
Suggeriments  al  III  Pla  d'Igualtat  de  Gènere  de  la
ciutadania de l'Ajuntament de Granollers 2018-2022 

El passat 26 de juny de 2018 va ser aprovat inicialment pel Ple municipal el III Pla d'Igualtat de Gènere de la
ciutadania de l'Ajuntament de Granollers 2018-2022. 

Atès que, d’acord amb el marc jurídic i tal com figura en els acords de Ple, l’esmentat Pla s’ha de sotmetre a
informació pública per un període de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació d’aquest acord al BOPB i en
el tauler d’edictes de la corporació,  als  efectes que les persones que tinguin interès puguin formular els
suggeriments que considerin oportuns. La data de publicació de l'anunci al BOPB va ser el passat 19 de
juliol.

El nostre grup municipal va mostrar el desacord amb el Pla aprovat per considerar-lo millorable, motiu pel
qual vam votar-hi en contra, justificant el sentit de vot en la intervenció de la nostra portaveu en el Ple. 

Perquè  considerem  el  Pla  d’Igualtat  una  eina  imprescindible  per  desenvolupar  polítiques  municipals
feministes,  volem aportar els nostres suggeriments per tal de contribuir -propositivament i constructiva- a la
millora del Pla. Les nostres propostes tenen per objectiu consolidar, millorar i establir mecanismes perquè el
Pla d'Igualtat esdevingui una eina eficaç de disseny, aplicació i avaluació de polítiques municipals en clau de
gènere, per aquest motiu us convidem a fer-les vostres i a incorporar-les al Pla.

Amb la voluntat explícita de proposar millores al III Pla d'Igualtat de Gènere de la ciutadania de l'Ajuntament
de Granollers 2018-2022 aprovat pel Ple, el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa que
s'incorporin al document els següents 

SUGGERIMENTS:

Manca d’anàlisi de causes per al no assoliment dels resultats previstos al II   Pla d’igualtat de gènere  
per la ciutadania 2012-2015 de l’Ajuntament de Granollers

D’acord amb la  metodologia  aplicable  a  l’anàlisi  de plans,  projectes  i  programes,  en una  avaluació  és
imprescindible identificar les possibles causes per les quals no s’ha assolit els resultats previstos, ja que
amb avaluacions acrítiques no corregirem els problemes. 

En les pròpies conclusions de la implementació del II Pla d’igualtat de gènere es reconeix que hi ha hagut
una desigual implementació del Pla en funció de l’àmbit i que s’han realitzat només «un terç de les accions
previstes; un altre terç s’ha implementat, però introduint canvis respecte al seu disseny inicial i, per últim, hi
ha un terç de les accions que no s’ha dut a terme.»

En  el  següent  apartat  «Conclusions  de  l’avaluació  de  resultats»  només  s’avaluen  les  activitats
implementades que han resultat satisfactòries.

Suggeriment

Primer 

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».



Manca d’indicadors per a l’avaluació d’implementació i de resultats

En l’apartat Síntesi de l’Avaluació del II Pla d’Igualtat de gènere, respecte l’avaluació del disseny, es conclou
que «pel que fa a l’avaluació prevista, a partir dels indicadors plantejats es fa difícil saber si s'han assolit els
objectius  pel  fet  de  no  tenir  una  vinculació  directa  objectius-indicadors  i  per  la  manca  de  mesura
d'expectatives». 

Per avaluar en profunditat s'ha de comptar amb objectius i metes clares per poder avaluar de manera sòlida
i confiable el grau de consecució d’aquests objectius i tenir la possibilitat de procedir a la presa de decisions
pertinents.  Cal  que  cadascuna  de  les  metes  i  objectius  estiguin  vinculades  a  un  nombre  suficient
d’indicadors  mesurables  i  comparables  que  siguin  explícits,  específics,  disponibles,  clars,  rellevants,
oportuns, sensibles i confiables. Un indicador és una xifra representativa d’una magnitud associada a una
activitat, a un procés o un sistema, que dóna informació sobre allò que es vol controlar. Un indicador és una
dada o un conjunt de dades que ajuden a mesurar objectivament l’evolució d’un procés o d’una activitat.

