
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Dia  : 25 de setembre de 2018
Hora: 19:30
Lloc : al saló de sessions de la casa consistorial de Granollers

ASSISTENTS

Josep Mayoral i Antigas Alcalde/president
Alba Barnusell i Ortuño Tinenta d'alcalde
Jordi Terrades i Santacreu Tinent d'alcalde
Mònica Oliveres i Guixer Tinenta d'alcalde
Albert Camps i Giró Tinent d'alcalde
María Del Mar Sánchez Martínez Tinenta d'alcalde
Francesc Arolas Pou Tinent d'alcalde
Juan Manuel Segovia Ramos Tinent d'alcalde
Andrea Canelo Matito Tinenta d'alcalde
Mireia López Ontiveros Regidora
Àlvaro Daniel Ferrer Vecilla Regidor
Gemma Giménez Torres Regidora
Edmundo Rodolfo Benza Alegria Regidor
Josep Maria Noguera Amiel Regidor
Oriol Vila Castelló Regidor
Eugènia Llonch Bonamusa Regidora
Pep Mur i Planas Regidor
Núria Maynou Hernández Regidora
Pau Llobet i Roura Regidor
Enrique Meseguer Casas Regidor
Roberto Carmany Valls Regidor
Maria  Oliver Reche Regidora
José María Moya Losilla Regidor
Catalina Victory Molné Secretària
Francesc Aragón Sánchez Interventor

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Àlex Sastre Prieto Regidor
Eduard Navarro Doménech Regidor

Alcalde: Molt bona tarda. Donem inici el Ple ordinari del mes de setembre que té poc d'ordinari.
Hem de començar, en primer lloc, expressant el nostre condol a les famílies del Martí i del Xavi
que van morir ara fa escassament vuit dies. 
La ciutat va expressar el seu suport i el diumenge passat en un acte, ple d'emoció, en el Palau
Olímpic.
Volem que consti en acta el condol de la Corporació per les seves morts. Com volem, també,
expressar el nostre suport, el nostre caliu,  pel Pau, el nostre company Eduard, per la Reyes, per
la Irene;  transmetre’ls-hi, des d'aquí tota la força, tota l'empenta necessària per avançar. També
transmetre-li a l'Òscar. 
Hem parlat a la Junta de Portaveus i volem que consti en acta aquest sentiment que és col·lectiu
de la ciutat i que ho volem particularitzat, també, amb totes aquestes persones. 
Alhora, també volem expressar el nostre condol a la família de la Vianca. La Vianca morta en
circumstàncies encara no aclarides. El cos encara està sent investigat, els Mossos d'Esquadra
estan fent la seva feina. Hem expressat, també, com deia, a la família el nostre suport i estem



emetents dels resultats d'aquesta anàlisi. I voldríem que el cos estigui en mans de la família el
més aviat possible. 
Per tant,  Ple poc ordinari.  Un Ple de dolor i  Ple de sentiment,  però, també, Ple de força i  de
voluntat de mirar endavant. Al costat de les famílies, al costat de tota aquesta comunitat que s'ha
expressat de manera nítida, amb fermesa i amb solidaritat. 
I  alhora,  també, un Ple amb notícies positives.  No podem felicitar  a l'Àlex  que s'ha excusat,
precisament, perquè just com a resultat de la seva recent paternitat, avui ha d'estar a l'hospital,
sembla ser que, ¿està a casa ja? ¿està amb la nena? està amb l'Elna i, l'Arnau, està a l'Hospital
encara.  Bé,  en tot  cas,  a l'Àlex li  han fet arribar i  a tots la nostra felicitació.  La felicitació pel
naixement  de  l'Elna  i  de  l'Arnau.  Tindrem  ocasió,  avui  el  que  podem  fer-ho  d'una  manera
col·lectiva. 
I alhora, també expressar la nostra alegria perquè, després de la seva maternitat, l'Alba ha deixat
la Lola una estona a casa i comparteix el primer Ple. 
Llarga introducció, però, en tot cas, òbviament, excusar com no pot ser d'altra manera a l'Eduard
que està al costat del Pau i excusar també l'Àlex. 
En tot  cas donem inici  el  Ple ordinari  del més de setembre,  com deia, més extraordinari  que
ordinari.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2018

L’Alcalde  pregunta als regidors assistents si tenen alguna observació a fer a l’acta de la sessió
ordinària de data 31 de juliol de 2018 i no havent-hi cap s’aprova per unanimitat dels regidors i
regidores assistents

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN LES SESSIONS CORRESPONENTS ALS DIES 3,  10,  17,  24 I  31 DE
JULIOL DE 2018.

3. CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE  DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDE PRESIDENT I
ELS SEUS DELEGATS. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4. 
 Modificar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers.

Número Expedient: 5/2018/24
Assumpte: Modificació 06/2018 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de
Granollers

Fets:

L'Ajuntament en Ple de data 30 d’octubre de 2017 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i
relació de llocs de treball per a l'any 2018.

Per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic,  es proposa la modificació següent:



Escola Municipal de Música

1. Crear una plaça de Professor, personal laboral, grup A1. 

2.  Crear  un  lloc  de  treball denominat   Professor/a  de  música;  enquadrament  orgànic  4106;
complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa
348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/
cossos d'administració especial; jornada parcial.
 
L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquesta plaça es farà en el moment de la
provisió de l'esmentada plaça.  L’executivitat  d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació
d’existència de finançament.

Àrea de Govern i Economia

1.  Crear  una  plaça  de  TAG  (  Tècnic  d’administració  general  ),  personal  funcionari;  escala
d'administració general; subescala Tècnica; grup A1

2. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior d’assessorament jurídic; enquadrament orgànic
2110; complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. de
fitxa 49; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del
col·lectiu/cossos d'administració especial/general; jornada completa.

L'autorització i disposició de la despesa de la creació d’aquesta plaça es farà en el moment de la
provisió de l'esmentada plaça.  L’executivitat  d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació
d’existència de finançament.

D'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text
refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el 17 de setembre de 2018 s'ha informat a la
Mesa de Negociació dels canvis proposats. 

D'acord amb els  informes emesos per la  cap de servei  d’Educació,  pel  Director  de Recursos
Humans i per la Cap de Servei de Recursos Humans .

Fonaments de dret

D'acord  amb els  articles  37,  69 i  72  Real  Decret  Legislatiu  5/2015,  de 30 d'octubre  pel  que
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Els articles 291 i  294 de la llei  8/1987, de 15 d'abril,  de la Llei  municipal i  de règim local de
Catalunya.

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018.

Es proposa al Ple de la corporació:

Primer. Aprovar  la modificació de la PLANTILLA  amb el detall següent:

1. Crear una plaça de  Professor, personal laboral, grup A1.

L’executivitat d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació d’existència de finançament

2.  Crear  una  plaça  de  TAG  (Tècnic  d’administració  general),  personal  funcionari;  escala
d'administració general; subescala Tècnica; grup A1.



L’executivitat d’aquesta plaça queda supeditada a la justificació d’existència de finançament.

Segon. Aprovar la modificació de la RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL amb el detall següent:

1.  Crear  un  lloc  de  treball denominat   Professor/a  de  música;  enquadrament  orgànic  4106;
complement de destí 24; complement específic 43; classificació professional, A1; núm. de fitxa
348; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal laboral; del col·lectiu/
cossos d'administració especial; jornada parcial.

2. Crear un lloc de treball de Tècnic/a superior d’assessorament jurídic; enquadrament orgànic
2110; complement de destí 22; complement específic 26; classificació professional, A1; núm. de
fitxa 49; nivell de català, C; forma de provisió concurs de mèrits; règim personal funcionari; del
col·lectiu/cossos d'administració especial/general; jornada completa.

Tercer.  Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
aquesta modificació.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha petició de votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 16 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, de 
C’S i del PP i les 7 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i  
de la CpG-CUP-PA 

Alcalde: Passem al punt número cinc, que en aquest cas és donar compte d'uns nomenaments.
Endavant senyora secretària:

5.
Donar compte dels nomenaments i  contractacions pel  procediment de màxima urgència
previstos a l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la llei municipal i de
règim local de Catalunya

 
Assumpte: Donar compte al Ple dels nomenaments i contractacions pel procediment de màxima 
urgència previstos a l’article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de llei municipal i de 
règim local de Catalunya 

Número Expedient 1/2018/14

Fets

L’Ajuntament de Granollers ha tingut darrerament la necessitat de proveir amb caràcter d’urgència
diferents contractacions o nomenaments amb personal temporal per diferents perfils professionals
dels quals o bé disposava de borsa de candidats i aquests han renunciat a la contractació oferta, o
bé no es disposava de la mateixa borsa del perfil requirent.

Vist que no s’ha pogut seguir, per les causes anteriorment esmentades, el procediment establert
als  art.  55  i  61  de  la  Llei  7/2017,  de  12  d’abril  de  l’Estatut  Bàsic  de  l’empleat  Públic
l’excepcionalitat i urgència d’aquests tipus i d’acord amb la regulació de l’article 125.2 del Decret
Legislatiu 1/1997 on s’estableix que excepcionalment , i per causa apreciada per l’administració es
podrà  nomenar  personal  interí  o  contractar  personal  laboral  directament  sense  necessitat  de



convocatòria pública.

Atès que l’excepcionalitat i urgència d’aquest tipus de contractació està també prevista  a l’article
291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

En data 23/04/2018, es va aprovar la resolució d’Alcaldia número E-2565/2018 relatiu a contractar
a la senyora Marta Pujol costa, com a vetlladora de l’Escola Municipal del Treball, amb contracte
laboral temporal pel procediment de màxima urgència.

En data 27/07/2018,es va aprovar la resolució d’Alcaldia número E-5409/2018 relatiu a contractar
a la senyora Núria Gibert Seijas com a Tècnica d’Educació Infantil, per adonar suport a l’educació
especial  USEE/SIEI  amb  contracte  laboral  temporal  d’interinitat  pel  procediment  de  màxima
urgència .

En data 23/07/2018 es va aprovar resolució d’Alcaldia número E-5279/2018 relatiu a contractar a
la senyora Josefa Gómez Rodríguez com a vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet, amb
contracte laboral temporal d’interinitat pel procediment de màxima urgència.

En data 23/07/2018 es va aprovar resolució d’Alcaldia número E-5280/2018 relatiu a contractar a
la senyora Elisenda Capdevila Soler com a vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet, amb
contracte laboral temporal d’interinitat pel procediment de màxima urgència .

Atès  que  en  la  part  dispositiva  de  l’esmentada  resolució  s’aprova  donar  compte  al  Ple  de
l’Ajuntament,  d’acord  amb  l’article  291  del  Decret  Legislatiu  2/2003  de  28  d’abril  de  la  Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya.

Es proposa al Ple de la corporació

PRIMER.-  Donar compte de la Resolució d’Alcaldia núm. E-2565/2018 relatiu a contractar a la
senyora Marta Pujol Costa, com a vetlladora de l’Escola Municipal del Treball, la part dispositiva
de la mateixa és la següent.

«Primer.  Contractar  a  la  senyora  Marta  Pujol  Costa,  a  jornada  parcial  10  hores
setmanals,mitjançant  la  modalitat  d'obra  o  servei  determinat,  per  executar  les  funcions  de
vetlladora de l'Escola Municipal del Treball amb efectes del dia 25 d’abril de 2018.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora MARTA PUJOL
COSTA, des de 25 d’abril de 2018 i fins al 22 de juny de 2018, per l'import i a la partida que es 
detalla a continuació:

( AD 26858) J4105/32410/14300: 460,51.-€

( AD 26860) J4105/32410/16000: 198,80.-€

Tercer. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 a raó de 7,24€ l’hora 
lectiva en funció del que marca el departament d’Educació de la eneralitat de Catalunya.

Quart.- Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.



Cinquè.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades»

SEGON.- Donar  compte  de  la  Resolució  d’Alcaldia  núm.  E-5409/2018  relatiu  a contractar  la
senyora Núria Gibert Seijas com a Tècnica d’Educació Infantil, per a  donar suport a l’educació
especial USEE/SIE la part dispositiva de la mateixa és la següent:

«Primer. Contractar a la senyora Núria Gibert Seijas amb DNI 037386139F, a jornada
complerta, grup C1, complement específic 40, mitjançant la modalitat de contracte laboral 
d’interinitat, per executar les funcions de Tècnica d’Educació Infantil d’educació especial,amb 
efectes del dia 1 de setembre de 2018 i fins el dia 31 d’agost de 2019.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora Núria Gibert 
Seijas, amb una previsió del dia 1 de setembre i fins el 31 de desembre de 2018, per l'import i les 
partides que es detallen a continuació:, 

(AD 5005) J4104/32311/14300 6.499,20 euros

(AD 5008) J4104/32311/16000 2.244,60 euros

Tercer. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 pels imports i pels 
conceptes salarials que es detallen a continuació :

Sou brut (C1) 745,53 euros

CE (40) 127,09 euros

Quart. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades»

TERCER.-  Donar  compte de la  Resolució  d’Alcaldia núm.  E-5279/2018 relatiu  a contractar  la
senyora senyora Josefa Gómez Rodríguez com a vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet,
part dispositiva de la mateixa és la següent:

«Primer.  Contractar  a  la  senyora  Josefa  Gómez  Rodríguez  amb  DNI  053127055E,  a
jornadacomplerta parcial de 13 hores setmanals, mitjançant la modalitat d’obra o servei determinat
per executar les funcions de vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet amb efectes del dia
12 de setembre de 2018 i fins el dia 21 de juny de 2019
Segon. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora Josefa Gómez 
Rodríguez amb una previsió del 12 de setembre de 2018 i fins el dia 21 de juny de 2019, per 
l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD50053) J4104/32311/14300: 1456,00.-€

( AD50057) J4104/32311/16000: 465,92.-€

Tercer. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2017 a raó de 7,24 € l’hora 
lectiva en funció del que marca el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Quart. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades»



.
QUART.-  Donar  compte  de  la  Resolució  d’Alcaldia  núm.E5280/2018 relatiu  a  contractar  a  la
senyora Elisenda Capdevila Soler com a vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet,la part
dispositiva de la mateixa és la següent:

«Primer. Contractar a la senyora Elisenda Capdevila Soler amb DNI 046329454W, a
jornada parcial de 26 hores setmanals mitjançant la modalitat d’obra o servei determinat,per 
executar les funcions de vetlladora de l’Escola Municipal Salvador Llobet amb efectesdel dia 12 de
setembre de 2018 i fins el dia 21 de juny de 2019.

Segon. Autoritzar i disposar la despesa que suposa la contractació de la senyora Elisenda 
Capdevila Soler, amb una previsió del dia 12 de setembre de 2018 i fins el 21 de juny de 2019, per
l'import i les partides que es detallen a continuació:

( AD 49864) J4104/32311/14300: 2912,00.-€

( AD 49865) J4104/32311/16000: 931,84.-€

Tercer. La treballadora percebrà una retribució bruta mensual per al 2018 a raó de 7,24 € l’hora 
lectiva en funció del que marca el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Quart. Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera 
sessió plenària que es celebri.

Cinquè. Comunicar aquesta resolució a les persones interessades»

L’Ajuntament en Ple n’ha pres coneixement

6.
Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Granollers de l’exercici 2017.

 
Compte general
 
Assumpte: Aprovació definitiva del Compte General de l’ajuntament de Granollers corresponent a
l’exercici 2017.

Número Expedient: 4/2018/122

Fets:

El Compte General  de l’exercici 2017 està integrat pel de la pròpia Corporació, el del patronat del
Museu municipal, els quals reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats
econòmics patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2
del  TRLRHL,  i  pels  Comptes  Anuals  de les  societats  municipals  Granollers  Promocions S.A.,
Granollers  Escena S.L.,  Roca Umbert,  Fàbrica  de les  Arts  S.L.  i  l’Entitat  Pública  Empresarial
Granollers Mercat, la preparació i presentació dels quals s’ha basat en l’aplicació dels principis i



criteris comptables establerts al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant el Reial decret
1514/2007 i demés legislació mercantil vigent.

D’acord al que es preveu en la regla 48 de la instrucció del model normal de comptabilitat local
aprovada per  l’Ordre HAP/1781/2013,  de 20 de setembre,  s’acompanya com a documentació
complementària  al  Compte General  2017  de  la  corporació,  els  d’aquelles  unitats  dependents
incloses en l’àmbit d’aplicació de la LOEPSF, com són els consorcis adscrits Consorci d’Educació
Especial Montserrat Montero i Consorci Teledigital Granollers.

El contingut del Compte General del pressupost 2017 de la corporació està format per:

· Compte General de l’Ajuntament de Granollers i el del Patronat municipal del Museu:

Ø D’acord al previst a la Regla 45 de la nova ICAL els comptes anuals següents:     

a) El Balanç. 

b) El Compte del resultat econòmic-patrimonial. 

c) L’Estat de canvis en el patrimoni net.

d) L’Estat de fluxos d’Efectiu. 

e) L’Estat de Liquidació del Pressupost.

 f) La Memòria. 

Ø D’acord al previst a la Regla 45 i 48 de la nova ICAL la documentació complementària

      següent: 

a) Actes d’arqueig de les existències en caixa referides a fi d’exercici.

b) certificats de cadascuna de les entitats financeres amb els saldos a favor de l’entitat

    local o de l’organisme autònom a fi de l’exercici. 

c) Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics. 

d) Memòria del grau de compliment dels objectius programats.

e) Compte Generals dels consorcis adscrits a l’ens local. 

· Comptes anuals 2017 de les societats mercantils municipals i l’Entitat Pública empresarial.

Vist  que la recaptadora municipal presenta per a la seva aprovació el  Compte de Recaptació
corresponent a l’exercici 2017.

Atès que els consorcis adscrits han aportat la documentació corresponent per tal que s’inclogui
com documentació complementària dins de la tramitació del compte general de l’Ajuntament de
Granollers. 

Vist l’informe de l'Interventor relatiu al Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici
de 2017.



Atès que el Compte General de la Corporació de l’exercici 2017, ha estat informat favorablement
per la Comissió Especial de Comptes, en data 24 de juliol de 2018 i durant el període d'exposició
pública no s'ha presentat cap reclamació.

Fonaments de dret :

· Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

· Reial  Decret  500,  de  20  d'abril,  de  desenvolupament  del  títol  VI  de  la  Llei  39/88  del
reglament d'hisendes locals en matèria de pressupostos.

· Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model
normal de comptabilitat local.

· Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s'aprova  l'estructura  dels
pressupostos de les entitats locals. 

· Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

· RD Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei de societats de
capital.

· RD 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el text refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers corresponent a l’exercici 2017 i
el seu Compte de Recaptació, integrat pels comptes anuals i documentació complementària dels
ens següents:

-  Compte General del pressupost 2017 de l’ Ajuntament de Granollers.

-  Compte General del pressupost 2017 del Patronat Museu Municipal.

-  Estat i comptes anuals 2017 de l'Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

-  Estat i comptes anuals 2017 de Granollers Promocions, S.A.

-  Estat i comptes anuals 2017 de Roca Umbert, Fàbrica de les Arts S.L.)

-  Estat i comptes anuals 2017 de Granollers Escena, S.L.

En  documentació  complementària:  Compte  General  2017  del  Consorci  d’Educació  Especial
Montserrat Montero i Compte General 2017 del Consorci Teledigital Granollers.



Segon.- RETRE el Compte General 2017 de la corporació a la Sindicatura de Comptes abans del
15 d’octubre, en compliment d’allò previst en l’article 223 del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, de
20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma prevista en l’Acord
del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març de 2016 (DOGC 7081, de 17 de març de 2016).

Alcalde: Sí, en tot cas el senyor Terrades farà la presentació, tinent d'alcalde d'Hisenda. Endavant:

Senyor Terrades: Gràcies. Ja fa uns mesos vam presentar, vam donar compte de la liquidació del
Pressupost  de  l'any  2017,  avui  presentem  per  a  la  seva  aprovació,  el   Compte  General  de
l'Ajuntament,  dels  Pressupostos  del  2017,  el  conjunt  dels  Pressupostos  consolidats,  tant  de
l'administració com de les seves entitats dependents.

