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Benvolgudes electores, 

La que teniu davant vostre és ja la sisena memòria del nostre grup municipal. Ens hem
esforçat a recollir-hi amb honestedat i transparència el màxim d’informació pertinent
per tal de donar a conèixer la contribució que hem fet a la vida política de Granollers
entre els mesos d’octubre, novembre i de desembre de 2020. Tot i això,en la mesura en
què aquesta contribució va sempre més enllà del treball d’oposició a l’Ajuntament i
inclou  tot  allò  el  que  els  nostres  voluntaris  i  electors  fan  per  activar  el  debat  i  la
participació als diferents àmbits municipals, de ben segur el retrat que en fem aquí és
incomplet,  i  us  convido  a  completar-lo  fent  servir  totes  les  eines  disponibles
(publicacions,  reunions  online,  llistes  de  Whatsapp)  per  a  col·laborar  i  mantenir-se
informat del que es fa a Granollers per la Independència-Primàries. 

Aquest  trimestre,  com  els  anteriors,  ha  estat  marcat  de  manera  contundent  per  la
circumstància de la pandèmia i per  les diferents crisis que se’n deriven. Ens trobem, a
més a més, en un moment que, per diferents raons (tancament de l’any i de la dècada,
proximitat d’unes eleccions, moment de canvi polític a l’esfera internacional) convida
especialment a revisar l’impacte que aquestes crisis estan tenint en les nostres vides, i
les estratègies que empleem per superar-les. 

Una crisi com la que vivim té sempre un impacte notable en l’esfera pública: per una
banda, hi ha més de què queixar-se, i de vegades aspectes negatius com la interrupció de
la vida social i laboral normal donen oportunitats, en forma de temps,  per a participar
en  l’acció  política;  per  l’altra,  la  urgència  dels  problemes  econòmics  i  de  salut  de
cadascú desvien l’atenció del treball polític. El gran perill en la nostra situació actual és
deixar  que la  duresa  de la  realitat  immediata  tapi  els  problemes estructurals  que la
pròpia pandèmia revela. El repte és aconseguir que la impossibilitat de la reunió física
no redundi en una disminució de la participació i el debat. 

Estem orgullosos d’haver pogut anar fent avenços en relació a aquests problemes. Per
exemple, pel que fa al primer, la crisi ens ha brindat l‘oportunitat de donar una lleugera
empenta a la resta de grups perquè reduïssin, si més no momentàniament, les seves
atribucions econòmiques,  i alhora hem pogut presionar perquè es busquin sortides a
llarg termini dels problemes que la situació fa evidents en la nostra ciutat (proposant la
incorporació de noves titulacions als centres educatius de la ciutat, per exemple). Pel
que fa a repte de la participació,  crec que hem contribuït a avivar notablement el debat
sobre com funcionen les coses a la ciutat de Granollers, i  que és gràcies, en part, a la
nostra  empenta  que  avui  llegim  a  la  premsa  més  crítiques  i  debats  sobre  política
municipal que els darrers anys. 

En nom de totes, us dono les gràcies per tot el treball que heu fet per fer això possible, i
del qual els fulls que segueixen en son, encara que segur que incompleta, una petjada. 

Andreu Ballús i Santacana
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 (l’estructurat
en la memòria de juny a setembre de 2019, amb petites actualitzacions per incorporar
d’altres àmbits de l’activitat política al consistori) 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.

