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Benvolguts electors,

Mantenint  el  compromís de rendiment  de comptes expressat  al  principi  del  mandat,
teniu a  les  mans l'informe trimestral  de l'activitat  realitzada pel  Grup Municipal  de
Granollers per la Independència - Primàries Catalunya.

Aquest  segon trimestre  ha  estat  indubtablement  marcat  pels  efectes  del  COVID-19.
Aquests efectes han estat de tota mena: sanitaris,  socials,  laborals, econòmics,  i  han
afectat  també  la  política.  Cal  destacar  que,  dels  92  dies  que  corresponen  al  segon
trimestre (març-juny), 67 hem estat sota un estat d'alarma declarat per Reial Decret del
Gobierno de España, i validat i prorrogat successivament pel Congrés dels Diputats. A
més, bona part d'aquest segon trimestre l'hem passat confinats a casa, o amb restriccions
de moviments molt importants.

En primer lloc volem donar el condol a tots els granollerins que han perdut algú estimat
durant  aquests  dies,  amb la  crueltat  afegida  de  no  poder-se  acomiadar  amb l'escalf
necessari en aquestes circumstàncies. En segon lloc volem manifestar el nostre suport a
tots  els  ciutadans  que segueixen  patint  les  conseqüències  d'aquesta  pandèmia,  i  que
possiblement  les  seguiran  patint  en  un  futur.  I  finalment  volem  constatar  que,  en
circumstàncies com aquestes, redescobrim el valor de la proximitat. De la proximitat
familiar,  dels  amics,  dels  comerços i  serveis propers,  dels  serveis municipals com a
administració que tenim més aprop...  i  redescobrim també el valor de la política de
proximitat, un dels eixos de Granollers per la Independència.

Durant  aquest  darrer  trimestre,  l'activitat  política municipal  no s'ha  aturat.  Ens  hem
hagut d'adaptar a l'activitat no presencial, però això no ha estat un impediment per rebre
i comunicar informació, per debatre entre nosaltres, per ajudar a tothom que se'ns ha
adreçat, i per recollir i fer propostes al govern municipal.

Aquestes propostes han girat sobretot al voltant de la resposta a la crisi generada per la
COVID-19, ja sigui mitjançant un pla de mesures d'urgència, o amb la proposta del Pla
de Ciutat que ha de guiar una resposta més estratègica. Ens hem implicat en les dues
iniciatives, fent propostes i destacant també algunes mancances.

Durant aquest segon trimestre també s'ha complert el primer aniversari de la presa de
possessió de la Mònica Ribell  com a regidora de Granollers  per la Independència -
Primàries Catalunya al Ple Municipal de l'Ajuntament. Ho hem volgut celebrar de la
millor manera que sabem: rendint comptes, informant, estant aprop dels granollerins i
retornant-los la il.lusió que van dipositar amb el seu vot. Ho hem fet en forma del llibre
"1477 veus, 1 sola història", fet per i per a vosaltres: els voluntaris, els votants i els que
voleu saber més de Granollers per la Independència - Primàries Catalunya.

També cal destacar que, ni tan sols sota aquestes circumstàncies tan excepcionals, la
repressió de l'Estat no s'ha aturat. Han continuat els judicis, han continuat els atacs al
dret a la manifestació, continuem tenint presos polítics (en el grau que sigui), i l'Estat no
ha dubtat a respondre al COVID-19 amb més centralisme. I això també ens afecta a
nivell municipal. L'Ajuntament disposa de recursos addicionals, generats pel superàvit
de  pressupostos  municipals  anteriors.  Aquests  recursos  addicionals  son  ara  molt
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necessaris per fer front a la crisi econòmica i social, i per ajudar en el canvi de model
productiu.  Però  la  legislació  estatal  només  permet  que  l'Ajuntament  pugui  disposar
d'una petita part d'aquests recursos.

Les  restriccions  sanitàries  no  ens  han  permès  realitzar  l'activitat  presencial  que
voldríem, ja sigui amb actes i trobades o bé amb parades al carrer. Hem mantingut, però,
l'activitat institucional, de debat, comunicativa interna i externament, així com el parar
la  orella  a  tot  el  que  ha  esdevingut  a  Granollers  aquests  dies:  moltes  històries  de
patiment, però també moltes històries de suport, d'ajuda i d'esperança.