Com vostès saben, els comptes del 2017 es van tancar sense dèficits, romanents positius, amb un
compliment, des del nostre punt de vista,  adient de les previsions que havíem fet a l'inici de l'any
2017, quan vam presentar els  Pressupostos, a finals del 2016. 
Agrair en aquest torn, la gestió de les regidores i els regidors de Govern i els seus equips de
gestió, perquè el resultat en aquests contes també té a veure amb el rigor, amb l'eficiència, amb
l'eficàcia  i  a  un  concepte  d'estalvi,  que  els  equips  de  gestió  de  les  diverses  regidories  i,  en
especial,  de l'equip de l'àrea d'Hisenda,  ha possibilitat  tot  això complint  els  objectius que ens
havíem fixat a inicis del 2017 amb els recursos disponibles. 

Recursos disponibles que, quan vam aprovar inicialment els Pressupostos estaven fixats prop de
79 milions d'euros. El Pressupost inicial de l'any 2017 i que al final s'ha consolidat a prop de 95
milions  d'euros,  és  a  dir,  ha  hagut  un  increment  de  la  despesa  municipal  que  s'ha  finançat,
bàsicament, per l'aplicació de majors ingressos sobre els, inicialment, pressupostades, -després
m'hi referiré-, i per l'aplicació també de nous ingressos no previstos i per l'aplicació d'una part del
romanent  positiu  de tresoreria;  en  concret,  el  75% de les  modificacions  a  l'alça  que s'ha  fet
d'aquest pressupost correspon a l'aplicació del romanent de tresoreria i a un excés de finançament
que estava afectat el finançament d'aquesta major despesa. I això ho hem fet perquè ha millorat o
això s'ha permès perquè s'ha millorat, al llarg d'aquest temps la situació de la tresoreria municipal,
que ha permès l'aplicació d'aquest romanent de tresoreria, sense afectar o sense que això hagi
comportat tensions a la tresoreria de l'Ajuntament, que indica també, en aquest cas, la bona feina
que la tresorera de l'Ajuntament ha efectuat amb la l'anàlisi i en l'aplicació dels recursos dels quals
disposàvem. 

De tots  aquests recursos  que els  hi  he parlat,  bàsicament,  el  90% de la  despesa que hem
efectuat té un caràcter ordinària, és a dir, es tracta de la despesa de funcionament: del personal,
de les compres de béns i serveis, de la gestió de la càrrega financera; és a dir, els interessos i
l'amortització a que hem de fer front fruit de l'endeutament que té l'Ajuntament- al final parlaré de
l'endeutament-, però, vostès saben que una de les característiques de les propostes que els hi
hem  formulat  al  llarg  d'aquests  darrers  dos  anys  i,  que  amb  tota  probabilitat,  també  els  hi
formularem  d'aquí  poques  setmanes,  quan  aprovem  o  farem  la  proposta  d'aprovació,  del
Pressupost  de  l'any  2019,  és  avançar  amortitzacions  de  préstecs  que  en  aquests  moments
considerem  que  estan  fora  de  mercat;  perquè  això  implica  tenir  més  recursos  en  exercicis
posteriors; per dues coses, o bé per generar més endeutament, si és necessari, per obres que
necessiti la ciutat, però, sobretot, per a disposar de més recursos per la despesa ordinària de
l'Ajuntament.

Tornant  a  la  despesa.  Els  hi  parlava  que  el  90%  de  la  despesa  del  Pressupost  del  2017.
Segurament quan fem la Liquidació del 2018 no variarà, excessivament, pràcticament, el 90% es
dedica a la despesa ordinària de l'Ajuntament. 

Em referia a dos conceptes, a la compra de béns i serveis, però  sobretot, la despesa de personal.
Jo crec que és bo que sapiguem i,  en tot cas, ho vull  explicitar-ho en aquest Ple, perquè no



recordo que hàgim aprofundit amb altres debats de l'explicació del Compte General en aquest
concepte. Si només parlem de la despesa ordinària de l'Ajuntament, hem de saber, tots plegats,
tots i totes, que, aproximadament, el 48% dels recursos que gasta l'Ajuntament de Granollers es
dedica a pagar els salaris dels treballadors públics de l'Ajuntament de Granollers, és a dir, dels
funcionaris  i  del  personal  que  treballa  per  l'Ajuntament  de  Granollers.  Si  aquí  n’agreguem la
inversió,  aproximadament,  aquesta  xifra  es  rebaixaria  a  uns  43  milions  d'euros  per  arrodonir
aquesta xifra. Ara, sí d'aquí n'expurguem la inversió, és a dir, si l'Ajuntament de Granollers no
pogués fer inversió perquè no tingués capacitat per fer-ho, el 48% dels recursos de l'Ajuntament
es  dediquen  als  salaris  del  seu  personal,  aproximadament,  un  10% dels  recursos  a  l'esforç
inversor que fem anualment, en concret, en el Pressupost del 2017, un 9'9% i l'amortització de
capital pel que fa referència al 2017 va ser un 7'7% dels recursos, que ens ha permès tenir o
disposar d'un coixí superior de recursos per la despesa ordinària, pels diversos programes que les
regidories tiren endavant en el Pressupost del 2018. 

Pel que fa als ingressos. Els hi deia que  una part han vingut donat per majors ingressos liquidats
dels que havien previst a l'inici del mandat, en concret, un 1'55% respecte al que havíem previst.
En termes absoluts, això representa una mica més d'1.100.000 euros. ¿I, d'on surten aquests
recursos de més que hem pogut  posar en els pressupostos finalment? Doncs d'un increment de
la recaptació per l'Impost de béns immobles. L'Impost de béns immobles és aquell recurs del que
disposa  l'administració  municipal  més  important,  dintre  de  la  cistella  de  recursos  dels  que
disposem;  aproximadament,  un  59%  d'aquesta  cistella.  S'ha  recaptat  més  ¿per  què?  doncs
perquè vostès saben que no hem pujat la pressió fiscal a la ciutat de Granollers els darrers sis
anys i això es deu a que la pròpia inspecció de l'Ajuntament, ha detectat o va detectar algunes
irregularitats en les declaracions de l'Impost de béns immobles o, fins i tot, algunes millores dels
habitatges o recreixements d'habitatges que no havien estat declarats que van estar detectats i
que  això  va  permetre  complir  els  objectius  que  ens  havíem  assolit;  de  fet  el  percentatge
d'execució ha estat del 100%, una mica més del 100%, i aquí també cal destacar la bona feina de
l'equip de recaptació de l'Ajuntament de Granollers. També hi ha hagut un major ingrés pel que fa
referència  a  les  plusvàlues,  ha  hagut  més  transmissions  immobiliàries  a  la  ciutat;  també  un
increment del que seria l'Impost de circulació; de l'Impost d'activitats econòmiques i de l'impost de
construccions; el que reflexa una altra dada, que és que la millora de la situació econòmica es pot
percebre ja d'una manera clara al 2017 i, probablement, quan tanquem el 2018 aquestes xifres es
consolidaran. 

També no és menys cert que hi ha hagut alguns preus públics que han disminuït, en concret, ha
hagut una disminució de la utilització, en tot cas, ha baixat la taxa que recapta per zona blava;
tenim una disminució de places disponibles de zona blava, també ha hagut una disminució de la
taxa per retirada de vehicles i de multes, segurament perquè, o això vull pensar-ho jo d'aquesta
manera, perquè els conductors de la ciutat, els que utilitzem el vehicle privat doncs en fem un
millor ús, vull pensar que és per això. I també una disminució  d'algunes  taxes  dels  diferents
serveis  educatius,  és a dir,  bàsicament,  pel  que fa referència a les taxes d'alguns menjadors
escolars. També cal remarcar, estic fent una pinzellada molt ràpida per no cansar-los amb els
números,  perquè  vostès  han  pogut  consultar  l'expedient  que  estava  a  disposició  de  tots  els
regidors i regidores a la Intervenció de l'Ajuntament, que hi ha hagut també respecte a l'any 2016
un major ingrés pel que fa referència a la participació a l'Ajuntament de Granollers en els tributs de
l'Estat;  hi  ha hagut  un creixement de 815.000 mil  euros,  és a dir,  dels 14.300.000 euros que
teníem previst, hem passat a 15.100.000 en números rodons i, per tant, una liquidació positiva; en
la  nostra participació en el  Fons Català  de Cooperació  Local  del  Govern de Catalunya és la
mateixa xifra, no ha crescut pràcticament.

I, després aquí tenim una disminució que ha estat compensada per aquest majors ingressos pel
que fa a diversos  convenis  liquidats  que teníem o que tenim,  que no renunciem en aquests
recursos, però estem a finals de l'any 2018, i encara no els hem recuperat, i estem en debat amb
el Govern de la Generalitat pel que fa referència als convenis que sostenen l'escola municipal
Salvador  Llobet  i  l'escola  municipal  del  Treball.  En  concret,  123.000  euros  menys  a  l'escola
Salvador  Llobet  i  623.000 euros  menys a l'escola municipal  del  Treball,  i  del  conservatori  de
música que aquests ja els donem per perduts perquè no hi ha manera d'avançar. 



Per tant, creiem que s'ha fet una bona gestió aplicant els recursos a les polítiques que havia definit
el Govern de la ciutat, molt especialment, i vull referir-m'hi a les polítiques d'àmbit social que vam
començar aquest mandat que encara teníem els últims temes provocats per la crisi econòmica
que va afectar a molts ciutadans de Granollers, que segueix afectant, encara, a molts ciutadans de
Granollers, perquè és cert que el nombre d'aturats ha disminuït en aquests tres anys, però en
segueixen havent-hi encara una xifra molt important de persones de la nostra ciutat que no tenen
ingressos i que troben en la gestió de l'Ajuntament de Granollers, també d'altres administracions,
però l'Ajuntament de Granollers, una administració que els acompanya per sortir de l'ensucat en el
que hi estan ficats; de fet, en aquest període acumulat de mandat, aproximadament, 25.600.000
euros s'han destinat a polítiques socials a la nostra ciutat; per tant, es compleix amb escreix, des
del nostre punt de vista, les polítiques que havíem definit. 

En el Pressupost del 2017 ja comença també a palesar-se una de les partides que en el 2018,
quan es liquidi, creixeran i, que en el Pressupost del 2019 quan el presentem, també es veurà
consolidada, que és aquelles partides que destinem a la neteja viària i a la recollida i tractament
d'escombraries; de fet, un 30% del capítol 2. El capítol 2 és aquell capítol de compra i béns a
empreses, per tant, la recollida d'escombraries és una compra amb una altra empresa que és la
que fa el servei, és a dir, un 30% dels recursos d'aquest capítol, que és l'altre gran paquet de
recursos  econòmics,  conjuntament  amb  el  de  personal,  en  que  es  gasten  els  recursos  de
l'Ajuntament. Torno a repetir, tres de cada deu euros es dedica en aquesta partida, i quan fem els
números del 2019, segurament aquesta magnitud haurà crescut. 

Finalment, per acabar aquesta intervenció, aquells objectius que ens havíem fixat a l'inici del 2017,
quan començàvem l'execució d'aquell Pressupost, de disminuir el deute viu de l'Ajuntament, s'ha
complert; de fet, des de l'any 2011, el deute viu de l'Ajuntament de Granollers s'ha anat reduint;
també ho farà al 2018 i la previsió del Govern de la ciutat, que tindrà l'obligació de presentar els
Pressupostos tot l'exercici 2019 és que també aquest endeutament viu que hi ha, disminueixi,
perquè serveixi per aquestes dues magnituds:  una, de disposar de més recursos ordinaris per fer
front a la gestió i  les despeses ordinàries de l'administració municipal; dos, per poder afrontar
també amb garanties d'èxit en el Govern de la ciutat totes aquelles inversions que en el futur
vulgui assumir. Gràcies. 

Alcalde:  Moltes gràcies. No sé si hi ha algun grup que desitgi intervenir, ¿No? Doncs passaríem a
la votació. 

S'aprova per majoria absoluta, amb els  15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP i de
C’S i les 8 abstencions dels Grups Municipals el PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de la 
CpG-CUP-PA i del PP.

Alcalde: Queden aprovades els Comptes Generals de l'Ajuntament de Granollers. Passem al punt 
7 pel qual s'aprovarà la modificació de Pressupostos de l'Ajuntament per suplement de crèdit. 
Endavant: 

7. 
Aprovar la modificació del pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits.
 
Número Expedient: 39/2018/111

Fets:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 484.408,68 €, al qual se li



ha assignat el codi d'expedient MC AJT 35/2018.

Vist  que  les  àrees  gestores  han  manifestat  la  necessitat  d'atendre  despeses  que  no  poden
demorar-se fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària suficient.

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del RD
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Fonaments de dret :

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de
l'esmentat expedient de modificació del Pressupost.

Es proposa al Ple de la corporació

Primer.- Aprovar  inicialment  l'expedient  MC  AJT  35/2018  de  modificació  del  Pressupost  de
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 484.408,68 €, amb el detall següent:

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

ALTA 2018
J1130/92050/13
001

HORES EXTRAORDINARIES COMUNICACIO 
INSTITUCIONAL 1.363,96 €

ALTA 2018
J1130/92050/15
100

SERVEIS EXTRAORDINARIS COMUNICACIO 
INSTITUCIONAL 539,99 €

ALTA 2018
J1330/33310/15
100

SERVEIS EXTRAORDINARIS FABRICA DE LES 
ARTS 1.504,73 €

ALTA 2018
J3210/15330/61
917

ADEQUACIÓ TRAM NORD DEL CARRER GIRO-
NA

215.000,00
€

ALTA 2018
J3210/15340/60
905 ESPAIS URBANS

174.000,00
€

ALTA 2018
J4312/33340/63
901 INVERSIONS TAG I CENTRE CULTURAL

92.000,00
€

   TOTAL DESPESA
484.408,68

€

Moviment Codi aplicació Descripció aplicació pressupostària Import

BAIXA
201

8
J1310/43211/22
699

ALTRES DESPESES PROMOCIO DE LA 
CIUTAT 3.408,68 €

BAIXA
201

8
J3210/34200/62
703 CAMP DE FUTBOL DE PALOU 481.000,00 €

   TOTAL FINANÇAMENT 484.408,68 €

Segon.- Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas
que no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest és un tema tractat a la Comissió Informativa, per tant, els grups
han decidit que no hi haurà intervencions, sí que es demana votació.



S'aprova per majoria absoluta, amb els 13 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-CP, i les
10 abstencions dels Grups Municipals del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM,  de C’S, de la 
CpG-CUP-PA i del PP.

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'àrea d'Acció Comunitària i Benestar, en el qual es
tractaran  les  al·legacions  presentades  al  tercer  Pla  d'Igualtat  de  Gènere  de  la  ciutadania  de
Granollers.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’ÀREA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

8.
Estimar parcialment les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del III Pla d'Igualtat de
Gènere de la ciutadania de Granollers.

 
Fets:
Primer.  L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el  dia 26 de juny de 2018,  va acordar aprovar
inicialment el III Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutadania de Granollers.

Segon. En compliment de l'acord anterior, el Pla s’ha sotmès a informació pública durant el termini
de TRENTA DIES HÀBILS mitjançant la inserció d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, de 19 de juliol de 2018 i al tauler d'edictes electrònic d’aquesta corporació des del dia 5
de juliol fins al 3 de setembre de 2018.

Tercer. Durant el termini d’exposició pública s’han presenta les al·legacions següents:

a) Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers – registre d’entrada
2018029951, de 27 de juliol de 2018

b) Grup Municipal Crida per Granollers- Candid. Unitat Popular – registre d’entrada 2018032729,
de 2 de setembre de 2018

Quart. En data 17 de setembre de 2018 s'han emès informes de l’agent d’igualtat a l’Ajuntament
de Granollers en resposta a les al·legacions presentades.

a) Al·legacions presentades pel Grup municipal ERC-AG

«Al·legació 1

Atès que a l’avaluació del Pla anterior ja s’esmenta que el seu disseny era poc realista ja que no
es tenien en compte els recursos necessaris per a la implementació de les accions. En la mateixa
línia, es considerava que tot i que la temporalització del Pla anterior era realista, no s’ha acabat
duent a terme per falta de recursos humans i econòmics.

Atès  que,  tot  i  aquesta  diagnosi,  no  s’afegeix  en  el  Pla  proposat  cap  tipus  d’assignació  de
recursos humans o econòmics.

Atès que un Pla d’actuació, en qualsevol cas, ha d’incloure la metodologia del posterior procés
d’avaluació del mateix.

Atès que en el Pla es menciona, en diferents moments, el principi de la interseccionalitat però no
apareix de manera transversal ni a la diagnosi, ni a les accions executives.



Es proposa que:

1. Per tal de desenvolupar un Pla coherent, realista i efectiu, cada Eix o línia d’actuació ha de tenir
especificats o assignats els recursos dels que disposa per tal de que es pugui implementar.

 Es desestima la proposta: En el procés d’elaboració del Pla es va acordar a la comissió
d’igualtat (equip directiu i tècnic) no assignar els recursos a les accions en el document
d’aprovació del Pla, en alguns casos per la dificultat de càlcul i en d’altres per tractar-se
d’actuacions  encara  per  definir.  Es  va  acordar  fer  una  aproximació  a  l’increment  de
pressupost però es va decidir  a la mateixa comissió no adjuntar-lo al  Pla en el procés
d’aprovació.

2.  S’afegeixi  un cronograma general  d’execució del  Pla que faciliti,  posteriorment,  la  correcta
avaluació del mateix.

 S’estima la proposta: s’inclourà un annex amb el cronograma de les accions, tot i que la
major part tenen un període d’execució llarg.

3.  S’afegeixi  una  secció  en  la  que  es  detalli  la  metodologia  de  l’avaluació  del  Pla,  que
prioritàriament hauria de ser participada.

 S’estima la proposta: s’inclourà un apartat detallant la metodologia d’avaluació del Pla i
s’establirà  un  espai  estable  de  participació  per  a  l’avaluació  a  partir  de  la  comissió
d’igualtat de gènere del consell de ciutat i el grup de treball vinculat a l’estudi del 2016.

4. Es tingui en compte el principi de interseccionalitat en totes les actuacions i àmbits del Pla.

 Es desestima la proposta: La interseccionalitat és difícil d’operativitzar i més en un pla
d’acció que té com a prioritari el treball sobre l’eix de gènere. Malgrat la dificultat, el Pla
inclou en l’eix 3. Drets i qualitat de vida accions en les que es creuen els eixos de gènere,
orígen i cicle de vida. És cert que aquesta visió no està present en la diagnosi perquè
tampoc  no  ho  estava  a  l’estudi  del  2016  sinó  que  és  una  perspectiva  de  treball  que
s’incorpora en l’elaboració d’aquest Pla.

Al·legació 2

Atès que en el món del treball continuen persistint grans desigualtats per raó de gènere, com ara
la discriminació salarial de les dones, les dificultats de conciliació, les altes taxes de les dones en
el treball a temps parcial, l’assetjament sexual i per raó de gènere a les empreses, etc.

Atès que en aquest sentit, tot i que la diagnosi que conté el Pla és molt completa i exhaustiva en
aquest àmbit, s’observa com després no es correspon amb cap proposta d’actuació en la part
executiva del Pla.

Atès que les desigualtats en el mercat de treball són la visibilització més important i quotidiana de
la discriminació per raó de gènere.

Atès  que qualsevol  Pla  conscient  i  coherent  amb la  realitat  de  les  dones  hauria  de contenir
actuacions específiques en aquesta línia.



Es proposa que, en l’’Eix 5. Reformulació dels temps i dels treballs’. s’incloguin les següents
actuacions:

1. Promoure la corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura.

 Es destestima la proposta: Les accions que les avaluacions assenyalen com a efectives
en  corresponsabilitat  són  aquelles  que  modifiquen  les  bases  materials  com  ara  els
permisos vinculats a la cura per homes i dones. Des de l’àmbit local només es pot treballar
des de les campanyes de sensibilització sense la certesa de la seva efectivitat, per aquest
motiu no s’ha prioritzat.

2. Promoure Plans d’igualtat a les empreses, així com la figura de l’Agent d’igualtat.

 Es desestima la proposta:  La promoció dels Plans d’igualtat  a les empreses i  de les
polítiques d’igualtat a les empreses no s’han prioritzat en considerar-se dins el marc de
competència de la Generalitat de Catalunya.

3.  Fer  seguiment  de  l’acompliment  dels  convenis  col·lectius  en  matèria  d’igualtat  i  no
discriminació.

 Es desestima la proposta:  El seguiment dels acords en convenis col·lectius no s’han
prioritzat en considerar-se dins el marc de competència de la Generalitat de Catalunya.

