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Benvolguts electors, 
 
Continuant amb la nostra voluntat de ser el màxim transparents possible amb els 
granollerins i granollerines, us presentem la memòria de l’últim trimestre de l’any 2019. 
 
En condicions de normalitat, l’últim trimestre de l’any és de vital importància per a 
qualsevol ajuntament ja que és el període en el que s’aproven tant els pressupostos 
municipals com les ordenances fiscals. Hem de reconèixer que per nosaltres han sigut 
dues tasques realment complicades ja que al ser nous a la classe, no teníem gaire per la 
mà això de revisar prop de 500 pàgines plenes de números. Tanmateix, gràcies a la 
col·laboració dels nostres voluntaris, vam poder estudiar-les, vam presentar unes 50 
preguntes a l’equip de govern (de les qual 4, com veureu a l’annex, no ens han sigut 
respostes) i, com no, vam presentar també una sèrie de propostes que alguns de vosaltres 
ens vau fer arribar. 
 
Però tots sabem que la situació actual a Catalunya és de tot menys normal. El passat mes 
d’octubre vam conèixer la ignominiosa sentència del Tribunal Suprem contra els presos 
polítics catalans. Les forces independentistes del Consistori vam exigir un Ple 
Extraordinari per saber què ens en podia dir al respecte el Grup Municipal del Socialistes, 
amb l’alcalde al capdavant. La nostra regidora va preguntar un per un als regidors 
d’aquest grup què en pensaven de la sentència via la moció presentada amb les altres dues 
forces independentistes i que la condemnava per injusta. Tots, excepte dues regidores que 
es van abstenir, van votar en contra de la moció. 
 
Des d’un punt de vista intern, dir que vam organitzar una jornada de treball de Primàries 
Catalunya a la nostra ciutat. Els companys i companyes de Primàries d’arreu del territori 
que van poder venir ens van felicitar per com havia anat tot. Va ser un matí on es va posar 
de manifest que Primàries és un moviment viu, transversal i gens homogeni; i on vam 
demostrar la nostra capacitat de treball i la força dels nostres electors i voluntaris.  
 
Finalment, dir-vos que aquest nou any 2020 i trimestre que hem encetat, tenim com a un 
dels principals objectius promoure encara més la participació de tots els electors i 
voluntaris que formeu part d’aquest projecte. En aquest sentit, estem dissenyant un cicle 
de conferències temàtiques que puguin ser l’espurna que promogui el debat temàtic, i 
alhora promovent la creació de noves taules de treball –també temàtiques–, per que 
tothom qui vulgui pugui trobar el seu espai per seguir construint, plegats, Granollers per 
la Independència – Primàries Catalunya.  
 
Un cop més, moltes gràcies a tots i totes per la vostra feina. 
 

Joan Ricart i Angulo 
Voluntari Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 
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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. 
 
Assenyalar que per una qüestió de traçabilitat i facilitat de fiscalització, l’esquema que es 
desenvolupa en aquesta memòria és el mateix que en la darrera versió (la memòria de 
juny a setembre de 2019) i es mantindrà de la mateixa manera excepte aquells canvis que 
es formulin per tal de millorar-ne la qualitat.  
 
Per últim, recordar que 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 
 
2. Activitat política 
 
Aquest trimestre s’han celebrat dues de les sessions plenàries més importants d’un 
Ajuntament en el seu curs polític anual: la de l’aprovació de les ordenances fiscals i la de 
l’aprovació dels pressupostos. Aquestes dues sessions, que considerem de prou 
importància com per a haver-se realitzat monotemàtiques, hem trobat que s’han realitzat 
incloent diversos temes, i que per tant, hem considerat àmpliament que no s’han revestit 
de la importància que aquestes tindrien.  
 
En primer lloc, és important assenyalar que en esser la primera vegada que la nostra 
formació s’enfronta a l’aprovació d’un projecte d’ordenances fiscals i d’un projecte de 
pressupostos, es va voler mantenir una posició més aviat conservadora pel que fa al tipus 
de propostes i la seva incidència, i es va optar per dedicar els esforços a entendre bé el 
funcionament tant de les ordenances fiscals com dels pressupostos. 
 
En aquest sentit, pel que fa a les ordenances fiscals, la Mònica Ribell va formular diverses 
preguntes al llarg de la Comissió Informativa de Serveis Generals, i es van formular una 
sèrie de propostes, de les quals cap va ser acceptada pel Govern Municipal. Les propostes 
que vam formular van ser reconsiderar la pujada del 4,5% pel que fa al coeficient de 
situació de l’Impost d’Activitats Econòmiques, bonificacions a la taxa de recollida 
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d’escombraries per unitats familiars unipersonals (de fins al 60%) i que en cas de disposar 
d’un nínxol al cementiri municipal, al fer-se el traspàs al familiar que correspongui, fer la 
renovació per 50 anys de la licitació, atès que actualment no . La modificació de les 
ordenances fiscals es va sotmetre a votació del Ple el passat 29 d’octubre de 2019. El 
Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya va votar en 
contra en no esser acceptada cap de les propostes formulades. 
 
D’altra banda, i pel que fa al projecte de pressupostos, es van formular i adreçar al Govern 
Municipal un total de més de 60 preguntes, de les quals, tres encara sense resposta, per 
tal d’entendre la visió amb la que aquests es van formular. Es poden consultar les 
preguntes formulades i les respostes obtingudes a l’Annex 1r.  
 
Un cop rebuda la resposta a les qüestions formulades, es va sol·licitar una reunió amb el 
Sr. Jordi Terrades, portaveu del Govern Municipal i regidor d’Hisenda, on se li van 
traslladar les propostes formulades pel nostre Grup Municipal per a la seva incorporació 
al projecte de pressupostos per l’any 2020 que es va sotmetre a votació del Ple el dia 26 
de novembre de 2019. El Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya va votar en contra en no esser acceptada cap de les propostes formulades. Es 
poden consultar les propostes formulades a l’Annex 2n.  
 
Per últim, recordar que a l’Ajuntament existeixen diversos àmbits d’activitat política on 
els Grups Municipals tenen 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 24 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: 
 

• 21 d’octubre de 2019: Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per 
demanar l’amnistia per a les persones preses polítiques i en defensa del dret 
d’autodeterminació – Rebutjada amb els vots en contra del PSC, i els vots a favor 
d’ERC i Junts per Granollers – Annex 3r 
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• 29 d’octubre de 2019: Moció per a la tarifació del nou pàrquing de l’Hospital de 

Granollers (conjunta amb Junts per Granollers) – Rebutjada pel Govern Municipal 
en Junta de Portaveus, per presumpte incompliment de les competències de 
l’Ajuntament de Granollers – Annex 4t 
 

• 23 de desembre de 2019: Moció per a l’adequació de Granollers als reptes de la 
mobilitat alternativa i sostenible – Rebutjada amb els vots en contra del PSC, i a 
els vots a favor d’ERC, Junts per Granollers i C’s – Annex 5è 
 

• 23 de desembre de 2019: Moció per a la conscienciació de la generació de residus 
i de la seva gestió responsable (conjunta amb Junts per Granollers) – Rebutjada 
amb els vots en contra del PSC, i els vots a favor d’ERC, Junts per Granollers i 
C’s – Annex 6è  
 

• 23 de desembre de 2019: Moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la 
llibertat immediata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i preses polítiques 
(conjunta amb ERC i Junts per Granollers) – Rebutjada amb els vots en contra del 
PSC i C’s, i els vots a favor d’ERC i Junts per Granollers – Annex 7è 
 

Al mes de novembre no es va presentar cap moció, atès que el Ple corresponent era per a 
l’aprovació dels pressupostos, i es va considerar suficientment important per centrar tota 
l’activitat en l’estudi del projecte de pressupostos i la formulació de propostes relatives a 
aquest. 
 
Afegir que a l’annex 8è es pot consultar la totalitat de l’estudi que es va desenvolupar per 
tal de validar les hipòtesis amb les que es va fonamentar la moció del 23 de desembre de 
2019, per a la conscienciació de la generació de residus i de la seva gestió responsable.  
 
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. Aquest trimestre, en 
aquest format, des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya no s’ha 
formulat cap pregunta (insistim, mitjançant aquest procediment d’exercici del dret a 
l’accés a la informació dels regidors recollit a la Llei Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
2.3. Preguntes i propostes a les Comissions Informatives 
 
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, propostes i demandes realitzades al llarg del trimestre: 
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1. Demanda d’incentivar el reciclatge d’olis d’ús domèstic. 

 
2. Demanda relativa a millorar la netedat dels contenidors d’escombraries de la 

ciutat i el sistema de recollida. 
 

3. Demanda relativa a la instal·lació de papereres més segures a tenor de la lesió 
d’una persona d’edat avançada que es va produir al centre de Granollers. S’aporta 
proposta en base al model de papereres instal·lat a diversos municipis d’Escòcia. 

4. Demanda de la regulació dels vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics) 
Insistència en diverses ocasions des de primers d’octubre fins a finals de 
novembre. El dia 10 de desembre es va comunicar que s’estava redactant una 
ordenança.   

 
5. Proposta de senyalització dels camins rurals i de ciutat de Granollers, amb 

l’objectiu de promoure rutes caminables i ciclables en tot el terme municipal, i 
incorporar-les a la regulació de senders de recorregut. Enllaços amb municipis 
veïns. Assenyalar que aquesta proposta ja es va formular l’anterior trimestre, si bé 
es va reiterar en esser una sol·licitud formulada en diverses ocasions per part de 
la ciutadania. A la sessió del 29 d’octubre s’informa que pels volts de Sant Jordi 
2020 es publicarà un llibre de l’editorial Alpina amb els camins senyalitzats del 
municipi.  

 
6. Proposta de zona d’aparcament al CAP Vallès per facilitar l’arribada d’usuaris 

amb mobilitat reduïda i les persones que les acompanyen.  
 

7. Demanda d’actuació envers la melassa que deixa anar pugó dels til·lers de la 
ciutat. 
 

8. Proposta d’instal·lació de contenidors de reciclatge als centres educatius de 
Granollers per facilitar el reciclatge, formulada el 15 d’octubre. Aquesta proposta 
es reitera en diverses ocasions (materialitzant-se en una moció) 

 
9. Proposta senyalització com a camí escolar del Carrer del Sol i millora de la 

il·luminació del mateix. 
 

10. Pregunta al govern municipal relativa a si s’ha plantejat proper model de gestió 
del subministrament d’aigua atès que el 27 d’octubre de 2021 finalitza la 
concessió vigent des de l’any 1971. El govern municipal comunica que interessa 
formular un model de gestió conjunta d’aigua amb clavegueram i aigües 
freàtiques. En aquest sentit, han posat en marxa una consulta interna per 
determinar possibles empreses que puguin optar per una concessió d’aquest tipus. 