Us deixem doncs amb l'informe detallat, tot convidant-vos un cop més a participar de
les nostres activitats, en el format que millor us convingui, a difondre-les, i a plantejar
qualsevol queixa-proposta-iniciativa que permeti millorar Granollers i el benestar de la
seva gent.

Oriol Vila i Castelló
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

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.

Addicionalment, també es realitzen les Juntes de Portaveus, on hi assisteix el regidor
portaveu de cada Grup Municipal i es tracten qüestions prèvies al Ple, d’urgència, o que
per  la  seva naturalesa no s’inclouen a cap de les Comissions Informatives.  A partir
d’aquest trimestre, s’incorporen també les qüestions tractades en aquestes sessions.
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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:

• 26 de maig de 2020: Moció per a l’adaptació d’espais infrautilitzats per al seu ús
en el marc de les restriccions de la crisi sanitària de la COVID-19 – Aprovada
per majoria absoluta (amb l’abstenció de Junts per Granollers)  – Annex 1r

• 25 de maig de 2020: Moció per al desenvolupament de nous camins d’ombra a
Granollers – Aprovada per unanimitat – Annex 2n

• 30 de juny de 2020: Moció per a la promoció de cicles formatius de l’àmbit
sanitari  (conjunta  amb Junts  per  Granollers  i  Esquerra  Republicana  –  Acord
Municipal) – Aprovada per unanimitat – Annex 3r 

Al mes d’abril 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. En els mesos posteriors, malgrat aquesta situació seguia
existint  (especialment en el Ple del mes de maig de 2020) es va considerar que era
necessari  reprendre  la  formulació  de  mocions,  en  previsió  de  la  sortida  de  l’estat
d’alarma.

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  les  mesures  extraordinàries  de
l’Ajuntament de Granollers per a la facilitació de la prestació del servei de restauració a
terrasses amb ocupació en via pública, amb compliment de les restriccions establertes
per les autoritats sanitàries.

Aquesta pregunta, registrada el 9 de juny de 2020, va rebre resposta el 29 de juny de
2020, i la podeu consultar a l’Annex 4t. 

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
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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

• 5 de març de 2020:
◦ Es proposa, en l’àmbit de cultura, la realització d’activitats al municipi en

commemoració de l’any Josep Carner.
◦ Es  torna  a  proposar  la  realització  de  la  proposta  formulada  el  trimestre

anterior d’incloure en les activitats de commemoració del dia de la dona la
realització  d’activitats  de  record  i  difusió  de  l’escola  bressol  de  Roca
Umbert, en tant que aquesta va ser una de les fàbriques pioneres en incloure
aquest equipament a Catalunya pels fills de les dones treballadores.

• 23 d’abril de 2020:
◦ Es  sol·liciten  les  dades  d’atur,  ERTO’s  i  comerços  tancats  a  Granollers.

Aquesta sol·licitud provoca que aquestes dades es comuniquin a les següents
sessions de la Junta de Portaveus, com a part del contingut informatiu.

◦ Es  proposa  que,  donada  la  situació  d’excepcionalitat  i  la  necessitat  de
recolzar les iniciatives empresarials de tota mena al municipi, que es faci un
recull  dels  autors  granollerins  i  les  seves  publicacions,  i  que  aquest  es
difongui per donar-los a conèixer. També es proposa estendre la proposta a
autors de la comarca.

• 14 de maig de 2020:
◦ Es proposa estudiar la realització de concessions de quioscs i guinguetes al

municipi de manera preferent per a persones aturades, per tal  que puguin
iniciar una activitat econòmica per compte propi.

◦ Es proposen diverses mesures per promoure la cultura al municipi un cop
s’iniciï la fase de desconfinament: cinema a la fresca (format «autocine»),
tovalloles pels restaurants amb la programació cultural del mes... Es proposa
que  aquestes  mesures  es  realitzin  en  col·laboració  amb  el  sector  de  la
restauraóci per tal d’assolir sinèrgies.

• 18 de juny de 2020:
◦ Es proposa que es prioritzi la creació d’ajuts per autònoms, en el marc del

programa d’ajuts municipals en resposta a la crisi de la COVID-19.

