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Benvolguts electors:

He de reconèixer,  i  els  que em coneixeu  bé  ho sabeu,  que sempre he estat  i  m’he
reconegut enamorat de Granollers. De la Porxada, dels seus carrers, dels seus racons,...
El lloc de naixença, sens dubte, ens marca per sempre. I durant un exili voluntari de set
anys a Barcelona no hi havia dia en que no hi pensés.

Ara recorro la ciutat una vegada al dia per anar a veure què fa el pare, per si necessita
res o ha sofert una de les caigudes a les que ens té tan acostumats darrerament. I passejo
per aquests carrers, ara buits i gairebé deserts, sense vida. Ara em limito a anar d’una
casa a una altra, tornar i si em creuo amb algú tot es redueix a la justa salutació, sense
aturar el pas, amb el cap baix. Per ell/a i per mi. I és ara que m’adono que potser no és
de la ciutat, de qui estic enamorat, sinó dels granollerins i les granollerines. Tinc molt la
sensació de que no són les pedres,  les llambordes, els  edificis o les façanes les que
trobava a faltar quan no era aquí. I penso si la meva enyorança no venia del fet de que
estant  a  Granollers,  qualsevol  dia,  qualsevol  hora,  podia  sortir  de  casa  a  una hora
concreta...  però mai sabia a quina hora hi tornaria. Perquè et trobes aquest, aquesta,
l’altre el de més enllà i sempre hi ha alguna cosa de la que parlar, que discutir, que
projectar, que compartir, que arreglar,... M’ha passat sempre. I no he estat mai dels que
defugen una bona xerrada, del que sigui, on sigui i amb qui sigui. Ho trobo tant a faltar
això ara!!! I és que realment ara veig que el que fa especial la ciutat de  Granollers
(d’acord, la Porxada és un decorat de luxe) són les persones: la seva empenta, el seu
talent, el seu entusiasme, la seva emprenedoria, la seva bogeria, el seu tarannà, la seva
capacitat per crear del no res o de projectar lo impossible. Quina sort té Granollers dels
granollerins/es!!! Pensar que estem a tocar del dia de Sant Jordi, un dels més macos de
l’any en tots els aspectes, sobretot per viure el carrer i la gent, tampoc ajuda massa a
aixecar l’ànim, la veritat.

Escric tot això, més que per omplir les moltes hores mortes, que també, perquè aquesta
vegada m’han demanat a mi escriure el pròleg de la Memòria Trimestral que els del
Grup  Municipal  Granollers  per  la  Independència-Primàries  Catalunya estem
enllestint per enviar als nostres electors i voluntaris. Abans d’escriure aquestes ratlles he
volgut,  però,  repassar  els  pròlegs  que  servien  de  presentació  a  les  dues  memòries
trimestrals que han precedit a aquesta.

En la primera, del 8 d’octubre de 2019, la Mònica Ribell escrivia: “Vindran setmanes
difícils, on els objectius i posicionaments ideològics de país es barrejaran amb les
necessitats més bàsiques de la gent i de la ciutat”.

En  la  segona,  del  gener  de  2020,  en  Joan  Ricard ens  deia:  “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”.

Jo mateix vaig escriure una vegada, en un article d’opinió, que vivíem temps convulsos.
Malauradament, la realitat que vivim avui dia, tots i  cada un de nosaltres, a tots els
nivells,  supera  amb  escreix  qualsevol  premonició  o  vaticini  que  es  mereixés
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contextualitzar fora de les pàgines  d’un llibre,  les  imatges d’una pel·lícula o  en els
píxels d’un videojoc.

Un “bitxet” tan petit que inclús costa de veure amb un microscopi electrònic, anomenat
COVID-19, ha estat capaç de fer saltar qualsevol previsió, planificació o proposta de
present i futur pels “aires”; de transformar-ho, de capgirar-ho, d’alterar-ho i aturar-ho
tot. I a tothom!