 
11. Pregunta al govern en relació a l’empresa OHL, contractada pel manteniment de 

la jardineria al municipi, i s’ha criticat la gestió que fa l’empresa pel que fa als 
serveis contractats. 
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12. Proposta d’incrementar la vegetació al centre de Granollers en sistema de pèrgoles 
amb plantes, formulada el 5 de novembre. 
 

13. Proposta d’incrementar la il·luminació en lleres del riu Congost, especialment en 
les zones en que s’ha detectat que és insuficient (Cinema Edison i a les vores de 
Canovelles) 
 

14. Proposta d’instal·lació de senyalització vertical lluminosa dels límits de velocitat 
al municipi. 

 
15. Proposta de modificació del calendari del mercat, convertint el dia de Sant Esteve 

en no laborable.  
 

16. Proposta de replantejar el model del mercat de Granollers per tal de convertir-lo 
de nou en capdavanter a la comarca, i reorganitzar les parades segons tipus de 
producte, tot promovent productes de la comarca i el municipi (flors, fruita, 
verdura, bestiar...)  

 
17. Proposta de substitució de l’arbre de Nadal artificial que s’instal·la a la Plaça de 

la Corona, per un arbre natural, i extensió d’aquesta iniciativa a la resta de barris 
de la ciutat, on no es realitza l’actuació d’instal·lar un arbre de Nadal. Es demana 
que en cas d’implementar-la, es plantegi que aquest es pugui replantar. Es formula 
la proposta a primers d’octubre i es reitera el 22 de novembre. 

 
18. Desenvolupament de la proposta de construcció d’un nou centre de convencions 

al municipi, en base a la proposta formulada pel projecte de pressupostos del 2020. 
 

19. Proposta de creació de paquets turístics en col·laboració amb els sectors 
empresarials històrics del municipi (restauració i hoteleria), i les instal·lacions 
culturals vinculades a la història de Granollers. 

 
20. Demanda de reparació dels defectes dels vestidors del camp de futbol del Carrer 

Girona, en base a les queixes rebudes per part de la ciutadania.  
 

21. Proposta de desenvolupament d’un programa d’acolliment reglat per a persones 
en situació d’immigració irregular, mitjançant tasques de voluntariat i formació. 

 
22. Proposta de coordinació dels sistemes d’ajuda domiciliària, teleassistència i altres 

serveis socials relacionats en una finestreta única per millorar la qualitat i facilitat 
del servei, independentment de l’administració responsable. 

 
23. Pregunta en relació al seguiment de l’impacte de les subvencions atorgades per 

l’Ajuntament de Granollers a entitats i empreses, segons l’àmbit corresponent. 
 

24. Pregunta en relació a si es té previst l’ús del català en el Mundial Femení 
d’Handbol 2020, i en quin percentatge en relació a la resta d’idiomes. 

 



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya  
 
                     Octubre a desembre de 2019 
 
 

- 8 - 
 

25. Queixa per la poca antelació amb la que es rep la informació de les comissions 
informatives en alguns casos (en particular, s’ha donat aquesta circumstància als 
mesos de novembre i desembre) 

 
26. Pregunta en relació al reduït percentatge d’inversions reals formulades al 

pressupost vigent i al projecte de pressupostos. Formulada el 21 de novembre, i el 
govern municipal afirma que és així, i que és a causa de la voluntat de no 
incrementar el grau d’endeutament de l’Ajuntament de Granollers. 

 
27. Queixa en relació a l’aprovació de subvencions amb imports atorgats els anys 

2012 i 2014, entenent que no se’n fa una supervisió rigorosa dels projectes i els 
resultats que s’obtenen d’aquests. Es pregunta per quin motiu es procedeix 
d’aquesta manera, i es sol·licita quina és la persona o persones responsables del 
seguiment i obtenció de dades dels resultats dels projectes. No es facilita resposta. 
 

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.  
Per últim, indicar que el contingut d’aquestes preguntes i propostes s’origina 
principalment en la ciutadania, i per tant, és essencial que tots els voluntaris participin 
activament formulant les propostes. Ho podeu fer-ho mitjançant el correu electrònic 
granollersxindependencia@granollers.cat, o bé amb el formulari en aquest enllaç, posant-
se en contacte directament amb en Jordi Planas (93 842 67 08) 
 
2.4. Organismes consultius 
 
Com a part de la vida política de l’Ajuntament, aquest organitza tot un seguit 
d’organismes consultius (un total de 27, la representació de la qual hem delegat en 24 
persones) que tenen per objectiu facilitar la participació de les diverses entitats i agents 
de la ciutat, més enllà dels que tenen representació per motius electorals (partits polítics) 
És important assenyalar també que a part dels organismes consultius, que tal i com indica 
la seva denominació, és merament consultiva i no té efectes directes, cal assenyalar que 
en aquest grup també incloem els consells d’administració de les diverses societats 
municipals, si bé en aquestes sessions sí es prenen decisions que tenen efectes vinculants, 
i, per tant, si bé es revesteixen d’una importància substancial, és important assenyalar que 
el repartiment de representants es realitza de la mateixa manera que al Ple (en funció del 
nombre d’electes), i, per tant ens trobem a l’oposició en aquests consells d’administració. 
 
Atès que en la darrera memòria no vam incloure les sessions d’aquests organismes, 
assenyalar que al llarg del primer trimestre d’activitat a l’Ajuntament de Granollers per 
part del Grup Municipal es van reunir els següents membres: 
 

• Granollers Promocions, S.A. – Jordi Planas 
• Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. – Andreu Ballús 
• Granollers Escena, S.L. – Carles Canet 
• Comissió de Festa Major – Gemma Martínez 
• Fòrum de Comerç i Turisme – Rafael López 
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També assenyalar que al llarg d’aquest trimestre s’han reunit en sessió els següents 
organismes: 
 

• Granollers Promocions, S.A. – Jordi Planas 
• Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. – Andreu Ballús 
• Granollers Escena, S.L. – Carles Canet 
• Consell Escolar Municipal – Estel Brugulat 

 
És important assenyalar que es va convocar el Consell de la Formació Professional i de 
l’Ocupació de Granollers (delegat a en Joan Ricart), però per la data de la convocatòria 
no hi vam assistir-hi, atès que va esser en el període de suspensió de l’activitat política 
per part dels grups independentistes en motiu de la sentència del procés. 
 
 
 
2.5. Resposta a la sentència  
 
Observareu al llarg d’aquesta memòria diverses mencions a la participació del nostre 
Grup Municipal en les accions de resposta a la sentència. En aquest sentit, assenyalar que 
de manera conjunta des dels grups independentistes a l’oposició (amb ERC i Junts per 
Granollers), es va acordar forçar la convocatòria d’un Ple extraordinari per dur a votació 
la “Moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem per demanar l’amnistia per a 
les persones preses polítiques i en defensa del dret d’autodeterminació”. En aquest sentit, 
i per denunciar la connivència del Govern Municipal amb la repressió política que es 
pateix a Catalunya, en no posicionar-se clarament en contra d’aquesta, els mateixos grups 
vam acordar no assistir a l’activitat ordinària de l’Ajuntament de Granollers (incloses 
Comissions Informatives, sessions del Ple, actes i esdeveniments oficials...) fins que no 
es convoqués oficialment i se celebrés el Ple extraordinari. 
 
D’altra banda, assenyalar que en el pas de les Marxes per la Llibertat per Granollers, i en 
particular, en el tram de nit a La Garriga, es va participar donant suport logístic als 
participants, i concretament es va facilitar menjar. En aquesta fase hi van participar 
diversos voluntaris de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, tant 
participants pròpiament de les Marxes per la Llibertat. 
 
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. 
 
3.1. Assignació de l’Ajuntament 
 
Per al període comprès entre octubre i desembre de 2019, el Grup Municipal ha rebut les 
següents assignacions per part de l’Ajuntament de Granollers: 
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• Octubre 2019: 2.300,00€ (Ingressat el 31/10/2019) 

 
• Novembre 2019: 2.300,00€ (*Ingressat l’2/12/2019, justificat com a assignació 

de novembre) 
 

• Desembre 2019: 2.300,00€ (Ingressat el 27/12/2019) 
 
És important assenyalar que la data d’efectivitat del pagament varia segons el mes, per 
tant, s’assenyalarà sempre la data de l’ingrés, en especial per aquells casos en que el 
pagament es realitzi fora del mes al que aquest correspon.  
 
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 

 
A més, tal i com s’ha indicat anteriorment, el mes d’octubre de 2019, en motiu de la 
Sentència del procés, els grups independentistes de l’oposició van forçar la convocatòria 
d’un Ple extraordinari. Si bé no es produeixen retribucions per l’assistència a aquest tipus 
de sessió, assenyalar que vàrem creure convenient que l’import corresponent a l’import 
corresponent a una sessió de Ple ordinari (200€) s’ingressés a la Caixa de Solidaritat, en 
suport als presos polítics, exiliats i represaliats per l’Estat arran del procés 
d’independència de Catalunya. Aquest ingrés va ser realitzat el passat dia 24 de desembre 
de 2019. 
 
3.3 Recursos humans 
 
L’Ajuntament de Granollers, com a part de l’assignació de recursos als Grups Municipals 
i d’acord amb el que estableix la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 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.  
 
La retribució bruta satisfeta per l’Ajuntament de Granollers en aquest concepte és de 
26.000€ bruts anuals, la corresponent per a tot el personal del grup C1. 
 
Assenyalar que respecte a la darrera memòria, no s’ha produït cap modificació pel que fa 
a aquest apartat. 
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3.4 Despeses del Grup Municipal 
 
Fins la data d’emissió d’aquesta memòria no s’ha formulat cap projecte de pressupost de 
despeses pel Grup Municipal, per tant, s’ha mantingut el mateix criteri que en el darrer 
trimestre, d’aplicar una política conservadora pel que fa a despesa, excepte en els casos 
en que hi ha accions i/o activitats que es consideren rellevants, bé sigui políticament o bé 
sigui en termes d’organització interna. Si més no, és important assenyalar que en termes 
generals hi ha hagut un increment de la despesa (en termes proporcionals als ingressos 
obtinguts) en relació al darrer trimestre, en tal que s’han iniciat les primeres accions de 
comunicació política més enllà de la publicitat en mitjans. Podeu consultar la relació de 
pagaments a l’annex 11è. 
 

 
 

(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 aquest 
sentit, assenyalar que per al període que ens ocupa, els més rellevants que s’han organitzat 
i/o participat son els corresponents a la resposta a la sentència i la paradeta del 14 de 
desembre, juntament amb la campanya “Fes brillar el teu balcó altra vegada”. Finalment, 
també s’inclou la trobada de Nadal pels voluntaris i voluntàries. 
 

