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1. Benvinguda i salutació
Ens  trobem  ja  a  finals  de  l’any  2020,  un  any  marcat  per  la  pandèmia  del

coronavirus. A aquestes alçades, sempre es bo mirar enrere i fer balanç de l’any i escaig
que portem de mandat municipal a Granollers.  Fer balanç per poder mirar endavant i
encarar  un  nou  any,  que  seguirà  marcat  per  unes  condicions  d’emergència
extraordinàries, i per seguir treballant per millorar la vida dels granollerins i granollerines.

Un any i mig de mandat en el que hem estrenat una nova responsabilitat: ser la primera
força de la oposició i ser  l’única força nítidament d’esquerres a la oposició. Per tot
això, en Pau, la Lorena, l’Enric i jo mateixa, hem assumit el repte de treballar molt per fer
una oposició incisiva, constructiva i responsable, des de la qual reivindiquem els valors
d’esquerres,  ecologistes,  feministes  i  republicans.  Un  repte  que  encarem  amb
l’experiència acumulada de tots els regidors i regidora anteriors i tota la feina de la secció
local a la ciutat durant tants anys.

Un any marcat per la pandèmia del coronavirus, que ens ha agafat a tots a contrapeu i ha
sacsejat  amb força les nostres vides.  Davant  d’aquesta situació,  des del  nostre Grup
Municipal ens hem exigit treballar encara més, des del primer moment i sense parar, per
traslladar propostes constructives a l’equip de govern per tal de pal·liar els efectes que
l’emergència sanitària ha tingut en tots els àmbits de la nostra vida. Perquè aquesta crisi
és una crisi humanitària mundial, que ens posa en perill a totes i posa en evidència les
debilitats i mancances del sistema en el que vivim.

A l’inici del mandat, ens plantejàvem diferents línies d’acció per poder tirar endavant el
model de ciutat en el que creiem. Un any i mig després, seguim més convençudes que
mai  que  ens  cal  avançar  per  fer  de  Granollers  una  ciutat  més  viva,  cohesionada  i
radicalment republicana i aquest model ens ha d’ajudar a sortir-nos-en d’una situació com
la que vivim.

Més dinàmica, baixant la política al carrer, trepitjant els barris, posant-nos al costat de la
gent. Hem iniciat una feina de carrer molt important (que encara no ha acabat) trobant-nos
amb nombroses associacions de veïns, entitats, i gent diversa, que són, en definitiva, qui
mou i fa vibrar la ciutat. Posar les persones al centre de la política és això, estar a prop de
tots i totes i posar en valor la importància de ser propers, escoltar, acompanyar. 

Més cohesionada, insistint en polítiques valentes i d’esquerres. En aquest sentit, hem
presentat  propostes  i  mocions  per  garantir  l’accés  a  l’habitatge,  ens  hem  posicionat
clarament contra el Quart Cinturó i hem fet propostes per repensar la mobilitat de la ciutat
per tal  de fer-la més verda i  sana. Parlar dels drets de l’habitatge i  posar en valor la
importància de viure en una ciutat més sana s’ha vist, durant aquests mesos d’incertesa,
que és més important que mai. 
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Més republicana, posant de relleu que cal prioritzar el Bé Comú i la Justícia Social com a
eixos bàsics de la República que construïm.  Ens cal repensar les polítiques municipals de
dalt a baix. Repensar-les de manera estratègica, perquè estem en un moment de canvi de
paradigma, on els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 han de ser
eines claus per treballar en un model econòmic nou. Alhora, ens cal seguir treballant com
ho estem fent totes les forces independentistes al consistori, de forma conjunta, per no
normalitzar la situació de repressió que patim. 

En definitiva, enguany hem viscut un any totalment atípic, un any que fa necessari que
ens proposem fer les coses d’una manera diferent i posar en valor allò que molt sovint
hem tingut més oblidat, la cura del qui ens envolta. Les administracions, especialment els
ajuntaments,  hem d’estar  a  l’altura  i  al  costat  de  la  ciutadania,  donant  suport  i  tirant
endavant  polítiques  públiques  que  realment  ajudin  a  superar  totes  les  adversitats
d’aquesta crisi. Perquè hem de tenir clar que d’aquesta crisi només ens en sortirem si
ens en sortim totes.

Núria Maynou i Hernández
Portaveu del Grup Municipal ERC-AM a l’Ajuntament de Granollers

2. Introducció
La memòria que teniu a les mans fa un recull de tota l’activitat del Grup Municipal

durant l’any 2020. Des del nostre Grup Municipal sempre hem tingut molt presents els
principis de la transparència en la política i per això, l’objectiu d’aquesta memòria és el de
traslladar a la militància, i en definitiva, a tota la ciutadania, tota la informació relativa a
l’activitat política i econòmica del Grup Municipal per tal de que pugui ser fiscalitzada i s’hi
puguin fer propostes de millora.

En aquest document hi trobareu un resum de tota l’activitat política institucional del grup:
propostes  traslladades,  mocions,  preguntes  escrites,  peticions  d’informació,  etc.
Seguidament, hi trobareu tota la informació relativa als organismes autònoms i els seus
representants delegats. En tercer lloc, un capítol dedicat a les informacions econòmiques
del grup. En quart lloc, hi trobareu la informació relativa a l’agenda i els esdeveniments del
grup. I finalment, una secció dedicada a la presencia als mitjans de comunicació. 