Ningú ni res escapa als seus efectes. La vida humana, la nostra vida, ha canviat i seguirà
canviant per força a partir d’ara. Acostumats a l’aïllament, a les mascaretes, a la neteja,
al  poc  contacte físic  (amb el  que sabeu  que  m’agraden  a  mi  les  abraçades!),  a  les
distàncies  de  seguretat,  als  protocols  estrictes  a  l’hora  de  tossir,  esternudar,  parlar,
ventilar  espais;  a  relacionar-nos  lo  just,  a  les  trobades  per  videoconferència,  al
teletreball, a comprar o fer classe “virtualment”, a comunicar-nos per missatges i per les
xarxes socials, a preocupar-nos pels “nostres” i també pels “altres”, a... Ja res tornarà a
ser igual que abans, ni en l’àmbit social ni en el personal. Ni físicament ni emocional. 
I malgrat tots els inconvenients, pèrdues,  dèficits,  problemes, dificultats i  entrebancs
estic segur que ens en sortirem. I ens en sortirem, la majoria, més forts, més savis, més
nobles i, sobretot, més “humans i més granollerins”.

Perquè enmig del pessimisme, de la hipocresia, de l’egoisme, de la intolerància i del
cinisme han sorgit  unes  noves forces  i  uns  nous  sentiments  que  són imparables:  la
recuperació (ni  que sigui  de  forma momentània)  de la  natura i  el  medi  ambient,  el
retrobament  personal  (quants  moments  enyorats,  recordats  i  fotos  revisionades),  la
solidaritat  i  l’altruisme  (sent-ne  beneficiaris  principalment  els  més  menuts,  els  més
grans o els més desfavorits), el fet de compartir (pensaments, idees, projectes, il·lusions,
pors, esperances, cançons, aplaudiments, futur,...) i el saber-nos tan insignificants i tan
poca cosa que difícilment podrem justificar la nostra “petita” existència si no és lluitant
pel  que  creiem.  I  defensant  molts  dels  valors  que,  mica  en  mica,  tots  havíem anat
deixant de banda amb l’excusa del benestar exclusiu i personal. 
Tot això fa que el que avui us presentem com a memòria trimestral perdi, potser, una
mica  del  valor  que  en  un  altre  moment  tindria.  Si  ho  fem  és  perquè  ens  hi  vam
comprometre. I per nosaltres, una promesa (per electoral molt que sigui) segueix essent
un deute. Un deute cap a les  1.477 persones que ens van votar, ampliada a tots els
granollerins. Tant li fa parlar de ciutadans, ciutats o Repúbliques, si primer no parlem i
ens cuidem de les persones. 

De fet, i m’agrada repetir la frase cada vegada que en tinc ocasió, “Primàries sempre
hem estat i seguirem sent, sempre, junts i forts, tots”. 

També ara és moment de valorar que darrera de cada euro gastat, de cada acte, de cada
ple,  de  cada moció,  de  cada  comissió  informativa,  de cada  reunió  setmanal  que  us
detallem en aquesta memòria hi ha un munt d’hores arrencades a la feina, a la família, a
l’esplai,  al  no  fer  res,...  de  molta  gent  del  Grup  Municipal  Granollers  per  la
Independència- Primàries Catalunya. 

Serveixi, tanmateix, aquesta nova memòria trimestral per a retre homenatge i la nostra
més humil  però immensa gratitud a tots els  VOLUNTARIS de PRIMÀRIES.  I  ho
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escric així, en majúscules. Primer perquè em surt del cor. I segon perquè realment SOU
MOLT GRANS!!! Exemple, referents... i cada vegada més!!! I ho demostreu/ens ho
demostreu  dia  si,  dia  també.  Incansables,  originals,  animats,  constants,  persistents,
pesats,  agosarats,  emprenedors,  col·laboradors,  altruistes,  empàtics,  treballadors,
talentosos,...  Res  de tot  el  què fem i  farem seria  possible  sense vosaltres,  el  vostre
recolzament i la vostra empenta. Gràcies, gràcies i mil vegades gràcies!