4. Impulsar accions ocupacionals adreçades a la inserció laboral en sectors en què les dones
estan infrarepresentades.

 Es destima la proposta: les accions en referència a disminuir la segregació horitzontal no
s’han prioritzat per les dificultats d’implementar-les des de l’àmbit local, tot i això, des del
SLO de Granollers es treballa per tal que el disseny de les formacions i la seva difusió no
tingui biaxos de gènere.

5.  Impulsar,  en  sectors  laborals  no  reglats  amb  sobrerepresentació  femenina,  accions
ocupacionals dirigides a la protecció, assessorament i la certificació laboral i professional de les
treballadores.

 Es desestima la proposta: En principi, el treball de CV per competències que es fa des
del SLO de Granollers ja facilita la millora ocupacional. Ens caldria més  informació sobre
els sectors per valorar la proposta.

6. Promoure l’aprovació d’un Pla Local sobre els usos del temps.

 Es desestima la proposta:  Els plans/ pactes locals d’usos del temps requereixen d’un
procés previ de treball en relació a les polítiques del temps i no tenen un impacte clar. El
Pla inclou polítiques del temps vinculades a la mobilitat a la línia 5.2 (que és el principal
terreny en el que s’han desenvolupat les polítiques del temps a les ciutats europees) i a
l’educació 360º a la línia 5.3.

Al·legació 3

Al llarg dels darrers anys, s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la diversitat
afectiva i sexual. El col·lectiu LGTBI ha assolit de forma desigual el reconeixement legal dels seus



drets en alguns països del món, sense oblidar que l’orientació sexual i  la  identitat  de gènere
encara és perseguida i castigada a molts estats. En molts d’altres, el col·lectiu viu en una situació
de desprotecció, al no disposar d’un marc legislatiu que garanteixi els seus drets.

Atès que el Pla proposat no inclou, ni en la diagnosi, ni en les propostes d’actuacions, cap acció
emmarcada a protegir els drets del col·lectiu LGTBI. Atès que no es te constància, per part del
Grup Muncipal, de la intenció de desenvolupar cap Pla d’actuació, diferent d’aquest, que inclogui
actuacions envers el col·lectiu LGTBI.

Es proposa:

1. Desenvolupar polítiques actives per assolir  la plena igualtat del col·lectiu LGTBI i  promoure
espais de participació d’aquest en el si del Pla.
2. Promoure actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o transfòbiques.
3. Vetllar perquè els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models
de família.

 Es desestimen les propostes 1, 2 i 3: El desplegament de polítiques locals d’igualtat de
gènere i de polítiques locals de diversitat sexual i de gènere es farà des de la mateixa
unitat  orgànica,  però  a  través d’instruments  de  planificació  diferents:  per  al  2019 està
previst  un primer diagnòstic sobre les realitats de les persones LGTBI+ a la ciutat i  un
primer pla de polítiques de diversitat sexual i  de gènere. Malgrat això, des del CIRD ja
s’estan duent a terme accions per a la prevenció de les LGTBIfòbies i per a la visibilitat de
la diversitat sexual i de gènere.

Al·legació 4

Es proposa afegir en l’Eix 1. Compromís amb la Igualtat de Gènere, les següents actuacions:

1.  Reforçar  la  Comissió d’Igualtat  de Gènere com a espai  per  la  participació ciutadana en la
definició de les polítiques municipals d’igualtat, incloent tots els agents socials, culturals, esportius
i educatius.

 S’estima parcialment la proposta: La Comissió d’igualtat de gènere com a espai intern
d’impuls  de  la  transversalitat  té  sentit  com  espai  directiu/  tècnic  de  caràcter  operatiu.
Paral·lelament, però es crearà un espai estable de participació/ avaluació del Pla d’igualtat
-vegeu la proposta 3 de l’al·legació 1- del que formin part els agents socials,  culturals,
esportius, educatius, etc a partir de la Comissió d’igualtat de gènere del Consell de ciutat i
del Grup de treball vinculat a l’estudi del 2016.

2. La creació, en el marc de la Comissió d’Igualtat de Gènere, d’un grup de treball específic que
impulsi la coordinació amb els ajuntaments de la conurbació.

 Es desestima la proposta: La coordinació amb els Ajuntaments de la conurbació i  del
conjunt  de  la  comarca  es  podria  articular  des  del  Consell  Comarcal  a  través  de  la
coordinació dels equips tècnics i/o polítics.

3. Creació d’una Comissió dels mitjans públics municipals per a la promoció activa de la igualtat
entre homes i dones, la igualtat de tracte i oportunitats, el respecte a la diversitat, la integració de
la perspectiva de gènere i l’ús d’un llenguatge no sexista.

 Es desestima la proposta:  Des del Servei de comunicació ja s’estableixen els criteris
sobre l’ús d’un llenguatge -a tots els nivells- no sexista. Les accions que s’han plantejat



amb comunicació són en la línia d’un augment de la presència de continguts vinculats a la
igualtat de gènere.

4. Consolidació de clàusules socials per garantir la equitat de gènere en la contractació pública.
Vetllar pel compliment de la ‘Guia per la Contractació Pública Responsable’ que ja contempla
criteris socials, ètics i mediambientals.

 Es desestima la proposta: No s’ha generat cap acció vinculada a la guia de contractació
responsable en considerar-se una acció consolidada i assumida pel servei de contractació/
compres.

5.  Incloure  la  perspectiva  de  gènere  com  a  criteri  subvencionable  en  els  projectes  que  es
presentin a subvencions municipals a través de les seves bases.

 Es desestima la proposta: La inclusió d’un criteri vinculat a la perspectiva de gènere en
les bases de les subvencions es va descartar per prioritzar la formació a les entitats i en
preveure-la una mesura poc efectiva.

En referència a les actuacions que ja apareixen al Pla, es proposen les següents modificacions: 

6. Acció 3 (Línia actuació 1.2). Concretar la definició de l’Observatori de la igualtat de Gènere de
Granollers i posar-la en valor com una acció en si mateixa.

 Es desestima la proposta:  L’Observatori de la igualtat de gènere de Granollers es va
crear com a eina en l’anterior Pla. En aquest III Pla el que es fa és definir-ne clarament les
funcions i  incrementar-les fent que sigui una peça clau en l’estratègia de desplegament de
la transversalitat. 

7. Acció 4 (Línia actuació 1.2).  Ampliar les diagnosis i  el  coneixement sobre la desigualtat de
gènere amb la visió dels municipis de la conurbació.

 Es  desestima  la  proposta:  Per  tal  d’ampliar  el  coneixement/  diagnòstic  sobre  les
desigualtats  de  gènere  al  conjunt  de  la  comarca  s’ha  inclòs  en  la  formulació  de
l’Observatori  l’establiment  de  coordinacions  amb l’Observatori  comarcal  amb el  que  ja
s’han concretat accions conjuntes.

8. Acció 5 (Línia actuació 1.2). Afegir al Pla de formació interna anual d’igualtat accions formatives
per conèixer la realitat LGTBI i la diversitat de models familiars.

Es  desestima  la  proposta:  La  formació  sobre  LGTBI+  està  prevista  en  paral·lel  a
desenvolupament de les polítiques locals de diversitat sexual i de gènere -veure les observacions
a l’al·legació 3-.

Al·legació 5

Es proposa afegir en l’Eix 2. Accions contra les violències masclistes, les següents actuacions:

1.  Consolidar  i  concretar  la  Comissió  Tècnica  del  Protocol  d’abordatge  de  les  violències
masclistes a Granollers amb l’assignació de recursos humans i econòmics.



 Es desestima la proposta: La  comissió  tècnica  del  Protocol  local  d’abordatge de les
violències masclistes es concreta en el propi document del protocol i depèn del conjunt
dels agents locals implicats per la qual cosa es fa difícil comprometre’n els recursos. 

2. Promoure el desenvolupament del Protocol d’abordatge de les violències masclistes en locals
privats d’oci nocturn de Granollers.

Es desestima la proposta:  Malgrat  seria  interessant  poder ampliar  l’abast  les estratègies de
prevenció, en els propers anys es prioritza consolidar el projecte del punt G i la prevenció de les
violències sexuals en els espais públics.

3. Promoure l’adhesió i la participació dels locals privats d’oci nocturn a l’esmentat protocol.

Es desestima la proposta: Malgrat seria interessant poder ampliar l’abast de les estratègies de
prevenció, en els propers anys es prioritza consolidar el projecte del punt G i la prevenció de les
violències sexuals en els espais públics.

4. Recollir indicadors de la realitat de la violència masclista al territori a través de l’Observatori de
la Igualtat de Gènere.

 Es desestima la proposta:  Està previst  recollir  i  analitzar les dades disponibles sobre
violències masclistes al territori a través de l’Observatori de la igualtat de gènere però no
s’ha destacat com acció, de la mateixa manera que no s’ha fet en la resta d’àmbits.

En referència a les actuacions que ja apareixen al Pla, es proposen les següents modificacions:
5.  Acció 10 (Línia actuació 2.3).  Ampliar  el  suport  a  la  implementació del  Protocol  contra les
agressions sexistes a grans esdeveniments, més enllà dels espais estrictament festius.

 Es desestima la proposta: El Protocol contra les agressions sexistes en els espais de
festa és una estratègia de treball de les entitats que organitzen i gestionen espais de festa.
L’Ajuntament  es  compromet  a  donar-los  suport  i  a  oferir  atenció  directa  a  través  del
projecte del punt G però caldrà que siguin les mateixes entitats les que acordin els àmbits
d’actuació del protocol.  

Al·legació 6

Es proposa afegir en l’Eix 3. Drets i qualitat de vida, les següents actuacions:

1. Impulsar mesures perquè les dones ocupin llocs de rellevància a les juntes directives de les
entitats esportives.

 Es desestima la proposta: Les accions vinculades a la incorporació de la perspectiva de
gènere al funcionament de les entitats esportives no s’han prioritzat considerant-se més
viables aquelles vinculades a la promoció de l’esport femení. 

2. Fer visible,  a través de campanyes comunicatives,  la visibilització de les dones en tots els
àmbits de l’esport.

 Es desestima la proposta: La proposta 11 de la línia 1.3 preveu incrementar la presència
de continguts sobre igualtat de gènere als principals canals de comunicació municipals. No
es prioritza en aquest pla específicament la comunicació vinculada a l’esport femení.

3. Fomentar la pràctica esportiva compartida entre noies i nois.



 Es  desestima  la  proposta:  Les  accions  vinculades  a  la  promoció  de  les  activitats
compartides entre noies i nois en l’àmbit esportiu no s’han prioritzat considerant-se més
viables aquelles vinculades a la promoció de l’esport femení.

4. Impulsar mesures amb perspectiva de gènere de formació, informació i conciliació de l’activitat
esportiva amb la vida laboral i familiar.

 Es desestima la proposta: En el marc del projecte «Sport for women in Urban Places»
està previst desenvolupar una prova pilot que tindrà una relació directa amb la necessitat
de fer compatibles els temps de cura dels infants amb el temps personal per a la pràctica
esportiva. Però no es considera prioritari incorporar una acció en aquest sentit. 

5. Impulsar i donar suport per la creació de Plans d’Igualtat a les entitats esportives.

 Es desestima la proposta: Les accions vinculades a la incorporació de la perspectiva de
gènere al funcionament de les entitats esportives no s’han prioritzat considerant-se més
viables aquelles vinculades a la promoció de l’esport femení. 

6. Impulsar la transversalitat de la perspectiva de gènere en el disseny urbanístic, així com la
incorporació de processos participatius en el disseny de l’espai urbà i en la definició dels plans
d’usos dels equipaments municipals, places i espais.

 Es desestima la proposta: El Pla inclou dues accions vinculades a la incorporació de la
perspectiva de gènere en el disseny i la planificació urbanística que tenen com a principal
objectiu la formació del personal municipal dels serveis d’obres i urbanisme. La participació
de la  ciutadania,  principalment de les dones,  en la definició dels  espais i  equipaments
públics serà, ben segur, un dels temes clau a treballar.

7. Realitzar avaluacions d’impacte en funció del gènere per qualsevol actuació urbanística.

 S’estima parcialment la proposta: En aquest pla, una de les accions que esmentàvem és
una  auditoria  amb  perspectiva  de  gènere.  Una  vegada  fet  el  procés  de  formació  i
l’acompanyament a l’auditoria es proposa crear un grup de treball per consensuar amb el
servei d’urbanisme una eina d’avaluació en clau de gènere. S’ha inclòs la proposta en la
descripció de l’acció 6 creació de grups de treball de transversalitat de gènere de la línia
1.2. 

En referència a les actuacions que ja apareixen al Pla, es proposen les següents modificacions:

8. Acció 7 (Línia actuació 3.2). Accelerar el procés de coordinació entre els Serveis d’Igualtat i
Salut Pública. Modificar el període d’actuació a 2018-2020.

 Es desestima la proposta: La temporalitat de la coordinació entre els serveis d’igualtat i
salut pública s’ha establert per tot l’àmbit temporal del Pla entenent-la en termes de procés.

Al·legació 7

Es proposa afegir en l’Eix 4, Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, les següents
actuacions:

1. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual.
2. Promoure xerrades amb les AMPA’s i AFA’s i les persones educadores respecte la diversitat
sexual i afectiva i de models de família.

 Es desestimen les propostes 1 i 2: En l’àmbit educatiu, la diversitat sexual i de gènere
s’aborda des del marc de treball de la coeducació, en aquest sentit, malgrat es crei un pla



de polítiques LGTBI+ l’estratègia de treball amb els centres serà només una, vinculada a la
construcció del sistema de desigualtat sexe-gènere.

En referència a les actuacions que ja apareixen al Pla, es proposen les següents modificacions:

3. Acció 8 (Línia d’actuació 4.2). Afegir la incorporació de fons documental i material LGTBI, de
diversitat sexual i afectiva i de models de família.

 Es desestima la proposta: Malgrat bona part de les referències teòriques són comunes
entre les línes de treball de gènere i LGTBI+, sí que hi ha materials específics. Es recull la
proposta per incloure-la  com una acció específica en el  Pla de polítiques de diversitat
sexual i de gènere previst per al 2019 (veure la resposta a l’al·legació 3).

Al·legació 8

Es proposa afegir en l’Eix 6. Reconeixement del lideratge i la participació de les dones, les
següents actuacions:

1. Promoure actuacions que afavoreixin la presència de dones en el personal de comandament de
l’Ajuntament.  Assegurar  nomenaments paritaris  en la  composició  de les  comissions,  consells,
taules i altres òrgans de participació.

 Es desestima la proposta: Les accions vinculades a l’Ajuntament com a organització es
despleguen a través del Pla intern d’igualtat de gènere que està en procés d’avaluació per
a l’elaboració d’un nou pla. Pel que fa  als òrgans de participació formats per entitats o
agents socials no sempre es pot assegurar la paritat tot i que sí que es promou. En aquest
sentit  es  preveu  incorporar  la  perspectiva  de  gènere  al  Reglament  de  participació
ciutadana de la ciutat.

2. Impulsar i donar suport per la creació de Plans d’Igualtat a les entitats de la ciutat.

 Es desestima la  proposta:  La  promoció  de  mesures  per  la  igualtat  de  gènere  a  les
entitats s’ha acordat desenvolupar-la a través de la formació.

En referència a les actuacions que ja apareixen al Pla, es proposen les següents modificacions:

3. Acció 5 (Línia d’actuació 6.2). Incorporar perfils de dones referents que vagin més enllà de la
cultura occidental o local.

 S’estima la proposta: L’acció es va incorporar a proposta de la comissió de treball del
consell de ciutat i proposa la creació de referents locals però aquests poden ser d’orígens
diversos. En aquest sentit s’acorda afegir en la redacció de la descripció de l’acció 5 de la
línia 6.2. «que representin la diversitat de la ciutat»

b)  Al·legacions presentades pel Grup municipal Crida per Granollers – CUP

«Suggeriment 1
Identificar i enumerar els resultats no assolits conseqüència de la no implementació d’accions o de
efectes inesperats de les accions previstes en el II Pla d’igualtat i associar cadascun dels resultats
no assolits satisfactòriament a les causes associades per les quals no ha estat possible assolir els
resultats previstos al



II Pla d’igualtat de gènere per la ciutadania 2012-2015 de l’Ajuntament de Granollers -prorrogat
fins el 2018, i incorporar aquesta anàlisi a l’apartat «Conclusions de l’avaluació de resultats».

 Es desestima la proposta: L’apartat de l’avaluació del II Pla d’igualtat de gènere per la
ciutadania 2012-2015 de l’Ajuntament de Granollers  que consta al document del III Pla és
una  síntesi  -tal  i  com  s’explicita-  del  document   d’Avaluació  en  el  qual  hi  ha  tota  la
informació analitzada.

Suggeriment 2
Definir  i  associar  metes  amb  terminis  d’assoliment  i  períodes  d’avaluació  a  cadascun  dels
objectius del Pla.

 Es desestima la proposta: La temporalització del III Pla s’estableix per les actuacions.
L’avaluació de les actuacions es farà anualment.

Suggeriment 3
Establir indicadors clars i mesurables vinculats a cadascuna de les metes i objectius.

 Es desestima la proposta: Els indicadors globals de les línies d’actuació són una primera
aproximació  en  termes  de resultat  que  caldrà  acabar  de  completar  amb la  informació
disponible a través dels indicadors de les actuacions. En el procés d’elaboració del III Pla
es va acordar a la comissió d’igualtat – equip directiu i  tècnic- definir els indicadors de
procés i resultat i els resultats esperats de les actuacions durant el 2018 a través de la
creació d’un aplicatiu específic tal i com s’explicita a la pàg. 21 del III Pla d’igualtat de
gènere de la ciutadania de Granollers.

Suggeriment 4
Incorporar en el Pla d’Igualtat un procediment i protocol intern que garanteixi la implementació de
la transversalitat de gènere en totes les polítiques municipals.

 Es  desestima  la  proposta:  Les  estratègies  d'implementació  de  la  transversalitat  de
gènere són diverses i cal pensar-les en termes de procés. Durant l’elaboració del III Pla es
va descartar l’aprovació d’una norma interna d’obligat compliment sobre la incorporació de
la perspectiva de gènere en considerar-se poc efectiva i es va optar per una estratègia
vinculada a la formació del personal tècnic i directiu, a la creació d’eines i metodologies
compartides i al treball per projectes.

Suggeriment 5
Dissenyar un nou model de presa de decisions i d’avaluació de polítiques públiques centrat en la
transversalitat de gènere.

 Es  desestima  la  proposta:  Les  estratègies  d'implementació  de  la  transversalitat  de
gènere són diverses i cal pensar-les en termes de procés. En aquest III Pla s’ha optat per
una estratègia vinculada a la  formació del personal  tècnic  i  directiu,  a la generació de
coneixement  sobre  les  desigualtat  de  gènere,  a  la  creació  d’eines  i  metodologies
compartides,  i al treball per projectes.

Suggeriment 6
Implicar tots els serveis i equips tècnics en totes les fases del Pla d’Igualtat (disseny-seguiment-
avaluació) i fer un retorn de resultats periòdic per àrees. Amb aquest objectiu iniciar la revisió del
III Pla partint d’un procés participatiu transversal.



 Es desestima la proposta: L’espai de treball tècnic i directiu és la Comissió d’igualtat de
gènere en la  que hi  ha representats tots els serveis  implicats directament amb el Pla.
Alhora,  durant  l’elaboració  del  Pla  s’han  fer  reunions  bilaterals  amb  personal  tècnic
directament vinculat a actuacions i es preveuen activitats formatives per al personal tècnic i
directiu sobre temes vinculats a la igualtat de gènere.

Suggeriment 7
Treballar amb el teixit social de la ciutat.

Implicar dones i entitats provinents de la societat civil que treballin per la igualtat de gènere en
totes les fases del Pla d’Igualtat (disseny-seguiment-avaluació) i  fer una devolució de resultats
periòdica a les participants. Amb aquest objectiu iniciar la revisió del III Pla partint d’un procés
participatiu transversal.

 S’estima parcialment la proposta:  El  Pla d’igualtat  ha comptat  en la seva elaboració
(diagnòstic i pla d’acció) amb la participació de la Comissió d’igualtat del Consell de ciutat,
el Grup de treball de ciutadania vinculat a l’estudi del 2016 i la Taula d’igualtat de gènere.
Per  tal  d’incrementar  la  participació  en  l’avaluació  del  Pla,  tal  i  com  es  suggereix,
s’establirà  un  espai  estable  de  participació  per  a  l’avaluació  a  partir  dels  espais  ja
esmentats  (la  Comissió  d’igualtat  de gènere del  Consell  de  ciutat  i  el  Grup de  treball
vinculat a l’estudi del 2016). Aquest compromís es farà explícit en un nou apartat del III Pla
en el que es detallarà la metodologia d’avaluació.

