inclou una partida per un import total de 352.500,00€ que es destina a realitzar
aportacions directes als Grups Municipals, representant el 0,40% del total del pressupost
de despesa per enguany.
Sense entrar a valorar la idoneïtat o no d’aquest import, o de si és elevat o insuficient, és
cert que crida l’atenció el fet que es realitzin aportacions molt menors a entitats
municipalistes (21.500,00€ - 0,024%), a beques formatives (82.000,00€ - 0,093%) o que
les transferències corrents a entitats dedicades a combatre la pobresa i a donar suport a
les persones més desfavorides del nostre municipi, siguin, en conjunt, no més de
161.000,00€ (0,18%)
Alhora, constatem que per accedir a la informació relativa a l’import de les aportacions
als Grups Municipals i per tal de comparar-les amb altres partides de despesa, és
necessari realitzar una recerca exhaustiva a la web de l’Ajuntament. Celebrem que
recentment s’hagi incorporat a la informació publicada dels Grups Municipals
l’assignació que aquests perceben (import total, desglossat per component fix i
variable), però seguim considerant que és necessari realitzar un major esforç de
publicitat activa d’aquestes retribucions, en particular de les despeses que s’executen
amb aquestes.
I és per això, que el Grup Municipal de Granollers per la Independència –
Primàries Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar resposta, per via electrònica, i en els terminis legalment establerts, a
totes les sol·licituds d’informació relativa a les assignacions percebudes pels Grups
Municipals, incloses aquelles que sol·licitin accés detallat a la informació disponible
(comptabilitat, factures, etc.)
Segon.- Incorporar al web de l’Ajuntament de Granollers (http://granollers.cat), en un
termini màxim de 90 dies naturals a comptar des de l’aprovació d’aquest Acord, i en un
lloc de màxima visibilitat i de conformitat amb el criteri de tècnic de l’equip
responsable del manteniment del lloc web, un apartat que inclogui, com a mínim i en
una sola pàgina, amb taules i grafismes que facilitin la comprensió i comparació de les
dades, les següents dades de cada Grup Municipal:
a) Dades d’identificació i de contacte, amb enllaç a la fitxa ja disponible de
cada Grup Municipal.
b) Nombre de regidors, amb enllaç a la informació ja disponible dels Grups
Municipals i els regidors que els integren.
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c) Import total de l’assignació de l’Ajuntament de Granollers a cada Grup
Municipal, desglossat mensual i anualment.
d) Import variable de l’assignació de l’Ajuntament de Granollers a cada Grup
Municipal, desglossat mensual i anualment.
e) Import fixe de l’assignació de l’Ajuntament de Granollers a cada Grup
Municipal, desglossat mensual i anualment.
f) Import total pressupostat per assignacions a Grups Municipals d’acord amb
el Pressupost General que sigui vigent.
g) Cost total per a l’Ajuntament de Granollers de les assignacions als Grups
Municipals, desglossada mensual i anualment.
Tercer.- Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament de Granollers la redacció d’un
informe en un termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’aprovació d’aquest
Acord que expliciti la capacitat del Ple per sol·licitar la informació relativa a la
comptabilitat dels Grups Municipals dels anteriors mandats, i, en cas que aquesta
possibilitat existeixi, quina és la màxima retroactivitat amb la qual es pot sol·licitar, en
nombre de mandats, aquesta informació.
Quart.- Instar als Grups Municipals en la següent sessió plenària un cop presentat
l’informe al que refereix l’Acord tercer i mitjançant el procediment previst a l’article
35.5 ROM a posar a disposició del Ple la seva comptabilitat.
Cinquè.- Incorporar al web de l’Ajuntament de Granollers (http://granollers.cat), en un
termini màxim de 60 dies naturals a comptar des de l’execució de l’Acord quart, i en un
lloc de màxima visibilitat i de conformitat amb el criteri de tècnic de l’equip
responsable del manteniment del lloc web, un apartat que inclogui, com a mínim, la
següent informació, organitzada per mandats, de la comptabilitat de cada Grup
Municipal:
a) Import total percebut en concepte d’aportacions al Grup Municipal per part de
l’Ajuntament de Granollers (anual i per mandat)
b) Agrupació de les principals despeses (per grup/compte segons PGC 2008)
c) Balanç de situació (anual)
d) Llibre diari (anual)
e) Relació de factures pagades (organitzades anualment)
f) Relació de proveïdors
g) Qualsevol altre document facilitat pels Grups Municipals que permeti facilitar la
comprensió a la ciutadania de l’ús que realitzen als recursos.
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Sisè.- Actualitzar puntualment l’apartat web proposat a l’Acord segon, en el moment
que es produeixi qualsevol variació de les dades.
Setè.- Actualitzar trimestralment, amb un termini màxim de 30 dies a comptar des del
tancament de cada trimestre, la informació de l’apartat web proposat a l’Acord cinquè, o
bé, puntualment en el moment que es produeixi qualsevol variació significativa de les
dades.
Vuitè.- Publicitar activament, amb càrrec a les partides previstes per a comunicació de
l’Ajuntament de Granollers, la creació dels espais web detallats als Acords segon i
cinquè.

