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Benvolguts electors i electores, 
 
Des de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya, continuem lluitant per 
guanyar-nos la confiança que ens varen dipositar els nostres electors un 25 de maig de 
2021. 
 
Trobem essencial i imprescindible fer propostes constructives i exigents. Demostrant que 
som l'única oposició real que hi ha, ara per ara, a l'ajuntament de Granollers. I és 
precisament per això que hem volgut fer èmfasis, per exemple, a la formació professional 
i en concret en l'àmbit sanitari. Creiem que Granollers ha d'esdevenir una ciutat referent 
per als joves en l'àmbit acadèmic i no tenir la repetitiva sortida d'escapament de marxar a 
les grans ciutats. 
 
 
Considerem que falta ambició en aspectes essencials i que encara queda molt per fer des 
de la política municipal. Per això necessitem el suport de la ciutadania. Per poder 
continuar demostrant que som els qui dediquem temps a escriure articles als diaris, qui 
dedica hores a les reunions setmanals per abordar els temes d'actualitat que necessiten 
respostes urgents, qui es reuneix amb les associacions per poder fer d'altaveu a un ple o 
una comissió, qui dedica part del seu temps per parlar amb els ciutadans a peu de carrer 
en les diverses paradetes al llarg el 2021, etc. 
 
 
Ens agrada ser un grup amb varietat de pensament, edat, ideologies, inquietuds... perquè 
precisament això representa, en estat pur, el projecte Granollers per la Independència. Un 
grup amb múltiples personalitats granollerines que no venen a viure de la política i on 
tothom pot aportar propostes, idees o sensacions sense agafar el compromís de formar 
part del dia a dia. Aquesta és la raó de ser del nostre grup. I per aquest motiu, la Mònica 
Ribell va fer una enorme feina durant dos anys a l'ajuntament i per això en Joan Ricart 
continuarà aquesta gran tasca. La manca de jerarquies ens reforça en l'àmbit propositiu i 
fa que totes les nostres veus estiguin representades permanentment. 
 
 
Un dels motius dels quals vaig decidir formar part d'aquest grup, va ser la predisposició 
que tenen tots els que participem en compartir idees, contraposar-les, fer mocions 
pragmàtiques, revisar els textos i acords d'aquestes mocions per no caure en demagògies 
i pensar en les necessitats reals dels problemes que s'aborden. 
 
 
A Granollers calen opcions diverses a la repetició de majories absolutes. Volem fer veure 
que una cara no hauria de ser el principal motiu per votar una opció política i per això 
creiem important informar la gent de la política 'des de dins'. Un espai transversal com el 
nostre projecte mai anhelarà un pensament únic o una majoria absoluta. Precisament, 
creiem que cal que arribar a acords, cal escoltar i, sobretot, cal una feina rigorosa. 
Això mai serà possible quan abans d'una votació ja se'n sap el resultat. Des de fa anys, les 
votacions no han tingut sentit a l'ajuntament per aquest motiu, però sí que les hi ha tingut 
les intervencions i reivindicacions de la nostra primera regidora i del nostre segon regidor. 
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Que amb entusiasme i solidesa, han sabut exigir i reprovar actituds, maneres de fer o 
actuacions que no estaven a l'altura de qui les feia. 
 
 
Finalment, crec que som on érem, amb més informació, més formació política, més ganes 
per poder tenir influència a l'ajuntament i amb propostes que necessiten realitzar-se en 
tema sanitari, salut mental, ajudes a la gent gran, millora de la neteja a la ciutat, 
incentivació de la formació professional etc. Aquest és un ínfim recull de les propostes, 
idees i ambicions que continuem tenint per a millorar la vida dels ciutadans de Granollers.  
 