Ja podem dir, avui, que segur que el proper trimestre no tindrem tants diners (la nostra
renúncia a l’aportació mensual de dos mesos, enmig d’aquesta emergència sanitària que
ens envolta, perquè es destini a finalitats socials i així retornar-ho d’alguna manera a qui
tant  ens dona, ho fa preveure), no haurem pogut fer  tantes coses,  no haurem pogut
assistir  a tants actes,  no ens haurem trobat tantes vegades.  Però estigueu segurs que
seguirem treballant, ni que sigui des de casa, amb la mateixa empenta i decisió per no
decebre  a  tots  els  que  vau  veure  en  nosaltres  una  nova  manera  de  fer  política,
compromesa, valenta i  solidària. Tot i  que,  pesi  a qui  pesi,  en aquests moments ser
compromesos, valents i solidaris vol dir, per davant de tot, estar atents i fer més cas a les
“autoritats” sanitàries que a les “autoritats” polítiques. No sols perquè aquestes darreres
no  paren  d’espifiar-la  i  jugar  amb  la  salut  de  tots.  Després  de  veure  el  nostre
il·lustríssim alcalde, Sr. Josep Mayoral, aquests dies anant a comprar sense mascareta i
no mantenint les línies de seguretat marcades a terra, confirmo que la meva confiança
en els “polítics” i en els seus discursos no va més enllà de pensar que el respecte es
guanya amb l’exemple; mai amb paraules demagògiques.     

Deixeu-me acabar  amb una  frase que m’ha  fet  arribar  aquests  dies  un company de
Primàries Catalunya, en Pau, i que vull compartir amb tots vosaltres a mena de resum
de tot plegat: 

“Tant de bo, en uns moments en que tots frisem per recuperar la normalitat en les
nostres  vides,  siguem capaços  de  veure  que no  cal:  que la  “normalitat”  era  el
problema!”

Carles Canet i Estrany
Voluntari del Grup Municipal Granollers per la Independència- Primàries Catalunya 

P.S.:  Feliç  Sant  Jordi  a  tots!!!  Mireu  de  guadir-lo  (com sempre),  malgrat  tots
estiguem  sols  (com  mai)!!!  A tots  els  que  vulgueu  us  farem  arribar  la  nostra
“Memòria  Trimestral”.  Amb  ella  teniu  una  estona  d’entretinguda  lectura.  I,
mentrestant, nosaltres seguim treballant en el llibre que us mereixeu i que ens farà
molta il·lusió poder-vos regalar i compartir amb vosaltres el dia que ens tornem a
veure i abraçar personalment. 

- 4 -



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

                     Gener a març de 2020

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

En aquests moments, 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
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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:

 28 de gener de 2020: Moció de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central
i el Tribunal Suprem respecte el M.H. President de la Generalitat Quim Torra i
l’eurodiputat  Oriol  Junqueras  (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 1r

 25 de febrer de 2020: Moció per a la promoció del reciclatge d’olis vegetals
(conjunta amb ERC) – Moció aprovada per unanimitat – Annex 2n

Al mes de març no es va presentar cap moció, atès que el Ple corresponent es va produir
en el marc de la situació de crisi sanitària de la COVID-19, i es va considerar poc adient
formular propostes via moció. 

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,  aquest  trimestre  s’ha  formulat  una  única  pregunta  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, relativa a l’arbrar de la ciutat (situació de tala
de plataners, proposta de plantació de liquidàmbars)

A data de redacció d’aquesta memòria, no consta resposta, i es preveu que es pugui
allargar a causa de la suspensió dels terminis administratius del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març.