Suggeriment 8
Incorporar entre els agents implicats en la prevenció, detecció i abordatge de casos de violència
masclista  en  dones  joves  al  Consell  de  Joventut,  al  Consell  d’Esports  i  al  Consell  Escolar
Municipal.

 Es  desestima  la  proposta:  Al  protocol  d’abordatge  de  les  violències  masclistes  de
Granollers aprovat el 2017 ja hi ha implicats els serveis locals claus que treballen en l’àmbit
de joventut,  que són els  que han de liderar l’acció coordinada de prevenció,  detecció,
atenció i recuperació. 

Suggeriment 9
Analitzar  el  grau d’incorporació de la  perspectiva de gènere en els  projectes i  les actuacions
municipals: en
tots els serveis, la diagnosi de problemes, la proposta de solucions i l’assignació de recursos; i el
grau en què s’ha incorporat la perspectiva de gènere en totes les àrees d’actuació municipal, en
tots els programes i
serveis; i si es treballa sempre amb les dades desagregades per sexes.

 Es desestima la proposta: L’acció 6 de la línia 1.2 del Pla preveu la creació d’un grup de
treball per a crear una eina que permeti avaluar, de manera senzilla, la incorporació de la
perspectiva  de gènere  als  projectes  i  accions  en  la  seva fase de disseny.  En la  línia
d’implicar el conjunt de l’organització en el desplegament de metodologies que permetin
operativitzar la transversalitat de gènere.

Suggeriment 10
Afegir en el III Pla d’Igualtat un apartat específic que tingui per objectiu la incorporació immediata
de la dimensió de gènere en el disseny de totes les polítiques municipals.



 Es  desestima  la  proposta:  Les  estratègies  d'implementació  de  la  transversalitat  de
gènere són diverses i cal pensar-les en termes de procés. En aquest III Pla s’ha optat per
una estratègia vinculada a la  formació del personal  tècnic  i  directiu,  a la generació de
coneixement  sobre  les  desigualtat  de  gènere,  a  la  creació  d’eines  i  metodologies
compartides,  i al treball per projectes.

Suggeriment 11
Incorporar la variable de sexe en totes les estadístiques, enquestes i recollida de dades que es
portin  a  terme  per  l'Ajuntament  de  Granollers,  els  seus  organismes  autònoms,  empreses
municipals i concessions de serveis públics municipals.

 Es desestima la proposta:  La  variable  sexe s’incorpora  en gairebé totes  les  dades i
estadístiques. Per aquells casos en els que s’han detectat dificultats s’ha previst la creació
d’un grup de treball per a l’estandarització de la recollida d’informació tal i com s’explicita a
la descripció de l’acció 6 de la línia 1.2.

Suggeriment 12
Realitzar una avaluació diagnòstica d'impacte de gènere prèvia al disseny dels plans i projectes
de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms, empreses municipals i concessions
de serveis públics municipals.

 Es desestima la proposta: L’acció 6 de la línia 1.2 del Pla preveu la creació d’un grup de
treball per a crear una eina que permeti avaluar, de manera senzilla, la incorporació de la
perspectiva de gènere als projectes i accions en la seva fase de disseny.

Suggeriment 13
Realitzar, seguint la metodologia d'avaluació d'impacte de gènere, els informes de resultats de
cadascuna  de  les  accions  executades  per  l'Ajuntament  de  Granollers,  els  seus  organismes
autònoms, empreses municipals i concessions de serveis públics municipals.

 Es desestima la proposta: L’acció 6 de la línia 1.2 del Pla preveu la creació d’un grup de
treball per a crear una eina que permeti avaluar, de manera senzilla, la incorporació de la
perspectiva de gènere als projectes i accions en la seva fase de disseny.

Suggeriment 14
Incorporar  el  requisit  d'avaluació  d'impacte  de  gènere  en  tots  els  projectes  i  actuacions  que
subvencioni l'Ajuntament, especialment en les àrees de cultura, educació, esports, serveis socials,
participació, urbanisme, cooperació, gent gran i joventut.

 Es desestima la proposta: La inclusió d’un criteri vinculat a la perspectiva de gènere en
les bases de les subvencions es va descartar per prioritzar la formació a les entitats i en
preveure-la una mesura poc efectiva a llarg termini.

Suggeriment 15
Avaluar i publicar l’impacte de l’ordenació urbanística en funció del gènere en el desplegament del
POUM.

 Es  desestima la  proposta:  l’aprovació  del  POUM  de  Granollers  (gener  de  2005)  és
anterior a l’aprovació Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol)
en el qual  es determina l’obligatorietat d’incloure a la memòria social una avaluació de
l’impacte de l’ordenació urbanística en funció del gènere (art.69.5). Malgrat això, es tindrà
en compte l’avaluació de l’impacte de gènere en les futures modificacions del POUM.



Suggeriment 16
Donar  un nou impuls  i  fer  públics  els  estudis  i  estadístiques elaborades per  l'Observatori  de
Gènere de Granollers.

 Es  desestima  la  proposta:  Ja  es  preveu  fer  públics  els  informes  generats  des  de
l’Observatori de la igualtat de gènere de Granollers.

Suggeriment 17
Redactar i fer públic un informe anual d’avaluació de l'execució de la transversalitat.

 Es desestima la proposta: L’acció 2 de la línia 1.1. en l’apartat de la descripció explicita la
realització d’un breu informe anual del nivell de desenvolupament del III Pla

Suggeriment 18
Incorporar en les activitats del III Pla d’Igualtat l’avalució de l’impacte de gènere dels Pressupostos
Generals de l’Ajuntament de Granollers i dels seus ens dependents i incorporar aquest informe en
l’explicació detallada del pressupost anual.

 Es  desestima  la  proposta:  Els  pressupostos  amb  perspectiva  de  gènere  són  una
estratègia vàlida per a la incorporació de la perspectiva de gènere però en aquest III Pla
s’ha optat per una estratègia vinculada a la formació del personal tècnic i directiu, a la
generació  de  coneixement  sobre  les  desigualtat  de  gènere,  a  la  creació  d’eines  i
metodologies  compartides,  i al treball per projectes.

Suggeriment 19
Incentivar que totes les regidories dediquin part del seu pressupost a polítiques d’igualtat i detallar
quines partides de cada regidoria es destinen a igualtat.

 Es  desestima  la  proposta:  Els  pressupostos  amb  perspectiva  de  gènere  són  una
estratègia vàlida per a la incorporació de la perspectiva de gènere però en aquest III Pla
s’ha optat per una estratègia vinculada a la formació del personal tècnic i directiu, a la
generació  de  coneixement  sobre  les  desigualtat  de  gènere,  a  la  creació  d’eines  i
metodologies  compartides,  i al treball per projectes.

Suggeriment 20
Incorporar  en  les  activitats  del  III  Pla  d’Igualtat  l’avaluació  de  l’impacte  de  gènere  de  les
Ordenances Fiscals.

 Es desestima la proposta: L’Anàlisi de les ordenances fiscals no s’ha prioritzat al III Pla
per considerar prioritàries d’altres actuacions

Suggeriment 21
Tenint en compte el principi d’interseccionalitat establir un sistema de tarificació social progressiva
i equitativa per a les taxes i serveis municipals, gestionats directament o a través de concessió,
que estableixi
uns preus públics adaptats als ingressos de les diferents persones i famílies del municipi, que
s’ajusti a la renda individual o familiar, que tingui en compte conceptes de gènere així com d’altres
circumstàncies personals i/o familiars.



 Es desestima la proposta: el Pla d’igualtat de gènere de la ciutadania no es considera
l’instrument a través del qual acordar i establir un sistema de tarificació social.

Suggeriment 22
Condicionar les subvencions a entitats (especialment esportives, culturals i de lleure) a treballar
per  corregir  la  desigualtat  de  gènere  a  través  de  l’avaluació  d’impacte  de  gènere  del  seu
funcionament intern i de la pròpia activitat.

 Es desestima la proposta: La inclusió d’un criteri vinculat a la perspectiva de gènere en
les bases de les subvencions es va descartar per prioritzar la formació a les entitats i en
preveure-la una mesura poc efectiva a llarg termini.

Suggeriment 23
Determinar  quina  és  la  prioritat  i  l’ordre  d’implementació  de  les  accions  i  incorporar  una
calendarització concreta en l’apartat any/període del Pla d’accions.

 S’estima  parcialment  la  proposta:  s’inclourà  un  annex  amb  el  cronograma  de  les
accions, tot i que la major part tenen un període d’execució llarg.

Suggeriment 24
Pressupostar  les  accions  del  Pla  i  determinar  de  quina  regidoria  provindrà  l’assignació
pressupostària.

 Es desestima la proposta: En el procés d’elaboració del Pla es va acordar a la comissió
d’igualtat (equip directiu i tècnic) no assignar els recursos a les accions en el document
d’aprovació del Pla, en alguns casos per la dificultat de càlcul i en d’altres per tractar-se
d’actuacions  encara  per  definir.  Es  va  acordar  fer  una  aproximació  a  l’increment  de
pressupost, però es va decidir a la mateixa comissió no adjuntar-lo al Pla en el procés
d’aprovació.

Suggeriment 25
Incorporar en totes les línies estratègiques, especialment en les línies 3, 4 i 5 criteris d’intervenció
de
caràcter interseccional.

 Es desestima la proposta: La interseccionalitat és difícil d’operativitzar i més en un pla
d’acció que té com a prioritari el treball sobre l’eix de gènere. Malgrat la dificultat, el Pla
inclou explícitament en l’eix 3. Drets i qualitat de vida accions en les que es creuen els
eixos de gènere, orígen i cicle de vida. Cal tenir en compte que és una perspectiva de
treball  que  s’incorpora  en  l’elaboració  del  III  Pla  i  que  caldrà  anar  desplegant
estratègicament per tal que formi part de les metodologies de treball de l’organització. 

Suggeriment 26
Establir  mecanismes  de  paritat  en  els  alts  càrrecs  municipals  del  propi  Ajuntament,  ens
dependents i concessions públiques de serveis municipals.

 Es desestima la proposta: Les accions vinculades a l’Ajuntament com a organització es
despleguen a través del Pla intern d’igualtat de gènere que està en procés d’avaluació per
a l’elaboració d’un nou pla en el qual es tindrà en compte aquest suggeriment.

Suggeriment 27



Amb l’objectiu de sensibilitzar i implicar tot el personal municipal en el Pla d’Igualtat, fer partícep a
Recursos Humans d’una revisió del Pla aprovat.

 Es desestima la proposta: El Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Granollers està en
procés d’avaluació per tal d’elaborar un nou Pla que comptarà amb el conjunt de la plantilla
municipal i les seves representacions sindicals.  

Suggeriment 28
Elaborar i publicar de forma periòdica, i al final de l’execució de cada acció programada, una fitxa
d’implementació que reculli totes les dades que hi facin referència.

 Es desestima la proposta: Tal i com s’explicita a la pàg. 21 del III Pla d’igualtat de gènere
de la ciutadania de Granollers es preveu -com a mesura d’avaluació continuada- la creació
d’un aplicatiu específic en el que s’incorporaran els indicadors de resultat i procés i els
resultats esperats per a cada una de les actuacions plantejades. Alhora, L’acció 2 de la
línia 1.1. en l’apartat de la descripció explicita la realització d’un breu informe anual del
nivell de desenvolupament del III Pla.

Suggeriment 29
Revisar el Pla aprovat i incorporar indicadors de seguiment de qualitat per a cadascuna de les
accions programades.

 Es desestima la proposta: Tal i com s’explicita a la pàg. 21 del III Pla d’igualtat de gènere
de la ciutadania de Granollers es preveu -com a mesura d’avaluació continuada- la creació
d’un aplicatiu específic en el que s’incorporaran els indicadors de resultat i procés i els
resultats esperats per a cada una de les actuacions plantejades.

Suggeriment 30
Incorporar  en  la  Comissió  d’Igualtat  de  gènere  als  grups  municipals,  a  col·lectius  feministes
autogestionats
i a entitats que puguin col·laborar en el desplegament del Pla.

 S’estima parcialment la proposta: La Comissió d’igualtat de gènere com a espai intern
d’impuls  de  la  transversalitat  té  sentit  com  espai  directiu/  tècnic  de  caràcter  operatiu.
Paral·lelament, però es crearà un espai estable de participació/ avaluació del Pla d’igualtat
del que formin part  els agents socials,  culturals,  esportius, educatius, etc a partir  de la
Comissió d’igualtat de gènere del Consell de ciutat i del Grup de treball vinculat a l’estudi
del 2016. Aquest compromís es farà explícit en un nou apartat del III  Pla en el que es
detallarà la metodologia d’avaluació.

Suggeriment 31
Incorporar en el Pla d’Igualtat accions en favor de la deconstrucció del gènere i de promoció de la
igualtat  de  drets  i  oportunitats  de  lesbianes,  gais,  transsexuals/transgènere,  bisexuals  i
intersexuals (LGTBI).

Incorporar terminis per a l’aprovació i  inclusió en el Pla d’Igualtat d’un apartat específic sobre
polítiques LGTBI.

 Es desestima la proposta: El desplegament de polítiques locals d’igualtat de gènere i de
polítiques locals de diversitat sexual i de gènere es farà des de la mateixa unitat orgànica,
però a través d’instruments de planificació diferents: per al 2019 està previst un primer
diagnòstic  sobre  les  realitats  de  les  persones  LGTBI+  a  la  ciutat  i  un  primer  pla  de
polítiques de diversitat sexual i de gènere. Malgrat això, des del CIRD ja s’estan duent a



terme accions per a la prevenció de les LGTBIfòbies i per a la visibilitat de la diversitat
sexual i de gènere.»

Fonaments de dret

- D'acord amb l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abirl reguladora de les bases del rèigm local i
l'artilce 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim local de Catalunya, que estableixen les competències del Ple.

- L'article 64, 65 y 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels Ens Locals, en relació a l'article 49 de la Llei 7/85, de2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu2/2003, de 28 d'abril, estableix el
règim aplicable al procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les ordenances locals.

- L’Article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, sobre la competència per l’adopció de l’acord.

- La Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, adreçada a
l'obtenció de la igualtat efectiva entre dones i homes amb l’eliminació de totadiscriminació per raó
de sexe, en particular les que afecten a les dones.

- La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

- L'article 6 de la Llei 17/2015 del 21 d’abril, d’igualtat efectiva de dones i homes estableix els ens
locals  a  Catalunya  en  quan  a  «dissenyar  i  aplicar  de  polítiques  destinades  a  eradicar  les
desigualtat i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció».

Es proposa al Ple de la corporació

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per:

a) Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acció Granollers – registre d’entrada
2018029951, de 27 de juliol de 2018

b) Grup Municipal Crida per Granollers- Candid. Unitat Popular – registre d’entrada 2018032729,
de 2 de setembre de 2018

en el sentit dels informes signats per la tècnica d’igualtat municipal incorporats a l ’expedient i en
aquest sentit modificar-ne els documents que formen part del III Pla d’Igualtat de Gènere de la
ciutadania de Granollers  annex al  present  acord,  basant-se en els  motius detallats  en la  part
expositiva.

SEGON.-  Donar per contestades les al·legacions en el sentit  dels informes signats per l’agent
d’igualtat municipal incorporats a l’expedient, d’acord amb els informes adduïts i donar per aprovat
definitivament el III Pla d’Igualtat de Gènere de la ciutadania de Granollers.

TERCER.- Notificar aquest acord als interessats.



Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació la regidora del Pla d’Igualtat, María del Mar Sánchez,
té la paraula, endavant:

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde, Bona nit a tothom

En el Ple municipal del dia 26 de juny de 2018 es va aprovar inicialment el III Pla d’igualtat de
gènere de la ciutadania de l’Ajuntament de Granollers, 2018-2022. 
Durant 30 dies hàbils,  el Pla ha estat en exposició pública perquè qualsevol persona o entitat
pogués presentar les al·legacions que consideressin oportunes. Aquest termini ha transcorregut
del 19 de juliol al 3 de setembre de 2018. 

En aquest termini han presentat al·legacions 2 grups municipals:  
El Grup municipal d’Esquerra Republicana va presentar al·legacions  el 27 de juliol de 2018, en les
quals hi ha 8 al·legacions que inclouen 40 propostes. I el Grup municipal Crida per Granollers-
CUP, que va presentar al·legacions el 2 de setembre  i en les quals es fan 31 suggeriments. 
Entre  les  al·legacions  presentades  pels  dos  grups  municipals  es  presenten  un  total  de  71
propostes de modificació del  III  Pla  d’igualtat  de gènere que,  un cop estudiades,  es proposa
resoldre en el sentit que s’explicita als informes tècnics que consten a l’expedient. 

Tenint  en  compte  que  una  part  important  de  les  propostes  són  coincidents  i  que  es  poden
consultar a l’expedient les respostes literals per a cada una de les propostes i suggeriments, en
aquesta intervenció faré un repàs global dels temes exposats a les al·legacions i del sentit de la
resposta donada.

Una part important de les al·legacions fetes fan referència a qüestions vinculades a la metodologia
d’elaboració del Pla o bé de la seva avaluació i seguiment. 

Pel que fa a l’avaluació i seguiment, tant a les al·legacions de la CUP com les d’ERC es demana
ampliar la Comissió d’igualtat de gènere als agents socials de la ciutat i a la ciutadania organitzada
per tal d’incrementar la participació, en relació a aquestes propostes.

Nosaltres  considerem  la  Comissió  d’igualtat  de  gènere  com  un  espai  intern  d’impuls  de  la
transversalitat i aquesta comissió té sentit com espai directiu/ tècnic de caràcter operatiu i, per
tant, es desestima modificar-ne la composició. Però sí, que estimem ,parcialment, la proposta en
el sentit de crear, en paral·lel, un espai estable de participació i avaluació del Pla d’igualtat del qual
formin part els agents socials, culturals, esportius, educatius, etc constituït a partir de la Comissió
d’igualtat de gènere del Consell de ciutat i del Grup de treball vinculat a l’estudi que vam fer el
2016.

Pel que fa a les al·legacions de la CUP relacionades amb la definició dels indicadors d’avaluació,
es desestimen,  explicitant  que els  indicadors globals  de les línies d’actuació són una primera
aproximació en termes de resultat que caldrà acabar de completar amb la informació disponible a
través dels indicadors de les actuacions. 

En el procés d’elaboració del III Pla, es va acordar a la Comissió d’igualtat  definir els indicadors
de procés i  els resultats esperats de les actuacions durant el 2018, a través de la creació d’un
aplicatiu específic tal i com s’explicita a la pàgina 21 del III Pla d’igualtat de gènere.

En la mateixa línia, el  grup d’ERC demana que «S’afegeixi una secció en la que es detalli  la
metodologia de l’avaluació del Pla, que prioritàriament hauria de ser participada»; proposta que
s’estima i a partir de la qual s’incorpora un nou apartat al III Pla d’igualtat sobre l’avaluació i el
seguiment i, en el que es fa explícit, el compromís de crear el Grup de treball d’igualtat de gènere
format per agents socials i ciutadania anteriorment esmentat.

Un altre dels aspectes sobre el que, tant la CUP com ERC fan propostes, és la calendarització de
les accions. Tot i que el període d’execució de les actuacions consta al quadre d’accions del Pla,



s’estimen  tant  la  proposta  1  de  l’al·legació  2  d’ERC,  com  el  suggeriment  23  de  la  CUP,  i
s’incorpora al III Pla d’igualtat un cronograma global de les accions. 

Finalment, en el terreny metodològic, hi ha propostes, tant de la CUP com d’ERC referides a la
necessitat de pressupostar les accions plantejades, que s’han desestimat en ambdós casos. 

En el procés d’elaboració del Pla es va acordar a la comissió d’igualtat  no assignar els recursos a
les accions en el document d’aprovació del Pla, en alguns casos per la dificultat de càlcul i en
d’altres per tractar-se d’actuacions encara per definir. 

Un altre dels temes clau, més enllà de la metodologia, és l’estratègia d’impuls de la transversalitat
de gènere. En aquest cas es la CUP qui presenta mes propostes.

Es desestimen les propostes entenent que les estratègies d'implementació de la transversalitat de
gènere són diverses i cal pensar-les en termes de procés. 

