ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER ORDINARI DEL PLE DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2021
A les 19:10 hores, a La Sala de l’Aliança, prèviament habilitada a tal efecte, es reuneix el Ple Municipal
per efectuar una sessió de caràcter ordinari de primera convocatòria.
PRESIDEIX
Ignasi Simón Ortoll
ASSISTENTS

La regidora Manuela Nieves Garrido Marín assistirà al Ple de manera telemàtica, acomplerts els tràmits
de l’article 118 del ROM.
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Maria del Mar Pedrerol i Villarroya
Fran Sánchez Castilla
Lourdes Maria Estéfano Orozco
Albert Iglesias Boza
David Morales Campos
Maria Lourdes Martín Montero
Felicita Romero Olivares
Marc Palet Rodríguez
Iban Martínez Asensio
Josep Nogués i Miras
Juana Maria Morata López
Susana Mesas Sánchez
Antonio Polo Lama
Josep Oriol Vera Brau
Manel Busquets i Mateu.

ACTUA COM A SECRETÀRIA
Gemma Navarro Medialdea
Excusa la seva presència el senyor Antoni Hierro Medina, interventor municipal

1. PRP2021/761 APROVACIO ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE DEL 27
DE MAIG I 22 DE JULIOL DE 2021
Posada en consideració dels membres del Ple Municipal l’aprovació de les actes
corresponents a les sessions efectuades els dies 27 de maig i 22 de juliol de
2021, van ser aprovades per unanimitat.

Gemma Navarro Medialdea
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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2. PRP2021/738 DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es donà compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia emesos del dia 9 de juliol al 15 de setembre de
2021, que van del número 679 al 930.
3. PRP2021/746
D'AMUNT

APROVACIO DEL DOCUMENT UNIC DE PROTECCIO CIVIL DE LLIÇÀ

Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa de Temes Sectorials:
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“El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones
i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota
responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema
autonòmic de protecció civil.
Atès que Lliçà d’Amunt és una població afectada per diversos riscos territorials inclosos dins del Pla
PROCICAT; riscos naturals com incendis forestals, inundacions, vent, neu i sismes; i que també es
troba afectat per la seva ubicació i característiques socioeconòmiques a diferents riscos tecnològics
com el transport de mercaderies perilloses, d’acord amb la Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya,
l’Ajuntament resta obligat a elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal.
Vist l’article 3 del Decret 155/2014 de 25 de novembre, que estableix que els municipis que han
d’elaborar plans de protecció civil han de redactar el Document únic de protecció civil municipal, per
a la planificació de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que
afectin el municipi d’acord amb els diferents plans.
Vist el Document únic de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorials, es proposa al Ple l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Document únic de Protecció Civil de Lliçà d’Amunt.
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Segon.- Trametre el document a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació
dels plans que pugui contenir.”
Oberta la deliberació la regidora Mariona Pedrerol explicà que el document que es
portava a aprovació era molt importants en casos d’emergència, atès que permetia
tenir protocol·litzades les actuacions necessàries en cas d’emergència.
Per Decret de l’any 2014 s’establia quina era la informació mínima que havia de tenir
cada pla, i els municipis obligats a tenir-lo, que serien els de més de 20.000 habitants,
els turístics i els que tinguessin alguna situació de risc. Aquest darrer supòsit seria el
cas de Lliçà d’Amunt, atesa la seva proximitat a la C-17.
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L’any 2017 s’havia demanant un ajut per elaborar el document, i l’any 2019 la Diputació de Barcelona
havia atorgat una subvenció.
Continuà explicant que era un document feixuc però molt complert. Va agrair al Tècnic de medi ambient
la seva tasca capitanejant la redacció, i a tots els voluntaris de protecció civil que havien anat porta a
porta pel municipi per obtenir les dades.
Aquest document que seria l’ABC en situació d’emergència estava format per 5 documents:
1.- Document amb les dades generals del municipi, organització municipal, central d’alarmes, centre de
coordinació municipal i dades per informar a la població.
2.- Riscos territorials del municipi: gasoducte que passa per darrera de l’empresa Figueras; malalties
emergents, onades de calor, de fred i concentració de persones. Hi hauria els plans per riscos especials
com series, l’INUNCAT, risc de foc, de transports de mercaderies perilloses, risc sísmic, i risc de
ventades.
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3.- Document confidencial on consten totes les dades personals de ciutadans que podrien ajudar en cas
de risc.
4.- Procediments en cas de risc i com fer avisos, alertes, tancaments...
5.- Cartografia i annexes
El regidor Iban Martínez digué que era un document feixuc però molt necessari que tots els municipis
haurien de tenir. Era complicat de seguir perquè incloïa diferent documentació, per això esperava que
es pogués fer un petit resum per anar directament a l’apartat que es necessités en cada moment.
El regidor Antonio Polo manifestà que s’havia fet una bona feina, era un document complet però que
s’hauria de fer més pràctic per ser utilitzat.
El regidor Oriol Vera digué que era un document molt interessant i que valia la pena tenir.
El regidor Manel Busquets manifestà que s’havia fet una bona feina que esperava que no servís per res.