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,  organitzades  per
àrees:

1. PARTICIPACIÓ, CREATIVITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA

10 de gener del 2020: 
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a. Es  proposa  apostar  pel  comerç  local  de  forma  conjunta  amb  tota  la
conurbació, fent que l’ajuntament promogués descomptes als comerços
que s’adherissin (en particular, dels municipis de Granollers, Canovelles,
Les Franqueses)

b. Es proposa parlar amb els diferents polígons industrials sobre les seves
necessitats i aportacions, que no hem dut a terme.

c. Es proposa a l’equip de govern de biblioteca i centre d’estudi obert les 24
hores tot l’any amb serveis d’internet i fotocòpies-impressora. Proposta
formulada amb l’objectiu que sigui un servei per a tota la conurbació.

6 de febrer de 2020:

d. Es  proposa recuperar  la  festa  de  la  Candelera  i  fer-ne  difusió  a  la
ciutadania.

e. Es  proposa de  realitzar  fira  d’aliments  durant  dijous  gras  de  tota  la
comarca a Granollers relacionats amb botifarres d’ou, truites, llardons.

5 de març del 2020: 

f. Es pregunta si l’Ajuntament té previsió de fer actes especials donat que
el present és l’any Josep Carner, i es valora que, juntament amb altres
administracions, se’n hauria de fer.

2. EDUCACIÓ I COHESIÓ:

20 de gener del 2020: 

a. Es reitera la proposta d’obrir una biblioteca i centre d’estudi les 24 hores,
exposada  prèviament  a  la  Comissió  Informativa  de  Participació,
Creativitat i Promoció Econòmica.

b. Arran de la declaració a favor de la infància promoguda el mes de gener
es prega que en declaracions posteriors, aquestes s’acompanyin d’actes i
accions envers els temes de les declaracions. 

3 de febrer del 2020:

c. S’indica (amb anterioritat a la situació de crisi sanitària provocada per la
COVID-19 a Catalunya), que és necessari un pla de formació i difusió a
la  ciutadania  de  les  mesures  higièniques  bàsiques  per  fer  front  a
situacions de pandèmia.
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d. Es prega que, en cas que es declari una pandèmia, des de l’Ajuntament es
faci difusió a la ciutadania de les dades d’evolució d’aquesta en termes
sanitaris.

17 de febrer del 2020:

e. Es proposa implementar un projecte que tingui per objectiu donar treball
a població immigrant en la línia d’una proposta formulada per Intermón.
S’indica que seria positiu contactar amb les entitats comarcals d’ajuda a
la immigració per vehicular-ho i portar-ho a terme.

f. Es proposa valorar el cost d’implementar transport adaptat municipal per
la gent gran, que s’adreci a la realització de desplaçaments per activitats
bàsiques com desplaçaments a centres sanitaris  o adquisició de béns i
serveis bàsics.

g. Es reitera la necessitat, havent estat ja formulada la proposta, d’instal·lar
aparcaments  de  bicicletes  i  VMP (patinets  elèctrics) a  l’exterior  dels
centres educatius del municipi.

3. SERVEIS GENERALS:

20 de gener del 2020: 
a. Es comunica que, tal i com es va demanar, s’han fet arribar propostes
per al 2n Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Granollers.

4. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

21 de gener del 2020: 

a. Es  prega  es  faci  major  incidència  en  la  neteja  dels  contenidors
d’escombraries al carrer, arran de queixes rebudes en relació a aquesta
qüestió.

b. A petició d’aquest Grup Municipal, el govern municipal acorda estudiar
la instal·lació i ampliació  dels aparcaments per bicicletes, i la possible
incorporació d’espais per VMP (patinets elèctrics)

4 de febrer del 2020: 

c. Es proposa una reforma de la Plaça Perpinyà que inclogui la recuperació
dels arbres que històricament s’hi havien plantat.

d. Es  reitera  la  necessitat  d’instal·lar  aparcaments  per  VMP  (patinets
elèctrics)

e. S’indica  la  voluntat  del  nostre  Grup  Municipal  d’implementar  un
mecanisme  de  consulta  ciutadana  per  valorar  la  possibilitat  de
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municipalització de l’aigua, amb el pas previ de fer arribar informació
contrastada a la població dels pros i contres de les diverses possibilitats
de  gestió  de  l’aigua,  atès  que  el  contracte  s’ha  de  renovar  al  final
d’aquest exercici.