Sra. Mònica Ribell i Bachs
Portaveu del Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya
Granollers, 23 de juliol de 2019
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MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME
L’any 2013 l’Ajuntament de Granollers va ser el primer consistori en adherir-se al programa Municipi Cooperatiu,
impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, una iniciativa que sens dubte recolza el
moviment cooperatiu que vivim a Catalunya, amb un total de 4.264 cooperatives en actiu al nostre país, que,
més enllà de la seva funció econòmica, tenen una funció social que afavoreix la qualitat de vida de les persones
que en formen part i de les que s'hi relacionen.
Alhora, però, constatem que hi ha poca presència cooperativa a la ciutat, fet que es contradiu amb la
dinamització civil i associativa tan rica de Granollers. Altrament, i fent una ullada de funcionament intern, molts
dels proveïdors del nostre Ajuntament són grans empreses i, per tant, el compromís realitzat amb el model
cooperatiu i de l’economia social és insuficient. Considerem que cal una major implicació de la nostra
administració local amb els emprenedors i emprenedores que s’arrisquen per oferir productes i serveis que
prioritzen, no els seus interessos, sinó el generar una oferta de proximitat, de manera responsable i
compromesa amb la ciutadania. Així mateix, també observem amb preocupació com no s’estan utilitzant els
recursos i eines que hi ha a l’abast dels ens municipals, com ara la col·laboració amb la xarxa d’Ateneus
cooperatius o les línies de projectes singulars de l’AraCoop impulsats per la Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa o el programa de Cultura emprenedora a l’escola de
la Diputació de Barcelona o el programa educatiu Un, dos, coop, a les Escoles.
Entenem però, que en determinades circumstàncies és complicat dirigir-se tant a cooperatives com a petites i
mitjanes empreses del nostre territori, per la manca d’oferta o d’adequació del servei a organitzacions de les
dimensions d’una institució pública, per aquest motiu considerem que és fonamental avaluar adequadament la
manera en què aquestes empreses contribueixen a enriquir la nostra ciutat i a millorar la qualitat de vida dels
granollerins i granollerines.
En referència a l’aspecte de la manera de relacionar-se d’aquestes empreses amb el seu entorn, trobem fets
que considerem especialment negatius, com el trasllat de seus socials fora de Catalunya, i en el cas de la
banca, els lligams estrets d’algunes d’aquestes entitats amb sectors com l’armamentístic (CALVO RUFANGES,
Jordi. Banca Armada en España 2019. Núria Pineda Morante, Pau Solís Tutusaus. Barcelona: Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, ISBN: 978-84-09- 12625-5).
És per això, que els Grups Municipals de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal proposen al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Incorporar a la guia de contractació responsable de l’Ajuntament elements que la impulsin tenint en
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consideració la recomanació 118 de la directiva 2014/24/UE. Així com també, actualitzar els termes i condicions
que apliquen a la contractació de cooperatives i empreses de l’economia social, per tal de millorar-ne la
contractació.
Segon.- Instar al president de la corporació i al seu govern a incorporar el cooperativisme i l’economia social
als espais de decisió de la política econòmica local, com el Consell Econòmic i Social, a impulsar la compra
pública socialment responsable que tingui en consideració les empreses cooperatives i de l’economia social i
a promocionar el producte local i de proximitat en el consum i compres de la pròpia administració.
Tercer.- Crear polítiques, en col·laboració amb els agents locals com l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental,
que afavoreixin quatre aspectes clau de la dinamització econòmica municipal:
-