- 3 -



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

                     Octubre a desembre de 2020

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:

• 27 d’octubre de  2020:  Moció  per  adequar  els  centres  educatius  del  nostre
municipi a la crisi sanitària – Rebutjada (amb els vots en contra del PSC, i els
vots a favor d’ERC, Junts per Granollers, C’s i Granollers per la Independència
– Primàries Catalunya)  – Annex 1r

• 27 de  d’octubre de 2020:  Moció per a eliminar  les barreres arquitectòniques
existents  a  les  voreres,  places,  carrers  i  passos  de  vianants  de  Granollers  –
Rebutjada (amb els vots en contra del PSC, i els vots a favor d’ERC, Junts per
Granollers,  C’s  i  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries  Catalunya)  –
Annex 2n 

• 22 de desembre de 2020: Moció per a  la digitalització  d’aules al  municipi  -
Rebutjada (amb els vots en contra del PSC, i els vots a favor d’ERC, Junts per
Granollers,  C’s  i  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries  Catalunya)  –
Annex 3r 

• 22 de desembre de 2020: Moció per a la banca ètica – Rebutjada (amb els vots
en  contra  del  PSC  i  C’s,  i  els  vots  a  favor  d’ERC,  Junts  per  Granollers  i
Granollers per la Independència – Primàries Catalunya) - Annex 4t 

2.2. Preguntes al Govern de l’Ajuntament

Les  preguntes  al  Govern  de  l’Ajuntament  son  preguntes  efectuades  pels  Grups
Municipals  que  permeten  sol·licitar  al  Govern  de  l’Ajuntament  respostes  sobre
qualsevol tema en relació al qual es consideri adient disposar d’una resposta. Aquest
trimestre,  en  aquest  format,  des  de  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries
Catalunya,  aquest  trimestre  s’ha formulat  una única pregunta que tenia per  objectiu
demanar al govern municipal la possibilitat d’instal·lació de terrasses a la calçada (fent
ús d’espais de zona blava) per tal de facilitar l’activitat de l’hosteleria en un moment en
que l’activitat a l’interior de bars i restaurants era prohibida)

Aquesta  pregunta,  registrada  l’11 de  novembre de 2020, va rebre resposta  el  18 de
desembre de 2020, i podeu consultar tant pregunta com resposta a l’Annex 5è. 

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
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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

• 1 d’octubre de 2020:
◦ Es  proposa  la  creació  d’un  parc  públic  de  locals  comercials  per  tal  de

promoure l’accés a lloguers econòmics que permetin l’inici de nova activitat
econòmica, en un format similar al del parc públic de lloguer social, com a
mesura adreçada a combatre l’impacte econòmic de la COVID-19.

◦ S’informa,  a  petició  de  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries
Catalunya, dels ajuts que s’han atorgat arran de la pandèmia (des dels mesos
de març a agost de 2020, un total de 469 ajuts, que suposen un increment del
45% des de l’any 2019) També s’informa que serveis socials ha rebut fins a
la data d’aquesta Comissió un total de 7.341 sol·licituds, un increment del
18% respecte l’any anterior (en mateixa data de tancament)

• 5 de novembre de 2020:
◦ Es demana el destí dels fons pressupostats per a la Fira de l’Ascensió i la

Festa Major, que van quedar suspeses. No es trasllada resposta.
◦ Es  formula  queixa  per  la  curta  durada  de  les  sessions  del  Consell

d’Administració  de  Roca  Umbert,  Fàbrica  de  les  Arts,  S.A.,  en  tant  que
aquesta  circumstància  limita  substancialment  les  possibilitats  de  generar
debat en el si del Consell i, per tant, de formular propostes.

◦ Es demana que la difusió del Festival Panoràmic al conjunt de la ciutadania
sigui major, atès que es considera insuficient (més enllà dels professionals
especialitzats)

◦ Se sol·licita que al projecte de pressupost s’inclogui una partida per ampliar
el magatzem destinat a l’emmagatzematge de les obres titularitat/cedides al
Museu de Granollers.

◦ Se sol·licita, de nou, que per les Festes de Nadal s’instal·lin arbres naturals, i
que  aquests  es  replantin  en  col·laboració  amb  els  centres  educatius  del
municipi un cop finalitzades les festes.

◦ Es demana per quin motiu es preveu una despesa de personal per un total de
33.000,-€ per a la gestió de fons FEDER.