Gemma Navarro Medialdea
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Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
4.- PRP2021/740
CANOVELLES

APROVACIO ACTA DE DELIMITACIO DEL TERME DE LLIÇÀ D'AMUNT I

Es donà compte del següent Dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme:
“Per resolució de la Direcció General d’Administració Local del 16 de desembre
de 2020, es va iniciar l’expedient de delimitació del terme de Lliçà d’Amunt
amb el municipi de Canovelles.
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Efectuades diferents reunions de les comissions nomenades per cada Ajuntament amb la
intervenció dels representants nomenats per la Generalitat de Catalunya, en data 15 de juliol de
2021, es va estendre i signar l’acta de conformitat de les operacions de delimitació entre els dos
termes municipals.
De conformitat al que estableix l’article 31.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme, es proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar l’Acta i la documentació complementària de les operacions de delimitació entre
els termes municipals de Lliçà d’Amunt i de Canovelles signada en data 15 de juliol de 2021.
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Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de
Polítiques Digitals i Administració Pública per la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.”
Acabada la lectura, el senyor Alcalde explicà que era el torn de Canovelles, hi havia una distorsió
en els límits en alguns trams del barri de Can Xicota que estaven al terme de Canovelles però els
serveis es prestaven a Lliçà d’Amunt. Es va exposar als veïns i estaven d’acord.
Posada a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
5.- AFERS URGENTS
No se’n han presentat.
6.- MOCIONS

La regidora Lourdes Martin donà lectura a la següent Moció:
“Després d'una llarga reivindicació històrica del col·lectiu LGTBI per al
reconeixement dels seus drets i el respecte a la seva orientació i identitat sexual,
s'ha aconseguit millorar la conscienciació i l'acceptació socials a un gran nombre
dels països desenvolupats. Aquesta base social ha permès, per part dels poders
públics progressistes, poder realitzar canvis legislatius substancials en el
reconeixement dels drets LGTBI.
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6.1.- PRP2021/741 MOCIO CONDEMNA AGRESSIONS I VOLENCIES CONTRA PERSONES
COL·LECTIU LGTBI
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Fa ara setze anys, per exemple, el Govern d'Espanya va convertir en drets i igualtat real una de les
grans reivindicacions de l'activisme LGTBI: el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquesta llei
va ser pionera i va fer possible que al nostre país es retornés la dignitat a les persones LGTBI.
Els avenços aconseguits han estat fruit d'una llarga i continuada lluita per la igualtat i els drets LGTBI,
drets que malauradament encara són conculcats a molts països del món, on les persones del
col·lectiu són perseguides, pateixen exclusió i violència, tant social com de l'Estat, i per a protegir-se
es veuen condemnades a l'ostracisme i la invisibilitat.
Però no només hem d'estendre la lluita per aconseguir la visibilitat i el reconeixement dels drets de
les persones LGTB a escala global. La realitat ens demostra que tampoc no podem abaixar la guàrdia
en el nostre entorn. Els avenços cap a una societat més igualitària i més justa, on es consolidin la
visibilitat i els drets de les persones LGTBI, s'estan demostrant fràgils i en perill de regressió.