Voldríem recordar, també, que tothom que ho desitgi es pot posar en contacte amb el
Grup Municipal per sol·licitar més informació si ho considera necessari.  De la mateixa
manera, també ens podeu fer arribar propostes de millora per tal de enriquir la nostra
acció política al consistori.

Per contactar amb nosaltres ho podeu fer contactant amb esquerra@granollers.cat, al 93
842 67 11 o mitjançant WhatsApp al 690 082 630.
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3. Activitat política municipal
L’activitat política a l’Ajuntament es divideix en diversos òrgans col·legiats on els

Grups Municipals tenen el dret i el deure de participar-hi. El màxim òrgan de representació
és el Ple municipal, que té lloc una vegada al mes i  es on es debaten i es voten els
assumptes. L’altre òrgan col·legiat de rellevància són les Comissions Informatives, que es
celebren amb més freqüència i són l’espai on el Govern municipal exposa els assumptes
que han de ser tractats pel Ple o que s’han aprovat a la Junta de Govern Local. A banda
del Ple, és en aquests espais, així com també a les Juntes de Portaveus, on els regidors i
regidores  del  nostre  grup  municipal  formulen  propostes  per  tal  de  que  siguin
implementades.

Durant aquest any 2020, l’activitat política més rellevant del Grup Municipal s’ha traduït en
les següents accions:

3.1. Propostes per combatre l’emergència de la COVID19.

L’any 2020 ha estat marcat per l’entrada d’un virus devastador que ha sacsejat la vida de
tots els granollerins i granollerins. En aquest sentit, des del Grup Municipal d’ERC-AM,
com a principal grup de la oposició i seguint la lògica de fer una oposició propositiva, útil i
constructiva, hem traslladat a l’equip de govern nombroses propostes per tal de pal·liar les
conseqüències que la pandèmia del coronavirus ha tingut en la vida dels granollerins i les
granollerines.

(18/03/2020) Propostes de mesures municipals per reduir l’impacte econòmic i 
social sobre famílies i sector econòmic local de la crisi sanitària de la COVID19.

Es presenten un total de 9 propostes relacionades amb les taxes municipals, calendari 
del contribuent, ajudes al lloguer i es demana l’elaboració d’un Pla de Reactivació 
Econòmica i Social.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/102113/erc-es-situa-al-costat-de-lequip-de-
govern-en-la-crisi-de-la-covid-19-i-fa-una-bateria-de-

(15/04/2020) Nova bateria de propostes de mesures municipals per reduir l’impacte 
econòmic i social sobre famílies i sector econòmic local de la crisi sanitària de la 
COVID19.

S’amplien les propostes anteriors a més àmbits com és el social i emocional, econòmic i 
comercial, transparència, educació i medi ambient.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/102349/erc-presenta-una-nova-bateria-de-
propostes-per-ajudar-a-palliar-la-situacio-demergencia-ge
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(27/04/2020) Proposta de pla específic de desconfinament que divideixi la ciutat per
zones

Es proposa una campanya comunicativa en la que es divideixi la ciutat per zones o 
barris, recomanant a la ciutadania que hi viu a acudir i fer desplaçaments només als 
espais del seu entorn més immediat.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/102557/esquerra-proposa-a-lequip-de-govern-
un-pla-especific-de-desconfinament-que-divideixi-la-ci

(28/04/2020) Proposta de constitució d’una Taula de Ciutat per la reactivació social,
cultural i econòmica per fer front a la Crisi de la COVID-19.

Al Ple ordinari corresponent al mes d’abril, el Grup Municipal d’ERC va pregar a l’equip 
de govern la constitució d’una Taula de Ciutat, amb la màxima representació possible.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/102566/erc-proposa-una-taula-de-ciutat-per-a-
la-reactivacio-social-cultural-i-economica-per-fer-f

(06/05/2020) Proposta d’obertura d’un gran eix cívic que doni continuïtat a l’illa de 
vianants i la generació d’espais sense cotxes als barris

Es proposa la reserva d’un gran eix cívic lliure de cotxes per ciclistes i vianants que 
travessi la ciutat de nord a sud en dies i hores determinats.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/102670/esquerra-proposa-lobertura-dun-gran-
eix-civic-que-doni-continuitat-a-lilla-de-vianants-i-l

(06/05/2020) La Junta de Portaveus aprova el Pla de Xoc per fer front als efectes de 
la crisi de la COVID19.