• 19 de novembre de 2020:
◦ Es proposa que a l’espai de Roca Umbert s’habilitin platós per a la gravació

d’activitats culturals, especialment adreçades a la població més jove (festes
tradicionals, danses, gegants...) i la posterior difusió dels continguts generats.

◦ S’expressa el desacord amb la proposta de dissolució del Consell Municipal
de  la  Joventut  de  Granollers,  atès  que  a  criteri  de  Granollers  per  la
Independència – Primàries Catalunya no s’ha lligat aquesta a una anàlisi de
les circumstàncies de fons que en condueixen a la dissolució.
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◦ Es  demana  a  l’equip  de  Govern  que  informi  del  cessament  d’activitat
empresarial fins a data de celebració d’aquesta comissió, i quin és l’impacte
que això ha tingut en termes d’atur.

◦ Es proposa la creació d’un espai de paradetes nadalenques amb restauració a
l’aire lliure que permetin una major interacció social tot minimitzant el risc
de transmissió de SARS-CoV-2. 

• 3 de desembre de 2020:
◦ Es demana quin ha estat el destí dels fons pressupostats per a la Cavalcada

de Reis, que ha quedat suspesa a causa de la situació sanitària.
◦ Es demana per quin motiu s’externalitza la contractació de llocs de treball de

Roca  Umbert,  considerant  que  pel  nombre  de  treballadors  subcontractats
mitjançant  terceres  societats  el  cost  és  superior  al  que  suposaria  la
contractació  directa.  En  aquest  sentit,  es  proposa  formular  un  debat  que
permeti valorar els beneficis i inconvenients de l’externalització de serveis
públics de petita dimensió però de durada indefinida.

• 17 de desembre de 2020:
◦ Es  reitera  la  proposta  de  celebrar  el  125è aniversari  de  l’arribada  de

l’electricitat a Granollers.

2. EDUCACIÓ I COHESIÓ:

• 5 d’octubre de 2020:
◦ Es demana informació relativa al nou alberg de transeünts, en particular en

relació a l’import pressupostat i el perfil – previst – dels usuaris.
◦ Es demana que l’Ajuntament s’impliqui activament contra l’incivisme, i, en

particular, en matèria de desobediència de les mesures de prevenció de la
transmissió del SARS-CoV-2.

◦ Es reitera la sol·licitud de realitzar una gran exposició retrospectiva del Club
Balonmano Granollers,  arran del  seu 75è aniversari,  i  es  proposa l’edició
d’un llibre i una exposició fotogràfica en diversos espais de la ciutat, oberts
al conjunt de la ciutadania.

• 19 d’octubre de 2020:
◦ No  s’assisteix  a  aquesta  sessió,  en  tant  que  coincideix  amb  una  sessió

monogràfica  del  projecte  d’Ordenances  Fiscals  de  2021,  i  es  decideix
prioritzar  aquesta,  no  essent  possible  delegar  l’assistència  a  òrgans
col·legiats  a  membres  de  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries
Catalunya no-electes. 

• 2 de novembre de 2020:
◦ Es demana per quin motiu bona part de les subvencions al Club Balonmano

Granollers té origen al pressupost d’alcaldia, i no des de l’àrea d’esports. En
aquest  sentit,  la resposta  rebuda és que així  ha estat  històricament,  i  que
s’intentarà modificar per concentrar aquestes subvencions a l’àrea d’esports.

◦ Se sol·licita implicació de l’Ajuntament de Granollers per a la problemàtica
dels  Menors  Extrangers  No  Acompanyats  (MENA).  En  aquest  sentit,  es
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demana si es disposa d’algun registre o es coneix el nombre de persones en
aquesta situació. No es rep resposta.

◦ Es demana quins son els nous projectes que es preveuen per l’any 2021 des
de les diverses regidories depenents de l’àrea – més enllà de mantenir els
actuals –. No es rep resposta.