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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Per justícia i per respecte a l'activisme del col·lectiu no podem deixar que els actuals corrents
populistes quallin i facin que la nostra societat retrocedeixi en valors i llibertats. En aquest sentit, el
recent repunt de brots de violència envers les persones LGTBI ens han d'activar totes les alertes,
perquè no ens podem permetre anar enrere i consentir que a la societat actual hi tingui cabuda cap
forma de violència envers les persones del col·lectiu LGTBI.
Segons les dades recollides per l'Observatori contra l'Homofòbia, l'any 2019 es van enregistrar a
Catalunya 160 incidències d'odi contra persones del col·lectiu. L'any 2020, tot i la situació
d'excepcionalitat de la pandèmia, se'n van comptabilitzar 189 i, en el que portem de 2021, se n'han
recollit 184. Es calcula, però que un 66% dels fets no s'arriben mai a comunicar a les autoritats, tot i
que un 36% de les agressions es produeixen a l'espai públic.
D'altra banda, dins d'aquesta violència exercida contra persones per motiu de la seva orientació i
identitat sexual, hem de fer especial atenció a la violència exercida contra les dones del col·lectiu que,
víctimes d'una doble discriminació, presenten un nombre més baix de denúncies en cas d'agressió,
tal com també posen de manifest els estudis realitzats.
És innegable que les institucions públiques tenim un paper clau en la lluita per l’eradicació de la LGTBfòbia. Tot i haver aprovat lleis com la Llei 11/2014, implementant serveis arreu de Catalunya, com el
Servei d'Atenció Integral, i apostant
per invertir en personal, recursos i formació, encara queda molt camí per fer. Entre d'altres, és del tot
imprescindible el desplegament d'aquesta llei i que s'aprovi el decret per regular el règim sancionador.
Les persones assetjadores o que exerceixen la violència no poden quedar impunes ni tenir la
percepció que poden actuar en impunitat. Continuar consentint la impunitat d'aquest acte és
incompatible amb una llei que diu protegir a les persones del col·lectiu LGTBI i caminar cap a una
societat lliure de LGTB-fòbia.
També és de gran importància que la Unió Europea intensifiqui les sancions als governs de països
pertanyents a la unió que vulneren els drets LGTBI i ataquen la llibertat de les
persones del col·lectiu.
Després de mig segle de reivindicació i celebració del Dia de l'Orgull, les
administracions públiques i els representants polítics hem de refermar el nostre
compromís inequívoc amb el col·lectiu LGTBI, prenent mesures i activant
polítiques encaminades a la consolidació i millora dels drets del col·lectiu i en lluitar
contra la LGTB-fòbia, generadora de violència i agressions.
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Per tot l'expressat, vist el Dictamen favorable de la Comissió Informativa de Temes Sectorial, per
unanimitat dels grups municipals de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, es proposa al Ple l’adopció dels
següents:
A C O R D S:
Primer.- Expressar, d'una banda, la més enèrgica condemna a les agressions i la violència que
pateixen les persones del col·lectiu LGTBI per la seva orientació i identitat sexual; i de l'altra, refermar
el compromís per a avançar en la millora i consolidació dels drets de les persones LGTBI.
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a desplegar totalment la Llei 11/2014. Set anys després
de ser aprovada, encara no s'han desenvolupat parts fonamentals d'aquesta. Una d'elles, essencial
per a la lluita contra la violència envers les persones LGTBI és el decret que regula el règim
sancionador per a les persones que assetgen i violenten les persones homosexuals, bisexuals,
transgèneres, transsexuals i intersexuals.