S’aprova el Pla de Mesures Socioeconòmiques per fer front als efectes de la COVID19. 
Un pla que recull algunes de les propostes que es van traslladar des del Grup Municipal, 
com podrien ser: ajudes al lloguer, un telefon d’atenció psicològica, la suspensió temporal
de les quotes i taxes municipals, habilitar un recurs o espai municipal on es centralitzi 
tota la informació en el marc de la COVID19, distribució de material informàtic als 
alumnes, entre d’altres.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103034/saprova-amb-la-unanimitat-de-tots-els-
grups-del-consistori-el-pla-de-xoc-per-fer-front-als
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(22/07/2020) Aprovació del Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme econòmic i 
social en resposta a la crisi de la COVID19

S’aprova el Pacte de Ciutat per recuperar el dinamisme econòmic i social. En aquest 
sentit, des del Grup Municipal d’ERC es va aconseguir que es materialitzés el 
desplegament del Pla (que s’ha traduït en procés participatiu) en accions concretes i que 
no quedes en paper mullat.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103829/saprova-el-pacte-de-ciutat-per-
recuperar-  el-dinamisme-economic-i-social-en-resposta-a-la-c  

(27/10/2020) Proposta d’inclusió d’una ‘taxa Amazon’ a les Ordenances Fiscals i la 
suspensió de la taxa de terrasses per l’any 2021

El Ple corresponent al mes d’octubre incloïa a l’ordre del dia el debat i l’aprovació de la
modificació de les ordenances fiscals per l’exercici 2021. Des del Grup Municipal vam
traslladar  nombroses propostes a l’equip de govern,  destacant:  l’estudi  de la  creació
d’una nova taxa municipal que gravi la utilització del domini públic per part de les grans
plataformes de comerç electrònic. 

Alhora,  també destacava la proposta de no cobrar la taxa de terrasses i  aplicar una
reducció en la d’escombraries comercials durant l’any 2021. 

Si bé aquestes propostes no van ser acceptades inicialment, si que es recull un acord
per una reducció de la taxa de terrasses i escombraries, arrel de la negociació per al
pressupost de l’any 2021.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104706/erc-proposa-una-taxa-amazon-per-a-
les-grans-empreses-de-comerc-electronic-i-suspendre-la-t

(24/11/2020) Proposta d’inclusió al Pressupost 2021 d’un fons COVID i vals de 
descompte per reactivar l’economia de la ciutat.

El Ple corresponent al mes de novembre incloïa a l’ordre del dia el debat i l’aprovació 
dels pressupostos per l’exercici 2021. Des del Grup Municipal vam traslladar nombroses 
propostes a l’equip de govern, destacant: la inclusió d’un fons COVID de 2 milions 
d’euros (inclosa) i vals de descompte per reactivar l’economia de la ciutat.

http://locals.esquerra.cat/granollers/article/105088/erc-proposa-habilitar-un-fons-covid-i-
vals-de-descompte-per-reactivar-leconomia-de-la-ciut
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3.2. Mocions presentades al Ple.

Les  mocions  són  textos  que  aprova  la  Junta  de  Portaveus  a  proposta  dels  Grups
Municipals,  ja sigui  per impulsar a l’equip de govern a fer actuacions de competència
municipal,  o  bé  per  que  el  consistori  realitzi  posicionaments  polítics.  Des  del  Grup
Municipal d’ERC-AM, durant l’any 2020, hem presentat les següents mocions:

 Ple Municipal de 28 de gener de 2020. Moció per al reconeixement de les dones
deportades als camps de concentració nazi i per repensar el nomenclàtor en
clau feminista. Moció aprovada per unanimitat amb esmenes del PSC i Primàries.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/101507/aprovada-per-unanimitat-la-
mocio-derc-per-al-reconeixement-de-les-dones-exiliades-als-camp)

 Ple Municipal del 28 de gener de 2020. Moció de rebuig a la resolució de la JEC
i el  Tribunal  Suprem respecte al  President de la  Generalitat  i  l’eurodiputat
Oriol  Junqueras.  Moció  rebutjada  amb  els  vots  contraris  del  PSC  i  Cs .
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/101426/erc-junts-per-granollers-i-
primaries-presenten-conjuntament-una-mocio-de-rebuig-a-la-resol)

 Ple Municipal 25 de febrer de 2020. Moció per la promoció del reciclatge d’olis
vegetals  (conjunta  amb  Primàries).  Moció  aprovada  per  unanimitat.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/101740/erc-i-primaries-presenten-
conjuntament-una-mocio-per-promoure-el-reciclatge-dolis-vegetals).

 Ple  Municipal  25  de febrer  de  2020.  Moció  per  a  la  commemoració  del  Dia
Internacional  de  les  Dones. Moció  aprovada  per  unanimitat.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/101816/saprova-la-regulacio-per-la-
circulacio-dels-patinets-electrics-enric-gisbert-el-pas-que-fe)

 Ple Municipal 25 de Febrer de 2020.  Moció per condemnar les pràctiques de
Lazora i a favor de la regulació dels preus dels lloguers. Moció aprovada per
unanimitat.  (http://locals.esquerra.cat/granollers/article/101816/saprova-la-
regulacio-per-la-circulacio-dels-patinets-electrics-enric-gisbert-el-pas-que-fe).

 Ple Municipal 26 de Maig de 2020. Moció pel respecte a la llibertat de creences
en els ritus funeraris. Moció aplaçada. (http://locals.esquerra.cat/granollers/article/
102909/erc-presenta-una-mocio-pel-respecte-a-la-llibertat-de-creences-en-els-ritus-
funeraris). 

