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Benvolguts electors i electores,
El 25 de maig del 2019, els electors ens varen donar la confiança suficient perquè el Grup
d’electors de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya entrés amb una
regidoria a l’oposició. L’encàrrec va recaure en la meva persona, i he ostentat el càrrec
fins el 28 de setembre d’enguany passant al relleu a Joan Ricart Angulo; tot just quan
arribem al tercer trimestre d’enguany que recull aquesta memòria.
Sense il·lusió i esforç no és possible treballar per implementar els objectius que ens varen
interpel·lar a la gent de Primàries a presentar-nos en política municipal: lleialtat a l’1
d’octubre, transversalitat en el sobiranisme, regeneració democràtica i participació
ciutadana. Els nostres resultats electorals a Granollers varen sorprendre aleshores a molta
gent; doncs entrar al consistori al marge d’un partit polític en una ciutat gran com és
Granollers no era fàcil; igual que poc fàcil és fer visible els objectius esmentats amb un
sol regidor. Per la viabilitat del projecte vàrem proposar compartir la regidoria durant
aquests quatre anys. Ser més d’un regidor durant tot el mandat aporta matisos i accents
diferents al propi projecte de Primàries. Compartint-lo donem a conèixer la transversalitat
de la llista electoral que va permetre que jo fos regidora aquella primavera del 2019.
Conscients que els lideratges són molt importants en un projecte polític, creiem però que
els projectes haurien de prevaldre tant o més que qualsevol lideratge. Ser conscients del
programa i projecte que escollim més enllà de la persona que ho representa és encara un
repte colossal en el nostre entorn més proper.
Col·laborar a millorar l’atenció de les persones i de la ciutat de Granollers des de la
màxima institució de la ciutat ha estat un repte bellíssim. Ens sentim especialment
orgullosos com a grup d’haver posat sobre la taula la necessitat d’ampliar els cicles
formatius a la ciutat, sobretot de l’àmbit sanitari; d’insistir en els camins caminables, de
contribuir en la rebaixa de les percepcions dineràries que rebem els grups municipals, o
de contribuir per exemple en adequar la plusvàlua per herència quan es tracta de
l’habitatge habitual dels pares, o començar a treballar per exemple, amb entitats bancàries
de proximitat allunyades d’inversions en despesa militar.
La política avui, ho decideix quasi tot sobre la nostra vida. Decideix el què i quan paguem
i en què es distribueixen els nostres diners; decideix per on passa un carrer, l’amplada
d’una vorera, quina ha de ser per exemple la gestió dels serveis públics com l’aigua, la
llum, o la neteja. Decideix si cal reforçar els dispositius de salut, crear-ne de nous o
millorar-los. Decideix quines companyies teatrals actuaran a la ciutat, quina programació
cultural hi haurà; quina serà la dotació en seguretat o en espais verds. A la política s’hi ha
de ser i participar, perquè ens interpel.la sempre malgrat les decepcions en les persones i
els projectes. Aquest compromís polític és possible en cadascú de nosaltres
independentment de les feines o professions. El compromís pot ser diferent en cada etapa
de la nostra vida, i pot exercir-se des d’àmbits diferents. Totes les opcions són necessàries
i reforcen la democràcia.
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Queda moltíssim per fer, començant pel que es podria haver fet ja i no hem sabut fer; però
queda tota una meitat de mandat i el grup segueix fort i cohesionat, ara liderat per en Joan
Ricart, amb la mateixa il·lusió, esforç i perseverança. Les pàgines que teniu ara al davant
mostren un resum de la nostra activitat política del juliol al setembre del 2021. Serà la
vuitena memòria que us arribarà a les mans.
Mònica Ribell i Bachs
Regidora Granollers per la Independència – Primàries Catalunya 2019 - 2021
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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 la següent
moció:


27 de juliol de 2021: Moció per a la commemoració de l’arribada de l’enllumenat
elèctric a Granollers – Rebutjada amb els vots en contra del PSC, i els vots a favor
d’ERC, Junts i C’s – Annex 1r

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 no s’ha formulat cap 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.
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
1 de juliol de 2021:



Es proposa un acte durant la Festa Major que tingui per objectiu commemorar
l’arribada de l’electricitat a Granollers l’any 1896.
Es formula una queixa pel fet que la Comissió de la Festa Major es reuneix
únicament un cop l’any. Se’ns informa que la voluntat d’aquesta és únicament
informativa, al que es respon que el nostre Grup considera que cal que sigui un
espai on s’hi puguin formular propostes.