Ignasi Simon Ortoll

Quart.-Instar al govern de l’Estat a Agilitzar, en la mesura que sigui possible, el procés de tramitació
de l'Avantprojecte de llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels
drets de les persones LGTBI. Així com la d’igualtat de tracte i no discriminació (llei Zerolo)
Cinquè.- Que el govern de l'Estat, en col·laboració amb les comunitats autònomes i entitats locals,
coordini la posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació i formació, sobre la realitat
de les persones pertanyents al col·lectiu LGTBI.
Sisè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al Govern
d'Espanya i al Congrés.”
Oberta la deliberació, la regidora Lourdes Martin digué que es tenia la sensació que els agressors
infravaloraven els drets adquirits, i s’havia d’adaptar la normativa a la realitat. Hi havia un repunt de la
violència contra gent del col·lectiu LGTBI, i en el cas de les dones patien una doble discriminació, la de
ser dona i la de pertànyer al col·lectiu LGTBI. Finalitzà dient que quan es reconeixien els drets d’un grup
en concret era tota la societat la que hi guanyava.
El regidor Iban Martínez manifestà que era una vergonya per la societat que hi hagués aquest increment
de violència contra un col·lectiu. Les discriminacions no tenien cap tipus de sentit, era un col·lectiu que
estava reprimit per culpa de quatre individus que eren uns feixistes, tots els que van en contra d’un grup
perquè pensa diferent eren uns feixistes i així se’ls havia d’anomenar. Es podien
millorar les lleis però s’havien de posar en pràctica, hi havia casos molt clars a la
televisió on es feien entrevistes a personatges obertament feixistes i se’ls hi donava
veu. Per altra banda que la Unió europea no sancionés estats contraris a un sector
de la població europea no tenia sentit. Finalitzà dient que donava tot el seu suport
republicà a un grup reprimit.
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Tercer.- Entenent que l'educació és cabdal per actuar des de la base en trencar prejudicis socials i
estereotips, instar el Govern de la Generalitat a implantar el Pla Estratègic de convivència escolar per
impulsar la igualtat de tracte als centres escolars per a les persones LGTBI.
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El regidor Antonio Polo digué que era una vergonya que s’haguessin de presentar aquestes mocions.
L’única manera d’acabar amb les agressions era amb un front comú de la població i les administracions
públiques, els agressors eren pocs però feien molt mal. Manifestà que el problema era que es
blanquejava a grups polítics feixistes, a Espanya es blanquejaven quan a d’altres països s’aïllaven. Envià
tota la seva força a les persones del col·lectiu LGTBI, i a aquelles persones que per qualsevol diferència
ideològica, de raça o religió tinguessin por de sortir al carrer.
El regidor Oriol Vera es congratulà que la moció fos conjunta i això demostrava el tipus d’Ajuntament que
eren. Es mostrà en contra de qualsevol violència contra les persones siguin del col·lectiu que siguin, i
sol·licità que durant el dia a dia s’ensenyés a respectar, s’havia de lluitar des del carrer.
El regidor Manel Busquets digué que feia 16 anys del primer casament de persones del mateix sexe, i
encara hi havia agressions que eren símptoma d’una societat que no volia avançar, per això era
necessari que la llei treballés contra totes les agressions. Era trist que al segle XXI les persones no
poguessin ser lliures per ser com volguessin.