(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’ha assistit amb pagament d’entrada al 
sopar solidari organitzat per Amics de la Ciutat de Granollers en favor del projecte 
“Joventut i Formació”, a càrrec de Càritas. També al festival benèfic “Junts 
Multipliquem”, organitzat pel mitjà El 9 Nou, en motiu del seu 30è aniversari.  
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Per últim, remarcar el ja indicat anteriorment, que aquells actes en els quals es va 
col·laborar en l’organització, especialment en aquells en motiu de la sentència, apareixen 
comptabilitats a l’apartat d’organització d’actes.  
 

(c) Publicitat 
 
Al llarg d’aquest trimestre s’ha realitzat la contractació de quatre anuncis, amb l’objectiu 
de promoure les propostes formulades pel nostre Grup Municipal per al projecte de 
pressupost de l’any 2020. Aquests anuncis s’han contractat a El 9 Nou i al Som 
Granollers.  
 
Alhora, però, és important assenyalar que per qüestió de terminis de pagament, apareix 
en la comptabilitat d’aquest trimestre el pagament de factures d’anuncis corresponents a 
l’anterior trimestre (tal i com es va indicar en la memòria relativa a aquest) 
 

(d) Formació 
 
Si bé aquest trimestre no s’ha produït cap despesa en concepte de formació, mantenim la 
categoria atès que es preveu que al llarg dels propers trimestres es tornin a generar 
despeses en aquest sentit. 
 

(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...  
 
És important recordar, tal i com es va assenyalar en la primera memòria, 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. 
 
Per últim, indicar que no s’ha produït cap despesa concreta més enllà de les relatives a 
l’emissió de transferències al llarg d’aquest trimestre.  
 

(f) Altres despeses 
 

Assenyalar que l’increment substancial d’aquesta categoria es deu principalment a tres 
raons: el pagament de la subscripció anual al diari El 9 Nou (efectuada el trimestre passat, 
però cobrament amb data d’efecte en aquest trimestre), la contractació d’impressió i 
enquadernació de material relatiu a l’activitat de l’Ajuntament (ordenances fiscals i 
pressupostos) i l’habilitació del despatx de que disposem a l’Ajuntament de Granollers. 
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No es preveu que aquest increment sigui sostingut en el temps. En cas que sí ho fos, es 
farà una modificació de les categories del pressupost. De moment, aquesta modificació 
no es realitza per facilitar la traçabilitat en l’evolució de la despesa. 
 
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. 

• S’ha produït un desquadrament d’un cèntim d’euro entre el saldo i el compte de 
despeses, per un error de cobrament d’una factura amb targeta de dèbit. Pel reduït 
impacte d’aquest import, la comptabilitat de 2020 s’iniciarà amb el saldo en 
compte corrent i no es realitzarà cap altra correcció comptable.   

 
Finalment assenyalar que en motiu de la visita institucional al MHP Carles Puigdemont 
el 2 de gener, sols es va originar la despesa d’un llibre fotogràfic de Granollers. No es va 
destinar cap altre import a satisfer despeses originades a causa d’aquest viatge, i 
s’estableix aquest com a criteri general per a altres circumstàncies equivalents.  
 
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 de l’octubre al desembre de 2019, el Grup Municipal de Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya ha organitzat o participat com a organització en els 
següents actes i esdeveniments: 
 

• Acte conjunt de commemoració l’1 d’Octubre à 1 d’octubre de 2019 à En motiu 
de l’1 d’Octubre, diverses entitats i partits polítics van organitzar un acte de 
commemoració. En el cas de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya, vam aportar el material també al sopar organitzat a La Garriga en 
motiu de les Marxes per la Llibertat, aportant menjar per als participants. 
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• Trobada de Primàries Catalunya a Granollers à 27 d’octubre de 2019 à En 

previsió de la Convenció Nacional de Primàries Catalunya celebrada a Barcelona 
el passat 16 de novembre, a Granollers es va organitzar una primera trobada per 
permetre avançar en el debat de les ponències presentades a la Convenció 
Nacional.  
 

• Paradeta (Can Ramoneda) à 14 de desembre de 2019 à Amb la voluntat de 
tornar l’activitat del Grup Municipal al carrer, i no havent organitzat cap activitat 
de carrer en el darrer trimestre, un grup de voluntaris va proposar l’organització 
d’una paradeta i l’inici de la campanya “Fes brillar el teu balcó altra vegada”. 
 

• Trobada de voluntaris à 16 de desembre de 2019 à Amb l’objectiu de retrobar 
a la gran majoria de voluntaris de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya, es va organitzar un pica-pica a peu dret per tractar l’actualitat política, 
el tancament de l’any i convidar de nou a tots els voluntaris a participar en 
l’activitat diària del Grup Municipal. Hi van participar 50 persones. 

 
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 passat trimestre, 
els principals actes als que s’ha assistit son: 
 
Nom de l’esdeveniment Data 
Homenatge a Lluís Companys 15/10/19 
Marxes per la Llibertat (tram La Garriga a Barcelona) 18/10/19 
Assemblea de Càrrecs Electes  30/10/19 
1r partit d’handbol femení europeu a Catalunya (celebrat a Granollers) 11/11/19 
Convenció Nacional de Primàries Catalunya 15/11/19 
10è aniversari del GDE a Sarsa 21/11/19 
Commemoració 40 anys d’ajuntaments democràtics (1979 - 2019) 27/11/19 
30ª Festa de les Lletres Catalanes del Vallès Oriental 29/11/19 
Granollers amb Open Arms. Festival poètic i musical 30/11/19 
Sopar solidari Amics de la Ciutat de Granollers (Joventut i Formació) 30/11/19 
Festival “Junts multipliquem” (30è aniversari El 9 Nou)  13/12/19 
Lliurament de les Medalles de la Ciutat 2019 20/12/19 

 
 
5. Relacions amb la premsa 
 
5.1. Tertúlia política de Ràdio Granollers 
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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 sessions que s’han fet aquest trimestre hi ha participat: 
Mònica Ribell, Joan Ricart, Carles Canet, Oriol Vila i Jordi Planas. 
 
És important assenyalar que amb l’objectiu d’oferir punts de vista diversos i transversals 
dins del Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, s’ha 
ofert participar a d’altres persones, si bé per qüestions de disponibilitat horària ha estat 
impossible diversificar més, l’objectiu és assolir una major diversificació en l’assistència 
a la tertúlia política. 
 
Podeu escoltar l’arxiu de programes de la tertúlia política de Ràdio Granollers en aquest 
enllaç. 
 
5.2. Altres entrevistes a Ràdio Granollers 
 
Aquest trimestre, a part de les sessions de la tertúlia política, hem tingut l’oportunitat de 
participar en dues ocasions més en entrevistes relatives a l’activitat política del Grup 
Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya: 
 

• Eleccions del 10-N: es va fer una entrevista curta, d’una durada aproximada de 
5 minuts per valorar el resultat de la jornada electoral a les corts espanyoles. 
Entrevista realitzada a Joan Ricart. Enllaç a l’entrevista aquí. 
 

• Ple de pressupostos: es va fer una entrevista curta, d’una durada aproximada de 
5 minuts per explicar les propostes i qüestions plantejades pel nostre Grup 
Municipal pel projecte de pressupostos de l’any 2020. Entrevista realitzada a Joan 
Ricart. Enllaç a l’entrevista aquí. 
  

• Visita al MHP Carles Puigdemont a Waterloo: es va fer una entrevista curta, d’una 
durada aproximada de 5 minuts per explicar la visita de tres membres de la llista 
(Mònica Ribell, Joan Ricart i Oriol Vila) al MHP Carles Puigdemont a Waterloo. 
Entrevista realitzada a Mònica Ribell. Enllaç a l’entrevista aquí. 

 
5.3. 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 
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no hi ha paràmetres temàtics que puguin fer més recomanable que sigui una determinada 
persona la que ho realitzi.  
 
Aquest trimestre s’han publicat els articles d’en Carles Canet, l’Oriol Vila i l’Andreu 
Ballús. Es poden llegir els articles a l’annex 9è. 
 
5.4. Anuncis de pagament 
 
Al llarg d’aquest trimestre s’han publicat anuncis de pagament als dos mitjans de 
comunicació amb els que treballem habitualment (El 9 Nou Vallès Oriental i Som 
Granollers) El contingut d’aquests anuncis s’adreça sempre o bé a la difusió dels actes 
organitzats pel Grup Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, 
o bé a l’activitat política. 
 
La relació d’anuncis publicats per aquest trimestre son: 
 

• “Trobada de Primàries Catalunya del 27 d’octubre de 2019”. 
• “Les propostes de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya al 

projecte de pressupostos de l’any 2020”. 
 
És important assenyalar també que fins ara s’ha treballat amb el supòsit de contractar els 
mateixos espais publicitaris a ambdós mitjans, amb –sempre que sigui possible– la 
mateixa despesa. 
 
5.5. Articles publicats 
 
Al llarg d’aquest trimestre, s’han publicat diversos articles als mitjans de comunicació 
locals i comarcals escrits per membres de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya i en la seva representació. Podeu consultar els articles publicats pels que no 
incorporem enllaç a l’annex 10è. La relació d’articles és la següent: 
 

• Dos anys després de l’1 d’octubre – Mònica Ribell – El 9 Nou 
• Unes hores amb la Consellera Ponsatí – Mònica Ribell – El 9 Nou 
• Cicles i progressos – Andreu Ballús – El 9 Nou 
• Sobre pressupostos, relats i articles – Carles Canet – Som Granollers 
• El President – Mònica Ribell – El 9 Nou 
• És justa la Sentència? És just l’empresonament? No! – Montserrat Ponsa – El 9 

Nou 
• Què guanya el processisme defensant el marc autonòmic? Diners. Molts diners – 

Jordi Planas – L’Unilateral 
• La Zona de Baixes Emissions: Mesura ecologista o estètica i recaptatòria? – Jordi 

Planas – L’Unilateral 
 
6. Actualitat 
 
Tal i com s’ha assenyalat a l’apartat 4.1. Actes i esdeveniments organitzats, en el marc de 
la paradeta organitzada davant de Can Ramoneda el passat 14 de desembre, es va iniciar 
la campanya “Fes brillar el teu balcó altra vegada”, en la que voluntaris de Granollers per 
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la Independència – Primàries Catalunya s’adrecen a ciutadans del municipi amb estelades 
instal·lades als seus balcons per oferir-los gratuïtament una nova estelada. Amb aquesta 
acció es té per objectiu promoure la renovació de les estelades als balcons de Granollers, 
tot renovant i demostrant el compromís de la ciutadania granollerina amb la 
independència de Catalunya. 
 
Tingueu en compte que, en cas de no haver pogut recollir la vostra estelada en l’acte de 
presentació de la campanya, podeu adreçar-vos a nosaltres mitjançant l’adreça de correu 
electrònic granollersxindependencia@granollers.cat, i us facilitarem gratuïtament la 
vostra estelada. 
 