15 de juliol de 2021


Es proposa que l’Ajuntament proporcioni tests d’antígens gratuïts o amb
copagament que siguin obligatoris per assistir als actes de la Festa Major, així com
també imposar l’obligatorietat en l’ús de mascareta.

16 de setembre de 2021:
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Es reitera la proposta de que s’instal·lin arbres de Nadal (naturals) als diversos
barris de la ciutat, i que aquests es replantin a posteriori al municipi.
Es proposa que es disseny i executi una campanya adreçada a donar a conèixer la
cultura i la gastronomia local en el marc del Mundial Femení d’Handbol 2021.
Es proposa difondre les activitats del Festival Panoràmic al centre de Granollers.

2. EDUCACIÓ I COHESIÓ:
5 de juliol de 2021:


Es reitera la petició de que es garanteixi la preeminència de la llengua catalana al
Mundial Femení d’Handbol, així com dels símbols propis de la cultura catalana
(com la senyera), tal i com li confereix la legislació vigent.

19 de juliol de 2021:





Es demana per quin motiu s’escullen nous membres per al Consell Municipal de
l’Esport, i quins son aquests nous membres.
Es demanen dades del nombre de persones a Granollers en situació de vulnerabilitat, al que s’indica que no es disposa d’aquesta informació ja que no s’ha pressupostat cap estudi adreçat a obtenir aquestes dades. Es reitera que és important
tenir aquesta informació per proposar accions més efectives.
S’interpel·la als membres de la Comissió per assolir un consens per a reunir la
Taula de Salut Mental, tal i com es va proposar al Ple tot rebutjant la moció presentada pel nostre Grup Municipal, de creació d’un Pla funcional de Salut Mental.

2 setembre de 2021:



Es reitera que cal mantenir el paper preeminent de la llengua i cultura catalana
en el Mundial Femení d’Handbol 2021.
Es proposa la realització d’una fira de l’esport femení, proposta també formulada al Consell Municipal de l’Esport, aprofitant la celebració del Mundial Femení d’Handbol 2021.

20 de setembre de 2021:





Es reitera la proposta de la celebració d’una fira de l’esport femení en motiu del
Mundial Femení d’Handbol 2021.
Es proposa incloure al projecte de pressupost per l’exercici 2022 una partida per
a l’encàrrec d’un estudi relatiu al consum de substàncies estupefaents al municipi.
Es demana que s’instal·lin punts de connexió WiFi als carrers de la ciutat durant
el Mundial Femení d’Handbol 2021.
Es proposa que s’instal·li la senyera a totes les rotondes de la ciutat durant el
Mundial Femení d’Handbol 2021.
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3. SERVEIS GENERALS:
20 de juliol de 2021:






Es proposa que els comissaris que l’Ajuntament ha escollit per l’agenda 2030 es
puguin votar, així com que hagin de donar compte de la seva gestió un cop finalitzat el mandat pel quan han estat elegits.
Es formulen preguntes en relació a la justificació de les aportacions dels Grups
Municipals, en particular, de la justificació íntegra per part del PSC de l’import
percebut.
Es formulen al·legacions a l’informe de transparència, entenent que el grau de
transparència és insuficient.
Es formula una queixa pel nomenament de lliure elecció d’un nou responsable
per a la Policia Local.
Es demana per quin motiu se justifiquen encara – en contra del criteri d’intervenció, en que ja haurien d’estar justificades – subvencions de l’any 2014.

21 de setembre de 2021:


Es dona suport a l’adquisició d’una obra de l’artista granollerí Vicenç Viaplana
pel fons del Museu de Granollers. Tanmateix, es formula una queixa pel fet que
l’Ajuntament no compleix amb el percentatge del pressupost destinat a adquisició d’obres que s’havia acordat en anteriors mandats.