 Ple Municipal 30 de Juny de 2020. Moció de suport a les lluites per l’eliminació
de  la  discriminació  racial. Moció  aprovada  per  unanimitat.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103431/esquerra-presenta-una-mocio-
de-suport-a-les-lluites-per-leliminacio-de-la-discriminacio-ra)
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 Ple Municipal 30 de Juny de 2020. Moció per a la promoció de cicles formatius
de  l’àmbit  sanitari (conjunta  amb  Junts  i  Primàries).  Moció  aprovada  per
unanimitat. (http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103412/erc-junts-i-primaries-
presenten-conjunta-una-mocio-per-impulsar-els-cicles-formatius-de-la).

 Ple  Municipal  28  de  Juliol  de  2020.  Moció  de  rebuig  a  l’espionatge  polític
d’activistes, periodistes i autoritats (conjunta amb Junts i Primàries) . Moció
aprovada  per  majoria  absoluta
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103831/erc-junts-i-primaries-presenten-
una-mocio-de-rebuig-a-lepisodi-despionatge-politic-dactivi).

 Ple  Municipal  28  de  Juliol  de  2020.  Moció  de  rebuig  a  la  pròrroga  de  les
concessions de les autopistes AP2, AP7, C33 i C32 nord. Moció aprovada per
unanimitat  amb  esmenes  del  PSC.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/103844/erc-registra-una-mocio-de-
rebuig-a-la-prorroga-de-les-concessions-de-les-autopistes-ap2-i-).

 Ple Municipal 29 de Setembre de 2020. Moció per exigir al Govern de l’Estat el
pagament  immediat  dels  ERTOs.  Moció  aplaçada
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104354/erc-presenta-una-mocio-per-
exigir-al-govern-de-lestat-el-pagament-immediat-dels-ertos).

 Ple Municipal 29 de Setembre de 2020. Moció de rebuig a la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya (conjunta
amb  Junts  i  Primàries).  Moció  rebutjada  amb  els  vots  contraris  del  PSC.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104386/erc-junts-i-primaries-presentem-
conjuntament-una-mocio-durgencia-de-rebuig-a-la-inhabilita).

 Ple Municipal 28 d’Octubre de 2020. Moció per la posada en marxa de la llei de
mesures  urgents  en  matèria  de  contenció  de  rendes  en  els  contractes
d’arrendament  d’habitatge.  Moció  aprovada  per  majoria  simple.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104344/esquerra-presenta-una-mocio-
per-al-desplegament-de-la-llei-de-regulacio-de-preus-del-llogu).

 Ple Municipal 24 de Novembre de 2020.  Moció de suport al Pacte de País per
una  Economia  per  la  vida.  Moció  aprovada  per  majoria  absoluta.
(http://locals.esquerra.cat/granollers/article/105045/erc-presenta-una-mocio-de-
suport-al-pacte-de-pais-per-una-economia-per-la-vida).

 Ple  Municipal  24  de  Novembre  de  2020.  Moció  de  suport  al  poble  sahrauí
davant  l’escalada  militar  al  Sàhara  Occidental.  Moció  aprovada  per  majoria
absoluta.
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 Ple  Municipal  22  de  Desembre  de  2020.  Moció  de  condemna  contra  les
irregularitats  comeses  per  la  monarquia  espanyola  i  la  corrupció  a  les
institucions catalanes i espanyoles. Moció rebutjada amb els vots contraris de
PSC i Cs i els vots favorables de ERC, Junts i Primàries. (http://locals.esquerra.cat/
granollers/article/105517/erc-presenta-una-mocio-de-condemna-contra-les-
irregularitats-comeses-per-la-monarquia-espa)

 Ple Municipal 22 de Desembre de 2020. Moció de Plataforma per la Llengua en
defensa  de  la  unitat  de  la  llengua  catalana.  Moció  aprovada  amb  els  vots
favorables de PSC, ERC, Junts i Primàries i el vot contrari de Cs.

3.3. Precs i preguntes al Ple Municipal

 Ple municipal 28 de Gener de 2020. Prec oral que formula el regidor Enric Gisbert
en  referència  a  l’estat  de  les  instal·lacions esportives  municipals  i  el  segell  de
turisme  esportiu  de  la  Generalitat.
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab86fc811ce016fd29c
64080002?startAt=7485.0

 Ple municipal 25 de Febrer de 2020. Prec oral que formula el regidor Pau Llobet, en
referència a la  presentació  del  PAM, per  a que en properes ocasions es pugui
debatre amb la resta de grups els projectes que tinguin un impacte real a la ciutat.
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab870310c9b017061d
853290004?startAt=4914.0

 Ple municipal 31 de Març de 2020. Pregunta oral que formula la portaveu Núria
Maynou, en referència a si s’ha plantejat convocar el Consell Econòmic i Social
d’urgència o altres òrgans participatius per encarar la situació de l’emergència del
coronavirus.
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab870310c9b0171182
491d0009d?startAt=4029.0

 Ple municipal 28 d’Abril de 2020. Prec oral que formula la portaveu Núria Maynou,
en referència a la constitució d’una taula de ciutat, més enllà d’un pacte polític, que
serveixi  alhora  per  avaluar  i  fiscalitzar  les  actuacions  que  es  facin  per  donar
solucions  a  la  present  crisi  ocasionada  per  la  COVID19.
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab8714f1b860171ab0
dd4930076?startAt=5143.0
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 Ple municipal 30 de Juny de 2020. Prec oral que formula la regidora Lorena Torró,
en  referència  a  instar  al  govern  de  l’estat  a  modificar  la  normativa  relativa  a
l’habitatge, i  a explorar noves formes d’accés a l’habitatge sostenibles per a les
persones.https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab872d7129
10172eb3403220005?startAt=9769.0