El III Pla pateix els mateixos dèficits de manca de definició en el disseny ja que en la majoria d’apartats es
confon indicadors amb instruments d’intervenció, de control o de mesurament. Els indicadors han de servir
per conèixer l’evolució en el  compromís amb la igualtat  de gènere.  En cap cas podem considerar  que
compleixin les condicions que han de tenir els indicadors la majoria de tasques que el Pla identifica com a
indicadors globals en el Pla d’accions. A tall d’exemple llistem una sèrie d’actuacions que el Pla de forma
errònia enumera com a indicadors: 

• Acta d’actualització de la Comissió d’Igualtat de gènere
• Creació de l’Aplicatiu Pla d’Igualtat
• Elaboració del sistema d’indicadors de gènere del III Pla d’Igualtat
• Elaboració d’informes interns sobre necessitats de coneixement des de la perspectiva de gènere
• Incorporació al pla de formació interna anual de recursos humans formació específica en gènere
• Creació de grups de treball de transversalitat de gènere
• Informe sobre l’adequació del CIRD a les necessitats actuals
• Participació en l'elaboració de plans i projectes municipals
• Elaboració de l’estratègia comunicativa dels continguts vinculats a la igualtat de gènere
• Seguiment del Pla Intern d’Igualtat
• Coordinació amb l’Observatori de Joventut
• Creació de l’espai d'igualtat de gènere al Share Point
• Mantenir els Serveis del SIAD
• Ampliar la cobertura d’atenció psicològica
• Ampliar la cobertura d’atenció jurídica
• Consolidació del Servei de fills i filles
• Implementació del Protocol contra les agressions sexistes en espais de festes
• Manteniment del Punt G
• Creació del projecte de visibilitat de les dones nouvingudes
• Realització de l’activitat sobre igualtat a l’Espai actiu de la Gent Gran
• Aplicació de la perspectiva de gènere en projectes de cooperació internacional
• Accions d’orientació acadèmica amb perspectiva de gènere
• Informe d’avaluació de les Instal·lacions municipals amb perspectiva de gènere
• Realització de l’auditoria de seguretat amb perspectiva de gènere
• Realització del projecte coeducatiu i diversitat afectiva, sexual i de gènere als espais no formals
• Creació del lot temàtic de llibres coeducatiu per a les escoles
• Creació de la guia de lectura sobre igualtat de gènere
• Creació d’accions igualitàries en el marc dels Drets Humans
• Suport a les entitats de dones emprenedoresLínia 5.2.
• Disseny de la xarxa ciclable
• Elaboració del projecte Camins Escolars SegursLínia 6.2. 
• Creació d’una genealogia femenina local de dones referents
• Realització de l’acció anual històrica en clau de gènere
• Suport a la producció cultural de les donesLínia 6.3. 
• Creació del Banc de bones pràctiques en igualtat de gènere
• Informe sobre la situació de les entitats en clau de gènere.

Per tal de garantir que l’avaluació del Pla sigui el més objectiva i funcional possible i permeti identificar i
corregir els problemes sorgits durant el desenvolupament del Pla els indicadors han d’establir-se abans
d’aprovar el Pla i mai ex-post, tal i com s’indica en l’acció 2 de la Línia 1.1. Implementació i seguiment del III
Pla d’Igualtat, «establir indicadors per a les accions del III Pla d’Igualtat».



Suggeriments

Segon

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

Tercer

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

Transversalitat marc de les polítiques municipals

La transversalitat té per objectiu un canvi holístic en la cultura institucional i organitzativa impulsant, amb el
recolzament de les normatives de gender mainstreaming i de forma integral, un canvi en el procés polític
que situï la igualtat de gènere com a meta prioritària, la cooperació horitzontal de totes les àrees, l’avaluació
d’impacte  de  gènere  de  totes  les  polítiques  i  la  incorporació  de  la  societat  civil  en  tot  el  procés  de
participació política.