Properament s’iniciaran les conferències temàtiques que es van proposar al darrer 
trimestre, amb continguts diversos lligats principalment a la política municipal, però no 
necessàriament de manera exclusiva. Aquestes conferències s’informaran amb temps 
suficient per a tothom qui vulgui assistir-hi, i s’ofereix que es puguin formular propostes 
de temes a tractar, en les sessions de treball habituals a l’Ajuntament de Granollers.  
 
També cal assenyalar que el dia 2 de desembre de 2019, la regidora Mònica Ribell, i els 
voluntaris Joan Ricart i Oriol Vila, van dirigir-se a Waterloo per reunir-se amb el MHP 
Carles Puigdemont. El motiu de la trobada va ser exposar el projecte de Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya, i comentar la situació política de Catalunya i la 
seva previsió dels propers mesos. Podeu escoltar més informació d’aquesta trobada en 
l’entrevista de Ràdio Granollers abans mencionada.  
 
7. Altres qüestions no incorporades a cap altre punt de la memòria 
 

• Aquest trimestre ha finalitzat el curs de comunicació política i gabinet d’alcaldia 
que en Joan Ricart i en Carles Canet van realitzar a proposta del Grup Municipal. 
En aquest sentit, indicar que properament es comunicarà la data de la sessió (o 
sessions) formatives obertes i gratuïtes per a tots els voluntaris de Granollers per 
la Independència – Primàries Catalunya. 

 
• És essencial que per tal de rebre correctament les comunicacions de Granollers 

per la Independència – Primàries Catalunya, estigueu donats d’alta a la base de 
dades. Per tal de verificar si hi sou, us heu d’adreçar a primariescat.cat/validate. 
En cas que no consteu a la base de dades, podeu realitzar la inscripció a 
primariescat.cat/inscripcio.  

 
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 
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els voluntaris. En cas de voler assistir-hi es prega que confirmeu assistència per correu 
electrònic a granollersxindependencia@granollers.cat 
 
A Granollers, 14 de gener del 2020  
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Preguntes

Partida Concepte Pregunta Resposta
PRESSUPOST 
GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT

TAXES, PREUS I ALTRES 
INGRESSOS

Com és que es preveu una baixada dels 
ingressos, si s’ha produït un ajustament a l’alça 
de les taxes?

L'únic augment significatiu en aquest capítol derivat de
les ordenances fiscals és el de la taxa de recollida
d'escombraries i el previst per al preu de la recollida
comercial. 
Cal tenir en compte que el 2019 inclou entre els
ingressos de capítol 3 les contribucions especials de
millora per la reurbanització del polígon industrial Font
del Ràdium (2,5 milions d'euros) i que al tractar-se d'un
ingrés puntual ja no apareix en el 2020.

PRESSUPOST 
GENERAL DE 

L’AJUNTAMENT

INVERSIONS REALS Com és que s’abaixa la inversió real si s’havia 
previst una pujada de les taxes. No s’aprofita per 
fer més inversió?

L'augment dels ingressos ordinaris té com a destí
l'augment de la despesa ordinària (personal, compra de
béns corrents i serveis i transferències corrents).

K1300 49713 UE PROJECTE SPORTOP!!! Quin és aquest projecte europeu? Què finança? 
Quins objectius té?

Aquest projecte es dirigeix als joves i adolescents més
vulnerables, entre els 8 i els 16 anys, amb especial
èmfasi al gènere femení i té la intenció de dissenyar i
implementar metodologies basades en el foment de la
resiliència a través de la pràctica de l'esport per
prevenir i reduir situacions d'exclusió social. 

K2130 52000 INTERESSOS DE DIPÒSITS Perquè es preveu una baixada dels interessos si 
es té un superàvit elevat? 

Les entitats financeres no retribueixen els saldos de
tresoreria, ans al contrari, plantegen el cobrament de
comissions.

K2200 32501 TAXA FORMALITZACIÓ DE 
CONTRACTES

Per quin motiu desapareix? Es va eliminar a les 
OF? 

Es va eliminar de les ordenances fiscals.

K3221 79102 FEDER CONSTRUCCIÓ XARXA 
BIOMASSA

S’ha sol·licitat ja aquest fons FEDER? S’ha 
concedit? En cas que no, l’Ajuntament haurà de 
satisfer l’import? (quines són les condicions en 
termes generals?)

Fons sol·licitat, atorgat i acceptat que finança un 50%
de la despesa cofinançada.

K4111 76501 CCVOR MONTSERRAT 
MONTERO

Perquè desapareix? A quin projecte corresponia? Es tractava d'una subvenció puntual de 2019 per a
l'adequació de l'equipament del centre Montserrat
Montero.

K5001 79103 FEDER TURISME INDUSTRIAL 
RUFA

S’ha sol·licitat ja aquest fons FEDER? S’ha 
concedit? En cas que no, l’Ajuntament haurà de 
satisfer l’import? (quines són les condicions en 
termes generals?)

Fons sol·licitat, atorgat i acceptat que finança un 50%
de la despesa cofinançada.

Pàgina 1

Preguntes

Partida Concepte Pregunta Resposta
K5103 39920 ALTRES INGRESSOS PER 

TREBALLS REALITZATS
Quins son aquests altres treballs realitzats? A què 
es deu aquesta baixada?

Es corregeix error de la pressupostació de 2019, quan
es van consignar 20.000€ en lloc de 2.000€, que és
l'import previst per treballs de camp del tècnics
arqueòlegs del Museu de Granollers.

K5104 34200 PREUS ACTIVITAT PLANETARI Com és que apareix aquest import i es partia 
d’uns ingressos de zero?

Per un millor control dels conceptes ingressats Es crea
una aplicació d'ingressos específica per al Planetari,
que inclou tant els ingressos de les escoles com els de
les sessions mensuals pel públic general.

K5104 39920 ALTRES INGRESSOS PER 
TREBALLS REALITZATS

Quins son aquests altres treballs realitzats? A què 
es deu aquesta pujada?

Són treballs encomanats per altres ens (consorcis de
parcs naturals, ajuntaments…) que es preveu
assoleixin els 14 mil euros per a 2020.

K1001 91220 Gabinet d’alcaldia La pujada en general de les despeses de 
personal, és corresponent a noves contractacions 
o a increments salarials?

No hi ha nova contractació ni augment de retribucions
més enllà del general per al personal de l'Ajuntament.
L'augment és degut al canvi d'adscripció d'un
administratiu abans inclòs en el programa 91210 -
Consistori. 

K1001 46700 APORTACIÓ LOCALRET 
ALCALDIA

Què és aquesta despesa? Es tracta de l'aportació al consorci Localret que es ve
assumint de del 2006.  

K1001 48401 SUBVENCIÓ CLUB 
BALONMANO GRANOLLERS

Perquè s’executa aquesta subvenció des 
d’alcaldia i no des de la regidoria corresponent a 
esports?

K1001 48402 SUBVENCIÓ ESPORT CLUB 
GRANOLLERS

Perquè s’executa aquesta subvenció des 
d’alcaldia i no des de la regidoria corresponent a 
esports?

K1003 23000 DIETES PER REPRESENTACIÓ 
CONSISTORI

A què es deu aquest increment tant substancial 
de l’assignació? A l’execució de pressupost de 
2019 no s’observa un increment per sobre del 
previst.

Aquest augment és el que es deriva de l'acord del ple
de 09/07/2019 on es fixa el règim d’indemnitzacions en
concepte d’assistència a òrgans col·legiats, per
als membres que no desenvolupin les seves funcions
en règim de dedicació exclusiva o parcial.

K1003 62603 SISTEMA DE VIDEO ACTES No consta cap despesa de manteniment d’aquest 
sistema. S’ha previst? O és un manteniment 
intern?

L'aplicació K1003.92060.22699 ALTRES DESPESES
SECRETARIA augmenta de 4.700€ a 6.000€ per
assumir el manteniment del programari de video-actes.

Pàgina 2



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya  
 
                     Octubre a desembre de 2019 
 
 

- 20 - 
 

Annex 1r 
 

 
 

 
 
  

Preguntes

Partida Concepte Pregunta Resposta
K1020 48516 SUBVENCIÓ ONG MANS 

UNIDES
En quin pla d’actuació s’emmarca aquesta 
subvenció? Perquè és nominal i no ha de 
sol·licitar-la l’entitat interessada?

El Pla director de Cooperació i Solidaritat preveu una
línia d'enfortir les accions de sensibilització. Mans
Unides és l'única entitat que fa un programa de
sensibilització durant tot l'any de manera continuada, en
coordinació amb l'ajuntament.
Els projectes que es presenten a la convocatòria són
projectes de cooperació puntuals.

K1100 92201 LABORAL TEMPORAL 
GERÈNCIA

Per quin motiu es fa aquesta contractació? Es tracta d'una vacant pressupostada per al lloc de
treball de Director/a de serveis de Coordinació de
Govern.

K1300 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 
ODS

En quin pla d’actuació s’emmarca aquesta 
despesa?

Es dota de 20.000€ aquesta nova despesa per tal
d'afrontar el projecte d'implementació dels objectius de
desenvolupament sostenible a Granollers. Es tracta
d'una actuació cofinançada parcialment per la Diputació
de Barcelona. 

K2140 22706 ESTUDIS I TREBALLS GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA

A què es deu aquesta baixada? Quins estudis i 
treballs es van realitzar en l’exercici 2019?

El 2019 s'augmentà el crèdit en 198.500 € per assumir
la despesa de treballs externs per la inspecció de la
taxa de l'1,5%. Aquests treballs es preveu que siguin
adjudicats en el darrer trimestre de 2019 per un import
molt inferior i, per tant, desapareix la dotació per al
2020.

K2310 12103 ALTRES COMPLEMENTS RRHH Per quin motiu desapareix? Aquesta aplicació contenia una previsió de despesa per
la valoració de llocs de treball. Un cop ja aprovada, el
seu impacte està repartit entre les corresponents
aplicacions de despesa de personal del conjunt de
l'Ajuntament.

K2400 22699 ACTIVITATS SOCIETAT 
CONEIXEMENT

Quines activitats corresponen a aquesta partida? Les despeses d'aquesta aplicació es correponen
fonamentalment amb la implementació d'un Fab Lab a
Roca Umbert.

K3000 62402 RENOVACIÓ PARC MÒBIL 
MUNICIPAL

Quins vehicles es preveu renovar? Vehicles associats a les brigades de la Unitat Operativa
de Serveis i al manteniment d'espais verds.

K3103 62211 PROJECTE EDIFICI 
HABITATGES PÚBLICS DE 

LLOGUER

Per quin motiu es trasllada a la partida K3103 
62212? Hi ha algun canvi del projecte? (si no és 
un trasllat a una altra partida: en què es 
diferencien?