En  aquest  III  Pla  s’ha  optat  per  una  estratègia  d’impuls  de  la  transversalitat  vinculada  a  la
consolidació de la comissió d’igualtat com espai de treball,  a la formació del personal tècnic i
directiu, a la generació de coneixement sobre les desigualtats de gènere, a la creació d’eines i
metodologies  compartides i al treball per projectes.

La interseccionalitat i la seva incorporació al conjunt dels projectes de l’Ajuntament és un altre dels
aspectes sobre els que tant la ERC com la CUP han formulat propostes que s’han desestimat
tenint en compte la incipient incorporació d’aquesta perspectiva de treball. 

La interseccionalitat és difícil d’operativitzar i més en un pla d’acció que té com a prioritari el treball
sobre l’eix de gènere. Malgrat la dificultat, el Pla inclou explícitament en l’eix 3, Drets i qualitat de
vida,  accions en les que es creuen els eixos de gènere, origen i cicle de vida. Cal tenir en
compte, com, he dit abans, que és una perspectiva de treball que s’incorpora en l’elaboració del III
Pla i que caldrà anar desplegant estratègicament per tal que formi part de les metodologies del
treball de l’organització. 

Tant en les al·legacions d’ERC com de la CUP es fan diverses propostes i suggeriments en el
sentit d’incorporar el desplegament de les polítiques LGTBI, les polítiques de diversitat sexual i de
gènere al III Pla d’igualtat.

Com he explicat en diverses ocasions, el desplegament de polítiques locals d’igualtat de gènere i
de polítiques locals de diversitat sexual i de gènere es faran des de la mateixa unitat orgànica,
però a través d’instruments de planificació diferents: per al 2019 està previst un primer diagnòstic
sobre les realitats de les persones LGTBI a la ciutat i un primer Pla de polítiques de diversitat
sexual i de gènere. Malgrat això, des del CIRD ja s’estan duent a terme accions per a la prevenció
de les LGTBIfòbies i per a la visibilitat de la diversitat sexual i de gènere.
Així  doncs,  desestimem aquestes  propostes  i  suggeriments  però  es  recullen  per  tenir-les  en
compte en el moment d’elaborar el primer Pla de polítiques de diversitat sexual i de gènere de la
ciutat de Granollers.

També s’han fet propostes, per part dels 2 grups polítics, d’Esquerra i la CUP,  vinculades a la
incorporació de la perspectiva de gènere en el funcionament de l’Ajuntament com a organització. 
Les polítiques locals d’igualtat, actualment tenen 2 instruments bàsics de planificació per al seu
desplegament: els plans d’igualtat de ciutadania, que estructuren l’acció destinada a la ciutadania i
els plans d’igualtat interns que dibuixen l’estratègia interna de l’Ajuntament com a organització per
assolir una major igualtat entre homes i dones.

Per tant, les propostes i suggeriments es desestimen per aquest Pla  per no ser pertinents en el
marc de treball  del  Pla d’igualtat de ciutadania,  però es tindran en compte en l’elaboració del
proper Pla d’igualtat intern que, actualment,  es troba en fase d’avaluació per a iniciar l’elaboració
d’un nou Pla durant el 2019.



També, hi ha algunes de les propostes presentades que es desestimen, pel fet de tractar-se de
propostes vinculades directament a d’altres instruments de planificació i entenent que és en els
espais de debat i aprovació propis d’aquests altres instruments en els que cal fer-les.

Aquest és el cas, per exemple, del  Suggeriment 21 de la CUP en el que es demana «establir un
sistema de tarificació social progressiva i equitativa per a les taxes i serveis municipals». 

Aquesta proposta  es  desestima entenent  que l’espai  adient  per  a prendre  decisions  sobre  la
tarificació social és en el debat dels pressupostos i ordenances.

En darrer lloc, sobretot en el cas de les al·legacions d’Esquerra, hi ha propostes sobre accions
concretes a modificar o a incorporar en els diversos eixos.  Tenint en compte que les respostes es
poden  consultar  a  l’expedient,  només  faré  un  breu  repàs  dels  motius  general  pels  quals  es
desestimen:
En primer lloc, part de les accions que es proposen són accions ja iniciades en l’anterior Pla i que
només cal consolidar o donar-los continuïtat. Es tracta d’accions que ja no s’han inclòs en el Pla
per considerar-se ja incorporades a la dinàmica ordinària de l’Ajuntament.

Aquest és el cas, per exemple, de la proposta d’Esquerra sobre «el compliment de la Guia per la
contractació pública responsable» que no s’ha inclòs al Pla considerant-la una acció consolidada i
ja assumida pel servei de contractació.

En segon lloc, entre les accions proposades n’hi ha que són molt necessàries però que no s’han
prioritzat en considerar-les dins del marc de competència d’altres administracions. 

Per exemple, Esquerra proposa «Promoure Plans d’igualtat a les empreses». Els Plans d’igualtat
a les empreses són una eina molt interessant però el seu impuls és competència de la Generalitat
de Catalunya, per la qual cosa no es prioritza com actuació.

En tercer lloc, hi ha algunes de les accions proposades que es podran dur a terme més endavant,
però que pensem que ara no és el  moment,  entenent  que el  desplegament  de les polítiques
d’igualtat és un procés a llarg i mitjà termini.

Per exemple, Esquerra proposa «promoure l’aprovació d’un Pla local sobre l’ús del temps» però
els plans/pactes locals requereixen d’un procés previ  de treball  en relació a les polítiques del
temps.  En  aquest  sentit,  el  III  Pla  d'igualtat  inclou  polítiques  del  temps  a  la  línia  5.2  i  5.3,
vinculades  a  l’educació  360º  i  a  la  mobilitat,   que  és  el  principal  terreny  en  el  que  s’han
desenvolupat les polítiques del temps a les ciutats europees.

En quart lloc, tenint en compte que els recursos són limitats, hi ha accions de les proposades que
no s’han prioritzat per considerar d’altres actuacions més viables en el mateix àmbit d’actuació. 

Per  exemple,  es  proposa  «Promoure  el  desenvolupament  del  Protocol  d’abordatge  de  les
violències  masclistes  en  locals  privats  d’oci  nocturn  de  Granollers».  Malgrat  seria  interessant
poder ampliar l’abast de les estratègies de prevenció, en els propers anys es prioritza consolidar el
projecte del punt G i la prevenció de les violències sexuals en els espais públics.

I  en  cinquè lloc,  hi  ha  accions de les  proposades que es  desestimen tot  i  valorar-se com a
interessants,  perquè  el  Pla  ja  inclou  accions  que  persegueixen  el  mateix  objectiu  que  les
actuacions proposades, però que nosaltres les veiem de diferent manera.

Per exemple, tant la CUP com Esquerra, proposen la inclusió d’un criteri vinculat a la perspectiva
de gènere en les bases de les subvencions de les entitats, però aquesta és una actuació que
nosaltres vam descartar durant l’elaboració del Pla per prioritzar la formació a les entitats i, en
preveure-la, una mesura poc efectiva de cara a generar canvis reals en el funcionament de les
entitats, i apostem més per tot el tema de la formació.



Finalment, faré un repàs dels canvis que s’han introduït al III Pla d’igualtat de gènere i que avui 
quedarà aprovat, presentades pels dos grups:
En primer lloc, en relació a les propostes d’Esquerra i la CUP vinculades a l’avaluació i la 
participació, s’incorpora un nou apartat en el que es detalla la metodologia d’avaluació i seguiment
del III Pla, i en el que s’explica: el compromís de crear un Grup de treball de ciutadania format per 
la Comissió d’igualtat de gènere del Consell de ciutat i el Grup motor del projecte de recerca del 
2016 sobre la realitat dels homes i les dones a la ciutat, que tindrà com a principal funció 
l’avaluació continuada del III Pla.

En segon lloc, en correspondència a les propostes d’Esquerra i la CUP sobre la calendarització, 
s’incorpora un cronograma del conjunt de les accions a l’annex 6.

En tercer lloc, en relació a la proposta d’Esquerra «de realitzar avaluacions d’impacte en funció del
gènere per  qualsevol actuació urbanística» s’inclou en la descripció de l’acció 6, creació de grups
de treball de transversalitat de gènere l’elaboració d’una  eina per a l’avaluació de la incorporació
de la perspectiva de gènere als projectes de l’àmbit d’urbanisme.

I en quart lloc, en correspondència a la proposta d’Esquerra de modificació de l’acció 5 de la línia
6.2 sobre la creació d’una genealogia local de dones referents en el sentit «d’incorporar perfils de
dones referents que vagin més enllà de la cultura occidental  o local» s’inclou en l’actuació el
redactat següent, el que diu:  «que representin la diversitat de la ciutat»

I per acabar, vistes les al·legacions i les respostes, vull recordar, com deia a la meva intervenció a
la presentació del Pla per a la seva aprovació inicial: 
Que una de les principals característiques d’aquest III Pla és que s’ha fet amb la complicitat del
conjunt de l’organització municipal i la participació de la ciutadania, en un procés en el que s’ha
intentant aterrar al màxim les accions. 

Es  tracta  d’un Pla  de polítiques d’igualtat  que dóna resposta  a  les  necessitats  de Granollers
posant de relleu les oportunitats que genera la pròpia ciutat. 

Un pla fet a mida, que encaixa amb la realitat social i institucional de la ciutat. 

Això pot donar-li l’aparença de ser un Pla poc ambiciós, però es tracta d’un Pla fet des del criteri
de realisme amb vocació de ser una eina de treball  útil  i  efectiva per al  desplegament de les
polítiques d’igualtat de gènere a Granollers els propers anys.

Alcalde: Obrim un torn d'intervencions. Aquí sí que hi ha demanades intervencions. Per part del
Partit Popular, no. Per part de la CUP, endavant: 

Senyora Oliver: Bé, bon vespre a tothom. 

Se'm fa, certament estrany, fer aquest Ple, pels esdeveniments, per les persones que hi són, pels
que han marxat i pels que no hi són aquí; ja el trobo a faltar, realment, i des d'aquí li dono tot el
suport, que sap que el té i, sobretot, pel seu fill que sobreviu, que lluita i que se'n sortirà. Per tant,
pels que hi són i pels qui no hi són, aquest Ple.

Bé, doncs, dit això, i  tenint en compte que no és un Ple normal, intentarem cercar la màxima
normalitat possible, ens aterrem en aquestes al·legacions del tercer Pla d'igualtat, i bé, començo.
Ja ho vam dir en el seu dia, si fem memòria, d'alguna manera els titulars que la CUP va posar
damunt de la taula, quan parlàvem d'aquell Pla d'igualtat, era que dèiem que era un Pla insuficient,
que dèiem que no hi havia cap mesura especialment transformadora i, que en tot cas, era un Ple,
ai, era un Pla  molt millorable. 



Amb tot, els Plans d'igualtat, i això ja vam mantenir en el seu dia en el discurs que jo vaig fer,
doncs, són necessaris en un consistori perquè estableix les bases per treballar temes que, per
nosaltres, són cabdals, com és el tema, igualtat entre homes i dones. Per tant, en aquest sentit la
CUP va presentar, com ja ho va anunciar en aquell dia, un total de 31 al·legacions o suggeriments,
propostes de millora, en definitiva que, justament, amb les d'Esquerra sumen 71, que no són poc; i
haver tingut la voluntat política per integrar-les, podrien haver vestit, diríem, i és el nostre criteri, el
millor Pla possible. 

Les  nostres  propostes  anaven  encaminades  a  pal·liar  tres  mancances  substancials:  una
mancança pressupostària, una mancança metodològica i una mancança participativa. 

En quant a la mancança pressupostària, enteníem que un Pla, i em sembla una mica com bastant
redundant, haver-ho de recordar, però, un Pla que no estima una partida pressupostària, se'ns fa
difícil preveure la seva viabilitat. 

En qualsevol cas, com a mancança  metodològica, demanaven major concreció en la metodologia,
per això, com ha comentat la regidora, algunes de les nostres al·legacions anava encaminada
justament amb adonar de major rigor procedimental i, sobretot, buscar una calendarització més
concreta, i sobretot, estibant els tempos i recursos a destinar, per tant, diners, temps, calendari i
recursos; que les coses quedin clares i el més concretes possibles. 

I  sobretot,  també enteníem,  i  això  hi  vam fer  èmfasi,  en  una mancança participativa,  perquè
denotàvem una greu mancança,  precisament,  en la  implicació  d'agents i  de  col·lectius també
feministes granollerins, però, no només en la seva fase de disseny, sinó, sobretot, en la fase de
disseny, d'execució i de seguiment d'aquest Pla.

 I de propostes n'hi ha a d'altres llocs, per tant, és qüestió d'observar, mirar i visualitzar quines són
les comissions de seguiment de Plans d'igualtat que arreu estan funcionant i que ho estan fent,
precisament,  una  mica  completant  aquesta  proposta  que  diu  la  CUP,  que  són  comissions
semestrals, per exemple, amb totes les fases del seguiment dels plans i, a més a més, que estan
representades des de partits polítics, col·lectius feministes, associació de veïns, etcètera, etcètera,
etcètera. Per tant, esdevenir-ho una realitat no era tan complicat. 

Hem llegit detingudament les respostes a les al·legacions presentades i, sincerament, i no sé si
els companys d'Esquerra, pensaran el mateix que nosaltres; però tinc la sensació que se'ns han
ventilat massa ràpid, eh. 
Que respostes sovint,  la resposta sovint  que se'ns han donat  han estat  pro-respostes, doncs,
moltes  d'elles  "copy-page".La  sensació  és  que  s'han  fet  massa  ràpid,  que  moltes  d'elles  no
concordaven amb la proposta inicial i, sobretot, i el que més em preocupa, el més preocupant, és
la escassa, diria, per no dir nul·la, l'escassa voluntat política d'integrar d'aquestes 71 propostes;
que jo crec que amb molt bona voluntat i amb molt de rigor i concreció política hem esmerçat
esforços, tant  l'Esquerra com la CUP; doncs aquestes 71 propostes han quedat  rebutjades la
infinita majoria.

I  si  us sembla,  perquè em sembla pertinent,  comentaré alguna de les respostes, en base als
suggeriments que nosaltres havíem fet, no en base als 31, òbviament, perquè no cal, però, sí
algunes que em semblen importants. 

El primer suggeriment que nosaltres dèiem era, que justament, el Pla 'igualtat comença amb una
cosa que nosaltres vam valorar molt  positivament, i era com una identificació i   numeració de
resultats no assolits, i per tant, dèiem que caldria associar cadascun dels resultats no assolits
satisfactòriament a les causes que, efectivament, han fet que això no hagi pogut estar assolit.

Se'ns desestima aquesta proposta i se'ns diu que, efectivament, a l'avaluació del Pla d'igualtat és,
i és com s'especifica, és una síntesi. I, llavors el que jo li pregunto, senyora Maria del Mar, és, i
com és que l'avaluació completa i exhaustiva del segon Pla d'igualtat no se'ns ha annexat en
aquest tercer Pla d'igualtat. En tot cas, voldríem saber si hi és i, si hi és, hi tenim accés. 



El segon suggeriment. Parlàvem de definir i associar metes amb terminis d'assoliment. Una cosa
que, des del meu punt de vista i sobretot després reblegarà, segurament, el company sociòleg, és
com de manual bàsic. També se'ns desestima la proposta, i el que em fa gràcia llegir, és que
addueix el següent motiu: que és la temporalització del III Pla s'estableix per les actuacions del
mateix  Pla.  Clar  tu  vas al  Pla i  trobo que és  una presa de pèl,  perquè en qualsevol  cas,  la
temporalització,  ara  s'ha  concretat  una  mica,  però,  la  temporalització,  la  concreció  del  Pla
d'igualtat parteix del 2018 al 2022. ¿Quan es faran les coses? doncs, no  ho sé. Haurem de fer en
aquest ajuntament laic, probablement, un acte de fe. 

Després també demanàvem establir indicadors clars i mesurables. També s'explícita a la pàgina
21, explicita, exactament, des del mateix punt de vista, des del 2018 al 2022; per tant, ¿quan es
farà? sorpresa, sembla ser que des de la fiscalització que ens pertocaria fer i des del seguiment
que ens pertocaria fer com a oposició, ens haurem d'esperar fins al 2022, sembla ser, per poder
començar a parlar de quins són els resultats i el seguiment del Pla d'igualtat. 

Parlàvem d'un suggeriment quatre, insisteixo que no els faré tots, eh. Incorporar un procediment i
protocol intern que garanteixi la implementació de la transversalitat  de gènere; per nosaltres això
era cabdal, imprescindible en termes de Pla d'igualtat. Se'ns addueix, entre altres coses, que s'ha
descartat per considerar-se una mesura poc efectiva; home, digui'm una altra cosa, digui’m que hi
ha poca voluntat política, però poc efectiva en termes d'efectivitat, home, la veritat és que és molt
poc consistent. Jo entenc, entengui, espero, i de fet, em sembla i així em deu constar, que el PSC
tenen unes directrius polítiques molt clares, no només a nivell procedimental sinó també a nivell
protocol·lari i nivell ideològiques, per tant, si estem parlant, no d'un primer, ni un segon sinó d'un
tercer Pla d'igualtat, entenc, que efectivament, ha de ser un Pla molt més rigorós i molt més valent
i, per tant, possibilitar un protocol intern perquè garanteixi la transversalitat de gènere en un I Pla
d'igualtat, em sembla que no era una cosa massa agosarada com per dir que parlàvem de poca
efectivitat. 

En fi, seguim. Passem al suggeriment 10, per exemple, afegiu al Pla d'igualtat un apartat específic
que tingui per objectiu la incorporació immediata de la dimensió de gènere. Molt bé, se'ns parla de
la formació. Jo crec que el company d'Esquerra també parlarà del concepte de la formació, de la
formació,  de la  formació.  Molt  bé,  em sembla molt  important  i  reitero el  que he dit  abans,  la
formació és imprescindible i en això estem absolutament d'acord; però, la formació ja l'hem feta,
en un primer Pla d'igualtat i la formació l'hem fet en un segon Pla d'igualtat. Per tant, en un tercer
Pla d'igualtat hi ha d'haver, sobretot, no només formació sinó, sobretot, acció política concreta. Per
tant, en aquest sentit entenc que és un Pla molt poc ambiciós. 

Què més.

Avaluar el suggeriment 15. Diu: avaluar i publicar l'impacte de l'ordenació urbanística en funció del
gènere, desplegament del POUM. Perfecte, això per mi també era una cosa que es tenia molt en
compte.  Encara que efectivament  com diu aquí  la  justificació que el  POUM va ser anterior  a
l'obligatorietat de fer aquesta publicació de l'impacte de gènere, encara que no sigui obligatori, per
què no assumir-ho si realment hi ha voluntat política, és a dir, se'ns diu que es tindrà en compte
l'evolució l'impacte de gènere en  les futures modificacions del POUM. Molt bé, i si es tindrà en
compte per què es desestima aquesta proposta. 
  
Següent.  Suggeriment  16.  Diu:  donar  un  nou  impuls  i  fer  públics  els  estudis  i  estadístiques
elaborades per l'observatori de gènere de Granollers. Hem dit, donar un nou impuls i fer públics
els estudis. Resposta: desestimada, òbviament. Diu: ja es preveu fer públics els informes generats
de l'observatori  de la igualtat de gènere de Granollers. Hem de fer, com dic un acte de fe. ¿Quan?
No ho sé. En qualsevol cas, sí que m'hi he dedicat a anar a la pàgina web de l'observatori de
gènere de Granollers i resulta que és una web fantasma, perquè no es penja res, ni es publica res
des de l'octubre del 2010. 

Té raó, l'octubre parlarem de Pressupostos i a l'octubre parlarem de les propostes de tarificació
social, i a l'octubre parlarem de les ordenances fiscals, i segurament allà, ens tornarem a trobar



allò que l'any passat ja havíem comentat, per una banda estem aprovant un Pla d'igualtat que
maquilla i no transforma i, per un altre, ens tornarem a trobar aprovant unes ordenances fiscals i
uns pressupostos imminentment androcèntrics, però, no tocaré aquí la qüestió sinó que a l'octubre
en tornarem a parlar. 

Determinar  quina  és  la  prioritat  i  l'ordre  d'implementació  de  les  accions,  incorporar  una
calendarització concreta; home, concreta, concreta jo no sé aquí què dirà el company Pau, però,
concreta, concreta, el cronograma de les actuacions que ens han passat jo diria que no ho és
massa, perquè, de tot el reguitzell d'accions que aquí se'ns presenten, que són un munt, totes o
gairebé  totes  elles,  tenen  un  període  d'implementació  del  2018  al  2022,  ¿d'acord?  Per  tant,
seguim amb aquest acte de fe. 