• 16 de novembre de 2020: 
◦ Es reitera que cal promoure l’oferta de Cicles Formatius de Grau Superior de

Formació Dual.
◦ Es demana informació – per primer cop en el mandat – relativa als furts als

comerços de la ciutat, i en aquest sentit, es demana que es pugui realitzar una
reunió amb els responsables de la Policia Local.

• 14 de desembre de 2020:
◦ Es reitera  la  sol·licitud d’informació relativa a  la  situació dels  MENA al

municipi, i es proposa que s’implementin mesures d’integració.

3. SERVEIS GENERALS:

• 7 d’octubre de 2020:
◦ S’acorda, de cara al projecte d’Ordenances Fiscals de 2021, la disminució de

la plusvàlua de l’IBI en el cas de transmissions mortis causa de la vivenda
habitual del causant, essent aquesta una de les peticions de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya en el darrer exercici. 

◦ Es reitera la necessitat d’instal·lar més punts de càrrega de vehicles elèctrics,
i que l’ús d’aquests tingui associat un cost – essent actualment gratuït –.

◦ Es proposa la incorporació de noves bonificacions de l’IBI.

• 9 de novembre de 2020:
◦ El Govern Municipal presenta la proposta de pressupost per a l’exercici 2021

i, al seu torn;
◦ Es  proposa  que  arrel  de  la  disminució  de  la  inversió  prevista  per  a  la

implantació  d’una  nova  residència  per  a  gent  gran,  aquesta  es  destini  al
desenvolupament de nous models que complementin l’atenció a gent gran
(com per exemple, el co-habitatge)

◦ Es demana com es preveu abordar la injecció de fons prevista per part de la
Unió Europea  (fons FEDER), i  quins son els projectes que es consideren
prioritaris.

◦ Es demana, de nou, per quin motiu es preveu una despesa de personal per un
total de 33.000,-€ per a la gestió de fons FEDER.

• 20 de novembre de 2020:
◦ El  Govern  Municipal  presenta  la  proposta  definitiva  de  pressupost  per  a

l’exercici 2021, tot indicant que les propostes rebudes pels Grups Municipals
de l’oposició son de difícil encaix amb la proposta definitiva que se sotmetrà
a aprovació.

- 7 -



        Memòria trimestral Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 

                     Octubre a desembre de 2020

◦ El Govern Municipal comunica que el  mes de març de 2021 es produïrà
l’aprovació de l’execució del pressupost de l’any 2020.

• 15 de desembre de 2020:
◦ Es demana per una millora de la transparència de l’Ajuntament de Granollers

al  seu web, entenent  que el  funcionament  d’aquest  és deficient i  això en
dificulta la comunicació.

4. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

• 6 d’octubre de 2020:
◦ Es formula queixa pel volum d’inversió destinat a escales mecàniques, i que

el procés de construcció d’aquestes s’ha fraccionat en dues fases. S’exposa
també que es considera que el cost de manteniment és extremadament elevat,
i  que  en  la  situació  actual  aquesta  inversió  no  és  imprescindible  per  al
municipi. No es rep una resposta clara al respecte.

• 13 d’octubre de 2020:
◦ Es reitera la necessitat de que s’habiliti un espai d’aparcament gratuit per als

usuaris de l’Hospital de Granollers.
◦ Es  reitera  la  necessitat  d’habilitar  nous  punts  de  càrrega  per  a  vehicles

elèctrics al municipi.
◦ Es  reitera  la  demanda  d’habilitar  espais  reservats  a  l’entorn  dels  centres

sanitaris del municipi per a que les persones amb mobilitat reduïda hi puguin
accedir més facilment.

◦ Es proposa que s’habilitin aparcaments dissuasoris a l’entorn del municipi,
per tal de reduïr el volum de trànsit a les zones més cèntriques de la ciutat, i
es proposa que aquests tinguin un cost diari molt reduït, amb l’objectiu de
fomentar l’arribada de visitants de l’entorn que generin despesa en el comerç
i la restauració del municipi. Addicionalment es proposa que s’implementi
un format similar a l’entorn de les instal·lacions esportives del municipi.