11 de febrer 2020:

f. Es proposa unificar en una targeta unipersonal per a cada ciutadà del
municipi  la  relació  amb  l’administració  local  (pagament  de  serveis
municipals,  pagament  de  tickets  de  transport  públic,  justificació  de
nombre d’usos de les deixalleries municipals...)

18 de febrer 2020:

g. Es proposa ampliar  els  punts  de  càrrega de  vehicles elèctrics amb un
sistema similar al que actualment es troba en funcionament a la ciutat de
París, i que aquests punts de càrrega siguin de pagament, amb un preu
suficient per satisfer el cost de l’energia, i que sigui gestionat directament
per l’Ajuntament.

h. Es prega al govern municipal que es comprometi a revisar el nou pla de
mobilitat abans de finalitzar el mandat, i es torna a incidir en la necessitat
d’instal·lar  espais  d’aparcament  per  VMP (patinets  elèctrics),  a  més
d’establir restriccions a la circulació d’aquests en les illes de vianants i
altres carrers de prioritat invertida. 

i. Es proposa estudiar com es poden re-impulsar els quioscs amb la venda
de  premsa  escrita  juntament  amb  altres  productes  com flors,  fruita  i
verdura, amb l’objectiu de beneficiar persones autònomes i aturades. Es
planteja que aquesta mesura incorpori també una bonificació de les taxes
municipals fins a l’obtenció de beneficis.

25 de febrer 2020:

j. Es demana un estudi de mobilitat de la nova zona de Palou on es vol
executar el projecte de construcció d’un camp de futbol.

k. Es prega que,  arran de les propostes de l’equip de govern en relació al
camp de futbol del carrer Girona, que s’informi si en les donacions de
terrenys  i  habitatges  a  l’Ajuntament,  el  consistori  en  pot  fer  un  ús
diferent a l’estipulat en la cessió en herència.

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
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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.

Assenyalar  que  al  llarg  d’aquest  trimestre  s’han  reunit  en  sessió  els  següents
organismes:

 Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. – Andreu Ballús
 Granollers Escena, S.L. – Carles Canet
 Consell de Ciutat – Mònica Ribell
 Consell Econòmic i Social – Pere Illa
 Comissió de la Festa Major – Gemma Martínez
 Consell de Mobilitat – Dolors Rovira
 Comissió Local de Protecció Civil – Lourdes Sánchez
 Fòrum de Comerç i Turisme i Comissió de Fira de l’Ascensió – Rafa López

Finalment, indicar que no es va poder assistir al Consell Escolar Municipal, per baixa de
maternitat de la persona representant d’aquest organisme. Es va sol·licitar la informació
corresponent a l’organisme per tal de fer seguiment de les qüestions que s’hi tracten.
Tampoc  es  va  poder  assistir,  en  aquest  cas,  per  qüestió  d’agenda  de  la  persona
representant, al Patronat del Museu de Granollers.

En aquest sentit, s’ha decidit que per properes situacions similars, s’enviarà una persona
com  a  suplent,  malgrat  no  s’hagi  fet  constar  a  l’organigrama  de  l’Ajuntament  de
Granollers. 

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
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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  gener i  març de 2020, el Grup Municipal ha rebut les
següents assignacions per part de l’Ajuntament de Granollers:

 Gener 2020: 2.300,00€ (*Ingressat el 18/02/2020, justificat com a assignació de
gener)

 Febrer 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 18/02/2020)

 Març 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 24/03/2020)

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. 