Ignasi Simon Ortoll

6.2.- PRP2021/789
MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LES DONES AFECTADES PER
L'APLICACIO DE L'ANOMENAT SINDROME D'ALIENACIO PARENTAL
El regidor Antonio Polo donà lectura a la següent moció:
“El denominado "síndrome de alienación parental" es una falsa figura psiquiátrica -no reconocida por
ninguna colegio profesional- generada en 1985 por Richard Gardner, sin tapujos se trata de una
estrategia basada en la idea que "la mejor defensa es un buen ataque" y se dirige a culpabilizar a la
parte progenitora denunciando en casos de abusos y maltrato infantil en la familia -muy
especialmente a la madre-, con esto se cuestiona la motivación de quien denuncia atribuyéndola a
motivos espurios -como el rencor, la venganza o similares- que supuestamente pasarían por encima
del interés hacia los propios hijos e hijas -dado que no dudaría a perjudicarlos con la condición de
dañar al otro progenitor- y se entiende tal motivación como "enfermiza". Al mismo tiempo
automáticamente la parte señalada como posible abusador pasa a ser "víctima" de una "persecución
obsesiva" que, curiosamente, cuenta con el beneplácito y apoyo del menor "abducido" por su propia
madre, motivo por el cual no se otorga a su testimonio ningún valor, considerando, además, que se
le debe "desprogramar".
Es obvio que tal planteamiento además de ser acientífico, por no decir "anticientífico"- causa
auténticas destrozos en primer lugar en la vida de menores afectados por abusos y en segundo lugar
en la parte progenitora que intenta velar por su bienestar e integridad.
De forma que la aplicación de un "protocolo o planteamiento SAP" significa en la
mayoría de los casos la perdida de la patria potestad y la custodia de la madre que
pasa a ser vigilada como una persona peligrosa para sus propios hijos, la renuncia
a investigar el posible abuso o agresión paterna a sus hijos, que automáticamente
queda "descartada" para ser "una fantasía inventada", y la obligada convivencia
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Posada a votació, la moció va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal.
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de los hijos con el padre a pesar de la denuncia de la condición de agresor -que simplemente se
obvia- con el peligro inherente que esto comporta en caso de serlo realmente.

26/11/2021 Alcalde

La lógica nos indica que la posibilidad de agresión a menores no puede ser descartada sin más por
una mera estrategia defensiva/ofensiva -que además invita a no denunciar, dadas las posibles
consecuencias para la parte denunciando, con lo cual múltiples abusos pueden quedar impunes y
ser repetidos durante años- ni quienes denuncia culpabilizada automáticamente por el puro hecho de
denunciar. Como mínimo hay que suponer que una sospecha tan grave tuviera que ser investigada
a fondo y las partes implicadas, incluidos los hijos e hijas y su testimonio, atendidas debidamente sin
aplicarse prejuicios previos -tal como lo es el SAP-. Esto no sucede así si estamos ante la presencia
de un marco teórico de "síndrome de alienación parental" porque tal marco ya ha decidido por
adelantado quién es la "mala" y el "bueno" en estas situaciones, desconociendo por completo el caso
y sus protagonistas implica la aplicación de unos automatismos nefastos de consecuencias tanto
nocivas como aterradoras. Mecanismos que además están en completa consonancia con una
ideología determinada de claro índole patriarcal y que prevalece la "sacrosantidad" de los valores de
la "familia" -casi como "unidad de destino en el universal"- y los privilegios del "pater familias", cosas
todas ellas que pasan por encima del interés del o la menor y que, por supuesto, atropellan totalmente
los derechos de la madre a la vez que su deber de velar por la integridad y bienestar de sus hijos.
Llama la atención lo interiorizados que están los "protocolos SAP" en la Administración de Justicia y
en los servicios sociales, cosa que todavía choca más dado que existen posicionamientos del mismo
CGPJ negando la validez de la aplicación de tales supuestos y lo mismo hay que decir de colegios y
asociaciones profesionales de psiquiatría que rechazan que tal síndrome lo sea. Se diría que hay una
disfunción entre las declaraciones públicas y oficiales y las prácticas asumidas.

Ignasi Simon Ortoll
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¿Habiendo tal, por qué las primeras no se aplican como patrón de obligado cumplimiento a las
segundas?
Con la presente moción abogamos porque estas declaraciones públicas y oficiales sean pautas de
obligado cumplimiento y se destierren taxativamente las segundas. Quién asuma "planteamientos
SAP" como cosa predeterminada y marco teórico en el cual moverse -sea una persona sea una
unidad multidisciplinaria externa vinculada a intereses espurios y/o ideologizados- no puede en
ningún caso ejercer como asesor o perito de la Administración de Justicia ni tampoco formar parte de
los servicios de atención social de administraciones públicas -municipales, autonómicas o estatalesdestinados a atender los problemas de abusos y maltrato a los y las menores.