2. EDUCACIÓ I COHESIÓ:

• 20 d’abril de 2020:
◦ Es recorda que des del Grup Municipal Granollers per la Independència –

Primàries Catalunya es va proposar realitzar una campanya de sensibilització
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de  les  mesures  de  prevenció  i  higiene  en  cas  d’epidèmia  –  adreçada
essencialment a la grip – i que va ser rebutjada en trobar-se fora de context.

◦ Es sol·licita  quina  és  la  situació del  personal  de  consergeria  dels  centres
educatius del municipi, en particular de la seva manca d’activitat amb l’estat
d’alarma. Se’ns comunica que aquest servei es presta mitjançant una tercera
empresa  i  que  per  tant  queda  fora  de  l’àmbit  d’actuació  de  la  regidoria
d’educació.

◦ Es  proposa  que  les  activitats  extraescolars  ja  subvencionades  es  puguin
realitzar a l’estiu o la tardor, en funció de l’evolució de la pandèmia.

◦ En motiu de l’establiment del programa de trucades a gent gran, s’agraeix
aquesta iniciativa arrel de la proposta del Grup Municipal Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya de realitzar seguiment a la gent que viu
sola mentre segueixin vigents les mesures de confinament de la població.

◦ Es proposa, en relació al transport adaptat, que s’ampliïn les prestacions per
a trasllats d’anada i tornada a centres de dia o sanitaris, aprofitant que aquest
és un servei subvencionat per l’Ajuntament.

• 18 de maig de 2020: 
◦ Es reitera la proposta de campanya de sensibilització que es va realitzar el

passat  trimestre,  en  matèria  de  mesures  de  prevenció  i  higiene  en  cas
d’epidèmia.

◦ Es proposa que pel proper curs escolar, s’instal·lin als vestíbuls i patis piques
per al rentat de mans amb aigua i sabó.

• 23 de juny de 2020:
◦ Es proposen esmenes al I Pla de Diversitat Sexual i de Gènere que impulsa

l’Ajuntament de Granollers i que se sotmet a votació en la sessió plenària del
mes de juny de 2020.

◦ Es sol·licita que es comenci a desenvolupar un pla d’atenció específic per als
MENA, davant l’increment d’aquest tipus d’immigració.

3. SERVEIS GENERALS:

• 21 d’abril de 2020:
◦ Es  sol·licita  quines  son  les  partides  que  des  de  l’equip  de  govern  es

consideren prescindibles, en quins impostos es produïrà una reducció dels
ingressos,  i  quin  increment  de  l’endeutament  seria  sostenible,  per  tal  de
formular propostes al Pla de Xoc en motiu de la COVID-19.

◦ Es proposa un increment del nombre de plans d’ocupació de l’Ajuntament de
Granollers – també en nombre de places –.

◦ Es  sol·licita,  en  relació  al  romanent  de  tresoreria  de  l’Ajuntament  de
Granollers, l’import disponible i les finalitats a que es pot destinar aquest.

4. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

• 10 de març de 2020:
◦ Es comunica, en resposta a la demanda de diversos voluntaris de Granollers

per la Independència – Primàries Catalunya, la existència de diversos punts
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del municipi on existeix una acumulació de mobles i deixalles que no s’han
recollit.

◦ Es  sol·licita  la  previsió  d’entrada  en  vigor  de  les  modificacions  de
l’ordenança  de  circulació  aprovades  el  darrer  trimestre,  en  matèria  de
circulació de vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics)

• 21 d’abril de 2020:
◦ Es proposa,  en matèria  de recollida d’escombreries i  la taxa associada al

servei,  que  es  tingui  en  compte  la  generació  efectiva  de  residus,  tant  en
l’àmbit domèstic com comercial. 

◦ Es sol·licita,  en relació a  la  prestació  i  gestió  de serveis  públics,  que es
generi debat públic pel que fa al model i característiques d’aquests serveis,
per tal d’apropar la ciutadania a la presa de decisió en aquestes qüestions.

◦ Es proposa que l’Ajuntament de Granollers s’impliqui en la intensificació de
la  neteja  en  mitjans  de  transport  públic,  per  garantir  el  màxim  nivell
d’higiene en aquests serveis  al  terme municipal,  siguin o no de titularitat
municipal.