 Ple municipal 28 de Juliol de 2020. Prec oral que formula el regidor Enric Gisbert,
en referència al món del turisme en funció del moment actual de crisi causada per
la  COVID.
https://videoactes.granollers.cat/session/sessionDetail/8a8a8ab87378631601737b6
902fa0003?startAt=6298.0

3.4. Preguntes escrites i peticions d’informació.

Les preguntes escrites i les peticions d’informació són aquelles que poden fer els Grups
Municipals en exercici del seu dret a la informació i que han d’obtenir resposta per part del
govern en el termini establert a la legislació vigent. Durant l’any 2020, s’han registrat les
següent preguntes i peticions d’informació:

 07/10/2020,  amb núm de registre  202003498,  es sol·licita  petició  d’informació.  
En data 27 de Gener de 2020 el Departament d’Educació de la Generalitat  de
Catalunya, mitjançant registre número 2020003104 sol·licita una llicència d’obres
per tal d’habilitar un menjador a l’Escola Ponent. Sol·licitem l accés i trasllat de la
totalitat de la informació i documentació referida a aquesta entrada a registre així
com  a  l’expedient  derivat  d’aquesta  i  la  seva  resolució  (Expedient  número
10/2020/27).

 13/10/2020, amb núm de registre 2020035638, es sol·licita petició d’informació. A la
Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat celebrada avui dimarts 13 d’Octubre
de 2020 s’ha tractat un punt relatiu a l’Adjudicació del contracte de serveis per la
prestació  del  servei  d’assistència  especialitzada  en  la  liquidació  de  l’actual
concessió  del  servei  municipal  d’abastament  d’aigua  potable  de  Granollers,  la
diagnosi sobre les possibles formes de gestió futures i  l’acompanyament en els
treballs necessaris per a la posada en funcionament del servei, segons modalitat
de gestió escollida (Lot 1 i Lot 2). Expedient 2020/062 (171/2020/48) Als informes
tècnics  dels  dos  Lots  es  fa  menció  a  un  Informe  tècnic  del  responsable  del
contracte on es justifica l’oferta econòmica (considerada valor anormal per ser una
oferta molt més baixa que la resta) de l’empresa guanyadora. Es sol·licita accés a
aquest informe.

 06/11/2020,  amb  núm  de  registre  2020040382,  es  formula  preguntes  escrites
relatives al projectes europeus desenvolupats per l’Ajuntament de Granollers.

Si  es  vol  tenir  accés  a  les  respostes  de  l’equip  de  govern  ho  podeu  sol·licitar  a
esquerra@granollers.cat.
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3.5. Altres temes rellevants.

3.5.1. Ple extraordinari de l’Estat de la Ciutat

Un cop a l’any, normalment durant el mes de setembre, es celebra un Ple extraordinari per
debatre, de forma monogràfica, de l’estat de la ciutat de Granollers. Enguany aquest Ple
es va celebrar el dimarts 22 de setembre i va estar centrat en la incidència de la pandèmia
del coronavirus. En el seu discurs, la portaveu republicana destacava que «ara ens toca
estar a l’altura davant la crisi que patim i plantejar-nos que probablement hem d’aprendre
a fer les coses d’una altra manera. Construïm tots junts les bases per reactivar Granollers
i no deixar ningú enrere».

Podeu llegir i  escoltar la intervenció completa de la nostra portaveu, Núria Maynou, a
l’enllaç següent: http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104327/nuria-maynou-ara-ens-
tocar-estar-a-laltura-davant-de-la-crisi-que-patim-i-les-adversitats-

3.5.2. Ple municipal d’aprovació de les Ordenances Fiscals 2021.

Els plens d’octubre i novembre acostumen a ser els de més rellevància de tot el curs
polític. En aquest sentit, el passat dimarts 27 d’octubre va tenir el lloc el debat i la votació
de les ordenances fiscals (les taxes i els preus públics) de l’Ajuntament per l’any 2021.

Des del nostre Grup Municipal, es va traslladar una bateria de propostes entre les que
destacava la d’iniciar un estudi  per tal  d’establir  una nova taxa municipal que gravi la
utilització del domini públic per part de les grans plataformes de comerç electrònic, per
revertir-ne l’import en el teixit comercial de la ciutat.

Des del Grup Municipal també s’argumentava que ara no era moment d’apujar taxes i
augmentar  la  pressió  fiscal  i  que  la  proposta  presentada  per  l’equip  de  govern  no
contemplava la  sacsejada que la  pandèmia  del  coronavirus  ha tingut  en  la  vida  dels
ciutadans i de tots els agents econòmics i socials de la ciutat. 

En aquest sentit, també destacava la proposta de no cobrar la taxa de terrasses i aplicar
una reducció en la d’escombraries comercials durant l’any 2021 per aquells establiments
que puguin acreditar una reducció d’ingressos respecte l’any 2019.

Al no acceptar-se cap de les propostes i al no haver-hi cap tipus de diàleg, ni negociació,
el Grup Municipal va decidir votar en contra de les Ordenances Fiscals per a l’any 2021.