4. TERRITORI I SOSTENIBILITAT
27 de juliol de 2021:



Es reitera la proposta d’impulsar un campus de la Formació Professional al municipi, que no sigui sols de l’àmbit sociosanitari, si no que sigui generalista.
Es demana informació per escrit d’algunes de les resolucions dels regidors delegats.

21 de setembre de 2021:


Es formula una queixa pel fet que no s’ha disposat dels expedients relatius al
contracte de neteja viària i recollida d’escombraries fins un quart d’hora abans
de l’inici de la Comissió.

28 de setembre de 2021:


Es reitera la queixa per l’endarreriment en l’enviament de la documentació relativa al contracte de neteja viària i recollida d’escombraries. Se’ns comunica des
d’altres grups de l’oposició i el govern que “no cal llegir els informes tècnics”,
al que es respon que el nostre Grup Municipal no votarà coses que no hagi pogut
llegir, i es demana que constin en acta les manifestacions fetes pels diversos regidors.
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Es demana posposar l’acord de Ple pel qual s’inicia el procés de licitació del
contracte de neteja viària i recollida d’escombraries, no rebent el suport de cap
altre grup de l’oposició ni del govern.

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
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 de Ciutat – Mònica Ribell
Consell de la Formació Professional – Joan Ricart
Consell Municipal de l’Esport – Joan Ricart
Fòrum de Comerç i Turisme – 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. Les sessions celebrades i el contingut que
s’hi ha tractat és el següent:


21 de juliol de 2021: es comunica a l’alcalde que, un cop complerts dos anys del
mandat 2019-2023, es farà un relleu a la regidoria de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya al mes de setembre, tal i com es va informar
a l’inici del mandat.
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27 de juliol de 2021: els grups municipals independentistes demanen explicacions
al govern municipal pel que fa al canvi del cap de la Policia Local.
23 de setembre: se’ns comunica que no es vol que els membres de Grups
Municipals formin part del Consell de Ciutat, al que s’expressa discrepància
juntament amb ERC.

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:




Juliol 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 29/07/2021)
Agost 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 27/08/2021)
Setembre 2021: 2.070,00€ (Ingressat el 29/09/2021)

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.
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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
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 2n. La composició de la despesa és la
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següent:
Pagaments efectuats – Gener a març 2021
Lloguer de locals
Subministraments bàsics i despeses de manteniment de locals
Material d’oficina ordinari no inventariable
Despeses de comunicació i publicitat
Serveis professionals i contractes externs
Organització d’actes
Despeses protocol·làries i de representació
Aportacions al partit polític
Despeses bancàries
Altres despeses vinculades al funcionament del Grup Municipal

Percentatge
0%
0%
0%
39,27%
51,13%
0%
5,86%
0%
0,49%
3,25%

(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.
(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
S’ha produït despesa relacionada amb l’estudi de demanda de CFGS de l’àmbit
sociosanitari a Granollers, així com de presentació de models a l’AEAT dels darrers
trimestres.
(f) Organització d’actes
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No s’ha produït cap despesa d’organització d’actes.
(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)
(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 tots els pagaments d’impostos corresponents al Grup Municipal
(retencions d’IRPF a compte de determinats proveïdors) es fan 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)
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És important comentar, a més, que a part dels actes en els que hi participem com a
convidats, es busca també participar en l’organització d’actes pel nostre compte o en
col·laboració amb altres organitzacions (especialment els partits i les entitats
independentistes del municipi), i per tant, es recullen tant els esdeveniments que
corresponen al primer cas, com els que corresponen al segon cas.
4.1. Actes i esdeveniments organitzats
Per al període de juliol a setembre de 2021, el Grup Municipal de Granollers per la
Independència – Primàries Catalunya no ha organitzat cap esdeveniment.
4.2. Actes i esdeveniments als que s’ha assistit
Com s’ha indicat anteriorment, a part d’organitzar actes propis o en col·laboració amb
d’altres entitats, assistim a actes que se’ns convida com a Grup Municipal o bé que son
oberts al públic. D’aquesta manera assolim l’objectiu de donar a conèixer el projecte
polític de Granollers per la Independència - Primàries Catalunya, a més de seguir la línia
de treball definida en el programa electoral presentat, que inclou com un dels eixos
principals la participació de la ciutadana i la interacció directa amb el ciutadà i el seu
empoderament en la resolució de les qüestions que l’afecten. Durant el passat trimestre,
els principals actes als que s’ha assistit son:
Nom de l’esdeveniment
Renovació de la Junta d’Òmnium Vallès Oriental
Presentació de la Festa Major de Blancs i Blaus 2021
Marxa de torxes i crema del Decret de Nova Planta
Commemoració de l’Onze de Setembre
Commemoració del Primer d’Octubre