◦ Es demana que es treballi activament per evitar l’estacionament en doble fila
en determinades zones de la ciutat – que caldria identificar en el seu conjunt,
i aleshores procedir a executar les intervencions necessàries –.

◦ Es demana valorar el pagament de la taxa d’escombraries en funció de la
generació  efectiva  de  residus  que  es  produeixi,  i  que també es  tingui  en
compte la proposta formulada reiteradament de facilitar la recollida d’olis
domèstics  usats  més  enllà  de  les  deixalleries.  Es  proposa  que  tot  això
s’inclogui al plec de contractació que s’haurà de desenvolupar properament,
i es demana que l’ús d’aquestes noves opcions proposades repercuteixin en
bonificacions que beneficiïn els ciutadans que apostin pel reciclatge.

• 20 d’octubre de 2020:
◦ Es  proposa  facilitar  l’obertura  de  nous  quioscs  a  la  ciutat,  que  puguin

complementar la comercialització habitual de premsa amb altres productes –
tot fent-los més atractius –. En aquest sentit, es proposa que es permeti, per
exemple, la venda de flors, aigua o fruita.
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◦ Es reitera la sol·licitud d’obertura d’una biblioteca d’àmbit comarcal oberta
24  hores,  i,  aprofitant  l’avinentesa,  es  proposa  que  aquesta  s’ubiqui  a
l’edifici dels antics jutjats.

◦ Es proposa que abans de procedir al tancament del mercat ambulant dels
dijous per l’impossibilitat de complir les mesures exigides pel PROCICAT,
aquest es traslladi al Parc Firal.

• 27 d’octubre de 2020:
◦ No es formula cap proposta.

• 3 de novembre de 2020 
◦ Es comunica que el programa pilot «Reciclos» per a promoure la recollida

sel·lectiva d’envasos, es considera poc pràctic i útil.
◦ Es  comunica  la  desaprovació  de  l’ampliació  del  servei  d’urgències  de

l’Hospital  de  Granollers  amb  mòduls  prefabricats.  Es  reitera  que  cal  la
reforma  del  servei  d’urgències,  dotant-lo  dels  recursos  que  requereix
actualment un servei d’aquestes característiques. Es fa especial menció en
les noves tecnologies i la necessitat de més personal qualificat, per donar a
l’abast a la demanda que té actualment aquest servei.

• 10 de novembre de 2020:
◦ Es demana, de nou, la previsió d’execució dels canvis previstos a la Plaça

Barangé i, en particular, a l’edifici dels antics jutjats, tot reiterant la proposta
d’habilitar-hi una biblioteca comarcal 24 hores, i s’hi afegeix la proposta de
crear-hi un espai per a start-ups.

• 17 de novembre de 2020:
◦ Es  demana  flexibilitzar  l’Ordenança  d’Úsos  dels  Espais  Públics,  tot

flexibilitzant la instal·lació de terrasses donades les restriccions imposades
pel  PROCICAT. També es demana que s’estudiï  la  possibilitat  d’habilitar
patis  interiors  dels  establiments  de  restauració  per  incrementar-ne  la
capacitat.

◦ Se sol·licita, de nou, el trasllat del mercat ambulant dels dijous al Parc Firal,
com alternativa a la seva suspensió.

• 24 de novembre de 2020:
◦ Principalment es debat l’autorització d’obrir o no el mercat ambulant dels

dijous, sense arribar a conclusions clares. Es reitera la proposta de desplaçar-
lo al Parc Firal, implementant un sistema de transport públic llançadera que
en faciliti l’arribada de la població. 

◦ Es proposa,  pel  que fa  al  Pla  Director  del  Verd Urbà,  que es  plantegi  la
instal·lació de jardins verticals en edificis públics, i que se senyalitzin les
espècies d’arbres i vegetació existent al muncipi, amb l’objectiu de fer-ne
difusió.