Arnau Peral López 
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 21 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: 
 

 25 de maig de 2021: Moció per a la retransmissió de les Comissions Informatives 
– Rebutjada amb els vots en contra del PSC, els vots a favor d’ERC i C’s, i 
l’abstenció de Junts  – Annex 1r 
 

 25 de maig de 2021: Moció per a la creació d’una borsa de treball municipal de 
persones cuidadores d’infants i d’atenció a persones vulnerables – Rebutjada amb 
els vots en contra del PSC, els vots a favor d’ERC i C’s, i l’abstenció de Junts – 
Annex 2n 

 
 29 de juny de 2021: Moció per l’accés universal a les vacunes contra la COVID-

19 (Conjunta amb ERC) – Aprovada amb els vots a favor del PSC, ERC i Junts, i 
els vots en contra de C’s – Annex 3r 
 

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: 
 
La primera, per conèixer el possible encàrrec per part de l’Ajuntament de Granollers, d’un 
estudi a l’empresa GESOP, en no constar aquest contracte i realitzar l’empresa trucades 
– segons consta a aquest Grup Municipal – en nom de l’Ajuntament de Granollers. 
Aquesta pregunta, registrada el 19 d’abril, va rebre resposta el 21 de maig de 2021, 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 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 
 
15 d’abril de 2021: 
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 Es pregunta en relació al perfil d’aturats a Granollers. Es demana si son aturats 
que porten molts anys vivint a la ciutat o no, per disposar de més informació que 
permeti analitzar possibles solucions a proposar des del municipi. No s’obté 
resposta. 

 Se’ns comunica que el 26% dels aturats es de llarga durada. Es demana quins 
projectes té l’Ajuntament per a contribuir a la creació de llocs de treball.  

 
6 de maig de 2021: 
 

 A la sessió es justifiquen subvencions de l’any 2016 (entitat: Amics dels Gegants 
i Capgrossos) Es demana quin és el motiu de justificar-les amb tant 
d’endarreriment. 

 
20 de maig de 2021: 
 

 Es proposa una setmana de música en viu al carrer de grups de música d’origen 
local i comarcal. Se’ns informa que es recull la proposta. 

 
3 de juny de 2021:  
 

 Es reitera la proposta de crear una borsa municipal de lloguer de locals buits per 
a l’inici d’activitat econòmica. 

 Es demana informació relativa a la situació actual pel que fa a locals buits, 
tancament i reobertura de negocis (a causa de la pandèmia de COVID-19) 

 
17 de juny de 2021: 
 

 La sessió té una durada molt curta a causa dels problemes en la connexió.  
 

2. EDUCACIÓ I COHESIÓ: 
 
19 d’abril de 2021: 
 

 Se segueixen produint endarreriments substancials (15 minuts o més) en l’inici de 
les sessions a causa de l’absència de l’equip de govern. 

 Es transmeten les queixes rebudes per part de la ciutadania pel que fa a la lentitud 
en l’inici de prestació del servei de teleassistència.  

 Es demana per quin motiu se segueix satisfent el pagament de subvencions a 
entitats que no han justificat les subvencions anteriorment percebudes. El regidor 
responsable, el Sr. Arolas, indica que hi ha diversos criteris pel que fa a l’actual i 
anterior intervenció de l’Ajuntament. 

 
3 de maig de 2021: 
 

 Se segueixen justificant subvencions d’exercicis molt anteriors a l’actual, en 
concret de 2017 i de l’entitat BM Granollers. 

 Es demana pels expedients de sanció per consum de drogues, en particular pel 
nombre, tipus, ubicació geogràfica (al municipi), imports de la sanció, 
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reincidència i destí dels imports percebuts en aquest concepte. Se’ns indica que 
se’ns enviarà resposta. 

 Es proposa crear un centre d’atenció als trastorns de la personalitat i conducta en 
l’adolescència, d’àmbit municipal. 

 
17 de maig de 2021: 
 

 Se’ns trasllada resposta a les preguntes formulades en matèria de sancions per 
consum de drogues, sol·licitades a l’anterior sessió (de 3 de maig de 2021) 

 
7 de juny de 2021: 
 

 Es pregunta pel destí dels imports percebuts en concepte de sancions per consum 
de drogues, i es proposa que es destinin a programes socials.  