Per últim, indicar que aquest apartat patirà una modificació important (a la baixa, d’una
pèrdua del  66% dels  ingressos),  atès  que serà d’aplicació la  renúncia a  l’assignació
mensual del Grup Municipal, registrada el 15 d’abril de 2020. Aquest fet s’haurà de
tenir en compte de cara a la planificació econòmica dels propers mesos.

3.2 Retribucions dels càrrecs electes

La retribució dels càrrecs electes del nostre grup és en concepte de dietes per assistència
a  les  sessions  dels  organismes  col·legiats  de  l’Ajuntament  de  Granollers  (Ple  i
Comissions Informatives)

Els imports percebuts bruts son els següents (amb els màxims establerts en els acords
del Ple del 9 de juliol de 2019):

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

3.3 Recursos humans

L’Ajuntament  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.
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Assenyalar que respecte a la darrera memòria, no s’ha produït cap modificació pel que
fa a aquest apartat.

3.4 Despeses del Grup Municipal

Malgrat  fins  la  data  d’emissió  d’aquesta  memòria  no  s’ha  elaborat  cap  projecte  de
pressupost de despeses del Grup Municipal, si s’ha iniciat la planificació de determinats
projectes i previst la despesa lligada a aquests. En aquest sentit, s’observa una reducció
important  del  nivell  de  despesa,  que  també  s’ha  vist  especialment  reforçat  per  les
limitacions establertes en motiu de la crisi sanitària del SARS-CoV-2.

Per a la resta de les despeses, malgrat la citada reducció, s’ha mantingut el criteri dels
darrers mesos, i s’ha cercat contenir la despesa per aquella activitat que es considera
fonamental  tant  per  l’activitat  interna  de  funcionament  del  Grup  Municipal,  com
l’activitat política adreçada al conjunt de la ciutadania. 

Podeu consultar la relació de pagaments a l’annex 3r. La composició de la despesa és la
següent:

Pagaments efectuats – Gener a març 2020 Percentatge
Organització d’actes 41,19%
Assistència a actes 3,01%
Formació 13,02%
Publicitat 0%
Despeses bancàries 2,90%
Altres despeses 39,88%

(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
trimestre, a part del pagament de despesa pendent del trimestre anterior (com pot ser, de
la campanya «Fes brillar el teu balcó altra vegada»), s’ha organitzat una assemblea de
Granollers per la Independència – Primàries Catalunya.

(b) Assistència a actes

Aquest trimestre sols s’ha produït despesa relativa a l’assistència a un únic acte, a causa
de la reducció substancial de l’activitat presencial provocada per la crisi sanitària de la
COVID-19.

(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
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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

Aquest trimestre, el voluntari de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya,
Andreu  Ballús,  ha  realitzat  la  formació  «Pressupostos  participatius:  possibilitats  i
límits» organitzat pel Col·legi de Politòlegs de Catalunya. Aquesta despesa s’ha satisfet
des del Grup Municipal per formar-nos en un àmbit que sempre hem defensat i que
volem promoure a l’Ajuntament de Granollers: els pressupostos participatius.

(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.

Aquest  trimestre  consten  despeses  de  manteniment  del  compte  bancari  i  despeses
d’emissió de transferències.

(f) Altres despeses

Aquest trimestre, la despesa que no s’ha pogut categoritzar en cap dels altres conceptes
és  la  finalització  de  l’habilitació  del  despatx  de  que  disposem  a  l’Ajuntament  de
Granollers (activitat  que es dóna per  finalitzada i  que no es preveu generi  cap més
despesa en el futur) 

És important assenyalar que s’ha produït un moviment de verificació de compte amb el
proveïdor Amazon Web Services, on actualment es troba allotjat el web del nostre Grup
Municipal. Aquesta despesa, si bé no s’ha generat (la verificació es fa amb un càrrec i
una cancel·lació automàtica d’aquest) apareixerà en properes memòries – segons les
previsions actuals –, si bé serà categoritzat com a despeses informàtiques per millorar la
traçabilitat de la despesa.