• 1 de desembre de 2020:
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◦ Es reitera la necessitat d’habilitar espais d’aparcament per a VMP com els
que existeixen per a bicicletes, atès que la normativa actual no permet fer-ne
ús (dels espais de bicicletes, per a VMP)

• 15 de desembre de 2020:
◦ Es proposa que se celebri l’efemèride del 125è aniversari de l’arribada de la

llum a Granollers, el mes d’agost de 2021.
◦ Es demana informació relativa a la proposta de gestió del servei de l’aigua,

un cop finalitzada l’actual concessió amb Sorea.
◦ El Govern Municipal exposa la proposta de licitació del nou contracte de

recollida d’escombreries.

• 22 de desembre de 2020:
◦ Es  demana  si  es  té  coneixement  de  problemes  d’hipersensibilitat

electromagnètica a la ciutat.

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 aquesta versió de la memòria, aquestes s’han indicat –. 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.

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:

• Consell Econòmic i Social – Pere Illa
• Consell Municipal de la Joventut de Granollers – Arnau Peral
• Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, S.A. - Andreu Ballús
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• Granollers Mercat – Isabel Ribell
• Granollers Promocions, S.A. - Jordi Planas
• Granollers Escena, S.L. – Carles Canet

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.

Les sessions celebrades i el contingut que s’hi ha tractat és el següent:

• 21 d’octubre de 2020: es tracta de nou la proposta de reducció de les aportacions
econòmiques als Grups Municipals.

• 18 de novembre de 2020: es  formula queixa pel limitat termini amb el que es
remet la documentació del Ple i les Comissions Informatives. Altrament, i en
relació a la reducció de les aportacions dels Grups Municipals, el PSC proposa
una  reducció  del  10%,  aplicable  a  partir  del  mes  de  gener  de  2021  i  que
s’accepta, malgrat la petició inicial del nostre Grup Municipal era d’un 30%.

• 16 de desembre de 2020: exposem la moció sobre la banca ètica, i s’informa als
Grups  Municipals  de  que  es  preveu  la  renovació  del  Reglament  Orgànic
Municipal (ROM) a partir del 14-F, però a data de signatura d’aquesta memòria,
aquest compromís no s’ha acomplert.

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

• Octubre 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 27/10/2020)
• Novembre 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 01/12/2020)
• Desembre 2020: 2.300,00€ (Ingressat el 15/12/2020)

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. 
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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.

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 6è. La composició de la despesa és la
següent:

Pagaments efectuats – Abril a juny 2020 Percentatge
Organització d’actes 1,22%
Assistència a actes 0,79%
Formació 0%
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Publicitat 37,84%
Despeses bancàries 0,21%
Altres despeses 59,94%

(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 l’organització d’actes essencialment ha anat lligada a l’activitat de
l’1-O, l’Assemblea d’Electors de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya
i l’activitat política habitual del mes de Nadal.

(b) Assistència a actes

Aquest  trimestre  únicament  s’imputen  pagaments  pendents  del  darrer  trimestre,  no
existint despesa imputable directament a aquest trimestre.

(c) Publicitat

Les  despeses  publicitàries  d’aquest  trimestre  essencialment  s’han  adreçat  a  donar
publicitat  dels  actes  que  s’han  organitzat  o  bé  s’hi  ha  col·laborat  com  a  entitat
organitzadora. 

Tambe s’inclou la despesa vinculada a la producció del calendari publicitari de l’any
2021, com a part central de l’activitat al carrer durant la campanya de Nadal.

(d) Formació

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

(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.
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Aquest  trimestre  consten  despeses  d’emissió  de  transferències  i  comissions  de
manteniment.