Promoure la creació d’ocupació afavorint l’autoocupació en cooperatives de treball.
Promoure la millora de la competitivitat del teixit de petita empresa i empresa familiar de Granollers
afavorint aliances entre empreses en forma cooperativa.
Promoure la preservació del teixit productiu recolzant i promocionant a les cooperatives presents en
el municipi.
Promoure la millora de les condicions de vida dels granollerins i granollerines afavorint, no només
la creació de cooperatives de treball, sinó també la creació de cooperatives de consum i de
producció.
Quart.- Promoure la complicitat de les finances cooperatives i ètiques, mitjançant, per exemple, fons
locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives que
desenvolupin projectes d’impacte i transformació social.

Cinquè.- Implantar mesures de foment del cooperativisme en l’educació, així com impulsar la recerca i
desenvolupament per promoure coneixement compartit i intercanvis entre iniciatives cooperatives, tant a
nivell local com nacional i internacional.
Sisè.- Instar la Diputació de Barcelona a impulsar polítiques municipals de promoció, creació i creixement
de cooperatives, mutualitats i empreses de l’economia social i solidària a Granollers i al Vallès Oriental.
Setè.- Facilitar, en la mesura del possible, als Grups Municipals i totes les entitats vinculades i dependents
de l’Ajuntament la contractació de serveis a cooperatives i empreses de l’economia social.
Vuitè.- Informar d’aquesta moció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, a l’Associació Economia
Social Catalunya, a l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació
de Barcelona.

A Granollers, 18 de setembre de 2019
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La sotasignant, regidora electe d’aquest Ajuntament i Portaveu del Grup Municipal
Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, segons escrit presentat a la
Secretaria General d’aquesta Corporació el passat 17 de juny de 2019, i com millor
correspongui en Dret,
DIU
PRIMER.- Que el passat 25 de setembre de 2019, la Guàrdia Civil va organitzar una
sèrie de controls policials en les carreteres d’accés al nostre municipi.
SEGON.- Que aquests controls policials, segons les imatges difoses per diversos
mitjans de comunicació, van ser efectuats per unitats del GAR (Grup d’Acció Ràpida),
que, segons la pàgina web del cos armat, tenen com a missió específica “la lluita contra
elements terroristes” i “l’execució d'operacions que comportin gran risc i requereixin
una resposta ràpida”.1
TERCER.- Que donada la situació d’alarma generada a la ciutadania, i d’acord amb
l’art. 52.f) del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Granollers, formulo
les següents
PREGUNTES
PRIMERA.- Va comunicar la Guàrdia Civil l’organització d’aquests controls policials
a l’Ajuntament de Granollers i/o a la Policia Local de Granollers?
SEGONA.- En declaracions a mitjans de comunicació el cos armat ha indicat que
aquests controls “són rutinaris” i “emmarcats en el nivell d’alerta antiterrorista”. En
aquest sentit, consta a l’Ajuntament de Granollers cap amenaça concreta que afecti al
terme municipal o comarcal? En cas negatiu, coneix l’Ajuntament de Granollers les
raons que han portat a l’organització d’aquest operatiu?
TERCERA.- Ha sol·licitat la Guàrdia Civil la col·laboració de la Policia Local de
Granollers, o de qualsevol altre organisme dependent de l’Ajuntament de Granollers,
per a tasques relacionades amb aquest operatiu? En cas afirmatiu: en quines?
QUARTA.- En cas que l’Ajuntament de Granollers no hagi estat informat pel cos armat
de l’operatiu, ni hagi sol·licitat informació al respecte, té previsió de fer-ho?
I als efectes que pertoqui, ho signo a Granollers en 27 de setembre de 2019

___________________
Sra. Mònica Ribell i Bachs
1

http://www.guardiacivil.es/ca/institucional/Conocenos/especialidades/gar/index.html
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