 Es reitera la proposta de la biblioteca oberta 24 hores d’àmbit comarcal, adreçada 
principalment a estudiants de CFGS i universitaris. 

 
21 de juny de 2021:  
 

 La sessió té una durada molt curta. 
 

3. SERVEIS GENERALS: 
 
20 d’abril de 2021: 
 

 Es formula una queixa pel fet que se justifiquen subvencions de l’exercici 2014. 
 
18 de maig de 2021: 
 

 Es formulen diverses preguntes en matèria de control financer. 
 S’expressa el suport de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya a 

les noves activitats i exposicions del Museu de Granollers. 
 Es reitera la queixa per la justificació de subvencions dels exercicis 2014 a 2016, 

i 2019, en contra de l’informe d’intervenció pel que fa a aquesta qüestió. 
 
8 de juny de 2021:  
 

 Se’ns presenta el compte general de l’exercici 2020. 
 
22 de juny de 2021: 
 

 Se segueixen justificant subvencions de l’exercici 2014. Es demana informació 
d’algunes, de les quals no es dona resposta. 

 
4. TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
13 d’abril de 2021: 
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 Es proposa una reforma que permeti mitigar els embussos de trànsit que es 
produeixen a la Ronda Sud a l’encreuament amb el servei ferroviari (zona 
Avinguda Sant Esteve / Can Bassa) 

 Es transmeten les queixes rebudes per la ciutadania pel que fa al tallament del 
subministrament d’energia elèctrica a l’entorn de l’estació. 

 
20 d’abril de 2021: 
 

 Es demana informació relativa a la recollida i posterior reciclatge de paper i cartró.  
 Es formula una queixa pel format de la Comissió de l’Estudi de l’Aigua, que 

considerem que no és prou participativa. Es demana informació relativa al consum 
d’aigua dels equipaments del consistori així com l’import d’aquesta despesa. No 
es rep resposta. 

 Es demana informació relativa als compromisos adquirits i no complerts en 
matèria d’habitatge, en col·laboració amb SAREB. Es demana que es 
comparteixin les dades de que es disposi. 

 
27 d’abril de 2021: 
 

 Es formulen preguntes en relació a l’activitat econòmica i atorgament de 
llicències a l’Avinguda Sant Julià.  

 Es proposa la creació de lloguer de trasters d’àmbit municipal. 
 
4 de maig de 2021: 
 

 Es proposa que s’incorporin com a requisits de les ajudes al lloguer la pèrdua de 
la feina o trobar-se en situació d’ERTO.  

 
11 de maig de 2021: 
 

 Es reitera la proposta de retirar canonades d’amiant en el moment en que es 
realitzin actuacions de reparació de la xarxa de subministrament d’aigua potable. 

 Es reitera que cal descentralitzar l’administració local i acostar-la als barris. En 
aquest sentit, i davant la previsió de traslladar l’OAC a la Plaça Barangé, es 
proposa utilitzar aquest edifici per a la creació de la biblioteca comarcal 24h ja 
proposada, i en un espai per a start-ups, i així com descentralitzar la OAC.  

 
18 de maig de 2021: 
 

 Es traslladen les queixes rebudes per part de la ciutadania pel que fa al soroll de 
les terrasses en horari nocturn. Es proposa que caldria valorar l’equilibri entre 
activitat econòmica i el descans dels veïns.  

 
25 de maig de 2021: 
 

 Es realitzen propostes relatives a la obertura del mercat dels dijous en període de 
pandèmia de COVID-19. 
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1 de juny de 2021: 
 

 La sessió té una durada molt curta. 
 
8 de juny de 2021: 
 

 Es proposa, aprofitant l’avinentesa de l’actualització del reglament del cementiri 
municipal, que en la transmissió dels títols es renovin els anys de la concessió. 