Comentaris addicionals d’interpretació de la informació presentada:

- 13 -



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

                     Gener a març de 2020

 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  gener  a  març  de  2020,  el  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la
Independència  –  Primàries  Catalunya  no  ha  organitzat  cap  acte  ni  ha  participat  en
qualitat d’organització de cap acte.

Lamentablement, si  bé aquesta és una de les prioritats del nostre Grup (traslladar la
política al carrer), les restriccions que a més s’han imposat des del dia 14 de març i que
es preveu tinguin una durada substancial, fan que haguem de valorar alternatives que
ens permetin assolir els mateixos objectius de participació ciutadana i de conformitat
amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.

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
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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
Itinerari pels espais bombardejats el Gener de 1939 19/01/20
Celebració del 140è aniversari del Casino de Granollers 27/01/20
Convenció Nacional de Primàries Catalunya 29/01/20
Sessió de debat al Centre Cívic Lledoner 31/01/20
Jornada del 10è aniversari del Consell de la Formació Professional 23/01/20
Mitja Marató de Granollers 02/02/20
10è aniversari de l’Associació Amics de la Ciutat de Granollers 08/02/20
75è aniversari del BM Granollers 08/02/20
Dinar amb regidors i regidores de Primàries Catalunya 23/02/20
«La República al centre del món» a Perpinyà 29/02/20
Inauguració de l’edifici del coneixement a l’Hospital de Granollers 05/03/20
Cicle de Debats del Casino Diverses

5. Relacions amb la premsa

5.1. Tertúlia política de Ràdio Granollers

Com a Grup Municipal amb representació al consistori se’ns ofereix a participar en la
tertúlia política organitzada per Ràdio Granollers, que s’emet cada dijous d’11.45h a
12.30h. En aquesta, hi participen els Grups Municipals que ho desitgin i comenten els
temes d’actualitat política més rellevants al municipi. 

Per tal de promoure diverses opinions i punts de vista, l’objectiu és que hi participin
diverses persones, si bé és cert que tal i com hem indicat en anteriors memòries, aquesta
circumstància està resultant problemàtica i és una mancança que hem de resoldre, amb
l’objectiu precisament de donar a conèixer més veus i punts de vista dels membres que
conformen Granollers per la Independència – Primàries Catalunya. 

És  important  assenyalar  també que  donades  les  restriccions  provocades  per  la  crisi
sanitària  del  SARS-CoV-2,  des  de  mitjans  de  març  s’ha  cessat  en  la  realització
d’aquestes tertúlies fins a nova indicació. En aquest sentit, quedem a l’espera de que es
reprenguin per tal de participar-hi activament com fins ara.

Podeu escoltar l’arxiu de programes de la tertúlia política de Ràdio Granollers en aquest
enllaç.
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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:

 Cicle d’entrevistes polítiques: participació al cicle d’entrevistes polítiques que 
organitza Ràdio Granollers per entrevistar als portaveus dels Grups Municipals 
de l’Ajuntament de Granollers. Entrevista realitzada a Mònica Ribell. Enllaç a 
l’entrevista aquí.

 Valoració crisi sanitària SARS-CoV-2: breu entrevista realitzada per conèixer 
les propostes del Grup Municipal en relació a la crisi sanitària. 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  en  termes  generals  no  hi  ha  paràmetres  temàtics  que  puguin  fer  més
recomanable que sigui  una determinada persona la que ho realitzi.  En aquest  sentit,
assenyalar  que  aquest  trimestre  el  darrer  article  l’ha  fet  la  Mònica  Ribell,  com  a
metgessa, per valorar la crisi sanitària del SARS-CoV-2, alterant així el criteri previ
d’assignació de l’ordre d’escriptura d’aquests articles.

Aquest  trimestre s’han publicat els  articles de l’Andreu Ballús, en Jordi  Planas i  la
Mònica Ribell. Es poden llegir els articles a l’annex 4t.