Data
16/07/21
17/07/21
10/09/21
11/09/21
01/10/21

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:


5 de juliol de 2021: participació al Consell de Ciutat, amb la presentació del
cronograma dels pressupostos participatius 2019-2023, vers la qual es proposa
una propera sessió informativa pel 15 de setembre. Assisteix: Mònica Ribell



8 de juliol de 2021: signatura de l’adhesió de l’Ajuntament de Granollers a
l’Aliança Catalunya 2030. Assisteix: Mònica Ribell
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13 de juliol de 2021: reunió a l’Ajuntament amb govern i oposició sobre el model
del servei de subministrament d’aigua potable de Granollers. Assisteix: Mònica
Ribell.



19 de juliol de 2021: sessió informativa dels Fons Next Generation EU i dels
projectes enviats. Assisteix: Mònica Ribell.



28 de juliol de 2021: reunió amb Òmnium Cultural, ANC, Consell per la
República i la resta de partits i organitzacions independentistes per a la preparació
de l’11 de setembre de 2021. Assisteix: Mònica Ribell (es realitzen altres sessions
amb aquest motiu)



13 de setembre de 2021: reunió amb Òmnium Cultural, ANC, Consell per la
República i la resta de partits i organitzacions independentistes per a la preparació
de l’1 d’octubre de 2021. Assisteix: Mònica Ribell (es realitzen altres sessions
amb aquest motiu)



20 de setembre de 2021: sessió informativa dels Fons Next Generation EU i dels
projectes enviats. 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 no s’ha realitzat cap entrevista relatives a l’activitat política del Grup
Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya.
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’Estel Brugulat i la Mònica Ribell. Es
poden llegir els articles a l’annex 3r.
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 motiu dels actes del 10 i 11 de setembre de 2021.
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 4t. La relació d’articles és la següent:


L’accés universal a les vacunes – Mònica Ribell – somGranollers

5.6. Intervencions a Vallès Oriental Televisió (VOTV)
Aquest trimestre, Vallès Oriental Televisió (VOTV) no ha realitzat cap entrevista al Grup
Municipal 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 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
Al Ple del 27 de juliol de 2021, es va formular un prec a l’alcalde reiterant la petició de
realitzar una trobada del govern i tots els grups municipals per a tractar qüestions de salut
mental, tal i com es van comprometre tots els grups un cop rebutjada la Moció per a la
creació d’un Pla funcional de Salut Mental.
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El dia 21 de setembre de 2021 es va presentar en roda de premsa la informació relativa a
la decisió del canvi de regidoria, per partir el mandat en dues parts i tenir dos representants
al llarg d’aquest.
Al Ple del 28 de setembre de 2021, es va produir la renuncia de la regidora Mònica Ribell,
per esser substituïda pel Dr. Joan Ricart, tal i com es va anunciar a l’inici del mandat.
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

Renovació de la Junta d’Òmnium Vallès Oriental, 16 de juliol de 2021

Presentació de la Festa Major de Blancs i Blaus 2021, 17 de juliol de 2021
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Commemoració unitària del 10-S, 10 de setembre de 2021

Commemoració unitària del 10-S, 10 de setembre de 2021
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Ofrena floral en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre de 2021

Ofrena floral en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre de 2021
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