 
15 de juny de 2021: 
 

 Es proposa la col·locació de fonts addicionals de cara a l’estiu (especialment en 
zones esportives), i es demana informació relativa a les que existeixen actualment. 

 
22 de juny de 2021:  
 

 Es demana informació relativa a les resolucions adoptades pels regidors delegats, 
així com de les obres (encara no iniciades) a l’Hospital de Granollers, així com de 
les ajudes a la rehabilitació d’edificis. 

 
29 de juny de 2021: 
 

 Es demana per la situació de l’observatori de l’habitatge, aprovat el mandat 
anterior i del qual no es té constància que s’hagi implementat. 

 Es demana per llicències relatives a assumptes religiosos. 
 
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. 
 
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 
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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 – Jordi Planas 
 Granollers Mercat EPE – Isabel Ribell 
 Consell de la Gent Gran – Maria Fe Codina 
 Granollers Promocions, S.A. – Jordi Planas  
 Fòrum de Comerç i Turisme – Rafa López  
 Consell Municipal de Cooperació – Joan Nadal 
 Patronat del Museu – Jordi Pagès  
 Roca Umbert Fàbrica de les Arts, S.L. – Andreu Ballús 

 
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’abril de 2021: es demana data per a realitzar la reforma del Reglament 
Orgànic Municipal, i s’insisteix en la necessitat de tractar-ho així com les 
propostes formulades. 

 19 de maig de 2021: es rep la petició de Junts de no presentar o endarrerir la moció 
per a la creació d’una borsa de treball municipal de persones cuidadores d’infants 
i d’atenció a persones vulnerables 

 22 de juny de 2021: es demana que es garanteixi el paper preeminent – per la seva 
oficialitat – de la llengua catalana al Mundial Femení d’Handbol 2021. 

 
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: 
 

 Abril 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 28/04/2021) 
 Maig 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 28/05/2021) 
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 Juny 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 24/06/2021) 
 

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 

 
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 
 
Tal i com és conegut, des de Granollers per la Independència - Primàries Catalunya hem 
incorporat des de l'inici del mandat a les nostres memòries un apartat de comptabilitat, on 
s'inclouen tots els moviments realitzats des del Grup Municipal, a efectes de transparència 
i fiscalització de l'activitat econòmica del Grup. Aquesta, que va resultar una de les 
propostes que des del nostre Grup vam formular a l'Ajuntament de Granollers - la de 
presentar tota la comptabilitat per tal que fos fiscalitzada pel Ple de l'Ajuntament de 
Granollers - va implicar l'aprovació d'una sèrie d'acords de Ple que imposen una sèrie de 
requisits formals a la presentació d'aquesta comptabilitat. Per tal de facilitar-ne en el 
compliment, i d'acord amb la legislació vigent, és preceptiu l'ús dels models normalitzats 
posats a disposició dels Grups Municipals. 
 
En aquest sentit, s'assenyala que aquests models presenten substancials diferències amb 
el model que s'ha usat fins el desembre de 2020 per a la presentació de la comptabilitat als 
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electors en aquestes memòries i, donada l'obligatorietat d'ús dels models normalitzats en 
la presentació al consistori es va decidir mantenir l'ús simultani dels dos models - 
consignant exactament el mateix contingut en ambdós - i posposar el procés 
d'harmonització de la comptabilitat en un únic format un cop realitzat el tancament de 
l'exercici 2020. 
 
Per aquest motiu, es produeix un canvi en el format en que s'incorpora la comptabilitat del 
Grup Municipal a aquestes memòries, usant únicament el model proporcionat per 
l'Ajuntament de Granollers. Cal assenyalar que fins abans d'iniciar-se aquest procés 
d'harmonització es consignava una descripció de la despesa que, a partir d'ara, es 
converteix en el grup de despesa segons els disponibles al model de certificació de 
despesa - l'altre document a que els acords de Ple obliguen els Grups Municipals a 
presentar -, fet que implica una modificació dels grups de despesa fins ara usats - si bé el 
destí dels fons segueix subjecte al previst a l'art. 73.3 LRBRL i, per tant, la despesa en si 
mateixa no varia, sols la seva agrupació -. 
 