• 5 de maig de 2020:
◦ Es proposa la millora dels itineraris guiats del municipi, i la creació d’espais

d’ombra que en facilitin la transibilitat. S’informa que aquesta proposta seria
traslladada  en  format  moció  al  Ple,  en  cas  de  no  donar-s’hi  tràmit  a  la
Comissió Informativa.

◦ Es reitera la existència de punts on hi ha acumulació de mobles i deixalles.
També  es  comunica  que  aquestes  estan  apareixent  a  l’entorn  de  les
deixalleries del municipi – tancades en motiu de l’estat d’alarma decretat el
14 de març de 2020 –.

◦ Es proposa que l’Ajuntament s’involucri amb els negocis de la ciutat pel que
fa  a  assessorar-los  en  les  mesures  necessàries  per  a  realitzar  el
desconfinament adequadament.

• 19 de maig de 2020:
◦ Es  reitera  la  proposta  d’ajustar  la  taxa  d’escombreries  en  funció  de  la

generació real de residus.
◦ Es reitera  la  proposta  d’instal·lar  piques als  vestíbuls  i  patis  dels  centres

educatius del municipi de cara a l’inici del proper curs.

• 2 de juny de 2020:
◦ Vist el projecte de renovació del parc de vehicles propietat de l’Ajuntament,

es proposa endarrerir-lo – sempre que sigui possible – fins a l’existència al
mercat de vehicles elèctrics o híbrids que puguin complir amb les funcions
corresponents a aquests vehicles.

◦ Es proposa instal·lar més punts de càrrega de vehicles elèctrics al municipi.
◦ Es proposa, en relació al Pla de Mobilitat, que s’esmeni la reducció de la

velocitat màxima prevista (30km/h) i  es tinguin en compte excepcions en
itineraris i horaris determinats. Es reitera la necessitat d’incrementar el parc
d’aparcaments per bicicletes i vehicles de mobilitat personal.
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• 9 de juny de 2020:
◦ Es  proposa  repensar  el  mercat  ambulant  dels  dijous,  amb  nous  espais  i

agrupant les parads per tipus de producte que s’hi comercialitza.
◦ Es sol·licita  que  es  flexibilitzin  i  agilitzin  els  tràmits  per  ampliar  l’espai

disponible  per  a  les  terrasses,  en  tant  que  els  establiments  han  vist
substancialment reduït el seu aforament a causa de les restriccions sanitàries
en motiu de la COVID-19.

• 16 de juny de 2020:
◦ Es comunica  que s’han rebut  queixes  per  la  brutícia  i  danys  causats  per

gossos  en  determinats  parterres.  Es  sol·licita  que  es  revisi  la  normativa
vigent  en  matèria  de  tinència  d’animals  de  companyia  i  que  s’apliquin
mesures preventives.

◦ Es reitera la proposta de millorar l’estat i senyalització de camins i itineraris
guiats al municipi.

• 23 de juny de 2020:
◦ Es proposa implementar nous itineraris de connexió amb transport públic

amb el Vallès Occidental i amb el Parc Tecnològic del Vallès, com a eina per
impulsar l’activitat econòmica al municipi en el futur.

• 30 de juny de 2020:
◦ Es reitera la necessitat de millorar el manteniment de l’entorn del Parc Torras

Villà, escocells i arbrat.

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
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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 / Joan Ricart (segon portaveu en una sessió) /

Jordi Planas (suplent en úna sessió)
• Consell Econòmic i Social – Pere Illa
• Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat –  Joan Nadal / Maria Fe Codina

(suplent en una sessió)
• Fòrum de Comerç i Turisme i Comissió de Fira de l’Ascensió – Rafa López

2.5. Junta de Portaveus

A la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers s’hi tracten les qüestions prèvies
al Ple (mocions que s’hi presenten, Ordre del Dia, intervencions...), a més de qüestions
urgents que afecten al municipi i que requereixen ser tractades el més aviat possible, o
bé d’altres qüestions  que,  per la seva naturalesa,  no es poden incloure en els  altres
espais de participació política dels Grups Municipals.