L'aplicació de 2019 cobreix el projecte d'obra mentre
que la de 2020 fa referència a la seva construcció.
Totes dues aplicacions de despesa formen part del
mateix projecte.

Pàgina 3

Preguntes

Partida Concepte Pregunta Resposta
K3210 21300 MANTENIMENT MAQUINARIA 

SENYALITZACIO HORITZONT
Per quin motiu desapareix? Aplicació sense despesa executada des de 2016.

K3210 13412 Projecte Civitas ECCENTRIC Per quin motiu sols consta despeses de 
locomoció? Desenvoluparà el projecte el personal 
ja disponible?

Es tracta d'un projecte europeu son des de la UE
només s'assumeixen despeses de locomoció i dietes.

K3221 22699 ALTRES DESPESES 
PROJECTES EUROPEUS

Quines despeses addicionals es preveuen? Es preveuen 10.000€ per a les despeses prèvies
d'elaboració de projectes a presentar al finançament
dels fons europeus.

K3221 23131 Projecte Europeu EYES Quin és aquest projecte europeu? Quins objectius 
té?

Projecte europeu amb l'objectiu de dinamitzar joves
especialment vulnerables i involucrar-los en l'entorn de
les temàtiques del canvi climàtic i la planificació
energètica.

K3250 61921 MATERIAL ENLLUMENAT 
PÚBLIC

A on es preveu realitzar aquesta inversió? (barris, 
carrers...)

Implantació de telegestió a diversos quadres de
comandament d'enllumenat públic i renovació de punts
de llum amb canvi a leds.

K3250 92330 Informació geogràfica (GIS) Aquest sistema ja existia, és correcte? Per quin 
motiu no n’hi havia personal? Perquè ara se’n 
necessita?

El personal que s'hi dedica és el mateix, amb la
diferència que abans estava imputat dins del programa
92020 - Suport informàtic i ara s'individualitza en un
programa pressupostari propi.

K3251 62707 INVERSIONS PROTECCIÓ 
CIVIL

Quines inversions es preveuen? Diverses petites actuacions inversores a assumir durant
l'any.

K3300 22706 ESTUDIS I TREBALLS GESTIÓ 
DE l’AIGUA

Es fa en previsió de la finalització de la concessió 
a Sorea?

Sí. Es dota pressupost per als treballs d'assessoria a la
intervenció tècnica que s'ha de nomenar per a la
liquidació de l'actual contracte. 

K3311 22706 ESTUDIS RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES

En quina actuació o quins objectius persegueixen 
aquests estudis?

Es tracta de treballs de consultoria per a la redacció del
plec de condicions de la nova contractació.

K3311 22700 TREBALLS RECOLLIDA 
SELECTIVA PAPER I CARTRÓ

A què es deu aquest increment tant substancial? Increment de les tarifes aprovades pel CGRVOR per a
la prestació del servei en el 2020.

K3311 46701 TRANSF.C.G.R.V.O. 
DEIXALLERIA I REC. 

SELECTIVA

A què es deu aquest increment tant substancial? Increment de les tarifes aprovades pel CGRVOR per a
la prestació del servei en el 2020.

K3311 46701 QUOTA CONSORCI GESTIÓ DE 
RESIDUS

L’increment es deu a les inversions realitzades 
darrerament?

Increment de les tarifes aprovades pel CGRVOR per a
la prestació del servei en el 2020.

K3312 15100 SERVEIS EXTRAORDINARIS 
VIA PUBLICA

Quins son aquests serveis extraordinaris? Per tal de satisfer les hores extres dels inspectors de la
via pública en horari extraordinari de caps de setmana,
Festa Major i Festa de l'Ascensió.

K3322 62305 INVERSIONS UOS Quines inversions es preveuen? Diverses petites actuacions inversores a assumir durant
l'any.
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Partida Concepte Pregunta Resposta
K4111 46704 APORTACIO CONSORCI EDUC. 

ESPECIAL M. MONTERO
A què es deu aquesta nova aportació? Quin és el 
projecte que es vol executar?

Dotació d'aportació per assumir la part del
cofinaçament de la despesa de funcionament que
pertoca com a consorciat i que no és coberta per la
Generalitat de Catalunya. 

K4111 14300 ALTRE PERSONAL PQPI Quin és aquest altre personal que s’elimina? No s'elimina personal, simplement es recodifica d'altre
personal a laboral temporal.

K4111 22699 CONSELLS D’INFÀNCIA A què es deu aquesta nova aportació? Quin és el 
projecte que es vol executar?

Pressupost per engegar noves activitats relacionades
amb el consell d'infants, l'assessorament als equips
docents de les escoles bressols, xerrades a famílies.
fórum d'adolescents…

K4115 12700 PENSIONS FUNCIONARIS 
E.M.T.

Què origina aquesta nova aportació? La descripció d'aquesta aplicació no és correcta.
Aquesta dotació correspon a la previsió de la
recuperació per part del personal de l'EMT del 60% de
la paga extra de 2013 no percebuda.

K4121 22799 TREBALL ACTIVITATS ESTIU 
INFANTIL

A què correspòn aquesta assignació? Abans no 
s’executava cap treball relacionat a aquestes 
activitats?

Aplicació per assumir el cost de les activitats esportives
que s'emmarquen dins dels casals d'estiu. Aquesta
despesa figurava en el 2019 dins del servei d'Educació. 

K4121 34112 Escola esportiva municipal A què es deu la variació i supressió d’algunes de 
les subvencions? Per quin motiu tenen caràcter 
nominal i no es fan efectives en base a projectes 
determinats?

Es tracta de la despesa del programa d'escoles
esportives (activitats extraescolars esportives durant el
curs escolar) que s'instrumenten a través
d'associacions i clubs esportives locals. L'import i els
tercers són conseqüència de l'oferta d'extraescolars per
al curs 19-20 i del número d'alumnes inscrits.

K4121 34140 Esdeveniments esportius A què es deu la creació d’una nova subvenció i la 
supressió d’una altra? Per quin motiu tenen 
caràcter nominal i no es fan efectives en base a 
projectes determinats?

Es tracta de subvencions nominatives associades a
esdeveniments esportius puntuals i, per tant, no
recurrents.

K4121 34150 Suport a associacions esportives Per quin motiu tenen caràcter nominal i no es fan 
efectives en base a projectes determinats?

Es creu convenient utilitzar la possibilitat que ofereix la
normativa sobre subvencions d'atorgar subvencions
nominals directes atès que dóna seguretat a les
entitats. Els conceptes subvencionables en bona part
són projectes o programes o bé per la gestió en
general.

K4211 22799 TREBALLS ALBERG DE 
TRANSEÜNTS

Quins treballs es preveuen? Despesa de la posada en marxa i funcionament d'un
alberg de transeünts a l'edifici de la Creu Roja.

Pàgina 5

Preguntes

Partida Concepte Pregunta Resposta
K4211 22699 ALTRES DESPESES TREBALL 

COMUNITARI
Quines despeses addicionals es preveuen? Despesa que abans estava inclosa dins de l'aplicació

K4211/23110/22699 i que ara es creu convenient
diferenciar en un programa específic a banda atès que
disposa de cofinançament per part d'HUMANA.

K4220 31120 Zoonosi Què és aquest projecte i per quin motiu 
desapareix?

El capítol 1 d'aquest programa desapareix per la
jubilació el mes de febrer de l'auxiliar tècnic. La
despesa del programa de zoonosi es concentra en el
capítol 2 i es troba l'orgànic K4221 i programa 31120.
Aquest programa acull despeses com control de
plagues, acollida i recollida puntual d'animals domèstic
o altres despeses com neteja d'habitatges, esterilització
de gats i despeses de veterinari.

K4310 22706 ESTUDI I TREBALLS CIVISME I 
CONVIVÈNCIA

Quin és l’objectiu d’aquest estudi i treballs? Suport tècnic en l'elaboració del Pla de civisme i
convivència.

K5001 63701 PROJECTE ADEQUACIÓ ROCA 
UMBERT (FEDER EIX 6)

Es disposa de més informació d’aquest projecte 
que puguem consultar?

L'acord de JGL de 25/06/2019 accepta la subvenció
FEDER de l'eix 6. Adjuntem acord. 

K5002 24112 Foment de l’ocupació per a joves Per quin motiu desapareix?

K5002 24113 Foment de l’ocupació per a 
majors de 45 anys

Per quin motiu desapareix?

K5002 24116 Foment de l’ocupació Substitueix a les partides K5002 24112 i K5002 
24113? Per quin motiu?

K5002 47000 SUBVENCIÓ FOMENT 
EMPRENEDORIA

Per quin motiu desapareix? Aquesta línia d'ajut subvencionava la despesa en
interessos generats per un prèstec atorgat per entitat
financera a empreses de recent creació. Amb poca
execució en exercicis anterior, s'opta per redistribuir el
crèdit cap a altres finalitats.

K5002 43101 Promoció del comerç Per quin motiu tenen caràcter nominal i no es fan 
efectives en base a projectes determinats? 

Es creu convenient utilitzar la possibilitat que ofereix la
normativa sobre subvencions d'atorgar subvencions
nominals directes.

K5003 92410 Participació ciutadana Es trasllada el personal a laboral? Per quin motiu? Es codifica la despesa en funció del tipus de treballador
assignat al programa. En aquest cas, un funcionari
canvia d'adscipció cap al programa 23170 - Acollida a la 
immigració i un treballador laboral és assignat al
programa de Participació.

Es creu convenient substituir els programes de foment 
de l'ocupació per a joves i foment de l'ocupació per a 
majors de 45 anys per un programa més genèric de 

foment de l'ocupació que no separi per franges d'edat.
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K5003 22706 ESTUDIS I TREBALLS 

PARTICIPACIÓ
Quin objectiu tenen aquests estudis i treballs? S'augmenta el crèdit per assumir les despeses de

dinamització del Consell de la Ciutat, anteriorment
assignades a l'aplicació K1300/92071/22706.

K5100 33000 Admin. Gral. Cultura Per quin motiu es fa desaparèixer les despeses 
de personal?

Aquesta despesa corresponi al cap de servei de
Cultura, ara imputat a l'òrgan K5110 i programa 33000.

K5111 33430 Suport a associacions cultural Per quin motiu tenen caràcter nominal i no es fan 
efectives en base a projectes determinats?

Es creu convenient utilitzar la possibilitat que ofereix la
normativa sobre subvencions d'atorgar subvencions
nominals directes.

K5112 62708 INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS 
CULTURALS

Quines inversions es preveuen? Diverses petites actuacions inversores a assumir durant
l'any.

K5112 74101 SUBVENCIÓ GPSA PR. 
CENTRE CULTURAL

En quin projecte s’emmarcava? Per quin motiu 
desapareix?