Amb l'objectiu de garantir una major traçabilitat, en aquesta memòria i prèviament a les 
notes explicatives habituals, s'incorpora explicació de la despesa incorreguda, per tal que 
es pugui creuar amb la informació de les darreres memòries, facilitant entendre quin és el 
destí de cadascun dels anteriors grups de despesa. 
 
Finalment, indicar que tal i com es ve realitzant des de l'inici del mandat, per simplicitat 
i donades les particularitats d'aquest tipus d'organització, se seguirà implementant el 
model de cash accounting, seguint tanmateix l'aplicació dels GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles) 
 
Podeu consultar la relació de pagaments a l’annex 7è. La composició de la despesa és la 
següent: 
 
Pagaments efectuats – Gener a març 2021 Percentatge 
Lloguer de locals 0% 
Subministraments bàsics i despeses de manteniment de locals 0% 
Material d’oficina ordinari no inventariable 0% 
Despeses de comunicació i publicitat 72,67% 
Serveis professionals i contractes externs 0% 
Organització d’actes 21,60% 
Despeses protocol·làries i de representació 2,92% 
Aportacions al partit polític 0% 
Despeses bancàries 0,50% 
Altres despeses vinculades al funcionament del Grup Municipal 2,31% 

 
 

(a) Lloguer de locals 
 
No s’ha produït ni es preveu cap despesa de lloguer de locals, atès que el Grup Municipal 
Granollers per la Independència – Primàries Catalunya opera únicament amb els espais 
posats a disposició per l’Ajuntament de Granollers.  
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(b) Subministraments bàsics i despeses de manteniment de locals 
 
No s’ha produït ni es preveu cap despesa vinculada a subministraments bàsics i/o 
manteniment de locals, atès que el Grup Municipal Granollers per la Independència – 
Primàries Catalunya opera únicament amb els espais posats a disposició per l’Ajuntament 
de Granollers.  
 

(c) Material d’oficina ordinari no inventariable 
 
Aquest trimestre no s’ha produït cap despesa de material d’oficina, si bé aquest és un 
concepte que es preveu aparegui de manera puntual al llarg dels propers trimestres, atès 
que ja s’ha incorregut en aquesta despesa en el passat. 
 

(d) Despeses de comunicació i publicitat 
 
S’hi inclouen en aquesta despesa dos anuncis realitzats, a El 9 Nou i el somGranollers, 
així com les vinculades al suport i manteniment de la pàgina web (actualment en desús) i 
els dominis registrats per a l’enviament de correus electrònics al llistat de persones 
voluntàries del Grup Municipal. 
 

(e) Serveis professionals i contractes externs 
 
No s’ha produït cap despesa de serveis professionals ni contractes externs. 
 

(f) Organització d’actes 
 
S’hi inclou la despesa realitzada per l’organització de l’acte de “L’aigua de Granollers a 
debat”, així com una paradeta informativa a la Porxada.  
 

(g) Despeses protocol·làries i de representació 
 
S’hi inclouen les despeses vinculades d’assistència a actes, així com les originades en 
reunions amb entitats i individus a raó de l’activitat del Grup Municipal (com l’atenció a 
premsa, reunions amb entitats o, en alguns casos, persones voluntàries que col·laboren 
puntual o recurrentment amb l’activitat del Grup Municipal) 
 

(h) Aportacions al partit polític 
 
No s’ha produït cap mena d’aportació a partit polític, no existint conveni en aquest sentit 
amb cap organització.  
 