(f) Altres despeses

Aquest trimestre s’ha produït un volum substancial de despesa no imputada a d’altres
apartats, bàsicament en dues línies: retencions d’IRPF i serveis d’assessorament. També
hi consten despeses de programari informàtic necessari per al manteniment de l’activitat
virtual  amb  els  màxims  estàndards  de  qualitat,  i  serveis  informàtics  prestats  per  a
l’allotjament  de  la  pàgina  web.  En  aquest  sentit,  assenyalar  que  si  bé  hauria  estat
convenient realitzar una modificació a la categorització de despesa, s’ha decidit esperar
a l’exercici 2021 per fer ús de l’estàndard acordat amb l’Ajuntament de Granollers per a
donar  compte  de  la  despesa  executada.  En  aquest  sentit,  revisar  els  comentaris
addicionals que segueixen aquest punt.

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.

• Es va produïr 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’ha  iniciat  amb el
saldo en compte corrent i no es realitzarà cap altra correcció comptable.  

• Malgrat l’import d’altra despesa és elevat, s’ha decidit no modificar en aquest
exercici la categorització, per tal de mantenir-la homogènia, i, atès, precisament,
que al llarg d’aquest exercici s’ha acordat una relació de despesa determinada
amb  l’Ajuntament  de  Granollers  per  a  la  presentació  de  les  dades  de
transparència.  En  aquest  sentit,  s’ha  considerat  que  per  simplicitat  en  la
traçabilitat dels moviments es mantingui la relació de despesa que es va crear
inicialment, si bé a partir de la propera memòria, aquesta serà l’estandarditzada
per a tots els Grups Municipals, tal i com s’ha mencionat.

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
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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 juliol a  setembre de 2020, el Grup Municipal de Granollers per la
Independència  –  Primàries  Catalunya  ha  organitzat  –  conjuntament  amb  la  resta
d’entitats independentistes del municipi, si s’ha escaigut – els següent actes:

• Commemoració del 3r Aniversari de l’1-O a Granollers (01/10/2020)
• Assemblea Ordinària d’Electors de Granollers per la Independència – Primàries

Catalunya (29/11/2020)

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,
els actes als que s’ha assistit son els següents:

• Concentració de protesta contra la monarquia (08/10/2020)
• Commemoració de l’afusellament del President Companys (15/10/2020)
• Consell dels Infants – Representació institucional (22/10/2020)
• Concentració  de  protesta  contra  la  detenció  d’activistes  independentistes

(28/10/2020)
• Presentació documental «Orgull BMG!» (02/12/2020)
• Concentració de protesta contra la decisió del Tribunal Suprem de rebutjar el 3r

grau als presos polítics independentistes (05/12/2020)
• Celebració de l’any Pallach 2020 per Amics de la Ciutat (10/12/2020)

4.3. Reunions amb altres entitats, organitzacions i institucions

Al llarg dels darrers mesos, el Grup Municipal de Granollers per la Independència –
Primàries Catalunya s’ha reunit  amb diverses entitats,  organitzacions i  institucions –
també representants de l’equip del Govern Municipal – que operen al nostre municipi.
En aquest sentit, s’incorpora la relació de reunions realitzades i, si s’escau, les persones
representants del Grup Municipal:

• Visita per a conèixer les necessitats del Museu de Granollers – Carles Canet,
Mònica Ribell i Jordi Planas

• Trobada amb artistes locals a Roca Umbert – Carles Canet i Mònica Ribell
• Reunió amb el regidor d’Hisenda per al projecte d’Ordenances Fiscals de l’any

2021 – Joan Ricart, Mònica Ribell i Jordi Planas
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• Assemblea d’Electors del Grup Municipal de Granollers per la Independència –
Primàries Catalunya

• Reunió amb el regidor d’Esports per a conèixer la situació del Club Natació de
Granollers – Mònica Ribell

• Visita  a  les  instal·lacions  del  Club  Natació  de  Granollers  per  a  conèixer  les
necessitats de l’equipament – Joan Ricart, Mònica Ribell i Jordi Planas

• Reunió amb el regidor d’Hisenda per al projecte de Pressupost de l’any 2021 –
Mònica Ribell i Jordi Planas

• Reunió del Pla Director del Verd Urbà de Granollers – Mònica Ribell

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:

• Exposició del posicionament de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya en relació al Ple de pressupostos: Entrevista realitzada a Joan Ricart. 
Enllaç a l’entrevista aquí. 