Podeu consultar totes les propostes a: http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104706/
erc-proposa-una-taxa-amazon-per-a-les-grans-empreses-de-comerc-electronic-i-
suspendre-la-t
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3.5.3. Ple municipal d’aprovació del Pressupost 2021.

El  passat  dimarts  24  de novembre  va  tenir  lloc  el  debat  i  la  votació  del  projecte  de
pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2021. 

Des del Grup Municipal vam traslladar a l’equip de govern una nova bateria de propostes,
entre les que destacava la reserva d’un Fons COVID de 2 milions d’euros que permeti
ampliar el Pla de Xoc aprovat i alhora, serveixi per dotar de recursos totes les actuacions
que surtin del procés participatiu del Pacte de Ciutat.

Una de les altres propostes destacades era la de repartir vals de descompte de 20 euros
per  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 de 460.000 euros que
significaria una injecció mínima de 910.000 euros a l’economia de la ciutat.

En aquest sentit, l’equip de govern si que es va prestar a la negociació i el compromís i la
consonància d’aquestes en 3 aspectes claus van fer que el nostre grup s’abstingués en la
votació. Aquests punts són: 1) el compromís d’executar un fons COVID d’aproximadament
2  milions  d’euros  un  cop  estigui  liquidat  l’exercici  2020,  finançat  amb  romanent  de
tresoreria; 2) l’acord de reducció d’un 10% de les aportacions als grups municipals; i 3) la
inclusió d’una partida de 400.000 euros dedicada a la nova residència.

Podeu consultar totes les propostes a: http://locals.esquerra.cat/granollers/article/105088/
erc-proposa-habilitar-un-fons-covid-i-vals-de-descompte-per-reactivar-leconomia-de-la-ciut

3.5.4. Posicionament sobre el Quart Cinturó.

El Ple municipal del 30 de Juny de 2020 va incloure en l’ordre del dia un punt relacionat
amb l’aprovació de les esmenes de l’Ajuntament al Pla Especific de Mobilitat del Vallès
(PEMV). Aquest pla, redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, té l’objectiu de
redefinir i reordenar la mobilitat i la connexió entre els dos Vallesos. 

En aquest sentit, des del Grup Municipal es van fer nombroses propostes per tal de que
fossin incloses en les esmenes que presentava l’Ajuntament. La majoria d’elles centrades
en l’eliminació definitiva del Quart Cinturó i la priorització de la Línia Orbital Ferroviària. 
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3.5.5. Investigació sobre l’adjudicació del contracte per a l’estudi
de la gestió de l’aigua a Granollers.

Els Pressupostos per l’any 2020 incloïen una partida dedicada a l’estudi de la gestió de
l’aigua a la ciutat, amb la mirada posada en la finalització de la concessió amb SOREA,
després de 50 anys. 

En  aquest  sentit,  el  passat  dimarts  dia  13  d’octubre,  la  Junta  de  Govern  Local  va
formalitzar  l’adjudicació  del  contracte  de  serveis  d’assistència  especialitzada  en  la
liquidació  de  l’actual  concessió  del  servei  municipal  d’abastament  d’aigua  potable  de
Granollers, la diagnosi sobre les possibles formes de gestió futures i l’acompanyament en
els treballs necessaris per a la posada en funcionament del servei, segons modalitat de
gestió escollida. En definitiva, el contracte que ha de permetre l’estudi sobre el futur de
l’aigua a la nostra ciutat, després de molts anys de concessió a SOREA.

L’empresa adjudicatària és PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES, SL (PWACS) que va
guanyar el  contracte fent ofertes econòmiques molt inferiors al  preu de licitació inicial,
causant baixes temeràries de fins al 52%. A més, el representant d’aquesta empresa es
troba  relacionat  amb  el  cas  de  corrupció  ‘Lezo’.  Per  tot  això,  el  Grup  Municipal  va
investigar l’adjudicació d’aquest contracte, amb les respectives peticions d’informació i va
fer un comunicat per posicionar el seu malestar.

Alhora,  s’ha  mantingut  converses  amb l’Associació  de  Municipis  i  Entitats  per  l’Aigua
Pública, així com l'embrionària Taula per l’Aigua de Granollers, per tal de poder canalitzar
institucionalment aquest assumpte.

Podeu llegir el comunicat complet a: 
http://locals.esquerra.cat/granollers/article/104692/erc-questiona-ladjudicacio-del-
contracte-per-a-lestudi-de-la-gestio-de-laigua-a-granollers
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4. Organismes consultius
El cartipàs municipal de l’Ajuntament de Granollers contempla alguns organismes

que van més enllà dels Grups Municipals, del Ple i de les Comissions Informatives. El
primer grup són els òrgans de govern dels organismes autònoms, les entitats públiques
empresarials  i  les  societats  municipals.  El  segon  grup  són  tots  aquells  organismes
assessors  de participació  sectorial  i  territorial.  En tots  aquests  organismes,  els  Grups
Municipals tenen el dret de delegar-hi un representant amb vot ponderat.