5.4. Anuncis de pagament

Al llarg d’aquest trimestre no s’han publicat anuncis de pagament als dos mitjans de
comunicació  amb  els  que  treballem habitualment  (El  9  Nou  Vallès  Oriental  i  Som
Granollers), ni tampoc a d’altres.

En tot cas, recordar que 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.

Finalment també recordar 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.
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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 5è. La relació d’articles és la següent:

 75 anys de l’alliberament d’Auschwitz – Mònica Ribell – El 9 Nou
 Recuperar la normalitat – Estel Brugulat – El 9 Nou
 Què guanya el processisme en el marc autonòmic – Jordi Planas – El 9 Nou

6. Actualitat

Arrel de la crisi sanitària i les restriccions de mobilitat i reunió vigents, s’han hagut de
posposar  les  activitats  presencials  del  Grup  Municipal,  i  en  particular,  també,  les
conferències  temàtiques  que  es  van  anunciar  en  la  darrera  memòria  i  la  formació
relativa al crus de comunicació política i gabinet d’alcaldia que van realitzar en Joan
Ricart i en Carles Canet el passat trimestre.

En aquest sentit, indicar també que s’ha digitalitzat tota l’activitat del Grup Municipal, i
que fins a nou avís, se celebraran les reunions de manera telemàtica, amb la mateixa
freqüència i durada que fins ara (incloses aquelles sessions extraordinàries que siguin
necessàries  per valorar  qüestions que per  urgència  no puguin tractar-se en la  sessió
ordinària convocada setmanalment, els dilluns a les 19h)

7. Altres qüestions no incorporades a cap altre punt de la memòria

No consta cap altra qüestió que no s’hagi incorporat a la memòria.

8. Activitat de treball

Tal  i  com  s’ha  indicat  a  l’apartat  d’actualitat,  ens  hem  vist  obligats  a  digitalitzar
l’activitat del Grup Municipal. Això implica que la sessió setmanal que té per objectiu
l’anàlisi  de  tots  els  expedients  relatius  a  les  Comissions  Informatives  i  al  Ple,  la
realització de propostes de qüestions a tractar en aquests òrgans i la coordinació del dia
a dia del Grup Municipal, entre d’altres, es realitzen telemàticament.

En aquests moments les sessions se celebren cada dilluns, en l’horari de 19 a 21h, de
manera telemàtica. Atès que son reunions obertes a tots els voluntaris, us preguem que
si  voleu  assistir  us  poseu  en  contacte  per  correu  electrònic  a
granollersxindependencia@granollers.cat per facilitar-vos el mecanisme d’accés. 
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9. Recull fotogràfic

19 de gener de 2020. Itinerari pels espais bombardejats el 1939.

19 de gener de 2020. Itinerari pels espais bombardejats el 1939.
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27  de  gener  de  2020.  Assistència  a  la  commemoració  del  75è aniversari  de
l’alliberament d’Auschwitz.

31 de gener de 2020. Sessió de debat obert al Centre Cívic Lledoner
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2 de febrer de 2020. Mitja Marató de Granollers (2020)
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8  de  febrer  de  2020.  Assemblea  d’electors  de  Granollers  per  la  Independència  –
Primàries Catalunya

8  de  febrer  de  2020.  Assemblea  d’electors  de  Granollers  per  la  Independència  –
Primàries Catalunya

8  de  febrer  de  2020.  Assemblea  d’electors  de  Granollers  per  la  Independència  –
Primàries Catalunya
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8  de  febrer  de  2020.  Assemblea  d’electors  de  Granollers  per  la  Independència  –
Primàries Catalunya

8 de febrer de 2020. 10è aniversari de l’Associació Amics de la Ciutat de Granollers
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5 de març de 2020. Inauguració de l’edifici del coneixement a l’Hospital de Granollers

16 de març de 2020. Fonda Europa. Inici del confinament.
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Annex 1r
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Annex 1r
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Annex 3r
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Annex 4t
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Annex 4t
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