
PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM AL PROJECTE DE PRESSUPOST 2021
DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Vivim immersos en una crisi sanitària inèdita, on l’entrada d’un virus devastador ha sacsejat
la vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Una crisi que requereix de mesures excepcionals i
de l’esforç de tots i totes per tal de frenar aquesta amenaça.

Des del  Grup Municipal  d’ERC-AM considerem que el  Pressupost  de l’Ajuntament per  a
l’exercici 2021 és una eina que hem d’aprofitar per tal de planificar i dotar de recursos totes
les actuacions que, sens dubte, caldrà fer per tal de combatre el virus i aconseguir que ningú
es quedi enrere.

Les  propostes  que  traslladem  a  l’equip  de  govern  estan  centrades  en  pal·liar  les
conseqüències que la crisi del coronavirus ha tingut en les granollerines i els granollerins.
D’aquesta manera, les nostres propostes s’han centrat en els següents àmbits: economia per
la vida i recuperació inclusiva; mobilitat i futur verd, educació i salut.

0. Reduir l’aportació dedicada a la política i utilitzar el romanent de tresoreria com a
font de finançament per a les actuacions municipals.

1. Reservar 2 milions d’euros a un FONS COVID19,  que permeti ampliar el Pla de
mesures socials i econòmiques per fer front a la crisi durant l’any 2021. Que serveixi,
també, per dotar de recursos totes les actuacions que surtin del procés participatiu del
Pacte de Ciutat, amb ajudes destinades al treball i l’empresa, el comerç, la restauració
i el turisme, a les famílies, als joves i a la gent gran.

2. Vals de descompte #ReactivemGranollers de 20 euros per a cada llar de la ciutat ,
per a compres d’un mínim de 40 euros als comerços i restauració de la ciutat. Això
suposaria una despesa aproximada d’uns 460.000 euros que suposaria una injecció
mínima de 910.000 euros als comerços de la ciutat.

3. Plantejar una campanya de suport a la cultura, on per cada compra a comerços de
la ciutat,  s’acumulin descomptes en les entrades pels esdeveniments culturals que
tinguin lloc a Granollers o en el marc de la programació d’Escena Gran.

4. Estudiar la creació d’una renda bàsica municipal, complementària a la que puguin
crear  altres  administracions,  per  tal  que els  ciutadans puguin  fer-se  càrrec  de les
despeses per  al  manteniment  propi  i  de  les  persones que integren la  seva unitat
familiar.



5. Desplegar un Pla per a l’aplicació de l’urbanisme tàctic a la ciutat de Granollers
per tal de repensar l’urbanisme i la mobilitat de la ciutat amb l’objectiu de guanyar
espai  per  als  vianants  a  la  ciutat  i  poder  planificar  polítiques  de  mobilitat  més
sostenibles, verdes i inclusives.

6. Ampliar la partida dedicada a la Salut Mental i desenvolupar un Pla de Suport
Psicològic i Emocional al municipi, per tal d’atendre les necessitats emocionals que
es deriven de la situació que vivim.

7. Elaborar  un cens  de  locals  buits  a  la  ciutat  i  estudiar-ne  possibles  usos,  com
podrien ser els Baixos de Protecció Oficial (BPO) amb l’objectiu de promoure l’activitat
econòmica diversa i útil per a la vida veïnal.

8. Augmentar la reserva pressupostària per a la compra i construcció d’habitatge
públic fins  a  un  mínim  de  1  milió  d’euros  euros  per  tal  d’ampliar  el  parc  públic
d’habitatge.

9. Doblar o augmentar les partides pressupostàries previstes per a beques i ajuts
destinades  a  l’educació  no  obligatòria,  les  beques  menjador,  les  beques  per  a  la
pràctica esportiva i els ajuts per l’escola de música. Alhora, apostar per la creació i el
foment de beques d’excel·lència per aquells estudiants d’universitat,  màster i  cicles
formatius.

10. Realitzar inversions de millora als barris per a dinamitzar comercialment l’entorn,
començant per una dotació econòmica per tal de proveir d’enllumenat nadalenc a tots
els barris.

11. Habilitar un fons COVID per les escoles, que inclogui, entre d’altres, recursos per tal
de facilitar la connexió de tots els alumnes en cas d’escolarització a distància, així com
els recursos suficients per assegurar la desinfecció dels centres.

12. Crear una línia d’ajuts i premis pel teixit empresarial en l’àmbit de la innovació, així
com per finançar inversions relacionades amb la sostenibilitat.

13.Realitzar una reserva pressupostària per tal de millorar els espais públics oberts
a la ciutat per poder realitzar esport de forma segura i accessible a tothom. En
concret, es podria millorar l’enllumenat del parc firal i fer-hi un rocòdrom i plantejar la
possibilitat de construir una pista poliesportiva al barri del Lledoner.

14. Ampliar la partida de pressupostos participatius fins als 750.000 euros.

15. Potenciar  els  centres  cívics  com espais  on  poder  descentralitzar  l’administració
municipal, i alhora, habilitar-ne espais com a sala d’estudi o per poder-hi fer teletreball.