Tenint en compte que la transversalitat de gènere és avui, a més d’un principi bàsic per avançar cap a la
igualtat entre dones i homes, també una obligació legal d’incloure la perspectiva de gènere en totes les
polítiques públiques, és imprescindible que la transversalitat de gènere sigui una prioritat política. 

L’Estatut de Catalunya del 2006 estableix en l’article 41 apartat 3 que «Els poders públics han de garantir la
transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques
per aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes»

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes reconeix el principi de la
transversalitat  de  gènere en l’article  15,  vinculant  tots  els  poders públics  i  obligant  les  administracions
públiques a incloure la perspectiva de gènere en totes les seves polítiques públiques. 

«Article 15. Transversalitat del principi d’igualtat de tracte entre dones i homes. 

El principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d’informar, amb caràcter transversal,
l’actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques l’han d’integrar, de manera activa, en
l’adopció i execució de les disposicions normatives, en la definició i pressupostació de polítiques públiques
en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les activitats.»

La Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes recull en l’article 3 els principis
d’actuació  dels  poders  públics  per  assolir  la  igualtat  efectiva  de  dones  i  homes,  sense  cap  tipus  de
discriminació per raó de sexe o de gènere, recollint en el seu primer apartat el principi de transversalitat de
la perspectiva de gènere i de les polítiques d’igualtat de gènere.

«Article 3. Principis d’actuació dels poders públics

Primer.  Transversalitat  de la  perspectiva de gènere i  de les polítiques d’igualtat  de gènere:  els  poders
públics han d’aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones en les actuacions, a tots els
nivells i a totes les etapes, reconeixent el valor que aporten dones i homes i aplicant de manera positiva els
canvis necessaris per millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les
expectatives dels dos sexes.»

Conseqüentment  l’Ajuntament  de  Granollers  està  obligat  legalment  a  introduir  la  gestió  transversal  de
gènere en la seva manera de fer política i en totes les seves polítiques públiques.

Suggeriment

Quart

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.

Transversalitat i planificació integral

El treball per projectes, actuacions concretes i parcials, que proposa el III és un model que sinó incorpora de
forma global la transversalitat de gènere, s’allunya precisament dels objectius de transversalitat, ja que la
transversalitat implica precisament integralitat, és a dir que s’apliqui a totes les fases del cicle de planificació



de les polítiques públiques. L’aplicació de la transversalitat ha de ser sistemàtica, en tots els àmbits sobre
els quals s’intervé en política pública, i ha de ser activa, totes les polítiques públiques han d’orientar-se per
l’objectiu d’eliminar les discriminacions de gènere i incloure mesures actives de foment de la igualtat.

Suggeriment

Cinquè

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

Transversalitat i coordinació interna

El personal tècnic dels diferents departaments municipals és especialista del seu àmbit d’intervenció però
desconeix l’òptica de la igualtat de gènere. Si es vol avançar cap a la transversalitat és imprescindible tenir
un coneixement integral  de la realitat  de la ciutat  pel  que caldria implicar  tots els equips tècnics en la
definició consensuada dels problemes, reptes, oportunitats i potencialitats de la ciutat des d’una perspectiva
de gènere.

El procés de disseny del Pla d’Igualtat amb la participació de personal tècnic de les diferents àrees i serveis
hagués estat un excel·lent procés pedagògic per interioritzar, fora de l’àrea d’igualtat, què vol dir treballar
amb perspectiva de gènere. Per aquest motiu és imprescindible que no es passi per alt cap oportunitat de
treball conjunt i coordinat entre àrees en la redacció de plans, programes i projectes per tal d’incorporar la
perspectiva de gènere de forma transversal en les polítiques municipals.

Suggeriment

Sisè

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.

Transversalitat i participació

L’avaluació del II  Pla d’Igualtat conclou que  «les accions del Pla no estan formulades amb relació a la
ciutadania sinó al mateix context institucional, de tal manera que és molt difícil identificar quina és la teoria
del canvi de la que parteixen». 