En fi, i ja per acabar, perquè podria detallar algunes més, però, trobo que potser no caldrà. 

Bé, i això que he comentat, incorporar a la Comissió d'igualtat de gènere els grups municipals i a
col·lectius feministes autogestionats i entitats que puguin col·laborar en el desplegament del Pla.
Home, jo recordo, jo recordo i, permeti'm que faci una anècdota  així personal, senyora María; del
Mar, jo recordo una cosa que vostè va comentar en el Ple anterior, quan parlava dels col·lectius
feministes, perquè ja en van fer èmfasi  de la necessitat de què col·lectius feministes, i entitats i
organitzacions locals de Granollers participin i facin seu el Pla, que vostè va reblar una frase  del
tipus, -com era- diu: és que els col·lectius feministes no vénen a l'Ajuntament, i clar, jo crec que
aquí està el primer error, és a dir, els col·lectius feministes no han de venir pas a l'Ajuntament;
l'Ajuntament  és  la  institució  i  l'Ajuntament  el  que  ha  de  fer,  d'alguna  manera,  si  no  vol
desentendre's de  la realitat  que li  toca viure,  és anar,  buscar,  cercar i  trucar les portes dels
col·lectius i de les forces vives d'aquesta ciutat; per tant, és l'Ajuntament i, per això, nosaltres hem
emfatitzat la idea de fer una Comissió de seguiment del Pla local d'igualtat, que estigui impregnat,
no només de tècnic i tècniques, que és necessari, sinó, que a més a més, estigui per associacions
de veïns, proaccions feministes, sectors empresarials, entitats de serveis socials, de joventut, de
gent gran, etcètera, etcètera, etcètera, però, no han de venir, nosaltres hi hem d'anar. 

Per tant, i en definitiva i ja vaig acabant, d'un total de 31 suggeriments de millora del Pla d'igualtat,
29, per tant, la immensa majoria han estat rebutjats amb arguments, que des del meu punt de
vista, són dubtosos i poc irrefutables; i dos suggeriments han estat acceptats i parcialment. 
I amb això què vull dir:
Que ens dol, i molt, aquest menysteniment polític. 

Ens dol, i molt, que aquesta manca de voluntat i de rigor repercuteixi, per què no dir-ho, en la
meitat de la població granollerina. 

Ens dol,  i  molt,  no haver pogut  votar  afirmativament  un Pla d'igualtat  que,  si  bé,  considerem
imprescindible, està carregat de bonisme, de bones intencions, però, buit de concreció, buit de
voluntat transformadora i de manca d'acció política realista. 

Saben, i  saben perquè ens coneixen,  perquè portem tres anys caminant  juntes,  que des dels
consistori seguirem treballant i exigint al Govern d'aquesta, ciutat polítiques feministes i no ens en
cansarem. 

I en tornarem a parlar el proper Ple quan parlem, efectivament, d'ordenances i de pressupostos; i
tindran una nova oportunitat per convèncer-nos que, efectivament, a Granollers hi ha una aposta
real per la igualtat efectiva entre homes i dones en clau, també, pressupostària.

I mentrestant seguirem dient: que els Plans d'igualtat faciliten però no determinen, que ajuden
però no transformen,  perquè  la  veritable  transformació  arrenca  des  de  baix  i  això  ho sabem
nosaltres, i arrenca des de l'organització, i arrenca des del camp de batalla, i en això la CUP, ho
sabem, ho diem, i ho practiquem, i esmerçarem tots els nostres esforços. Gràcies.



 Alcalde: Moltes gràcies senyora Oliver. Per part de Ciutadans no hi ha intervenció, ¿No? Per tant
d'Esquerra Republicana. Té la paraula el senyor Llobet, en el seu debut. Endavant:

Senyor  Llobet:  Sí,  bon vespre,  evidentment,  començar  en aquest  Ple  estrany,  com dèieu,  no
ordinari. Em sumo a les paraules de la Maria. 
M'emprenya una mica que el primer, la meva primera intervenció amb la il·lusió que et pot fer
preparada  i  amb  un  tema  que  et  fa  certa  gràcia,  doncs  sí,  evidentment,  en  aquestes
circumstàncies, un record i esperances per als que es queden. 
Jo, evidentment, vaig tenir  la sort de conèixer l'altre dia a l'Eduard en l'últim Ple, ens vam conèixer
aquí; doncs, tota l'abraçada per ell. 

La Maria, per al·lusions, no sé si tinc més temps. Tres o quatre vegades que m'ha fet al·lusions. 

Alcalde: No, en teoria, la senyora Oliver tenia cinc minuts menys dels que ha utilitzat, però, estic
administrant el temps amb prudència, per tant, com és un Ple poc dens. No fem com el Parlament.

Senyor Llobet: Òbviament feia broma, però com que m'ha citat tres cops .

Alcalde: Sí que ens agrada si un Ple és amb molt contingut, ajustar-nos.

Senyor Llobet: Vaig al gra. Gràcies, perdó. Com que m'havia citat. M'ha citat com a sociòleg, jo
sóc llicenciat  en sociologia, no sé si el senyor Arolas, em sembla  que també ho és, vam estudiar
junts. 

Jo crec que l'Esquerra anticapitalista ha fet la seva feina, ha punxat. L'Esquerra socialdemòcrata
independentista tenim la nostra opinió i la passo a recitar, eh, és a dir, només unes paraules, unes
reflexions,  unes idees per  donar  l'opinió  del  grup  municipal  d'Esquerra,  en aquest  cas  sobre
l'elaboració del Pla d'igualtat. 

Celebrem, com no pot ser d'altra manera, que aquest consistori segueix, refermant, impulsant i
garantint les polítiques a favor de les polítiques a favor de la igualtat de gènere. 

Com a republicans que som, un dels nostres eixos bàsics d'acció política és el concepte d'igualtat
com bé  saben,  conjuntament  amb els  de  llibertat  i  fraternitat,  em sembla  que  això  molts  ho
compartim.  Igualtat  entesa com a igualtat  real  i  efectiva  de drets  i  oportunitats  per  a  tothom,
perquè  sense  aquest  concepte  d'igualtat  d'oportunitats  ben  consolidat,  els  altres  concepte
republicans de llibertat i fraternitat van coixos. 

Igualtat  volem  dir  de  tracte,  de  drets,  d'oportunitats  o  de  justícia,  fins  i  tot,  perquè  en  una
democràcia sana, el rei no hauria de tenir cap més privilegi que el poble i la llei hauria de ser justa
per tothom i així la justícia no s'hauria d'anar a buscar a Bèlgica o Alemanya, per exemple.

Recupero el fil. Deia, celebrem l'impuls d’aquest tercer Pla d'igualtat de gènere de ciutadania de
Granollers, un nom molt llarg, per cert. 

Una igualtat que volem que sigui efectiva i real i que volem que tingui una perspectiva àmplia
d'aquest concepte per atacar totes les conseqüències de la desigualtat, altra cosa en la que ens
trobarem, segurament,  molts,  per lluitar-hi  en contra;  i  de la discriminació a la  nostra societat
conseqüència d'un capitalisme que hauria de repartir de forma més justa els recursos, les rendes i
les esperances, per això, ens cal un compromís real de polítics i tècnics, de ciutadans i ciutadanes
amb aquest concepte i un compromís real també a favor d'un canvi de valors que permeti superar
la visió que neguen, encara avui, la presència i les aportacions de les dones de la societat. 



Treballar per la igualtat, doncs, per lluitar contra totes les discriminacions que avui encara pateixen
dones o el col·lectiu LGTBI que després en parlarem.

Lluitar contra la bretxa salarial de gènere. 

Contra la baixa presència de dones en càrrecs directius o contra la part més tràgica, com hem
viscut aquests dies, que representa la violència masclista. 

Per tant, ens n'alegrem, aquesta és l'opinió d'Esquerra, que l'Ajuntament segueixi apostant per
ajudar a fer possible una ciutat on la igualtat de drets i oportunitats i un valor compartit que uneixi,
que permeti trobar espais de treball progressistes, -interessant això, eh-. 

Vull fer notar que, nosaltres, que ens creiem la feina que aquest Pla impulsa, hem intentat millorar-
lo i condimentar-lo amb salsa republicana i amb la nostra experiència i, per això, després d'haver-
lo votat a favor, en vam presentar al·legacions que volien reforçar i  fer-ne una eina de treball
efectiva. Per això, ens hagués agradat que el PSC hagués estat més valent i més enèrgic a l'hora
de  discutir  alguna  de  les  nostres  al·legacions,  i  aquí,  alguns  problemes  tècnics  i  disfuncions
totalment comprensibles. Per altra banda, no van permetre que la Comissió informativa poguéssim
acabar  d'afinar  conceptes  o  de  teixir  complicitats  i,  res  a  dir,  era  la  meva  segona  Comissió
informativa,  temps  tindrem,  suposo,  per  seguir  buscant  diàleg  des  de l'Esquerra  valenta  que
representem; així ho farem i així volem .
 
Tot entenent, hi trobem molt encertades algunes de les respostes a les al·legacions que ens van
fer, són raons argumentades i respostes coherents, aquesta és la nostra posició, per tant, res a dir.
A canvi, i amb això sí que em sumo una mica el que deia la companya Maria, una de les respostes
que  vostès  ens  feien  a  algunes  de  les  nostres  propostes,  ens  van  semblar  una  mica  poc
consistents,  sobretot,  perquè ens faltava debat,  conversa,  intercanvi d'idees, això que fem els
republicans.

Passo a  fer  quatre pinzellades del  que nosaltres hauríem inclòs  al Pla i  el  PSC no ens ha
acceptat. Només perquè ens consti en acta i, en definitiva, perquè ens  considerem  aportacions
rellevants: 
Dèieu, vaig ràpid perquè d'alguna manera, la Maria també ho ha comentat, però, sí que volem fer
notar la nostra idea. 
Diu: Fem notar que en l'evolució del Pla anterior es deia literalment  que: 
Que el seu disseny era poc realista i no es tenien en compte els recursos necessaris per a la
implementació de les accions a la pàgina 6. Això anava lligat al fet que calia saber quins recursos
humans  i  materials  disposava  el  Pla,  etcètera,  alhora  que  necessitava  una  metodologia
d’avaluació del mateix. 

Bàsicament, aquí, nosaltres entenem que tota acció política que no té un pressupost assignat, uns
recursos concrets i un personal que ho gestionarà, és una mica el que ens deia el regidor Terrades
abans, és poc més que paper mullat, em referia a la gestió pública dels recursos, eh, bàsicament,
l’explicació,  no hi  busqui  res més,  és una declaració  d’intencions i,  per  tant,  té  poca càrrega
transformadora a nivell social.

Hi havia una al·legació, jo, venint amb el tren avui, llegia el País, no sé si avui l'han llegit, el País.
Tampoc ho dic amb mala fe. L'al·legació 4 que nosaltres fèiem: incloure la perspectiva de gènere
en les bases de les subvencions, ens deien vostès, que van descartar aquesta idea per reforçar la
formació  en  gènere  d'entitats,  que  ho  trobem,  evidentment,  fantàstic,  i  ens  deien  que  la
consideraven una mesura poc efectiva; em sumo, evidentment, el que deia abans la Maria. Res,
només fer  notar  que:  Francia dará un 15% más de ayudas a las películas paritarias.  Francia
otorgará un 15% adicional de subvenciones públicas al rodaje de películas donde las mujeres
ocupen, por lo menos, la mitad de cartel. Bé, França ho fa com a mesura poc efectiva, no sé, un
país del G7, crec, bé, França ho fa, vaja, i ja està. 



Per altra banda, pel què fa la referència a la Igualtat entre homes i dones en el món de l’empresa i
en  l’àmbit  laboral,  la  regidora  deia  que  el  marge  de  maniobra  que  té  l'Ajuntament  és  poc,
evidentment, qui té la paella pel mànec en aquest sentit o una part és  és el Departament de
Treball, jo crec que ara hem d’impulsar i coordinar propostes perquè el nou Conseller és exregidor
de la casa. Jo també els convido a que trobem sinergies, a que trobem maneres, és el moment de
trobar-nos, ara és l'hora d'aprofitar sinergies, per tant, aprofitem-les. Aquí sí que vull deixar clar
que les reivindicacions de col·lectius com les "Kelys"  o el  fet  que en el  sector  de les cures i
l’atenció personal l’índex de feminització, de contractes precaris i de sous baixos, siguin el pa de
cada dia, demanant valentia i coordinació.

També, els animem a fer campanyes institucionals a favor de la igualtat entre homes i dones, que
això sí  que ho poden fer,  i  contra la  discriminació de col·lectius que pateixen;  campanyes de
sensibilització que sí que poden impulsar vostès des del consistori.

Els animem a ser valents per liderar aquests aspectes i d’altres a la comarca. Aquí sí que hi va
haver un petit debato el poc que vam tenir, però hi va ser. Jo crec que com a capital no ens podem
excusar dient que ‘això ja ho fa el Consell comarcal. Hem de ser valents i liderar -ho. I en aquest
tema de la igualtat, doncs liderar aquesta capitalitat, sobretot als municipis de la conurbació.

A més, fem notar que algunes de les al·legacions que nosaltres els hi fèiem tenien a veure amb el
desenvolupament de polítiques actives en l'àmbit del col·lectiu LGTBI. Vostès ens responien, amb
lògica i amb raó,  que els instruments per a la planificació d’aquestes accions són diferents i  que
està previst que al 2019 es faci un primer diagnòstic; ho celebrem. I, per això, ja els anuncio que
ho vetllarem i n’estarem al dia. 

Amb tot, celebrem, vaig acabant, que hagin estimat parcialment 5 de les nostres al·legacions, ho
dic una mica amb to irònic, evidentment, que ajudaran, segur, a millorar el text, perquè tingui,
almenys, un biaix encara més republicà.

Aquestes cinc al·legacions i dites de forma ràpida, d'alguna manera la Maria abans les ha citat:

La inclusió del Cronograma que servirà per a gestionar millor.

Incloure agents socials, culturals i esportius en la definició de les polítiques d’igualtat que ajudarà
a tenir més idees i mirades diverses, que és una cosa que moltes vegades  o jo, almenys, he
sentit dir a l’alcalde, per tant, crec que això és interessant, ¿oi?

L’avaluació de gènere en les actuacions urbanístiques  farà possible una ciutat més amable.

I la inclusió de perfils de dones referents amb orígens diversos serviran per seguir refrendant el
concepte de vila oberta, Granollers Vila Oberta, que molts compartim. 

Acabo, ara sí. Fent referència a l’al·legació número 8 en què des d’Esquerra Republicana els hi
demanàvem ‘’la promoció d’actuacions que afavoreixin la presència de dones en el personal de
comandament de l’ajuntament’’. 

Vostès ens deien que les accions vinculades a l’ajuntament com a organització es despleguen a
través del pla intern d’igualtat i que està previst l’elaboració d’un de nou, per tant, també n’estarem
amatents. 

Però, nosaltres en aquest tema considerem que la millor manera de promocionar la presència de
dones en el personal de comandament de l’ajuntament seria que el proper alcalde de la ciutat fos
una dona republicana i d’Esquerra, si pot ser.

Res més. Amb tot el què he explicat els anuncio que ens abstindrem en la votació. Salut.

Alcalde: Moltes gràcies. No depèn només de vostès, evidentment, aquest tema. En tot cas, no sé
si per part del PDeCAT-Demòcrates, hi ha alguna intervenció, ¿No?. En tot cas, ho dic perquè,



com que han reclamat una alcaldessa republicana i d’esquerres, no sé si el PDeCAT volia fer
alguna observació. 

En tot cas, per part del grup Socialista, el senyor Terrades té la paraula: 

Senyor Terrades: Gràcies alcalde. Començaré per la producció de pel·lícules. Espanya també ho
fa. Espero que el Govern de la Generalitat també ho incorpori a les seves polítiques. Un apunt que
li vull fer, de bon to, eh. 

Miri, no comencem del no res.

Aquí sembla que portem aquest debat i que comencem del no res. Em sembla que ja els hi vaig
dir en la meva argumentació a la aprovació inicial d'aquest Pla, quan abans d'estiu va presentar la
regidora Sánchez, de que estem parlant del tercer Pla d'igualtat. Que vol dir que, abans d'avui, en
els dos plans anteriors hi han treballat, és a dir, portem molts anys respecte aquest tema. Hi han
treballat moltes regidores, molts regidors, molts tècnics de l'Ajuntament de Granollers i  s'hi ha
implicat, encara que a la portaveu de la CUP li sembli estrany, molts col·lectius de dones de la
ciutat. Perquè no m'argumentarà vostè que la patent de feminisme només la tenen vostès, o que
només treballen en aquest camp vostès. Doncs, no, miri, a Granollers hi han moltes dones que
des de fa molts anys estan impulsant, estan orientant i  estan criticant també les polítiques de
l'Ajuntament  de Granollers,  en aquest  tema i  són les  que han impulsat,  doncs,  el  primer  Pla
d'igualtat, el segon Pla d'igualtat, també aquest tercer Pla d'igualtat. 

Jo no sé si alguns són l'esquerra valenta, no hi posaré adjectiu. L'únic que li vull dir, regidora, és
que des del meu punt de vista, un Pla realista, com el que ha presentat vostè avui aquí, és un Pla
ambiciós encara que alguns hagin volgut negar o algunes hagin volgut negar la major. 

Recursos  econòmics  en  un  Pla.  Miri,  probablement,  deu  ser  un  defecte  de  tots  i  totes  les
administracions que presenten plans. 

Fa poques hores, el president del meu país, el  molt honorable president Torra, ha presentat el Pla
de Govern. Me l'he mirat ja, he. De Plans n'hi han en concreció econòmica, eh, cap concreció
econòmica. Què li  vull  dir  amb això, jo espero en els propers pressupostos del 2019, abordar
aquests plans es concretin la temporalitat i l'execució d'alguns programes, el desenvolupament
d'alguns  programes i,  per  tant,  la  concreció  econòmica.  Jo  crec  que  si  hagessin  escoltat  bé
l'explicació de la regidora Sánchez haguessin trobat algunes claus d'algunes de les queixes que
he sentit en les seves intervencions. 

És veritat,  aquest és un Pla del que queda del 2018 fins el 2022. ¿I quan es concretaran les
propostes econòmiques? Doncs, quan es concreten, no només des del Pla d'Igualtat, quan es
concreten totes les polítiques de les regidories, doncs, en el debat  pressupostari i a les propostes
pressupostàries. Segurament no a gust de cap dels regidors i regidores, això ja li asseguro jo.
Aquests dies estem començant a discutir internament el Pressupost de l'any que ve. 

Jo, com vostès saben el tindran a principis del mes d'octubre perquè la voluntat és poder-lo provar
a final d'octubre; doncs ja els hi puc assegurar que la regidora, tot i que el Pla no estava aprovat,
però, en previsió que això seria així, ja ha fet algunes propostes de desenvolupament d'algunes
actuacions, que és evident que algunes parteixen de la voluntat d'actuació del seu equip tècnic,
però que al darrera vindran acompanyades de mesures pressupostàries, regidora, com ha estat
discutint. 

Avaluar els resultats. Tenen dos instruments, més enllà de que jo crec que hi haurà en el transcurs
d'aquesta  temporalitat  ocasions  per  poder-ne  fer  avaluacions  concretes.  Vostès  tenen  dos
instruments perfectes per poder fer el seguiment i l'avaluació, que són les comissions informatives
que a vegades, doncs,  trobo que no s'utilitzen suficientment, és la meva opinió.Dos, els Plens de
la corporació, on vostès poden fer, també, el seguiment de l'equip de Govern. Per tant, aquí poden
fer  avaluacions d'aquest Pla. 

També vull parlar de la temporalitat, que aquest és un recurs a un argument que s'ha fet servir.
-»Oh, és que hi ha poques mesures pressupostàries»-. Com qualsevol Pla dels que s’aproven, eh.
Pla de mobilitat, Pla d’accessibilitat, podríem parlar d’altres que les mesures, com li he dit, es van



concretant, pressupost darrere pressupost,  perquè sé sap quin és l'objectiu, que es busca i que
es persegueix al final de la temporalitat d'aquests plans. 

Jo m'he estat mirant, també, les al·legacions, eh, perquè, 70 i escaig al·legacions,  però, vostès
concretaran amb mi que més aviat, al·legacions de substitució d'un text per un altre, més aviat són
suggeriments en aquest Pla d'igualtat. 