En aquest sentit, al llarg d’aquest trimestre destaquen la relació de propostes formulades
en matèria de prevenció i control de la crisi sanitària de la COVID-19, en concret:

• Seguiment des de l’Ajuntament de les persones que al  nostre municipi viuen
soles. Acceptada.

• Cessió de l’assignació percebuda per part dels Grups Municipals i les dietes de
compensació per assistència a òrgans col·legiats (per part dels regidors) en favor
de  l’Ajuntament,  per  tal  que  aquest  ho  destinès  a  suplir  les  necessitats  de
recursos per a la crisi sanitària. Rebutjada. Executada unànimement pel Grup
Municipal Granollers per la Independència – Primàries Catalunya (vegeu
apartat 3.1. i 3.2.)

• Realització  d’un  acte  d’homenatge  i  record  a  les  víctimes  de la  COVID-19.
Acceptada.

• Flexibilització de les condicions d’adjudicació de llicències per ocupació de via
pública amb finalitat de terrassa en establiments de restauració. Rebutjada.

Addicionalment, es va formular una bateria de propostes que podeu consultar a l’Annex
5è.

També  en  aquestes  sessions  se’ns  comunica  informació  rellevant  de  la  situació  al
municipi des de l’inici de la crisi sanitària en particular:

• Obertura de l’alberg de transeünts, situació a la Fundació Privada Hospital Asil
de Granollers, residències de gent gran, hotel per a la realització d’aïllament de
pacients positius amb impossibilitat de complir amb l’aïllament domiciliari...
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• Voluntat de desenvolupar i implementar un Pla de Xoc per donar resposta a la
crisi sanitària de la COVID-19 i posterior crisi social i econòmica.

• Es  va  comunicar  la  suspensió  dels  diversos  esdeveniments  de  gran  format
previstos pels mesos següents (setmana de la gent gran, Sant Jordi, Festa Major,
Festa de l’Ascensió, Granollers CUP, Mercat d’Audiovisual de Catalunya...) En
alguns casos, es va comunicar un canvi de format per mantenir aquells actes on
era susceptible fer-ho (per exemple, l’acte d’homenatge i record a les víctimes
del bombardeig a Granollers, l’any 1938)

• Voluntat de desenvolupar i implementar un nou Pacte de Ciutat per definir el
futur  de  la  ciutat  al  llarg  dels  propers  mesos  i  anys,  tenint  en  compte  les
circumstàncies provocades per la COVID-19. Aquest procés va culminar amb la
presentació d’un projecte de Pacte el·laborat pel Consell de Ciutat, el 10 de març
de 2020 i que va marcar l’inici d’unes sessions de treball d’aquest organisme per
a l’el·laboració del Pacte en si mateix.

• Projecte de reobertura i progressiva reobertura del mercat ambulant dels dijous
(se’ns recorda que l’any 2040 farà 1000 anys de l’existència d’aquest mercat) i
els espais esportius a l’aire lliure.

També  afegir  que  es  va  sol·licitar  en  el  marc  de  la  Junta  de  Portaveus  la  següent
informació relativa al Pla de Xoc:

• Destí dels imports assignats a les partides pressupostàries no executades a causa
de la COVID-19.

• Data de finalització estimada.
• Nombre  de  famílies  i  persones  beneficiàries  de  les  mesures  implementades

mitjançant aquest.
• Suficiència o no de l’import destinat (1,5M€)

Finalment indicar que en relació a les mesures proposades pel Pla de Xoc, el 18 de maig
es  va  mantenir  una  reunió  amb  el  regidor  d’Hisenda,  el  Sr.  Jordi  Terrades,  per
comunicar-li i valorar les nostres propostes pel Pla de Xoc formulades en el marc de la
Junta de Portaveus (Annex 5è)

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 abril i juny de 2020, el Grup Municipal ha rebut una única
assignació per part de l’Ajuntament de Granollers:

• Juny 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 24/06/2020)
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Aquesta  única  assignació  correspon a  la  renúncia  de  les  aportacions  mensuals  dels
mesos d’abril i maig de 2020 pel Grup Municipal, que es va registrar el 15 d’abril de
2020,  en  motiu  de  la  situació  de  crisi  sanitària  de  la  COVID-19  en  la  que  es  va
evidenciar una manca de recursos per fer front no sols a l’emergència sanitària, si no a
l’emergència social que se’n va derivar.