Al llarg d’aquest any, els organismes que s’han reunit són els següents:

Patronat del Museu de Granollers – Guillem Pujadas
Granollers Mercat – Ferran Raga
Granollers Promocions, SA – Josep Maria Catot
Granollers Escena, SL – Josep Maria Farnés
Roca Umbert Fàbrica de les Arts, SL – Pere Pagès

Consell de Ciutat – Josep Canudas
Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat – Esther Vega
Consell Escolar Municipal – Paquita Balcells
Consell de l’Esport – Ferran Raga
Consell Municipal de Joventut – Zainab Tamara
Consell de Mobilitat – Esther Vega
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat – Josep Padilla
Fòrum de Comerç i Turisme – Josep Maria Massons
Consell Econòmic i Social – Enric Gisbert
Consell de la Formació Professional i l’Ocupació – Lorena Torró
Comissió de la Fira de l’Ascensió – Josep Maria Massons
Comissió de Festa Major – Estel Armengol
Comissió Local de Protecció Civil de Granollers – Pau Llobet

La resta d’organismes als quals el Grup Municipal hi té delegada representació però que
no s’han reunit són:

Consell de la Salut – Luis Salas
Consell de la Cultura de Granollers – Pau Llobet
Consell de la Gent Gran – Patllarí Vila
Taula d’Acollida – Ahmadou Tidiane
Consell Assessor Urbanístic de Granollers – Emili Sánchez
Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers -  Núria Maynou
Comissió de Prevenció de les Drogodependències – Rafa Garcia
Comissió de Nomenclàtor – Núria Maynou
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5. Informació econòmica

5.1.  Aportació  de  l’Ajuntament  de  Granollers  als  Grups
Municipals.

El Grup Municipal d’ERC-AM rep de l’Ajuntament una aportació econòmica prevista
a l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, reguladora de bases de règim local, per al
període comprés entre el gener i el desembre de l’exercici 2020, corresponent a un import
de 52.800 euros., que suposen un ingrés mensual de 4.400 euros.

La quantitat total aportada per l’Ajuntament al Grup Municipal ha estat de 48.400 euros,
degut a la renúncia d’una mensualitat en acord de Junta de Portaveus, fet que va suposar
l’atorgament de subvencions extraordinàries a entitats dedicades a combatre la pobresa
energètica, per un import total de 27.800 euros.

La  justificació  i  el  detall  d’aquesta  despesa  està  regulada  per  l’Acord  de  Ple  de  29
d’octubre de 2019, que té per objecte aprovar el tractament i justificacions econòmiques
de les aportacions dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Granollers. Aquest acord
preveu  la  presentació  d’un  resum de  despeses  agrupada  per  conceptes,  així  com la
relació detallada de totes les factures girades al Grup Municipal. El termini de presentació
d’aquesta documentació es produeix durant el primer trimestre de l’exercici següent i per
això, en el moment de presentació d’aquesta memòria, no s’adjunta aquesta informació i
serà traslladada un cop sigui aprovada pels òrgans competents de l’Ajuntament.

5.2. Retribucions dels càrrecs electes.

Les retribucions dels regidors del Grup Municipal és realitza en concepte d’indemnització
per assistència als òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Granollers. Cap dels regidors
cobra en concepte de dedicació parcial o exclusiva, excepte a la Portaveu, a qui se li
exigeix una dedicació mínima de 10 hores setmanals.

El ple de cartipàs celebrat el 9 de juliol de 2019, va acordar que els imports percebuts
serien els següents:

 En concepte de Portaveu del Grup Municipal: 500 euros mensuals. (Núria Maynou i
Hernández)

 En concepte d’assistència al Ple: 200 euros mensuals (tots els membres del Grup
Municipal)
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 En  concepte  d’assistència  a  les  Comissions  Informatives:  150  euros  per  cada
sessió.

▪ Comissió Informativa de Serveis Generals: 1 sessió mensual (Núria Maynou
i Hernández i Lorena Torró i Garrido).

▪ Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat: 4 sessions mensuals (Núria
Maynou i Hernández i Enric Gisbert Tomàs).

▪ Comissió  Informativa  d’Educació  i  Cohesió:  2  sessions  mensuals  (Pau
Llobet i Roura i Lorena Torró i Garrido).

▪ Comissió Informativa de Creativitat,  Promoció Econòmica i  Participació:  2
sessions mensuals (Pau Llobet i Roura i Enric Gisbert Tomàs).

Tots aquests imports estan subjectes a la retenció per IRPF i a les obligacions de carta
financera.  Alhora,  cal  tenir  en  compte  que  també  s’utilitzen  aquests  imports  per  fer
donacions a la caixa de solidaritat a nivell personal o en altres causes que les regidores i
regidors consideren adequades per la seva rellevància social o per la incidència que tenen
a la ciutat.

5.3. Recursos humans a disposició del Grup Municipal.

L’acord del ple de cartipàs de 9 de juliol de 2019, també contempla el nomenament d’una
plaça d’assessor tècnic per Grup Municipal, per lliure designació i amb característiques de
personal  eventual,  amb  retribució  a  càrrec  del  pressupost  del  propi  Ajuntament  de
Granollers. 