Un té la percepció de que després de més de mig any llarg de treballar aquest Pla, alguns dels
suggeriments que es formulaven, ara en aquest període després de l'aprovació inicial es podien
haver formulat  i  suggerit  abans l'aprovació inicial.  On el  procés de debat  ha estat  més llarg i
probablement  hagués  estat  més  fàcil  modular  algunes  de  les  propostes  que  es  formulen,
segurament la regidora, exceptuant  alguna  presència  efectiva  ha notat  molt  el  fet  de  la
manca d'aquest suggeriment durant tot aquest procés. Un procés que no l'ha fet ni la regidora ni
només el seu equip tècnic; que hi ha participat gent. 

Ens deia la senyora Maria Oliver: vostès el que haurien de fer és trucar les forces vives. No devem
trucar les mateixes portes. No devem trucar a les mateixes portes de la societat civil granollerina,
ni els mateixos col·lectius feministes, ni a les mateixes dones que defensen polítiques feministes a
la ciutat. Amb això què li vull dir, doncs, que vostè té una part de raó, però, no té el monopoli del
feminisme. A vegades quan la sento a vostè parlar, és com si tingués el monopoli de les polítiques
feministes  a  la  ciutat;  doncs,  ja  l'hi  dic  jo  que  no.  Vostè  té  la  seva  part  de  raó,  però,  aquí,
l'orientació d'aquest Pla, hi ha també l'opinió de col·lectius i de persones individuals que des de fa
molt temps i molts anys  treballant amb aquesta orientació  a la nostra ciutat. 

Acabo, alcalde. Tornant-li a manifestar, a la regidora, que des del meu punt de vista, aquest és un
Pla ambiciós perquè és un Pla realista. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per fer la rèplica del  primer torn de paraula, senyora Sánchez, endavant: 

Senyora Sánchez: El senyor Terrades m'ha aixafat tota la meva intervenció. Per tant, m'has deixat
sense arguments. 

Sí que volia ressaltar i agrair el to que ha utilitzat el Pau. Sé que és la teva primera intervenció i la
primera vegada que hem parlat de tot això i crec que que ens hem entès, bastant bé, encara que
pel motiu que tu ja has dit no ens hem pogut posar d'acord segons quines coses. També és veritat
que tu no hi eres a la primera part, quan si que vam tenir l'espai per parlar i que, segurament, ens
haguessin entès millor. 

També has dit  una cosa,  que tenir  una alcaldessa i  republicana,  t'haig de dir  que això no és
garantia de res. Ser dona no és garantia de tenir polítiques de gènere feministes. Per tant, per
això, tant d'èmfasis poso a la formació perquè a vegades hi ha moments que  es necessita, fins i
tot, per les dones. 

I a la Maria, ho tenia aquí, ho sento, t'ho ha dit  ell, però t’ho haig de dir jo. 

Miri, senyora Oliver, vostè sempre intenta donar lliçons de feminisme i  que vostè diu  o que vostè
té la fórmula màgica per arribar a tot arreu, i  miri,  de lliçons, doncs, no. A mi i els que estem
asseguts aquí, poques, perquè tal i com li ha explicat el regidor, fa anys, anys que ho treballem.
Des d'aquesta cadira i abans d'estar asseguda en aquesta cadira. I crec que per arribar al mateix
lloc  o  per  al  mateix  objectiu  hi  ha  diferents  formes d'arribar  i  nosaltres  amb la  gent  que  ha
participat,  tant  els  tècnics  i  les  tècniques,  com el  Consell  de  ciutat,  com el  grup  motor  que
representa a molta gent de diferent sentit de la ciutat, hem treballat, doncs, d'una altra manera i ho
farem d'una altra manera. I ho farem així, hem intentat incorporar coses que ens ha semblat que
d'alguna  manera,  doncs,  podien  millorar.  Segurament,  si  d'aquests  suggeriments  que  vostès
expliquen s'hagués fet, tal i com li he dit el Pau, els  haguéssim fet abans, doncs, segurament ens
haguéssim posat potser d'acord en algunes coses, però, la veritat  és que nosaltres tenim una
forma d'actuar, una forma de fer les coses, segurament, diferents de com vostès les farien; però
en  aquest moment,  les farem així. 



Alcalde: Moltes gràcies. Senyora Oliver, té dret a intervenir, si  vol fer-ho, endavant, senyora Oliver
té la  paraula. 

Senyora  Oliver:  Gràcies.  Estic  una  mica sorpresa perquè realment  noto  que hi  ha  una  certa
recriminació precisament per fer la meva feina; i la meva feina és fer de regidora, regidora de la
CUP-Crida per Granollers. Represento a més de mil sis-centes persones que ens van votar, que
tenim un ideari, que tenim un programa i tenim una manera de pensar, de fer i de dir i, per tant, a
aquesta gent m'hi dec i amb aquesta gent entenc que hi compto. 

I, per tant, el que m'estranya o potser és per la manca d'experiència en aquest sentit, m'estranya
que persones tant veteranes, com vostès subratllen, doncs, es queixin que, efectivament, els hi
diguin  coses,  amb  qui  no  concorden,  els  hi  diguin  coses  amb  qui  no  estan  d'acord  i  que,
efectivament, tinguem visceralment amb molts temes i no tan visceralment en d'altres, opinions
diverses, i justament, em sembla que aquest arc consistorial precisament és més ric perquè hi ha
posicions tan absolutament allunyades i que alhora puguem fer una dialèctica extraordinària un
cop al mes en aquest Ajuntament. Quina llàstima seria, que realment no hi hagués confrontació
dialèctica i no hi hagués debat polític. Quina llàstima seria si ens poguéssim perdre això. 

I, un apunt, que també té molt a veure amb això, senyor Terrades. Si haguessin escoltat millor, és
que això ja ens ho ha dit, no una vegada, dues, tres, cinc. És que no tenim problemes d'oïda, és
que jo no tinc problemes d'oïda, per tant, no és una qüestió de posar-nos un «sonetone»; és una
qüestió de que ha d'entendre que nosaltres entenem la política d'una manera diferent; que tenim
unes idees que a vegades xoquen diametralment amb les seves i, quan parlem de participació o
quan parlem de feminisme, o quan parlem, fins i tot, de redistribució de la riquesa, per tant, en
termes econòmics som diametralment diferents. I, malgrat aquesta diferència, justament el que és
ric és portar-la aquí, tenir una dialèctica constructiva. I, per tant, afirmacions d'aquest estil,  que no
és la primera vegada, i per això, ja em permeto el luxe de dir, prou, ja n'hi ha prou, és a dir, si
haguessin escoltat jo crec que no cal, que ens podem acostumar a que, efectivament, la CUP ha
vingut a aquest consistori i que la CUP ha vingut aquest consistori amb la pretensió de no marxar
i,  per  tant,  comencin  a  acostumar-se  a  que,  efectivament,  en  molts  temes,  no  pensem com
vosaltres, hi ha molts temes que no ens callarem de dir la visió que represento jo i que represento
jo en nom dels mil sis-cents i escaig granollerins que a nosaltres també ens vam votar. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans ¿No? Per part d'Esquerra, el senyor Llobet, té la
paraula, endavant: 

Senyor Llobet: No, no pensava intervenir, eh, però, sí, que m'ha quedat, el senyor Terrades, feia
una mica trampa, eh,  permeti'm,  quan comparava el  que feia avui  el  President  Torra,  en què
d'alguna  manera  anunciava  el  Pla  de  Govern  que,  segurament,  orientarà  l'acció  política  del
Govern i, que per tant, serà debat parlamentari al Parlament, amb un Pla que s'entén un Pla de
treball d'igualtat, en aquest cas, d'un Ajuntament que s'entén que ha de tenir, doncs, una sèrie de
concrecions. 

Es evident que el Pla de Govern del President Torra, doncs, és, diguéssim, més ampli, res, només
això. 

També feia referència que, normalment, els plans, tothom els fa així, el fet de que tothom ho faci
així no vol dir que estigui bé, només apuntar això, és a dir, crea la Maria, mirades diverses i ser
originals i creatius en la gestió pública també estaria bé. 

Jo, no sé si has sentit algunes meves intervencions, me les he marcat, és a dir: 

Celebrem com no pot ser d'altra manera que aquest consistori  segueixi  refermant,  impulsant i
garantint, he fet tres versos per a que quedés clar.



Les polítiques a favor de la igualtat de gènere, en tot entenem hi trobem molt encertades algunes
respostes a les al·legacions que ens van fer, raons argumentades i respostes coherents. 

El tema la dona jo crec que sí que cal visualitzar cada cop més i amb això estarem d'acord, a la
dona, a les dones, aquest concepte d'on són les dones, és a dir, jo, el feminisme no el podem
explicar els homes, jo crec que no, ho sento, és a dir, hem d'aprendre molt i desaprendre molts
valors i molts conceptes i, amb això, diguéssim, molts compartim aquesta idea, i no només perquè
sigui dona, l'alcaldessa vol que sigui d'esquerra i republicana que també cal que quedi clar, vaja. 

Alcalde: Sí, en tot cas, per part del PDeCAT Demòcrates, la intervenció del senyor Vila: 

Senyor Vila: És molt breu, però, realment, veient la intensitat del debat volíem intervenir purament
per explicar el nostre vot, que en aquest cas serà d'abstenció; pot ser que no s'entengui perquè
nosaltres no hem presentat al·legacions. Aleshores, no en vam presentar perquè en el seu dia
amb l'elaboració del Pla inicialment doncs ens semblava bé, però, vistes una mica, veient les
respostes, dèiem, ¡ostres!, una abstenció significa, perdó, si votem a favor, estem votant a favor
de l'estimació d'aquestes al·legacions, però també de la desestimació de totes les altres i al revés
també. 

Llavors, tenim una mica la sensació de que ens trobem davant, com ens ha passat en altres plans,
no sé si és per "timings" de l'oposició i del Govern, eh, com si li faltés un bull  en aquest Pla, en el
sentit de dir, pot ser una mica més de treball hagués arribat a incloure alguna cosa. Coincidint en
que moltes esmenes són d'edició, no són de modificació ni de supressió, per tant,  ningú està
posant en dubte el Pla que s'ha presentat en el qual hi estem d'acord, però, probablement s'està
demanant incloure-hi determinats elements que per determinats motiu si probablement  en algun
altre lloc on no hi ha hagut temps d'incorporar-los considera oportú. 

Aleshores, en aquest cas, ens abstindrem del fet de rebutjar tantes d'aquestes estimacions. Res
més. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades: 

Senyor Terrades: Sí, amb brevetat. No vull traslladar aquí un debat parlamentari, però jo sí que
m'he llegit les 138 pàgines del document del Pla de Govern, eh, avui. En tot cas, dic el que dic i ja
en parlarem més endavant. 

Escolti, la contestació dels suggeriments, que jo crec que són suggeriments més que al·legacions,
que tècnicament al·legacions, i he preguntat a la regidora: ¿Les has contestat tu o li has posat
cullerada des de la regidoria? I la contesta ha estat molt clara, com no podia ser d'altra manera, a
més a més. Han estat contestades pels serveis tècnics de la regidoria d'igualtat de l'Ajuntament i,
per tant, la valoració d'aquests suggeriments i altres desistiments o no, o incorporació, ha estat o
s'ha degut a motiu o a criteris tècnics, i no tant de polítics. 

Dit això.  Senyora Oliver, no s'equivoqui, eh, perquè vostè sempre creu que els demés estem
equivocats,  no s'equivoqui.  Jo no li  recrimino,  ni  se m'acudiria  mai  fer-ho:  ni  la  seva manera
d'explicar-se, ni la defensa de les seves posicions, ni la defensa del que vostè creu que li  va
ofertar en les seves electores en el moment de  presentar-se a les eleccions municipals. Ara, igual
que vostè defensa les seves posicions i que a mi no m'haurà escoltat mai una recriminació a la
defensa d'aquestes posicions,  vostè ha d'acceptar que els demés i,  sobretot,  el  Govern de la
ciutat, defensi també les seves posicions amb els seus arguments i els seus criteris. I, ara em dirà,
això que vostè diu, que l'afirmació que faré és un judici de valor, doncs, sí, sí, deu ser un judici de
valor, d'aquest portaveu, exonera d'això a la resta de companys del grup municipal socialista, en
tot cas, és una opinió personal meva. 



A vegades tinc la impressió, escoltant-la que li deu molestar algunes de les afirmacions que fem
les regidores i els regidors socialistes, perquè en el fons vostès creu que el PSC representa una
esquerra equivocada.  I,  miri  el  PSC Granollers defensa uns ciutadans i  ciutadanes de centre-
esquerra  a  la  ciutat  de  Granollers,  «algo»  així,  com  un  número  d'uns  10.200  ciutadans  i
ciutadanes que creuen que aquest projecte de centre-esquerre, és el que, com a mínim durant
aquest mandat havia d'estar cridat a governar la ciutat; malgrat, vostès considerin que som una
esquerra equivocada. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si la senyora Sánchez vol parlar. 

Senyora Sánchez: No, només. Ho sento Pau, eh, però no podem defensar el feminisme només
que des de les dones. Ens necessitem, hem de continuar endavant i hem de continuar tots junts.
Nosaltres hem estat molts anys, molts, des de la història que "ni te cuento"; però, els homes sort
que  cada  cop  esteu  més al  costat  nostre  i  defensant  aquest  tema,  per  tant,  jo  crec  que  us
necessitem. 

Nosaltres "continuarem tirant del carro", però els feminismes es poden defensar, tant des d'un
costat com des de d'altres, només s'han de tenir les idees molt clares i saber cap a on anem.

Alcalde:  Bé,  en tot  cas,  m'agradaria  acabar  emmarcant  una mica aquest  debat,  abans  de la
votació, eh. 

Primera qüestió. Senyora Oliver, aquí no ha de callar ningú. Ningú. Ni els que estem aquí ni els
que  no  estan  aquí.  La  ciutat  és,  necessàriament,  un  projecte  col·lectiu  amb  molta  suma  i,
òbviament,   també  amb discrepància  i,  per  tant,  aquest  espai  que  és  el  Ple  municipal,  que
representa a una part de la ciutat, és on la ciutadania té encara més àmbits de reflexió i de relació,
com per exemple, el Consell de ciutat que va estar consultat, també, quan es va fer aquest Pla
que avui aprovem. 

No ha de callar ningú. Hem de sumar, tothom és imprescindible a l'hora de fixar i de forjar el futur
de la ciutat amb les controvèrsies, amb els debats; però tothom és necessari i, per tant, si ha tingut
aquesta impressió, esborri-la, no està a l'ànim d'aquest Govern, ni molt menys d'aquest alcalde. 

En tot cas, sí que voldria aclarir en quin moment estem. Ho ha explicat la regidora al principi. Es
va  proposar  la  redacció  d'un  Pla  i  s'hi  van  invertir  en  aquesta  redacció,  molt  mesos,  moltes
sessions de treball.  Algunes, senyora Oliver,  les vam compartir.  Vam compartir  una sessió, en
concret,  oberta  als  regidors  i  regidores  en  el  que,  doncs,  vam  poder  fer  observacions,
suggeriments i, especialment, escoltar, que és el que segurament és més important. 

Després d'un procès de sis mesos, pot ser, fins i tot més llarg, senyora Sánchez, vuit mesos fins i
tot;  en el que hi  ha hagut moltes aportacions, es tanca un document.  Repeteixo, es tanca un
document, es porta en aquest Plenari, el qual hi ha el debat corresponent, s'aprova inicialment i es
sotmet a informació pública. Terminològicament és el  moment  de les al·legacions,  que si  em
permeten, vol dir  el moment de les precisions, el moment de dir  aquesta part concreta potser
estaria millor que digués això; perquè la part del debat més ampli, és aquests vuit mesos en les
que el document s'ha anat elaborant i el que tothom va dir la seva. Al final, un procés administratiu
com aquest  que també és  un procés administratiu,  té  unes al·legacions que són aportacions
concretes sobre les quals els promotors del document es puguin pronunciar.  No un seguit  de
desitjos, de suggeriments que probablement enriqueixen un document, no dic que no, però que no
és  el  moment  en  el  que  s'han  de  debatre.  Si  ho  féssim  així,  els  documents  estaríem
permanentment oberts. Hi ha una tècnica parlamentària que no dic que és la que estic utilitzant
aquí, que és el filibusterisme que es anar allargant les coses. 

Els debats terminològicament són quan són i aquest debat  es va substanciar essencialment en el
Plenari del mes de juny i, en tot cas, el que calia era fer i aplicar aquests matisos perquè amb
l'anàlisi, imprescindible, els serveis tècnics, pogués haver-hi la definició política que li correspon



en aquest Plenari. Vostès tenen tot el dret a reobrir tots els debats, però nosaltres tenim el dret
d'explicar que els debats s'han substanciats i que el que toca, és, amb el document d'al·legacions,
amb les aportacions d'al·legacions és concretar històries. No tornar a reobrir el debat perquè és
que sinó aquesta espiral, és això, una espiral que no acaba mai. 

Ho dic per aclarir el contingut d'aquest debat. Probablement el final, el resultat final del debat a les
informatives, etc, etc hagués sigut el debat d'aquestes aportacions en el seu moment. 

Dit  això,  la  regidora ha fet  l'exercici  que tocava.  Ja li  agradaria al  senyor Terrades que cada
vegada que presenta al·legacions o esmenes en els documents de la Generalitat, li acceptessin el
10%, ja li agradaria. No passa sovint, ¿No? senyor Terrades. 

En tot cas, aquest és el fet amb qüestions que s'han pogut precisar com a concretes l'equip tècnic
i a la regidora han fet, han expressat la voluntat d'integrar-les, per tant, només precisar això, eh.

Ho dic perquè a vegades confonem, crec, eh, i també jo puc estar equivocat, eh, però crec que
confonem els moments i és la meva opinió que és tan discutible com la de tots els que estem aquí;
però és la meva opinió i és com hem actuat habitualment davant de documents en el tràmit final
d'aprovació, després de la publicació, al·legacions concretes i, si o no aquestes al·legacions, però,
no reobrir tots els debats perquè sinó no acabem mai. I en un moment determinat  ha d'haver-hi
un document concret que sigui executiu i  operatiu i  aquest és el moment el que arribem ara i
només, simplement, per sí no s'han donat compte, aquest és un Govern paritari i no per casualitat,
sis homes i sis dones, són tretze; l'alcalde desempata, però, hi ha sis regidors i regidores. 

Aquesta és una voluntat que hem expressat d'una manera nítida. Quan érem catorze érem set i
set, i això sempre ens ha semblat que és un valor d'aquest Govern, perquè aquest Govern té i ha
tingut sempre la vocació d'expressar de la millor manera possible la societat i, òbviament, és una
societat de 50%, i per això sempre que puguem serem un equip paritari,. Si el número és imparell
tenim un problema, però, en tot cas, aquesta és la la voluntat i la vocació que fa alguns anys,
potser algunes desenes d'anys, no m'atreveixo, més de deu anys segur, que estem aplicant d'una
manera nítida. Voluntat d’ expressar també la igualtat a través de la composició del Govern. 

En tot cas, és el moment de la votació.

S'aprova per majoria absoluta, amb els 15 vots favorables dels Grups Municipals del PSC-Cp i de 
C’S; el vot en contra del Grup Municipal de la CpG-CUP-PA i les 7 abstencions dels Grups 
Municipals del PdeCAT-Demòcrates, d’ ERC-AG-AM i del PP.

JUNTA DE PORTAVEUS

9. 
Moció que presenta el grup Municipal de Ciutadans (Cs)  de condemna de tota la violència a
Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada  amb els vots favorables dels Grups
Municipals de C’S i del PP;  els vots en contra  dels Grups Municipals  del PdeCAT Demòcrates,
d’ERC-AG-AM  i  de la CpG-CUP-PA. i l’abstenció del Grup Municipal del PSC-CP
 

Identificació de l’expedient:

Moció que presenta el grup Municipal de Ciutadans (Cs)  de condemna de tota la violència a
Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.



Fets:

Durant  la  sessió  plenària  al  Parlament  de  Catalunya  del  passat  28  de  març  del  2018  les

formacions polítiques independentistes es van negar a rebutjar i condemnar els actes violents,

els atacs a les seus de les formacions polítiques i l’assetjament als polítics i a les persones que

pensen  diferent.  En  una  democràcia  plena,  com  és  la  nostra,  no  es  pot  consentir  que  es

produeixin aquests comportaments per part dels nostres càrrecs públics, en tots els nivells de

l’administració.