A resaltar también que conciudadanas y vecinas nuestras son víctimas de esta
situación y que se merecen el apoyo, interés y acción de la administración
municipal al ser esta la más próxima a ellas.
Por todo esto presentamos al pleno del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt los
siguientes acuerdos:
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También queremos expresar con esta moción nuestro apoyo a las mujeres, las madres, afectadas
por la aplicación sobre ellas de los supuestos SAP, afectación que se extiende a sus hijos e hijas y
que entendemos que no se basa en ninguna realidad sino en un puro y perverso -por sus
consecuencias- marco teórico con un clarísimo origen ideológico y una nula base científica.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

66c4e0a414ff4fb182a8e6c721ac3243001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1) Manifestar nuestro apoyo a todas las madres afectadas por la aplicación del denominado
"síndrome de alienación parental" y solicitar que se considere a las mismas como víctimas de
violencia de género.
2) Entendemos por "aplicación del denominado síndrome de alienación parental" cualquier
resolución, asesoría, informe o texto que se destine a culpabilizar a la parte progenitora denunciando
en casos de abusos y maltrato infantil en la familia -muy especialmente a la madre-, cuestionando la
motivación de quien denuncia atribuyéndole motivos espurios a la presunta agresión, descartando el
testimonio del o la menor y exonerando por adelantado al posible agresor por motivos de simple
prejuicio teórico o ideológico.

Ignasi Simon Ortoll
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3) Exigir la invalidación de todos los informes aparentemente técnicos surgidos de personas o
entidades que apliquen protocolariamente el denominado "síndrome de alienación parental".
Igualmente que se revisen las denuncias penales contaminadas en su procedimiento por la aplicación
del SAP y se puedan tomar medidas cautelares de protección a los y las menores en esta situación,
cuanto antes mejor.
4) Que tanto la Administración de Justicia como otras administraciones y servicios públicos
descarten por completo en sus prácticas, en su personal y en sus servicios de asesoría -internos o
externos- cualquier validez o aplicación del denominado "síndrome de alienación parental". Que este
punto lo adopte i aplique para sí mismo y su funcionamiento el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt.
5) Que el denominado "síndrome de alienación parental" sea entendido en cuanto a la legislación
estatal como una forma de violencia de género, en numerosas ocasiones –demasiadas vecesinstitucionalizadas. Tal como se recoge en Catalunya en la "LEY 17/2020, del 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista" en el
ámbito concreto de la violencia institucional.
6) Teniendo en cuenta que el uso del *SAP es contemplado por la "LEY 17/2020, del 22 de
diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia
machista" como la práctica de una forma de violencia institucional que se contemple la sanción de
aquellas personas y profesionales de la administración pública y de justicia que lo empleen o se dirijan
por tales protocolos SAP.
7) Que se contemple como utilización del SAP no solo el recurso directo al mismo sino la utilización
de “dedo falso” síndrome bajo diferentes nombres y eufemismos (instrumentalización, preocupación
mórbida, sugestión materna, manipulaciones maternas, motivos espurios de la madre, etc.).
Entendiendo como aplicación de SAP cualquier forma o fórmula que por prejuicio y previamente
cargue de culpabilidad a la parte denunciando en cuestiones de agresiones o abusos a menores.
8) Que la totalidad de casos denunciados de abusos a menores se investigue debidamente con
completa independencia de la denunciante y sin la aplicación de estrategias
previas que benefician al presunto agresor y, finalmente, eluden la investigación.
Que estas investigaciones se centren en el menor o la menor y no se deriven por
prejuicio a la figura materna.
9) Que en todo caso y circunstancia se prevalezca el interés del menor o la
menor, su integridad física y psíquica y no supuestos valores "de índole superior"
sean estos figuras personales o figuras sociales.
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10) Que se comuniquen estos acuerdos en el Parlamento de Cataluña, en la Generalitat de
Cataluña, en el Congreso de los Diputados, al CGPJ, a *SIMICAT (Stop Impunidad Maltrato Infantil),
a Plataforma Yo Sí que te Creo, a "*Madres que no *besan *sapos", y a los medios de comunicación
pertinentes.”
Oberta la deliberació el regidor Antonio Polo explicà que l’anomenat SAP no el reconeixia cap
col·legi professional psiquiàtric ni la OMS, i feia molt mal perquè un jutge el podia utilitzar per
ideologia.
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La regidora Lourdes Martin manifestà que la prioritat dels serveis socials era sempre el menor i
seguir el codi deontològic del col·legi professional, el menor té dret a ser escoltat i se l’escolta
objectivament. En relació a d’altres consideracions de la moció, des de serveis socials mai s’havia
fet servir el terme SAP, però no podien evitar que d’altres organismes l’utilitzessin. La llei
especificava que s’havia de ser objectiu davant la valoració tant del pare com de la mare i aquesta
valoració s’enviava als jutjats per a que decidissin.
El regidor Antonio Polo digué que no es referia a serveis socials de Lliçà d’Amunt, que en cap
moment es dubtava d’ells, era una valoració genèrica i insistí que no era cap crítica.
El regidor Fran Sánchez assenyalà que aquesta moció no tenia lloc en aquest Ajuntament perquè
no s’utilitzava en cap moment. El regidor Antonio Polo contestà que abans s’havia aprovat una
moció contra la violència al col·lectiu LGTBI, i seguint la lògica del regidor Fran Sánchez si no hi
havia agressions a Lliçà d’Amunt no s’hauria d’haver aprovat, però era una realitat que el terme
s’utilitzava a l’administració de justícia, i hi havia gent de Lliçà afectada.
La regidora Lourdes Martin digué que hi havia paràgrafs de la moció que portaven a confusió i
donaven a entendre que a serveis socials de Lliçà d‘Amunt s’utilitzava aquest terme.
El senyor Alcalde proposà que s’eliminessin de la moció les referències a serveis socials de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, i el grup municipal votaria a favor.
El regidor Iban Martínez manifestà que creia que aquesta moció seria molt ràpida i sorprenia que
l’equip de govern es posés a la defensiva.