Podeu  consultar  el  detall  d’aquest  nomenament  a:
https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp?
seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=2207&tipo=6&nivel=1400&codMenuPN=20&codMe
nu=67&codResi=1&language=ca
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6. Agenda del Grup Municipal
Des del mes de juliol de 2020, l’agenda dels regidors del Grup Municipal és publica i es
pot consultar a:

https://seuelectronica.granollers.cat/portal/sede/se_contenedor1.jsp
seccion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=1945&tipo=6&nivel=1400&codMenuPN=20&c

odMenu=68&codResi=1&language=ca

Tot i així, incorporem un resum de les trobades o reunions de treball més més destacades.

22/01/2020 Trobada amb el director del diari el 9 Nou.

05/02/2020 Trobada amb el regidor de Sabadell, Santi Valls, per parlar de mobilitat i 
infraestructures (PEMV).

17/02/2020 Reunió amb l’Associació de paradistes del mercat de Nadal de la Porxada

17/02/2020 Reunió amb l’AAVV de Can Mònic.

19/02/2020 Reunió amb l’AAVV de Can Bassa.

09/03/2020 Reunió amb l’AAVV Congost.

15/04/2020 Reunió de treball amb Manel Balcells, exconseller de la Generalitat i expert 
en l’àmbit de la salut.

06/07/2020 Reunió amb la Secció sindical d’UGT a l’Hospital General de Granollers.

02/10/2020 Reunió de treball amb el director de serveis territorials d’educació al Vallès 
Oriental – Maresme. 

08/10/2020 Trobada amb els responsables del diari SomGranollers.

29/10/2020 Reunió amb representants de l’AMPA de l’Escola Ponent.

16/11/2020 Reunió amb el Senador Bernat Picornell

17/11/2020 Reunió amb el coordinador de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua 
Pública (AMAP).

En  aquest  punt  cal  tenir  en  compte  que  la  situació  de  pandèmia  ha  limitat  molt  la
possibilitat d’assistir i organitzar actes, així com de fer trobades i reunions de treball. Tot i
això, des del Grup Municipal s’ha fet seguiment telefònic amb entitats i agents socials per
tal de poder avaluar l’afectació de la pandèmia a la ciutat.
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7.  Recull  de  premsa i  relació  amb
els mitjans.
A banda de les notes de premsa de les iniciatives del  Grup Municipal,  s’han publicat
diversos articles d’opinió a la premsa local:

 Granollers, destinació de turisme esportiu de futur d’Enric Gisbert,  Diari el 9 Nou,
Divendres 14 de febrer de 2020.

 8 de març, el futur l’escriurem amb lila de Núria Maynou, Diari el 9 Nou, Divendres
6 de Març de 2020.

 Seguim i seguirem, de Pau Llobet, Diari SomGranollers, Dijous 9 d’Abril de 2020.

 Una taula de ciutat per l’endemà de Núria Maynou, Diari el 9 Nou, Dijous 30 d’Abril
de 2020.

 Allò que hem après (i ens hauria de quedar), de Pau Llobet, Diari SomGranollers,
Dijous 21 de Maig de 2020.

 Reactivem Granollers! De Núria Maynou, Diari el 9 Nou, Divendres 29 de Maig de
2020.

 No al quart cinturó de Núria Maynou i Josep Canudas, Diari el 9 Nou, Divendres 3
de Juliol.

 Tres  coses  que  podríem fer  els  independentistes  a  Granollers,  de  Pau  Llobet,
Dijous 30 de Juliol de 2020.

 La  República  que  volem,  de  Núria  Maynou,  Diari  el  9  Nou,  Divendres  18  de
setembre de 2020.

 Republicanisme  per  reactivar  la  ciutat  de  Granollers,  de  Núria  Maynou,  Diari
SomGranollers, Dijous 29 d’octubre de 2020.

 Granollers,  cap  on  anem?,  d’Enric  Gisbert,  Diari  SomGranollers,  Dijous  12  de
Novembre de 2020.

 El pressupost, una eina de lluita contra la COVID, de Núria Maynou, Diari el 9 Nou,
divendres 27 de novembre de 2020.

A banda dels articles d’opinió, també s’han publicat informacions i anuncis de pagament
que podeu consultar al recull de premsa per l’any 2020, fent clic al següent enllaç:

https://cloud.granollers.cat/index.php/s/6JoMDFN9JdppwxM
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7.1. Butlletí municipal.

Els  Grups  Municipals  disposen  d’un  espai  mensual  al  butlletí  municipal  «Granollers
informa» per poder-hi publicar petits articles d’opinió. Podeu consultar aquests articles al
següent enllaç: http://www.granollers.cat/ajuntament/els-grups-municipals-opinen#arxiu

7.2. Entrevistes a RadioGranollers i VOTV.

La portaveu del Grup Municipal, Núria Maynou, també ha participat durant aquest any en
diverses entrevistes als mitjans de comunicació local, com són Radio Granollers i VOTV.
Podeu consultar totes aquestes entrevistes a l’arxiu dels dos mitjans.

A nivell de resum, us adjuntem l’última entrevista de VOTV a la nostra portaveu, a la que
hi  podeu  accedir  fent  clic  al  següent  enllaç:
http://votv.alacarta.cat/busquem-respostes/capitol/especial-ple-de-lestat-de-la-ciutat-de-
granollers-nuria-maynou-portaveu-erc-ajuntament-de-granollers
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