El  III  Pla  continua centrat  en  l’Ajuntament i  deixa totalment  relegada la participació no institucional.  La
participació de la societat  civil  en tot  el  procés de participació política és un objectiu fonamental  per a
l’impuls de la transversalitat de gènere. Per aquest motiu, cal destacar l’existència a Granollers del grup de
dones integrades en entitats de la ciutat que van redactar el Protocol contra les agressions sexistes a les
festes,  la  presència  de dones vinculades a  col·lectius feministes,  així  com la  presència  de moviments,
entitats i  agrupacions que integren el  feminisme en les seves prioritats polítiques.  Amb aquest  objectiu
caldria obrir la participació a la població granollerina, adaptant la institució a les necessitats i possibilitats de
la ciutadania (horaris, formats, llenguatge) implicant i incorporant en el disseny del Pla especialment a grups
de dones autoorganitzades.

Els  plans  d’igualtat  locals  han  de  ser  treballats  des  de  la  participació  ciutadana.  La  informació,  la
sensibilització i la difusió d’aquests instruments són claus per a la seva aplicació amb èxit. Calen mètodes
qualitatius i  intersubjectius per transformar la cultura de la institució, ja que sense participació no hi  ha
transformació.

Suggeriments

Setè

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.



Vuitè

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.

Transversalitat i avaluació d’impacte de gènere

El concepte de transversalitat implica incloure la dimensió de gènere en el disseny de totes les polítiques,
superant el paradigma de realitzar polítiques de gènere adreçades únicament als problemes de desigualtat
entre dones i homes. Realitzar polítiques transversals de gènere implica conèixer quina és la realitat dels
homes i les dones, analitzar l’existència de diferències i desigualtats i preveure l’impacte en totes les àrees
d'actuació política sobre les relacions jeràrquiques de poder entre gèneres. El canvi de paradigma és la
constatació que les actuacions de les Administracions Públiques no són neutres i tenen efectes directes
sobre les desigualtats existents entre dones i homes. 

Partint de la nova conceptualització el 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 4/2001, de 9
d'abril, que estableix l'obligació d'avaluar l'impacte de gènere de totes les polítiques i les mesures generals
de la Generalitat de Catalunya. La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, ordena que per tal que es garanteixi la integració de manera efectiva de la perspectiva de gènere en
la seva activitat ordinària, els poders públics, han d'incloure sistemàticament la variable de sexe en les
estadístiques, enquestes i recollida de dades que portin a terme i explicita que només excepcionalment, i
mitjançant un informe motivat es pot justificar l’incompliment d'aquesta obligació.

La LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix entre les funcions dels ens
locals de Catalunya, la de crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la
perspectiva  de  gènere  en  llurs  actuacions  polítiques,  així  com  la  d'adequar  i  mantenir  estadístiques
actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents
àmbits d’intervenció local.

Decisions polítiques que, en principi, semblen no sexistes, poden tenir un diferent impacte en les dones i en
els  homes,  encara  que  aquesta  conseqüència  ni  estigui  prevista  ni  sigui  desitjable,  per  aquest  motiu
l'avaluació  de  l'impacte  en  funció  del  gènere  és  una  eina  imprescindible  a  fi  d'evitar  conseqüències
negatives no intencionals que afavoreixin situacions de discriminació i per millorar la qualitat i l'eficàcia de
les polítiques municipals. Sense avaluar l'impacte de gènere no és possible desenvolupar de forma efectiva
la transversalitat de gènere. Des d'aquesta perspectiva totes les propostes d'acció política de l'Ajuntament
de Granollers haurien de ser examinades per avaluar si afectaran les dones d'una forma diferent que els
homes,  amb l'objectiu  d'eliminar  els  possibles efectes discriminatoris  i  garantir  la  igualtat  entre  dones i
homes. L’avaluació, tot i ser la part de les polítiques públiques de gènere menys visible i desenvolupada, és
un requisit clau per a dur a terme polítiques públiques amb l'estratègia de la transversalitat. Els informes
d'impacte  de  gènere  haurien  d'analitzar  en  profunditat  les  necessitats  pràctiques  d'ambdós  sexes,  les
obligacions relacionades amb la vida quotidiana, les diferents situacions de partida i els potencials efectes
diferencials que es poden derivar de l'aplicació de les propostes polítiques. L'impacte de gènere és, per tant,
una metodologia d'anàlisi de les intervencions i polítiques públiques que té per objectiu promoure l'aplicació
de la perspectiva de gènere en tots els àmbits.