Es tracta de la despesa a subvencionar a GPSA per les
quotes d'amorització del préstec contractat per a
l'adquisició del centre cultural. 
Aquesta despesa no figurava en el projecte de
pressupost per al 2020 que us vàrem enviar el 12/11/19
però ja quedava recollida en el document de canvis que
us vam transmetre junt amb la convocatòria de la
comissió informativa. Així doncs, aquesta despesa
queda xifrada en 78 mil euros per al 2020.

K5112 33730 Centres cívics Per quin motiu es fa desaparèixer les despeses 
de personal?

Aquesta despesa correspon una netejadora que es
jubilà a finals de 2018 i, per tant, la despesa consta
pressupostada a 2019 però no executada.

Pàgina 7
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Ple  
Junta de Portaveus  
        

MOCIÓ  
 
Identificació de l’expedient

Moció que presenten els grups municipals d’ERC-AM, Junts per Granollers i Granollers per 
la Independència – Primàries Catalunya, de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i 
per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret 
d’autodeterminació.

Fets:

Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar 
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, 
Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de 
presó. I Meritxell Borràs i Carles Mundó, amb multes i inhabilitació. Aquest ha estat un judici 
polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no 
és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les 
persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte. 

Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels drets 
polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una 
retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat 
d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest 
que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la 
legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim 
a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a 
constatar que les forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a 
instrument de resolució del conflicte. 

Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el 
règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a 
treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, justa i que treballi per 
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens 
aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, 
reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. 
Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. 

Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva responsabilitat 
de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via dialogada i pacífica. 
Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre 
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l’Estat 
espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en 
Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. 
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L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desoint 
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les 
manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República 
Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, 
ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats 
de la major part de la ciutadania. 

Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, 
pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat que estem vivint, 
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta tothom, afecta la 
quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. 

I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que els Grups Municipals d’Esquerra 
Republicana – Acord Municipal, Junts per Granollers i Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya, proposem que el Ple de l’Ajuntament de Granollers adopti el següents

ACORDS

PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en 
relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que representa una 
regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. 

SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir 
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de 
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol 
altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. 

TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional 
de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en 
virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i pacífica. 

QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista 
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les 
seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. 

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones 
escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i 
acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. 

SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern 
de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de 
la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat. 

SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a totes les mobilitzacions de rebuig a 
la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la 
ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les 
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llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el 
dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat. 

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els 
drets i les llibertats de tota la ciutadania de Granollers, la defensa del diàleg i dels principis 
democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, 
imprescindible en qualsevol estat de dret. 

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que 
estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. 

DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la 
Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar conèixer el 
contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin oportuns.

CRIPTOLIB_CF_Signatura_Secretaria_CI
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Moció per la tarifació del nou pàrquing de l’Hospital de 

Granollers 

 
L’Hospital General de Granollers, que és l’hospital de referència al Vallès Oriental, pertany a              

la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, que alhora també està integrada pel Centre              

Geriàtric Adolfo Montañá. Aquesta Fundació és un centre d’atenció sanitària, sòciosanitària           

i social. La direcció de la Fundació correspon a un patronat de vuit membres presidit per                

l'alcalde de Granollers, que alhora és el president de la Corporació municipal. Aquest             

hospital, malgrat la seva naturalesa privada, forma part de la Xarxa d’Hospitals d’Utilització             

Pública (XHUP) i per tant del sistema públic de centres de salut. I com a hospital de                 

referència a la comarca del Vallès Oriental, ho és de més de 400.000 persones i rep més de                  

100.000 visites anuals a Urgències. 

 

Al llarg dels darrers anys, una de les queixes més freqüent entre els usuaris de l’hospital ha                 

estat l’aparcament. Un preu excessivament car -5 cèntims el minut, el que fa un total de 3€                 

l’hora, el que significava que fos un dels pàrquings més cars de Granollers- i amb l’afegit que                 

no s’hi permetia fer el pagament amb targeta. 

 

La gestió d’aquest aparcament estava cedida a una empresa externa a la Fundació. La cessió               

es remuntava l’any 1984 quan l’hospital va cedir la gestió i l’explotació del pàrquing a               

l’empresa que el va construir, PROURSA. 

 

Aquesta cessió estava prevista per 15 anys, però les obres del pàrquing van ser més               

elevades del que s’havia previst inicialment i l’hospital va decidir allargar-la durant 10 anys              

més. El 2011, quan s’estava a punt d’acabar la cessió, hi va haver un problema amb els                 

documents que acreditaven l'inici de l'explotació i l’hospital va decidir tornar a allargar-la             

durant 5 anys. 

 

Quan finalment es va acabar la cessió, el 2016, l’empresa es va negar a deixar les                

instal·lacions, i la Fundació es va veure obligada a entrar en un procés judicial. El 27 de juny                  

de 2018, el jutjat de primera instància número 6 de Granollers va dictar sentència i va                

determinar extingit el contracte d’explotació del pàrquing amb efectes del 31 de desembre             

del 2016. No és fins el dia 28 de gener del 2019 que PROURSA abandona definitivament les                 

instal·lacions. I a finals de febrer, d’aquest any 2019, l’hospital va emetre un comunicat on               

explicava que un cop s’acabessin les obres de millora de l’aparcament, seria l’hospital             
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mateix qui el gestionaria directament.  

 

S’obre, per tant, l’oportunitat de normalitzar un servei que en els darrers anys ha estat font                

de queixes i malestar per les persones usuàries de l’hospital.  

 

És per això que des de Junts per Granollers i Granollers per la Independència - Primàries                

Catalunya traslladem aquesta moció al Ple de la Corporació i proposem l’adopció dels             

següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- Que el President de la Corporació, l’I·lm. Sr. Josep Mayoral, en qualitat de              
President del Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, per atribució de              
conformitat amb els Estatuts vigents de l’entitat, promogui en el si d’aquesta una modificació              
de la tarifació proposada per al públic general de l’aparcament de l’Hospital General de              
Granollers, del qual n’és titular, que tingui com a prioritat l’atenció als usuaris dels serveis               
sanitaris, i que d’acord amb aquest objectiu, compleixi els següents paràmetres: 
 

a) Una tarifa màxima de dos euros per hora (aplicada per minut) durant les primeres 
dues hores d’ús del servei, i de setanta-cinc cèntims per hora en les següents hores 
d’ús del pàrquing. 

 
b) Una bonificació del 100% de la tarifa durant els primers 90 minuts per aquells  
usuaris dels serveis d’urgències i de consultes externes que acreditin degudament 
aquesta condició. 

 
SEGON.- Que, alhora, promogui l’establiment per als treballadors de la Fundació Privada            
Hospital Asil de Granollers que utilitzin aquest nou pàrquing, d’una tarifa plana de             
dues-centes hores d’aparcament mensual i amb un preu no superior a 30€, que no              
discrimini en funció de paràmetres d’antiguitat o càrrec, atès que ja hi ha a disposició un                
altre aparcament  exclusiu per als treballadors que ja té en compte aquests criteris. 
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MOCIÓ PER A L’ADEQUACIÓ DE GRANOLLERS ALS
REPTES DE LA MOBILITAT ALTERNATIVA I SOSTENIBLE

Al llarg dels darrers anys hem viscut una transformació molts substancial en la mobilitat
de la ciutadania arreu de tot Catalunya, i al nostre municipi en particular amb una major
intensitat al  llarg del  2019 a causa, principalment,  d’una societat  cada vegada més
compromesa amb el medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic, que representa
ni més ni menys que un dels grans reptes que haurem d’afrontar aquest segle.

Aquesta transformació de la mobilitat representa no sols una oportunitat d’assolir una
ciutat  on  l’impacte  mediambiental  del  transport  sigui  cada  cop  menor,  contribuint
activament  a  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic,  si  no  que  també  és  una  oportunitat
d’incrementat substancialment la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadans que hi viuen
mitjançant una millora de la qualitat de l’aire lligada a un menor ús del transport privat
depenent de combustibles fòssils, l’oportunitat de desplaçar-se a peu o amb bicicleta i
per tant, fent salut en els desplaçaments diaris, o bé simplement evitant els llargs temps
de desplaçament provocats per l’intens ús que se’n fa del transport privat. 

Alhora, però, aquesta oportunitat ve en si mateixa lligada a tota una sèrie de reptes
vinculats  a  l’encaix  dels  mitjans  de  transport  alternatius  amb  els  ja  existents  i  en
particular,  amb  els  vianants.  N’és  un  exemple  clar  i  segurament  el  que  millor
exemplifica aquesta circumstància el dels patinets elèctrics, que suposen un mitjà de
transport alternatiu amb un ús cada vegada més elevat, i que, alhora, representa un
major impacte en la mobilitat de les persones que opten pels desplaçaments a peu.

En  aquest  sentit,  és  especialment  preocupant  com en  fan  ús  que  alguns  usuaris
d’aquests mitjans de transport alternatius, que bé sigui a causa del desconeixement de
com  fer-ne  un  ús  responsable,  o  bé  sigui  per  incivisme,  tenen  conductes  que
lamentablement en alguns casos han arribat més enllà de l’anècdota i s’han convertit
en un problema vers la seguretat dels vianants.

Sens dubte, qualsevol política que s’impulsi amb la voluntat d’afrontar aquests reptes
que ens planteja la mobilitat alternativa i sostenible haurà de cercar no sols la seva
regulació per evitar conflictes entre les opcions de transport, si no també promoure que
la ciutadania en faci un ús responsable, i segueixi compromesa amb la transformació
de la mobilitat.

Per això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i
el Grup proposa elevar al Ple de l’Ajuntament els següents

D
oc

um
en

t a
m

b 
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

Ve
rif

ic
ac

ió
 (C

SV
): 

12
43

41
40

33
46

31
56

20
75

  

Po
de

u 
va

lid
ar

-h
o 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tro
ni

ca
.g

ra
no

lle
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io
 



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya  
 
                     Octubre a desembre de 2019 
 
 

- 30 - 
 

Annex 5è 
 

 
 
 
  

ACORDS

1. Desenvolupar, en base a la instrucció 2019/S-149 TV-108 de la DGT, una ordenança
municipal que tingui per objectiu desenvolupar i explicitar les obligacions dels usuaris
dels vehicles de mobilitat personal (en particular, dels patinets elèctrics)

2. Promoure la instal·lació d’espais d’aparcament per a patinets elèctrics juntament als
de bicicletes, especialment als accessos de l’illa de vianants i en els espais exteriors
dels  edificis  públics  i  als  centres  esportius,  per  tal  de  permetre  als  seus  usuaris
l’arribada  a  aquesta  zona  de  prioritat  per  a  vianants  i  minimitzar-ne  l’ús  fins  a  la
destinació final.