(i) Despeses bancàries 
 
S’ha incorregut en despeses de manteniment del compte bancari, que es preveu es 
repeteixin al llarg del temps (especialment quan hi ha concurrència de pagaments 
realitzats amb transferència bancària, donades les condicions contractuals amb Caixa 
d’Enginyers)   
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(j) Altres despeses vinculades al funcionament del Grup Municipal, sempre i 
quan no hagin estat facilitades per l’Ajuntament 

 
S’hi inclouen essencialment despeses relatives a programari informàtic per a recolzar 
l’activitat del Grup Municipal, que en aquests moments es realitza íntegrament 
telemàtica, així com el pagament d’impostos i tributs als que s’obliga al Grup Municipal 
en la seva activitat econòmica.  
 
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) 

 Assenyalar que des d’aquest trimestre tots els pagaments d’impostos 
corresponents al Grup Municipal (retencions d’IRPF a compte de determinats 
proveïdors) s’han realitzat mitjançant l’Agència Tributària de Catalunya. 

 
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 2021, el Grup Municipal de Granollers per la 
Independència – Primàries Catalunya ha organitzat un únic esdeveniment: el debat sobre 
la municipalització de l’aigua, el 2 de juny de 2021 
 
4.2. Actes i esdeveniments als que s’ha assistit 
 
Com s’ha indicat anteriorment, a part d’organitzar actes propis o en col·laboració amb 
d’altres entitats, assistim a actes que se’ns convida com a Grup Municipal o bé que son 
oberts al públic. D’aquesta manera assolim l’objectiu de donar a conèixer el projecte 
polític de Granollers per la Independència -  Primàries Catalunya, a més de seguir la línia 
de treball definida en el programa electoral presentat, que inclou com un dels eixos 
principals la participació de la ciutadana i la interacció directa amb el ciutadà i el seu 
empoderament en la resolució de les qüestions que l’afecten. Durant el passat trimestre, 
els principals actes als que s’ha assistit son: 
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Nom de l’esdeveniment Data 
Presentació de la Taula de l’Aigua 06/04/21 
Cicle de conferències per la Pau 08/04/21 
Sessió PIMEC Granollers amb Xavier Domènech 20/05/21 
Presentació del Consell per la República a Granollers 29/05/21 
Commemoració del 83è aniversari del bombardeig a Granollers 31/03/21 
Inauguració del centre de vacunació al Pavelló Olímpic 01/06/21 

 
Assenyalar que, tal i com es pot observar, s’ha produït una reducció substancial dels 
esdeveniments als quals s’ha pogut assistir. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que 
la reducció generalitzada de l’activitat ha limitat molt substancialment l’assistència a 
esdeveniments. 
 
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: 
 

 12 d’abril de 2021: reunió realitzada amb la consultoria dels Srs. Marc Grau i 
Sergi Cutilles, per al desenvolupament de l’estudi dels CFGS de l’àmbit sanitari. 
Assisteixen: Jordi Planas, Joan Ricart i Mònica Ribell. 
 

 19 d’abril de 2021: reunió de regidors amb la consultoria que ha preparat l’estudi 
pels fons Next Generation EU (on es reitera la proposta d’incorporar el campus 
de formació professional i el cohabitatge, per formar part dels projectes 
presentats). Assisteix: Mònica Ribell. 
 

 22 d’abril de 2021: reunió amb la intervenció de l’Ajuntament, per exposar dubtes 
i formular preguntes relatives a la política de subvencions, la normativa 
reguladora aplicable, la problemàtica del control dels contractes menors, les 
aportacions de les aportacions dels Grups Municipals als partits polítics, i el 
control de VOTV i del consorci de residus. Assisteixen: Carles Canet i Mònica 
Ribell. 
 

 3 de maig de 2021: reunió amb l’equip de govern per tractar detalladament les 
propostes de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya. Assisteixen: 
Jordi Planas, Mònica Ribell i Joan Ricart. 
 