Suggeriments

Novè

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.

Desè

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. 

Onzè

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.



Dotzè

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.

Tretzè

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.

Catorzè

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.

Quinzè

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

Setzè

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

Dissetè

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

Transversalitat i política econòmica municipal

La transversalitat de gènere i l’avaluació de l’impacte de gènere de totes les polítiques municipals implica la
necessitat d’analitzar els pressupostos municipals i les ordenances fiscals des d’una perspectiva de gènere,
per tal que els pressupostos i la fiscalitat siguin sensibles al gènere i contribueixin a reduir les desigualtats
entre dones i homes.

Suggeriments

Divuitè

Incorporar  en  les  activitats  del  III  Pla  d’Igualtat  l'avaluació  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.

Dinovè

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.

Vintè

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

Vint-i-unè

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.

Vint-i-dosè



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.

Calendarització de les accions

Per tal  de  poder  realitzar  de la  forma més objectiva  possible  el  seguiment  i  avaluació  de les accions
planificades  és  imprescindible  que  aquestes  estiguin  vinculades  a  un  calendari  concret  i  realista
d’actuacions. En la majoria de les accions planificades en el Pla no es concreta la calendarització deixant-la
totalment indeterminada i oberta a la totalitat del període de vigència del Pla 2018-2022. Per tal d’assolir una
implementació  exitosa  del  Pla  és  imprescindible  prioritzar  i  determinar  en  quin  ordre  s’han  d’anar
implementant les accions.

Suggeriment

Vint-i-tresè

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. 

Pressupost de les accions

Cal posar a disposició tots els recursos necessaris per avançar cap a la igualtat  entre dones I homes.
Quantificar el pressupost vinculat a cada una de les accions del Pla és imprescindible per a l’anàlisi de la
viabilitat, eficiència i eficàcia de les accions. Per tal d’implementar amb èxit el Pla és imprescindible garantir
un pressupost  i  uns  recursos  (materials  i  humans)  associats.  És  imprescindible  que cadascuna de  les
accions s’acompanyi d’un pressupost aproximat, garantint la corresponent assignació pressupostària, per tal
poder disposar dels recursos necessaris per a desenvolupar el Pla.

Suggeriment

Vint-i-quatrè

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

Interseccionalitat

Les dones poden patir discriminacions per raó de sexe, edat, origen, religió, classe, orientació sexual o
discapacitat. Totes aquestes discriminacions tenen un efecte multiplicador i un element central: el factor de
gènere. I és per això que la visió que proporciona la interseccionalitat esdevé clau per donar resposta a les
necessitats d’una societat cada cop més complexa. 

El Pla reconeix en l’apartat d’avaluació del pla anterior quan fa anàlisi «Sobre les necessitats i propostes de
futur» que «un dels elements que caldria incorporar en el proper Pla és el treball des de la interseccionalitat
a partir de la creació de projectes compartits que incorporin les visions necessàries per a l’abordatge de les
situacions en les quals operen diversos eixos de desigualtat simultàniament.» I afirma que «l’Ajuntament de
Granollers a través de la Regidoria d’Igualtat ha fet una aposta clara per avançar en la cultura de treball de
la transversalitat de gènere així com la interseccionalitat, a través d’aquest III Pla d’Igualtat de gènere de la
ciutadania, 2018-2022.»