• Aportacions econòmiques als Grups Municipals: Entrevista realitzada a Carles 
Canet. Enllaç a l’entrevista aquí.

• Renovació del contracte de prestació del servei d’aigua municipal: Entrevista 
realitzada a Joan Ricart. 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.
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Aquest trimestre s’han publicat els articles d’en Joan Ricart, en Jordi Planas i l’Estel
Brugulat. Es poden llegir els articles a l’annex 7è.

5.4. Anuncis de pagament

Al llarg d’aquest trimestre s’han publicat diversos anuncis de pagament, essencialment
per a la celebració de l’aniversari de 1-O, de la celebració de l’Assemblea d’Electors de
Granollers  per  la  Independència  –  Primàries  Catalunya  i  de  celebració  del  Nadal.
Addicionalment,  es  va realitzar  una publicació genèrica en un nou mitjà  per provar
l’accés a nous públics objectius.

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:

• Inici de curs – Estel Brugulat – El 9 Nou
• Sobre parèntesis, debats i misses (i II) – Carles Canet – El 9 Nou
• La cara oculta del populisme – Arnau Peral – somGranollers (enllaç)  
• Sobre llibres, herois i exemples – Carles Canet – somGranollers (enllaç)
• Sobre càstigs, pressupostos i llunes – Carles Canet – somGranollers (enllaç)
• Sobre  Primàries  Catalunya,  conviccions  i  compromisos  –  Carles  Canet  –

somGranollers (enllaç)
• Pandèmia, vivència i futur – Mònica Ribell – El 9 Nou

5.6. Intervencions a Vallès Oriental Televisió (VOTV)

Aquest  trimestre,  Vallès  Oriental  Televisió  (VOTV) no  ha  realitzat  cap  entrevista  a
membres de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya.

6. Actualitat

Arrel de la crisi sanitària i les restriccions de mobilitat i reunió vigents, s’han hagut de
posposar moltes 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
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siguin necessàries  per  valorar  qüestions  que per  urgència no puguin tractar-se en la
sessió  ordinària  convocada  setmanalment,  els  dilluns  a  les  19h) Addicionalment,
assenyalar  que  algunes  sessions  de  màxima  importància,  s’han  celebrat  de  manera
presencial,  seguint  en  tot  moment  les  indicacions  i  restriccions  imposades  per  les
autoritats sanitàries.

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  sempre que sigui
possible.

En aquests moments les sessions se celebren cada dilluns, en l’horari de 19 a 21h, de
manera telemàtica,  sempre que sigui possible. 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

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)
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Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)
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Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)
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Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)

Commemoració del tercer aniversari de l’1 d’octubre (1/10/20)
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80è aniversari de l’afusellament del President Companys (16/10/20)

Concert Amics de la Ciutat de Granollers (18/10/20)
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Consell dels infants de Granollers (22/10/20)

Concentració en rebuig de les detencions d’activistes independentistes (28/10/20)
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Concentració en rebuig de les detencions d’activistes independentistes (28/10/20)

Assemblea  d’electors  Granollers  per  la  Independència  –  Primàries  Catalunya
(29/11/20)
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Presentacói documental «Orgull BMG!» (2/12/20)

Concentració peticions AMPA Escola Ponent (3/12/20)
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Concentració de rebuig a la denegació del 3r grau dels presos polítics (5/12/20)

Concentració de rebuig a la denegació del 3r grau dels presos polítics (5/12/20)
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Commemoració  de  l’any  Pallach  2020  organitzada  per  Amics  de  la  Ciutat  de
Granollers (10/12/20)

Commemoració  de  l’any  Pallach  2020  organitzada  per  Amics  de  la  Ciutat  de
Granollers (10/12/20)
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