 17 de maig de 2021: reunió realitzada amb la consultoria dels Srs. Marc Grau i 
Sergi Cutilles, per a la presentació de l’estudi dels CFGS de l’àmbit sanitari. Es 
fa oberta a la reunió setmanal. 
 

 21 de maig de 2021: reunió amb l’equip de govern sobre la contractació mixta del 
servei públic de recollida de residus i neteja viària de Granollers. Assisteix: 
Mònica Ribell. 
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 21 de maig de 2021: presentació del Pla Estratègic ampliada en Junta de Portaveus 

amb els tècnics i representants de IRNB (UAB) Es proposa crear una comissió de 
seguiment avaluadora dels resultats amb indicadors prèviament definits. Es 
demana incorporar al Pla Estratègic el desenvolupament dels serveis sanitaris a la 
ciutat, els CFGS de l’àmbit sociosanitari, i l’aposta pel cohabitatge. Assisteix: 
Mònica Ribell. 

 
 1 de juny de 2021: reunió de regidors en la que es presenten les propostes que es 

presenten als fons Next Generation EU (on s’insisteix en la necessitat de lligar els 
CFGS de l’àmbit sociosanitari amb les propostes vinculades a educació). 
Assisteix: Mònica Ribell. 

 
 30 de juny de 2021: reunió de regidors amb l’equip de govern en que es tracta la 

modificació de l’ordenança del cementiri municipal, així com del seu reglament. 
Assisteix: 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 estat entrevistat dues vegades en relació a l’activitat política del 
Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya: 
 

 Pagament dels impostos del Grup Municipal a l’ATC: Entrevista realitzada a 
Mònica Ribell. Enllaç a l’entrevista aquí. 

 Valoració de la sessió “L’aigua de Granollers a debat”: Entrevista realitzada a 
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. 
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Aquest trimestre s’han publicat els articles de l’Oriol Vila, en Jordi Planas i l’Andreu 
Ballús. Es poden llegir els articles a l’annex 5è.  
 
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 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 6è. La relació d’articles és la següent: 
 

 Un any clau pels serveis públics a Granollers – Oriol Vila – El 9 Nou 
 Una oportunitat per millorar l’abordatge dels trastorns mentals – Mònica Ribell 

– El 9 Nou 
 
5.6. Intervencions a Vallès Oriental Televisió (VOTV)  
 
Aquest trimestre, Vallès Oriental Televisió (VOTV) ha realitzat una entrevista a la 
regidora Mònica Ribell en motiu de l’inici del pagament dels impostos del Grup 
Municipal a l’Agència Tributària de Catalunya. Ho podeu veure en aquest enllaç, a partir 
del minut 13.13. 
 
Addicionalment també han incorporat al seu telenotícies una noticia arrel de la roda de 
premsa organitzada en motiu de la presentació de l’estudi de demanda de CFGS de 
l’àmbit sociosanitari a Granollers. Ho podeu veure en aquest 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 
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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) 
 
7. Altres qüestions no incorporades a cap altre punt de la memòria 
 
Aquest trimestre s’ha encarregat i presentat l’estudi de la demanda de CFGS de l’àmbit 
sociosanitari a Granollers, que té per objectiu promoure l’impuls d’aquest tipus de 
formació al nostre municipi. El podeu llegir en aquest enllaç. 

 
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 
 

 
 

Presentació de la campanya “Jo pago a Catalunya, de l’ANC, 4 de maig de 2021 
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Presentació de la campanya “Jo pago a Catalunya, de l’ANC, 4 de maig de 2021 
 

 
Sessió “L’aigua de Granollers a debat”, 4 de juny de 2021 
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Presentació de l’estudi dels CFGS de l’àmbit sociosanitari, 28 de juny de 2021 
 

 
Presentació de l’estudi dels CFGS de l’àmbit sociosanitari, 28 de juny de 2021 
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Presentació del Consell per la República a Granollers, 29 de juny de 2021 
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Annex 4t 
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Annex 5è  
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