Si s’ha fet, com afirma el Pla, aquesta aposta per la interseccionalitat caldria que el Pla recollís la realitat
soci-econòmica  en  cadascuna  de  les  línies  d’intervenció  descrites.  No  és  coherent  amb  el  principi
d’interseccionalitat  que  s’hagi  deixat  de  banda  la  realitat  soci-econòmica  en  tota  la  línia  3.1.  del  Pla
d’accions que fa referència a fomentar la interseccionalitat de gènere. Tanmateix la l ínia estratègica 3 Drets i
qualitat de vida, la línia estratègica 4. Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària, la línia estratègica 5.
Reformulació dels temps i dels treballs serien apartats en els que la interseccionalitat de la que parla el Pla
hauria de ser un element central per entendre, comprendre i transformar la realitat. 

Suggeriment

Vint-i-cinquè



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

Pla d’igualtat intern

El  Pla  d’Igualtat  hauria  d’analitzar  la  realitat  interna  del  propi  Ajuntament.  Caldria  analitzar  quin  és  el
percentatge de dones en els nivells de responsabilitat més alts de l’Ajuntament, dels ens dependents i de les
concessions públiques dels serveis municipals. Cal analitzar sobre qui recau la Presidència de comissions
informatives, qui exerceix de Cap d’àrea, quin és el paper i el pes estratègic en el Govern de cadascuna de
les Regidories (atès que no totes les regidories tenen el mateix pes, cal calcular també el percentatge de
pressupost gestionat per les dones regidores), el percentatge de caps de servei, gerència de les empreses
municipals,  direcció  de  museus,  ràdio,  Presidència  delegada  als  consells  d’administració,  patronats,
consorcis,  percentatge  de  dones en  les  diferents  categories  professionals,  i  tenir  en  compte  també  la
composició dels òrgans de Govern de serveis públics externalitzats a travès de concessions i contractes.

És imprescindible analitzar quin és el grau d’integració de la igualtat d’oportunitats en l’estratègia i la cultura
de l’Ajuntament, per tal d’incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere en les polítiques internes i de
personal, en la presa de decisions i en les actuacions i processos portats a terme en el treball diari.

Cal analitzar també el grau de compromís i d’implicació de tot el personal de l’ajuntament a tots nivells, en el
treball per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Un  altre  dels  aspectes  a  tenir  en  compte  són  les  relacions amb empreses proveïdores, empreses
concessionàries i contractades, i analitzar si aquestes compleixen amb criteris de responsabilitat en el compliment
dels principis d’igualtat. 

També  caldria  analitzar  de  quina  manera  l’Ajuntament integra la perspectiva de gènere en les seves
relacions amb associacions, entitats ciutadanes i altres institucions del seu entorn.

Suggeriments

Vint-i-sisè

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

Vint-i-setè

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

Monitorització i seguiment del Pla

Per tal de garantir que el Pla es desenvolupa tal i com està previst i el màxim grau d’execució de les accions
previstes és imprescindible fer una monitorització del Pla a través d’indicadors vàlids, fiables i mesurables.
L’avaluació de seguiment hauria de ser continuada, participada i compartida. Si a més d’implicar els serveis
de l’Ajuntament es vol implicar tota l’estructura municipal i el conjunt de la població de Granollers seria
necessari ampliar la composició de la Comissió d’Igualtat de gènere més enllà dels serveis municipals. 

Amb l’objectiu de compartir l’anàlisi  de seguiment amb el conjunt d’agents implicats i  interessats en les
polítiques  d’igualtat  caldria  recollir  i  publicar  sistemàticament  l’evolució  i  resultats  de  les  accions
programades.

Suggeriments

Vint-i-vuitè

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.

Vint-i-novè

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



Trentè

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.

Polítiques LGTBI

En el Ple municipal de 31 de gener de 2017 es va aprovar  l'Adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la
Xarxa de Municipis LGTBI (Pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i de gènere). En l’acord 2 del
document  d’adhesió  a l’esmentada xarxa s’afirma que  «Ens comprometrem a impulsar  actuacions que
permetin  un  enfocament  integral  de  les  polítiques  de  gènere  i  LGTBI  amb  l’elaboració  de  plans  i/o
programes d’Igualtat.»

Suggeriments

Trenta-unè

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.