El regidor Oriol Vera digué que pel que feia a aquesta polèmica sobre l’"alienació parental" calia
apuntar que el passat 7 d'abril, la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat
havia aprovat l'informe de la ponència del projecte sobre la Llei orgànica de protecció a la infància
i l'adolescència davant de la violència, i que Ciutadans havia votat a favor. El nou
text implicaria l'eliminació a la normativa legislativa de qualsevol referència a la
Síndrome d'Alienació Parental, atès que aquest terme s'havia utilitzat per acusar
a un determinat progenitor de la manipulació del fill o filla en contra de l'altre
progenitor, i es tractava d'un criteri sense aval científic que havia de ser retirat de
la normativa.
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El senyor Alcalde contestà que si des de serveis socials no s’utilitzava s’havia de dir.
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El regidor Manel Busquets manifestà que havia tingut poc temps per treballar la moció però havia
estat mirant què era el SAP, i era quan es detectava la presencia d’una campanya de denigració
cap a un progenitor, prèviament estimat per l’infant, que el que buscava era crear temor i
animadversió injustificada, que normalment es solia donar en els litigis de divorci. Quan hi havia un
context justificat (maltractaments o abusos sexuals) el SAP no era aplicable. En aquests moments
el SAP es trobava en un buit legal, no estava reconegut com un trastorn mental, a la legislació
espanyola no estava regulat ni sancionat i podia ser utilitzat per un advocat com una estratègia
més, tot i que estava regulat per psicòlegs pèrits que trametien un informe, tot depenia de la
ideologia del magistrat que era qui determinava la necessitat o no d’aquest informe i era qui tenia
l’última paraula.