D
oc

um
en

t a
m

b 
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

Ve
rif

ic
ac

ió
 (C

SV
): 

12
43

41
40

33
46

31
56

20
75

  

Po
de

u 
va

lid
ar

-h
o 

a 
ht

tp
s:

//s
eu

el
ec

tro
ni

ca
.g

ra
no

lle
rs

.c
at

/v
al

id
ac

io
 



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya  
 
                     Octubre a desembre de 2019 
 
 

- 31 - 
 

Annex 6è 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
MOCIÓ PER A LA CONSCIENCIACIÓ DE LA GENERACIÓ 

DE RESIDUS I DE LA SEVA GESTIÓ RESPONSABLE 
  

 
Un dels reptes més importants i complexos que la nostra societat haurà d’encarar al llarg dels 
propers mesos és el canvi climàtic produït per les activitats humanes a nivell mundial. És per 
això que la societat civil, les empreses i les institucions tenen la responsabilitat d’encarar de 
manera responsable i ferma les conseqüències i els danys produïts al medi ambient, i que 
afectaran no sols la nostra generació, si no, també, les futures. 
 
En aquest sentit, aquest mateix Ajuntament ja ha refermat en diverses ocasions el seu 
compromís amb la lluita contra el canvi climàtic, i per tant, considerem que és necessari 
desplegar campanyes educatives i propostes concretes que permetin interpel·lar el conjunt de 
la societat granollerina per tal que en el seu conjunt, s’impliqui en aquesta lluita i participi, 
també amb els hàbits quotidians, per tal de minimitzar l’impacte de l’activitat humana en el 
medi ambient. 
 
Avui dia, si bé és cert que molta part de la contaminació que ens afecta més directament es 
genera amb la mobilitat diària de persones amb vehicles motoritzats basats en combustibles 
fòssils i l’activitat industrial del nostre entorn, una part d’aquesta contaminació que és molt 
menys visible és la produïda pels residus que generem en el nostre dia a dia: plàstics, residus 
orgànics i vidres, entre d’altres. En aquesta mateixa línia, el Parlament Europeu ha aprovat 
aquest mateix any la prohibició dels plàstics d’un sol ús a tota la Unió Europea a partir de l’any 
2021, i s’espera que es desenvolupin altres mesures dirigides a minimitzar la generació de 
residus. Alhora, és també important tenir en compte l’impacte que tenen els hàbits de consum 
actuals, i que han d’evolucionar cap a un consum més responsable. 
 
Els residus requereixen de l’aliança abans mencionada entre societat civil, empreses i 
institucions. I per tant, és necessari proposar mesures que permetin no sols la gestió «en última 
instància» d’aquests residus, sinó també minimitzar-ne la generació, i que la que sigui 
impossible d’evitar sigui destriada de manera selectiva ja als habitatges, amb l’objectiu de 
millorar les opcions de reciclatge i fer-lo més sostenible. 
 
Per documentar-nos sobre la feina que s’està fent, en aquest sentit, a les escoles, hem fet una 
feina de camp parlant amb els diferents centres. I hem arribat a la conclusió que els projectes 
que es duen a terme als centres per conscienciar i fomentar el reciclatge i la no generació de 
residus, depenen de la bona voluntat de cada centre, degut a que no hi ha cap projecte establert 
per part de les institucions que tenen la potestat per promoure-ho entre els centres. En aquest 
sentit, hem detectat que aproximadament el 29% dels centres, actualment, no tenen cap 
campanya de conscienciació, pels alumnes, més enllà de disposar de contenidors de recollida 
selectiva. També hem detectat que un aproximadament un 40% dels centres han pagat els 
contenidors, de recollida selectiva, amb recursos propis. 
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En aquest sentit, i considerant la importància de generar hàbits de no generació i de gestió 
responsable dels residus, des del Grup Municipal de Junts per Granollers i des del Grup 
Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, considerem que les 
primeres etapes educatives son fonamentals per tal de promoure aquests hàbits a tots els 
ciutadans i ciutadanes del nostre municipi ja des de ben petits. 
 
Per això, el Grup Municipal de Junts per Granollers i el Grup Municipal de Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya, proposem elevar al Ple de l’Ajuntament els següents 
 
 

ACORDS 
 

1. Promoure, des de l’Ajuntament de Granollers, una campanya d’accions formatives per a totes 
les etapes educatives amb l’objectiu de formar els infants i joves en l’hàbit del reciclatge des de 
ben petits. 
 
2. Instal·lar, en col·laboració amb tots els centres educatius de Granollers, ja siguin públics i 
concertats i de tots els nivells educatius, contenidors de recollida selectiva («blau, groc, verd, 
orgànic i de piles» a les zones comunes d’aquests centres. 
 
3. Establir un sistema de recollida dels residus generats als centres educatius, de tal manera que 
la instal·lació d’aquests contenidors de recollida selectiva no suposi un increment de feina per 
als professionals dels centres. 
 
4. Avaluar, a un any vista des de de la implementació de la campanya d’accions formatives i de 
la instal·lació dels contenidors de recollida selectiva, la idoneïtat d’aquesta mesura. 
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MOCIÓ PER RECLAMAR LA NUL·LITAT DE LA SENTÈNCIA I LA
LLIBERTAT IMMEDIATA D’ORIOL JUNQUERAS I LA RESTA DE PRESOS I

PRESES POLÍTIQUES

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictat sentència, en data 19 de
desembre de 2019, que reconeix la immunitat d’Oriol Junqueras. La justícia ha
arribat des d’Europa, determinant que la immunitat d’un eurodiputat és vigent
des  que  es  proclamen  de  forma  definitiva  els  resultats  de  les  eleccions,
desvinculant-ho del procediment intern dels estats membres. 

Això significa, per tant, que des del passat mes de maig, quan es van celebrar
les darreres eleccions europees, Oriol Junqueras, i la resta de polítics catalans
escollits  com  a  eurodiputats,  Carles  Puigdemont  i  Toni  Comín,  han  vist
vulnerats els seus drets. 

És el torn, per tant, de la justícia espanyola. Exigim que de forma immediata el
Tribunal  Suprem  apliqui  la  sentència  europea  i  deixi  en  llibertat  Oriol
Junqueras,  anul·lant  la  sentència  condemnatòria  en  relació  al  judici  de  l’1
d’octubre.  Amb  el  reconeixement  de  la  immunitat  d’Oriol  Junqueras,  tot  el
procediment  posterior  a  la  immunitat  és  nul.  D’aquí  l’exigència  de  nul·litat
immediata de la sentència i l’exigència de la seva posada en llibertat.

La sentència del Tribunal Europeu exigeix el deure de col·laboració dels estats
i, d’acord amb aquest principi, no hi ha excuses per demorar més la llibertat
immediata d’Oriol Junqueras, respectant la immunitat que se li ha reconegut.

Cal destacar, també, que fins i tot el president del Parlament Europeu, David
Sassoli, s'ha pronunciat en el sentit que l'estat espanyol apliqui amb celeritat la
sentència dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
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Per tots  els  motius  exposats  anteriorment,  els  Grups Municipals  d’Esquerra
Republicana  –  Acord  Municipal,  Junts  per  Granollers  i  Granollers  per  la
Independència  –  Primàries  Catalunya  proposen  al  Ple  de  l’Ajuntament  de
Granollers l’adopció dels següents 

ACORDS:

PRIMER. Demanar al Tribunal Suprem que apliqui la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea i, en conseqüència, exigir la nul·litat de la sentència
del judici de l’1 d’octubre i reclamar la llibertat immediata d’Oriol Junqueras.

SEGON. Reclamar que la resta d’independentistes catalans que fins ara han
vist negada la seva condició d’eurodiputats, Carles Puigdemont i Toni Comín,
puguin adquirir-la de forma immediata, en virtut de la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea.

TERCER. Reconèixer els drets dels ciutadans i ciutadanes que van exercir el
seu  vot  a  les  passades  eleccions  europees  del  26  de  maig  a  opcions
independentistes i reclamar que no vegin més temps vulnerats els seus drets.

QUART. Instar  l'administració  espanyola  a  aturar  la  repressió  en  totes  les
seves  formes  -  com la  inhabilitació  del  President  Torra  -  i  a  l'alliberament
immediat de tots els presos i preses polítiques. 

CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència del Tribunal Suprem, a la
presidència del Parlament Europeu i als portaveus dels grups parlamentaris del
Parlament Europeu.

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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Estudi de la situació del reciclatge 
als centres educatius de Granollers

18 de desembre de 2019

Introducció

El  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries  Catalunya
s’estructura  de tal  manera que tots  els  voluntaris  i  voluntàries  que integren aquest
moviment polític i social poden formular propostes relatives a tota mena de qüestions
que preocupen a la ciutadania del nostre municipi.

Fruit d’aquesta manera de treballar i de la diversitat de persones que integren el grup,
de  diverses  edats,  professions  i  trajectòries  vitals,  es  posen  sobre  la  taula
problemàtiques de diversa mena, que, habitualment, venen acompanyades també de
solucions i propostes de millora, permetent, per tant, traslladar al si de la Corporació
Municipal no sols problemàtiques detectades, si no també opcions per a la resolució
d’aquestes.

En  aquest  sentit,  i  pròpiament  per  al  cas  que  ens  ocupa,  el  Grup  Municipal  de
Granollers per la Independència – Primàries Catalunya compta entre els seus voluntaris
i  voluntàries un gruix  substancial  de professionals  de l’educació  en diversos nivells
acadèmics -des dels alumnes més joves a les etapes universitàries-, i alhora, persones
implicades i preocupades per la situació mediambiental que vivim no sols a Catalunya,
si no a tot el món.

Precisament per això, un grup de voluntaris i voluntàries va proposar la necessitat de
promoure  mecanismes  per  tal  de  millorar  el  reciclatge  als  centres  educatius  del
municipi, i de formar als alumnes en generació sostenible de residus i gestió d’aquests.
En  base  a  aquesta  proposta,  es  va  decidir  desenvolupar  un  estudi  que  permetés
determinar  si  les  propostes  formulades  tenien  cabuda  en  la  situació  actual  del
reciclatge als municipis. Aquest estudi, per tant, pretén donar resposta a la qüestió de
la  existència  o  la  inexistència  de  la  necessitat  de  canviar  com  l’Ajuntament  de
Granollers s’implica en la formació dels seus joves pel que fa al reciclatge.

Objectius

Mitjançant  el  present  estudi,  s’ha  tingut  per  objectiu  donar  resposta  a  tres  grans
qüestions:
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1. Nombre de centres educatius de Granollers que reciclen.
2. Distribució de contenidors de recollida selectiva al centre (tipus, ubicació i quantitat)
3. Activitats formatives específiques pel que fa al reciclatge i la recollida selectiva.