Aquesta renúncia, en termes econòmics, va tenir un impacte de reducció dels ingressos
del  Grup Municipal  de  4.600,00€,  addicionals  a  la  renúncia  a  títol  personal  de  les
retribucions percebudes per la regidora i portaveu del Grup Municipal.

Per últim, 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

Tal i com s’ha indicat en el cas de les assignacions al Grup Municipal, també es va
registrar  renúncia  a  les  retribucions  percebudes  per  la  regidora i  portaveu del  Grup
Municipal,  per  als  mesos  d’abril  i  maig,  suposant  una  disminució  dels  ingressos
percebuts en aquest concepte d’aproximadament 3.000,00€ (bruts). 

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.

3.4 Despeses del Grup Municipal
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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 6è. La composició de la despesa és la
següent:

Pagaments efectuats – Abril a juny 2020 Percentatge
Organització d’actes 0%
Assistència a actes 0%
Formació 0%
Publicitat 99,26%
Despeses bancàries 0,7356%
Altres despeses 0,0044%

(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, no s’ha produït despesa d’organització d’actes. 

És  important  assenyalar  que sí  es  va produïr  una  trobada amb la  premsa,  on es  va
presentar el llibre «1.477 veus, 1 sola història» però que aquesta és comptabilitza com a
despesa publicitària, atès que era un esdeveniment privat i tenia per objecte donar a
conèixer  el  llibre  a  la  premsa,  a  part  de  presentar  l’equip  que  conforma  el  Grup
Municipal.

(b) Assistència a actes

Aquest trimestre no s’ha produït despesa relativa a l’assistència d’actes, 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 no s’ha realitzat la contractació de cap anunci.

- 13 -



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

                     Abril a juny de 2020

Alhora, però, és important assenyalar que per qüestió de terminis de pagament, apareix
en  la  comptabilitat  d’aquest  trimestre  el  pagament  d’una  factura  d’anuncis
corresponents a l’anterior trimestre (tal i com es va indicar en la memòria relativa a
aquest)

Cal  assenyalar  que  en  aquest  grup  de  despesa  s’han  incorporat  totes  les  despeses
relatives a l’edició del llibre «1.477 veus, 1 sola història» en tant que l’objectiu d’aquest
és de difusió i publicitat de l’activitat del Grup Municipal. 

(d) Formació

Aquest trimestre no s’ha produït cap despesa de formació. 5115,4

(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 d’emissió de transferències.

(f) Altres despeses

Aquest trimestre, la despesa que no s’ha pogut categoritzar en cap dels altres conceptes
son  la  retenció  a  compte  d’IRPF realitzada  per  la  contractació  de  la  sala  per  a  la
realització de l’acte de Primàries Catalunya a Granollers i la contractació de dos serveis
(domini  i  allotjament  web)  relacionats  amb la  gestió  de la  base  de dades  del  Grup
Municipal)

Comentaris addicionals d’interpretació de la informació presentada:

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

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

• Per  a  garantir  la  consistència  en  l’elaboració  de  la  comptabilitat  del  Grup
Municipal al llarg del mandat, es seguiran els principis establerts als GAAP.
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• 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.  

• Donada la reducció d’ingressos a causa de la renúncia parcial de les assignacions
de l’Ajuntament de Granollers al Grup Municipal, la despesa és molt superior
als  ingressos,  en  aquest  sentit,  la  despesa  s’ha  suportat  amb  l’estalvi  de
trimestres anteriors.

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  d’abril  a  juny de  2020,  el  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la
Independència – Primàries Catalunya ha organitzat el següent acte:

• Trobada amb la premsa local i comarcal + presentació del llibre «1.477 veus, 1
sola història» (24/06/2020)

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,
donada la suspensió de les activitats en motiu del decret d’estat d’alarma del 14 de març
de 2020, el nombre d’actes al que s’ha pogut assistir és molt reduït, i son els següents:

• Acte de commemoració i homenatge a les víctimes del bombardeig (31/05/2020)
• Acte de presentació de la campanya «Me l’estimo, és Granollers» (08/06/2020)
• Arribada de la Flama del Canigó a Granollers (23/06/2020)
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Malgrat no compleixen el format d’acte entès de manera habitual, també s’ha assistit a
diverses manifestacions de resposta a circumstàncies diverses que s’han produït al llarg
dels  darrers mesos, com per exemple l’inici del moviment Black Lives Matter  o les
manifestacions de suport al personal sanitari de la comarca, en la seva demanda per una
millora de les condicions.