Cal condemnar tot  tipus de violència vinguí  d’on vingui  i  rebaixar la  tensió actual  que viu la

societat  catalana,  tal  i  com es demostra  i  serveix  d’exemple,  la  recent  agressió  produïda el

passat 25 d’agost als voltants del Parc de la Ciutadella, on una dona va resultar agredida per

motius i raons únicament de caràcter ideològic per part dels sectors afins a l’independentisme.

Un fet que ja es va produir de la mateixa manera i circumstàncies, el passat mes de febrer al

municipi de Viladecans.

La radicalització per parts de diversos sectors de l’independentisme és un fet innegable. Així

ho confirma el mateix Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Miquel Buch, que en

una resposta parlamentària del passat 5 de juny, admet que les protestes i mobilitzacions dels

sectors radicalitzats de l’independentisme han motivat l’obertura de 109 diligències judicials,

relacionades  amb  la  presumpta  comissió  de  delictes  de  desordres  públics,  d’atemptat,

resistència, desobediència als agents policials, manifestació il·lícita, lesions i danys i fins i tot,

tinença d’armes i explosius. Segons altres informes policials aquests actes violents es poden

quantificar en un total de 404, amenaces i insults a la judicatura, assetjament a guàrdies civils

i policies, amenaces a líders polítics, talls de vies i atacs a la premsa.

La  majoria  de  la  gent  a  Catalunya  és  víctima  i  sent  que  les  formacions  polítiques

independentistes han impulsat i impulsen un projecte de ruptura i que fomenta la fractura i la

tensió social entre la ciutadania sense tenir-los en compte, i sense el més mínim respecte a

l’Estat  de  dret  i  als  principis  democràtics,  i  s’ha  sentit  violentada  per  l’acció  unilateral

d’aquestes formacions polítiques independentistes.

Per tal d’actuar d’acord als principis democràtics és necessari defensar el respecte a la llei i

els seus procediments de reforma garantint així la llibertat del conjunt de tota la ciutadania

enfront de l’arbitrarietat que promouen les formacions independentistes i és necessari que tots

els poders públics, incloent les administracions locals, garanteixin en tot moment els valors

constitucionals bàsics i els drets fonamentals de tota la ciutadania.

Els assalts violents a les institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall de carreteres que

afecten  a  milers  de  catalans  i  els  atacs  contra  els  cossos  policials  són  propis  de

comportaments  antidemocràtics  que  han  de  rebre  el  rebuig  unànime  de  les  institucions



democràtiques.  La  violència  mai  pot  ser  considerada  com  a  un  instrument  legítim  de

reivindicació i no existeix cap motiu de justificació per als seus autors.

En  aquest  sentit,  les  administracions  locals  s’han  de  comprometre  a  treballar  per  a  que

aquestes intolerables pràctiques per raons ideològiques no tornin a produir-se en el futur com

a  manera  de  preservar  la  convivència  ciutadana  i  el  bon  funcionament  de  l’ordenament

democràtic.

Cal instar a les administracions publiques a vetllar per un ús responsable de l’espai públic, entès

aquest com un espai de tothom, tot evitant-ne un ús mono polístic. En els darrers temps s’està

donant  un  intent  d’apropiació  de  l’espai  públic  per  part  dels  sectors  independentistes  i  les

formacions polítiques que hi donen suport. Aquesta estratègia deliberada té l’objectiu de trencar

la neutralitat ideològica i el respecte de l’espai públic, deteriorant la convivència entre el conjunt

de  la  ciutadania  i  obrint  una  escletxa  encara  més  gran  en  la  fractura  social  ja  existent  a

Catalunya.

Per  tots  aquests  motius  exposats,  el  Grup  Municipal  de  Ciutadans  (C's)  a  l'Ajuntament  de

Granollers, sol·licita al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS:

PRIMER:     L’Ajuntament de Granollers condemna tots els actes vandàlics contra seus de partits

polítics, els insults, les amenaces, agressions o l’assetjament contra grups i individus, entre els

quals  molts  electes,  que  estan  sovintejant  a  Catalunya.  Així  mateix,  rebutja  tots  els  actes

vandàlics  o  violents  que  s’han  produït  i  es  produeixen  en  concentracions  i  manifestacions

celebrades en els darrers mesos a Catalunya.

SEGON:  L’Ajuntament de Granollers condemna expressament les inadmissibles pràctiques de

declarar persona non grata per les seves idees i d’assenyalar públicament a qui pensa diferent i a

qui actua en compliment de les funcions publiques que té encomanades, i mostra el seu més

enèrgic rebuig pel fet de que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les

institucions de les que formen part.

TERCER: Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, als membres de

la Mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de Catalunya i als Grups

Parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya.

Alcalde: Moltes gràcies. En aquesta Moció, diversos  grups han demanat explicar la seva posició
de vot. No sé si el Partit Popular. Per tant, li correspondria a la senyora Oliver, en nom  de la CUP,
fer ús de la paraula, endavant:



Senyora Oliver:  Gràcies.  Vinga.  Volen parlar  de violència,  ¿oi,  senyors de Ciutadans? Doncs,
vinga, som-hi, parlem-ne. 

Violència és el que es va produir el 20 de setembre de l'any passat, incautant paperetes, intentant
registrar  la  seu  del  nostre  partit,  de  la  CUP sense  cap  ordre  judicial.  Detenint  treballadors  i
treballadores  públiques  i  registrant  les  seves  cases  sota  l'acusació  d'estar  organitzant  un
referèndum. 

Violència és boicotejar un exercici suprem de democràcia com és un referèndum per por a perdre.

Violència és precisament el que es va produir el passat 1 d'octubre. Amb una policia nacional i una
guàrdia civil colpejant sense pietat a més d'un miler de ciutadanes desarmades. 

Violència és mantenir a la presó activistes i representants polítics per defensar el dret a dir i a ser
d'aquest  poble,  i  que  d'altres  hagin  d'exiliar-se  perquè  saben  que  no  tenen  garanties
democràtiques. 

Violència és que un poble sigui tractat com una colònia. 

Violència és el control gairebé absolut dels mitjans de comunicació per part de l'estat. Violència és
voler  imposar  el  pensament  únic,  voler  acabar  amb les  llibertats  democràtiques,  d'expressió,
d'opinió, d'informació, de càtedra, de manifestació i també de vaga. 

Violència és l'amenaça constant d'un nou 155 amb el que no es conformen i voler escapçat TV3 i
Catalunya Ràdio per convertir-los en un Nodo, o voler destruir l'escola pública catalana que tants
d'esforços hi hem dedicat. 

Violència és el feixisme campant pels nostres pobles i ciutats apallissant, apunyalant i amenaçant
a tothom que no pensen com ells amb total impunitat. 

¿Volen que seguim parlant de violència?

Violència també és desnonar una família per impagament. 

Violència és l'expulsió forçosa d'immigrants cap als seus països d'origen o l'internament en CIES.

 Violència és morir per, exemple, assassinada per vint ganivetades pel meu excompany. 

Violència és no poder arribar a final  de mes perquè la riquesa queda concentrada en poques
mans. 

¿Seguim parlant de violència? 

Violència  també és  la  mentida,  senyors  de  Ciutadans,  la  mentida  de  les  que  vostès  xuclen,
s'alimenten i enverinen deliberadament. ¿I, no els fa vergonya, a més a més, que casos que han
defensat fervorosament i  amb amb vehemència, com a violència per a incriminar i  contaminar
l'independentisme hagin quedat desmentits?. 

¿No tenen pas vergonya? 

Ens han mentit amb la pintada de la botiga de la mare del senyor Rivera. 

Ens han mentit amb el nas trencat d'una senyora al parc de la Ciutadella. 

Ens han mentit amb l'agressió d'un home de 75 anys a  Alacant, a Oliva ¿S’enrecorden? Que al
final era un "guiri" anglès. 

Ens han mentit sobre el robatori d'armes al cotxe de la guàrdia civil aquell 20 de setembre. 

Ens han mentit sobre falsos llibres de text que després resultava que no eren llibres de text, i un
llarg etcètera, etcètera i  etcètera, i  no caldrà que parli  de l'obsessiva absoluta per destreure i
despenjar llaços grocs. 

Un etcètera per tant de ridículs que no fan més que generar-los, i em sap greu dir-ho, vergonya
aliena. 



¿De veritat que la mentida us dóna rèdit polític? I l'ètica, no saben què és l'ètica política. Senyors
de Ciutadans, prou. Prou i deixin d'exercir la violència de la difamació. 

Alcalde: Senyora Oliver, hauria d'anar acabant. Gràcies. 

Senyora Oliver: Acabo, és que estava a l'última. ¿Val?. Gràcies. 

Prou, deixin d'exercir la violència de la difamació i la violència de la mentida perquè, i ara acabo
citant el gran Pío Baroja: Y lo digo en vuestra lengua: Buscar la unidad por la violencia es acción
baldía. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per Ciutadans, el senyor Meseguer té la paraula. Endavant: 

Senyor  Meseguer:  Gràcies  senyor  alcalde.  Bona  nit  a  tothom.  Bé,  nosaltres  ens  lamentem
profundament de que questa Moció no hagi sigut aprovada i, a més, també ens sap greu que el
PSC hagi tingut un posicionament d'abstenció; i si la senyora Oliver està en contra de la violència,
el que hauria d'haver fet és votar-la a favor, no en contra. 

Nosaltres  considerem  que  qualsevol  tipus  de  violència  ha  de  ser  rebutjada  totalment  per  a
qualsevol ideologia política perquè és «algo» importantíssim per la convivència. En aquest cas
nosaltres  presentàvem  aquesta  Moció  perquè  ja  que  el  partits  separatistes  no  van  voler
condemnar la violència al Parlament, pues ara tenien l'oportunitat de fer-ho a l'Ajuntament; pel que
veiem segueixen sense voler-la votar a favor, per tant, estan afavorint que hagi violència, no ho
entenem. La violència mai  pot  ser  considerada com un instrument  legítim de reivindicació,  ni
existeixi cap motiu de justificació com la brutal agressió que va passar el mes d'agost a Barcelona,
que un senyor li va donar un cop de puny a una senyora per treure uns llaços grocs. 

Creiem que s'ha de condemnar sempre la violència, vingui d'on vingui. Les administracions locals
s'han  de  comprometre  a  treballar  perquè  aquesta  intolerància,  aquesta  pràctiques  per  raons
ideològiques no tornin a produir-se en el futur ja que aquesta és la manera de garantir, preservar
la convivència ciutadana i el bon funcionament de l'ordenament democràtic. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra, senyor Mur, endavant, té la paraula:

Senyor Mur: Molt bé, gràcies. Miri, nosaltres haguéssim votat a favor d'una Moció que haguéssim
presentat a l'octubre del 2017, en el Ple de l'octubre de 2017, que hagués condemnat la violència
policial, l'haguéssim votat a favor, perquè era real, aquella violència va existir. 

Nosaltres el que no podem és donar suport a una Moció que s'inventa coses, per exemple, vostès
parlen d'un nombre de diligències, jo li voldria fer saber que la nit del 1 d'octubre, l'hospital general
de Catalunya, cap al capvespre van començar a aparèixer policies i guàrdies civils a fer partes,
d'ungles trencades, l'ull una mica allò esgarrapat. El que pretenien és que constés en acta que
havien hagut, no sé quants policies i guàrdies civils ferits, eren ells mateixos que s'havien trencat
l'ungla «fotent» hòsties. Quan parlen de diligències que han denunciat a la policia, en aquest cas
els Mossos, també deu ser fals, també deuen ser diligències falses. 

Vostès, seré molt breu, perquè jo crec que la Maria, la companya Maria ha fet una relació de tots
els tipus de violència que vostès no han condemnat que era àmplia, per tant, ja està dit, no vull
repetir-ho. 

Parla  la  seva  Moció  de  neutralitat.  Miri,  la  neutralitat  és,  diguem-ne,  l'absència  d'opinió,
franquisme. Nosaltres parlem de pluralitat. Nosaltres no ens importa que allà on hi ha llaços grocs
també hi  ha  altres  tipus  d'imatges,  de signes  del  que  es  vulgui,  és  la  pluralitat  a  les  places



públiques.  A les  places  públiques  és  el  lloc  per  manifestar  les  nostres  opinions  no  per  no
manifestar cap opinió, per tant, també ens assembla aquest sentit violent que es treguin llaços
grocs.  Vostès el  que han de fer  és posar  les seves banderes espanyoles  o posar  les  seves
banderes grogues,  perdó,  grogues no les posaran, perdó, vermelles o granate, m’és igual, però,
posin, posin les seves, posin els seus símbols no treguin els dels altres, no anul·lin la llibertat
d'expressió dels altres, expressin vostès el que desitgen, perquè lo altre és violència. 

I, en tot cas, hi ha una cosa que vostès van repetint, també de forma, diguem-ne, constant, que el
sobiranista ha partit la societat catalana. El sobiranisme, disculpi, no ha partit res, des de l'any
2010 anem fent manifestacions multitudinàries, ara no posarem números perquè tampoc ve al cas,
però en tot cas, més d'un milió de persones surten al carrer cada onze setembre, no hi ha actes
violents, no hi ha cap símptoma de partició, la gent que no es vol manifestar no es manifesta. La
societat no viu crispada, hi ha gent que opina una cosa i hi ha gent que opina una altra. Això és
com si fa anys quan, bàsicament, hi havia el Partido Popular i el PSOE, com que la meitat en
votaven a uns i  l'altra meitat  votaven als altres,  haguéssim dit:  que España estaba dividida y
crispada, i havia mal ambient, home, no, cadascú vota la seva ideologia i vota amb aquells que
creu, ja està. En aquest cas, hi ha gent que vota al sobiranisme o aposta pel sobiranisme, perquè
entenc que és un projecte enriquidor i gent que creu que això no és així, i ja està, això és l'únic
que passa. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part del PDeCAT, endavant: 

Senyora Llonch: Gràcies i bona nit a tothom. Jo també volia començar la meva intervenció fent un
record, com han fet altres companys per les víctimes  del tràgic accident que ens ha sacsejat a
tots aquests dies i des d'aquí també doncs donar molta força al Pau i una abraçada a l'Eduard,
doncs, de part de tots nosaltres. 

Feta aquesta consideració i com no podia ser d'un altre motiu, de cap altra manera, volia dir,
nosaltres votarem en contra de la Moció que ha presentat Ciutadans. I votarem en contra, doncs,
per un motiu molt clar, i és que com ja ha expressat de manera molt clara la Maria i també el Pep,
aquesta Moció parteix, doncs, de la mentida i parteix de la manipulació de la realitat amb unes
finalitats, doncs, el nostre criteri merament partidistes. 

Tot el relat que fa Ciutadans en aquesta Moció i en totes les seves intervencions és, doncs, la de
crear una falsa aparença de violència per justificar la repressió que està patint l'independentisme i
que ha portat, doncs, a situacions tan extremes com que líders socials, i els representants polítics i
electes de estiguin empresonats en ple segle vint-i-u per defensar unes idees que, fins a la data,
han estat absolutament pacífiques; i no és una opinió que tingui aquest grup sinó que són fets
objectius; des del 2010 hi han hagut manifestacions multitudinàries als carrers, no hi ha hagut mai
cap incidència ni cap acte de violència, per tant, creiem que més mostra més del que Ciutadans
pretén i pel qual ha nascut aquest partit que és, doncs,  dividir la societat a tota costa sense cap
mena de respecte, ni  de criteri i  utilitzant tots els mitjans que pugui emparar.  També voldríem
recordar aquest fals relat de violència, ha estat utilitzat per l'estat i ha estat avalat per altres partits
polítics i està precisament justificant tota la repressió que estem visquent. 

Jo,  per  no  repetir-me  en  les  intervencions  que  hi  han  hagut  abans,  sí  que  voldria  fer  dues
precisions perquè s'atribueix en aquesta Moció a vàries accions a l'independentisme que crec que
han de ser desmentides, de forma rotunda perquè són absolutament falses i absolutament carents
de  qualsevol  fonament.  És  parla,  diu:  "L'arbitrarietat  que  promouen  les  formacions
independentistes", i denuncien aquest fet. 

Doncs, miri, nosaltres per arbitrarietat entenem que és la que s'ha produït en els judicis, en la
tramitació  de l'empresonament dels  líders polítics que tenim a la  presó.  A que no hi  ha cap
garantia processal, que se'ls hi va donar un dia perquè formulessin la seva defensa. 

Arbitrarietat és tenir que recórrer a justícies d'altres països europeus perquè la justícia espanyola
estàs absolutament instrumentalitzada i no existeix la separació de poders. 



Arbitrarietat és, en definitiva, viure en un estat de dret on la justícia no protegeix els ciutadans sinó
que protegeix els interessos polítics, els interessos polítics de determinats partits. 

També es fa referència a assalts  violents a les institucions.  Nosaltres entenem que els  únics
assalts violents a les institucions que s'han produït són, precisament, els que van ocórrer fa un any
i en el qual es va començar el saqueig de les institucions democràtiques catalanes: es van detenir
càrrecs electes; es va intentar entrar a seus de partits polítics sense ordre judicial; es va assetjar
la Conselleria; la Vicepresidència, perdó, i una sèrie d'altres dependències de la Generalitat. Per
tant, entenem que l'anàlisi que es fa en aquesta Moció que pretesament el que vol és denunciar la
violència, l'únic que fa és emparar la repressió i obviar que la principal i la única violència que hi
ha  hagut  en  tot  aquest  procés  és  la  prominent  i  l'exercida  per  l'estat,  pel  Govern  de  l'estat
espanyol i avalada pels partits del 155. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies senyora Llonch. Senyor Terrades pel senyor socialista: 

Senyor Terrades: Sí, amb molta brevetat, perquè ja els hi vaig anunciar fa uns mesos que cada
vegada  que  hi  hagués  una  Moció  d'aquestes  característiques,  el  grup  municipal  socialista
s'abstindria. 

Els arguments són coneguts, els podria reiterar, tothom reitera als seus arguments, jo els hi podria
parlar  del  6  i  7  de setembre que  ningú s'enrecorda;  jo  els  hi  podria  parlar  dels  sis  i  set  de
setembre. També de l'1 d'octubre que aquest grup municipal va presentar una Moció respecte la
condemna de l'actuació de les forces de seguretat, també va deixar que altra prosperés. En aquell
Ple se'n van aprovar dues. 

Els hi podria parlar del 27 d'octubre del que va passar o no va passar, perquè encara no sabem
què passar. 

Els hi podria parlar també del que va passar el 29 d'agost d'aquest any amb una manifestació pel
grup proposant d'aquesta Moció va convocar davant del parc de la Ciutadella i que va acabar amb
una agressió a un periodista, ja que parlem  la no-violència. 

Per tant, nosaltres ens abstindrem, a més a més, ho dic perquè com que les van presentar a
diversos  ajuntaments,  és  allò,  aquesta  frase  que  aquestes  setmanes  se  ha  posat  de  moda:
«Consejos vendo que para mí no tengo». 

Vostès també han votat en algun Ajuntament a favor de declarar en algunes persones, persones
Non grates. Per tant, n'hi ha per tothom. Creiem, nosaltres creiem que el debat no s'ha de, i em
permetran  l'expressió,  «empastifar»  d'aquesta  manera,  i  que  el  que  cal  són  trobar  les  vies
polítiques de sortida en el conflicte que es viu a Catalunya i que és viu a l’estat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Passem al torn de precs, preguntes i interpel·lacions.

TORN DE PRECS I PREGUNTES

Alcalde: Per part de la CUP, ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Per part del Partit Popular, perdó, ¿alguna
pregunta?  Per part de Ciutadans, ¿No? Per part d'Esquerra, ¿No? Per part del PDeCAT. Per part
del grup Socialista, no. 

En tot cas, abans que de passar la paraula a les persones que ens acompanyen; aquest és el
darrer Ple del nostre interventor Francesc Aragón, volem que constés en acta l'agraïment a la
seva  feina.  Desitjar-li  que  Santa  Coloma  de  Gramenet  pugui  desenvolupar  la  seva  feina  de
manera eficient  i,  en tot  cas,  insisteixo,  hem compartit  moltes històries,  també hem tingut  els



debats que tocaven, però en tot cas, la seva aportació doncs queda en el anals de la casa. Moltes
gràcies.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21 hores i 21 minuts i
s’estén aquesta acta de la qual dono fe.