Metodologia

Estudi  descriptiu  realitzat  durant  el  desembre  de  2019,  mitjançant  enquestes
telefòniques  als  centres  educatius de Granollers  llistats  al  web  de l’Ajuntament  del
municipi (http://granollers.cat) 

Les persones responsables de realitzar les trucades s’han adreçat en tots els casos a
personal directiu del centre (cap d’estudis o equivalent), i han plantejat les qüestions
establertes en el punt 4 del present document (Estructura de l’enquesta) 

Totes les dades s’han recopilat de manera anònima pel que fa a dades de persones
físiques, de conformitat amb la legislació vigent de protecció de dades, i s’han inserit en
un formulari de Google Forms per tal d’automatitzar la recollida i traslladar-les a un full
de càlcul per a processar-les.

Les respostes s’han sol·licitat pel que fa a la situació del reciclatge al centre educatiu a
l’any 2019.

Centres als que s’ha adreçat l’estudi

Els centres als que s’ha adreçat l’estudi són els que consten en diverses infografies
elaborades  per  l’Ajuntament  de Granollers  on hi  consten  els  centres  educatius  del
municipi. En aquest sentit, s’han identificat un total de 23 centres educatius, adreçats a
diverses etapes, segons la informació disponible per l’any 2019.

• Escoles públiques d’educació infantil  i  primària: Escola  Ferrer  i  Guàrdia,
Escola  Granularius,  Escola  Joan  Solans,  Escola  Lledoner,  Escola  Mestres
Montaña,  Escola  Ponent,  Escola  Salvador  Espriu,  Escola  Municipal  Salvador
Llobet,  Escola Turó de Can Gili,  Escola Pereanton,  Escola Bressol  Tortuga i
Escola Ponent. 

• Educació pública als instituts: Institut Antoni Cumella, Institut Carles Vallbona,
Institut  Celestí  Bellera,  Institut  Escola  Municipal  de  Treball  i  Institut  Marta
Estrada.
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• Educació  concertada  d’infantil,  primària  i  secundària: Escola  Cervetó,
Escola Educem, Escola Jardí, Col·legi l’Estel, Escola Maria Anna Mogas i Escola
Pia.

• Centres d’educació especial: CEE Montserrat Montero.

• Escola d’adults: Centre de Formació d’Adults Vallès. 

Estructura de l’enquesta

L’enquesta  s’ha  estructurat  en  les  àrees  definides  als  objectius,  consistint  en  les
següents preguntes:

1.1. Nom del centre

1.2. Recicleu? (Sí/No)

2.1. Reciclen

2.1.1. De quins contenidors disposeu a l’interior del centre i on s’ubiquen?

2.1.2. Qui ha instal·lat i costejat aquests contenidors (el propi centre, una altra institució
pública o altres)

2.2. No reciclen

2.2.1.  Considereu  que  l’Ajuntament  de Granollers  hauria  de facilitar  contenidors  de
reciclatge instal·lables a l’interior del vostre centre educatiu?

3.1. Teniu programes de formació en reciclatge? (Sí/No)

3.2.  En  cas  afirmatiu,  qui  els  organitza?  (El  propi  centre,  una  altra  institució  o
l’Ajuntament)

Resultats

Amb les dades recollides,  s’arriba als  següents  resultats  que donen resposta a les
qüestions formulades:
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• Dels 23 centres enquestats, només un no va voler col·laborar en l’enquesta

• Dels 22 centres que han participat:

◦ El 100% dels centres educatius afirma reciclar,  però tan sols el 22% dels
centres educatius compta amb els tres contenidors de recollida selectiva d’ús
principal  en un centre  educatiu  (groc,  blau i  marró).  L’únic  contenidor  de
recollida selectiva de que disposen el 100% dels centres que han participat
és de paper (blau). Únicament en 2 casos afirmen també comptar amb un
punt de recollida de piles.

◦ Un 50% de l’escola concertada disposa de més d’un tipus de contenidor de
recollida selectiva a banda del de paper. El percentatge és del 40% en els
centres públics. 

◦ En 2 centres del total de 22, només es disposa de contenidors de recollida
selectiva en l’àmbit dels espais del professorat

◦ Quan  valorem  en  quina  etapa  formativa  es  disposa  de  contenidors  de
recollida selectiva més enllà del paper, ens trobem que en tenen el 45% dels
centres de secundària,  el  40% dels centres d’infantil  i  primària  i  cap dels
altres centres (educació especial i adults)  

◦ Dels  centres  que  disposen  de  com  a  mínim  un  contenidor  de  recollida
selectiva,  el  40% afirma haver  assumit  la  despesa d’instal·lació  d’aquests
amb els seus propis recursos. 

◦ Un 29% dels centres educatius no disposa de cap programa formatiu adreçat
als alumnes pel que fa al reciclatge i la recollida selectiva. Del 61% restant,
sols  el  18%  ha  comptat  amb  altres  institucions  (inclòs  l’Ajuntament  de
Granollers) per a desenvolupar aquests programes formatius

◦ Els contenidors blaus es troben situats en tots els casos a les aules, i en 4
centres també en tenen situats en el pati i altres espais comuns. 

◦ Mitjançant  les  converses  durant  l’entrevista,  en  alguns  casos  els  centres
varen manifestar  interès en  disposar  de contenidors  també en els  espais
comuns  com  el  pati,  vestíbul  i  passadissos  de  tal  manera  que  no  es
restringeixi exclusivament l’ús dels contenidors a les aules 
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Conclusions

En base a la informació obtinguda, es pot concloure que si bé la totalitat dels centres
educatius afirmen reciclar, a la pràctica, només el 22% dels centres disposa de tots els
contenidors de recollida selectiva. L’Escola concertada recicla sensiblement per sobre
de la pública amb major incidència en l’educació secundària en els dos tipus de centre
per igual.  

Un 29% dels centres no disposa de programes formatius en reciclatge, xifra que ens
sembla rellevant. I un 40% dels centres ha satisfet per si mateix la despesa vinculada a
la instal·lació de qualsevol tipus de contenidor de recollida selectiva

D’aquí  es  desprèn  que  creiem  necessari  incentivar  el  reciclatge  en  les  etapes
educatives de la persona. I aquest, s’ha de fer de forma homogènia en tots els centres i
en totes les etapes. Alhora, s’ha detectat en les conversacions amb el personal dels
centres educatius, que hi ha un interès per part d’aquests professionals en educar als
alumnes en  bones  pràctiques  per  al  reciclatge.  Prova  d’això  n’és  que  en  diversos
centres,  el  propi  professorat  ha establert  mecanismes per  permetre  als  alumnes el
reciclatge,  i  incorporen  en  les  diferents  etapes  educatives  l’ensenyament  de  la
importància d’aquesta pràctica.
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És Justa la Sentència? És just l'Empresonament? NO! 
*S’inclou text original per error de publicació a El 9 Nou 
 
Son moltes les preguntes que ens hem fet des de fa més dos anys quan els Jordi’s van ser 
detinguts i empresonats. 
Delicte? Incitar les masses davant la Conselleria d’Economia de la Generalitat a 
Barcelona. Mentida, jo hi era present. 
Van seguir després amb la resta de membres del Govern de Catalunya. Per què gent de 
Pau roman empresonada sense judici previ? 
Va ser la primera gran farsa. Una gran comèdia digna d’un país mal nomenat de  primer 
món. Però NO, era l’Espanya profunda la que volia guerra. Els catalans som gent de pau. 
 
Farsa que van provocar els jutges escollits, amb el vist i plau governamental PP-PSOE , 
que segueix vigent. 
Com s'elegeixen els Jutges? Quines condicions han de reunir que justifiquin la seva 
elecció? 
Busquin seus noms, revisin seus CV. No calen explicacions. Manuel Marchena Gómez. 
Antonio del Moral García. Juan Ramón Berdugo Gómez. Andrés Martínez Arrieta. 
Luciano Varela. Andrés Palomo. Ana Ferrer -única dona ponent a la sentència-, la més 
correcte de tots. 
Quina mena de justícia poden pregonar aquests Jutges i Magistrats emparats pel règim 
feixista, embolicats amb tot el que han tocat-defensat? 
Les seves actuacions son i, han estat nefastes. Han obviat què signifiquen Drets Humans. 
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Aliances i actuacions indiscriminades: PSOE, Banc Santander. Baltasar Garzón. Crims 
feixisme. Fòbia Homosexuals. Opus Dei. Gurtel. Manos Limpias.  
 
Narcotraficants. Botin. Doctrina Parot. Santiago Corella El Nani. Tortures a Euskadi. Van 
absoldre guàrdies civils, que havien torturat membres d’ETA. Qualificaven els 
drogoaddictes com a malalts perillosos. Han manegat-decidit al seu albor com els ha 
convingut. 
 
Poden jutjar i castigar els que simplement tenim altre pensar? Per què han acusat als 
nostres amics de Sedició i Condemnat a Presó i Exili fa ja més de dos anys? 
Què significa la paraula Sedició? Diu el Diccionari: Alçar.se públicament de forma 
tumultuosa per obtenir o impedir per la força o fora de les vies legals la promulgació o 
execució d’una llei, el lliure exercici de les funcions d’una autoritat corporació o 
funcionari per atacar la persona o els bens d’una autoritat o col·lectivitat. Considerat 
acte subversiu amb possibilitat de ser delicte. 
 
Ni s’han alçat ni atacat ningú. Han-hem caminat de forma pacífica, hem exigit els nostres 
Drets. 
NO poden acceptar que més d’un milió de persones de totes edats i procedències, nascuts 
aquí o arribats de qualsevol lloc de la geografia no només d'España sinó del món, sortim 
a carrers i places, cantem, caminem i reclamem la voluntat d'aconseguir la nostra 
pretensió, la que anys ha hem reclamat: la Independència. Sabem que arribarà! 
 
Recordem encara aquelles paraules: Llibertat Amnistia i Estatut d’Autonomia que 
reclamàvem quan encara el Caudillo era viu i ens reprovava. Quan ens espiaven i 
denunciaven per no ser adictos al regimen. Sí, també a Granollers. 
Injusta i ignominiosa condemna la dels nostres Presos polítics. L’únic pecat? NO pensar 
igual que els seus botxins. 
No es pot mantenir a presó sense judici més de dos anys gent de be, per exigir llibertat i 
justícia. 
 
NO entenem la resposta d'Europa, ni la d'alguns partits dits catalans que governen. 
 
No ens deixen marxar per l'amor que ens tenen? La única preocupació és el trasbals que 
suposarà, per a la seva economia, la nostra Independència. 
No suporten el nostre pacifisme, les nostres maneres de fer, pensar, sentir, actuar. 
Saben quin son els nostres anhels, per on no passarem. 
Sàpiguen que Guanyarem el futur: Catalunya serà Independent. 
Avui però: Exigim la Llibertat dels presos i Exiliats. 
 
Montserrat Ponsa. Primàries Granollers 
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