5. Relacions amb la premsa

5.1. Tertúlia política de Ràdio Granollers

La tertúlia política de Ràdio Granollers, en motiu de les restriccions imposades per les
autoritats  sanitàries  ha  quedat  suspesa  temporalment,  i  en  aquest  trimestre  no  s’ha
produït cap sessió.

5.2. Altres entrevistes a Ràdio Granollers

Aquest  trimestre,  hem  tingut  l’oportunitat  de  participar  en  tres ocasions  més  en
entrevistes  relatives  a  l’activitat  política  del  Grup  Municipal  de  Granollers  per  la
Independència – Primàries Catalunya:

• Renúncia de les assignacions del Grup Municipal i les retribucions de la 
regidora i portaveu del Grup Municipal: Entrevista realitzada a Carles Canet. 
Enllaç a l’entrevista aquí. 

• Valoració de la reobertura del mercat ambulant municipal: Entrevista realitzada 
a Mònica Ribell. Enllaç a l’entrevista aquí.

• Presentació del llibre «1.477 veus, 1 sola història»: Entrevista realitzada a 
Mònica Ribell i Carles Canet. 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.

Aquest trimestre s’han publicat els articles de la Mònica Ribell (article que ja es va
mencionar a la darrera memòria, malgrat la data de publicació oficial és va produir a
l’abril de 2020), en Joan Ricart, en Carles Canet. Es poden llegir els articles a l’annex
7è.
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5.4. Anuncis de pagament

Al llarg d’aquest trimestre s’han publicat dos anuncis de pagament, un a cadascun dels
dos  mitjans  de  comunicació  amb  els  que  treballem habitualment  (El  9  Nou  Vallès
Oriental i Som Granollers) En aquest cas, son anuncis publicats en motiu de la diada de
Sant Jordi, avançant la presentació del llibre «1.477 veus, 1 sola història».

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.

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 8è. La relació d’articles és la següent:

• Ser-hi – Mònica Ribell – El 9 Nou
• Sobre Sant Jordi, ciutadans i persones – Carles Canet – somGranollers
• La flama d’Urquinaona – Jordi Planas – El 9 Nou
• Sobre màscares (les útils i les que cauen) – Carles Canet – El 9 Nou
• L’experiència d’acollir un jove migrant – Isabel Ribell – El 9 Nou
• Sobre sèries, guions i autors – Carles Canet – somGranollers (enllaç)

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.

En aquest sentit, indicar també que s’ha mantingut digitalitzada 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
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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. 

9. Recull fotogràfic

Primera reunió telemàtica del Grup Municipal – 6 d’abril de 2020

Avançament de la portada del llibre «1.477 veus, 1 sola història» - 25 d’abril de 2020
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Sessió de treball del Grup Municipal – 18 de maig de 2020

Minut de silenci en record de les víctimes de la COVID-19 – 27 de maig de 2020
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Acte de commemoració i homenatge a les víctimes del bombardeig – 31 de maig de
2020

Acte de commemoració i homenatge a les víctimes del bombardeig – 31 de maig de
2020
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 Concentració a favor del moviment Black Lives Matter – 7 de juny de 2020

Acte de presentació de la campanya «Me l’estimo, és Granollers» - 8 de juny de 2020
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Les voltes a la Porxada, amb les mesures de prevenció de la COVID-19 – 16 de juny de
2020

Les voltes a la Porxada, amb les mesures de prevenció de la COVID-19 – 30 de juny de
2020
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Manifestació de suport al personal sanitari de la comarca – 17 de juny de 2020 

Manifestació de suport al personal sanitari de la comarca – 17 de juny de 2020
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Arribada de la flama del Canigó a Granollers – 23 de juny de 2020
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Trobada amb periodistes de la comarca per a la presentació del llibre «1.477 veus, 1
sola història» - 24 de juny de 2020

Manifestació en suport al personal sanitari de la comarca – 27 de juny de 2020
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