Ignasi Simon Ortoll

Finalitzà dient que creia que era l’infant qui patia la injustícia més gran i era per aquest motiu que
votaria en contra, ja que per sobre de tot el que havia d’imperar era la màxima protecció cap a ell,
i sol·licità noves formes i una legislació adequada a la situació, voldria que el SAP fos una eina
d’ajuda regulada, per tal de protegir per sobre de tot a l’infant i a la part de la parella, normalment
la més vulnerable, que patia aquest assetjament i maltractament emocional.
Posada a votació la Moció va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal, amb el següent redactat:
“El denominado "síndrome de alienación parental" es una falsa figura psiquiátrica -no reconocida por
ninguna colegio profesional- generada en 1985 por Richard Gardner, sin tapujos se trata de una
estrategia basada en la idea que "la mejor defensa es un buen ataque" y se dirige a culpabilizar a la
parte progenitora denunciando en casos de abusos y maltrato infantil en la familia -muy
especialmente a la madre-, con esto se cuestiona la motivación de quien denuncia atribuyéndola a
motivos espurios -como el rencor, la venganza o similares- que supuestamente pasarían por encima
del interés hacia los propios hijos e hijas -dado que no dudaría a perjudicarlos con la condición de
dañar al otro progenitor- y se entiende tal motivación como "enfermiza". Al mismo tiempo
automáticamente la parte señalada como posible abusador pasa a ser "víctima" de una "persecución
obsesiva" que, curiosamente, cuenta con el beneplácito y apoyo del menor "abducido" por su propia
madre, motivo por el cual no se otorga a su testimonio ningún valor, considerando, además, que se
le debe "desprogramar".
Es obvio que tal planteamiento además de ser acientífico, por no decir
"anticientífico"- causa auténticas destrozos en primer lugar en la vida de menores
afectados por abusos y en segundo lugar en la parte progenitora que intenta velar
por su bienestar e integridad.
De forma que la aplicación de un "protocolo o planteamiento SAP" significa en la
mayoría de los casos la perdida de la patria potestad y la custodia de la madre que
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Continuà dient que moltes vegades era l’eina per fer mal a l’antiga parella i una moneda de canvi
per obtenir algun tipus de benefici. Les conseqüències directes que tenia l’infant quan es produïa
el SAP eren dificultat en el desenvolupament físic i psicològic, problemes autoestima i frustració,
problemes en el desenvolupament en habilitats socials, problemes en el desenvolupament escolar,
apareixia la por, timidesa, violència patològica, depressió infantil i sentiment de culpabilitat i
confusió.
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pasa a ser vigilada como una persona peligrosa
para sus propios hijos, la renuncia
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a investigar el posible abuso o agresión paterna a sus hijos, que automáticamente queda "descartada"
para ser "una fantasía inventada", y la obligada convivencia de los hijos con el padre a pesar de la
denuncia de la condición de agresor -que simplemente se obvia- con el peligro inherente que esto
comporta en caso de serlo realmente.
La lógica nos indica que la posibilidad de agresión a menores no puede ser descartada sin más por
una mera estrategia defensiva/ofensiva -que además invita a no denunciar, dadas las posibles
consecuencias para la parte denunciando, con lo cual múltiples abusos pueden quedar impunes y
ser repetidos durante años- ni quienes denuncia culpabilizada automáticamente por el puro hecho de
denunciar. Como mínimo hay que suponer que una sospecha tan grave tuviera que ser investigada
a fondo y las partes implicadas, incluidos los hijos e hijas y su testimonio, atendidas debidamente sin
aplicarse prejuicios previos -tal como lo es el SAP-. Esto no sucede así si estamos ante la presencia
de un marco teórico de "síndrome de alienación parental" porque tal marco ya ha decidido por
adelantado quién es la "mala" y el "bueno" en estas situaciones, desconociendo por completo el caso
y sus protagonistas implica la aplicación de unos automatismos nefastos de consecuencias tanto
nocivas como aterradoras. Mecanismos que además están en completa consonancia con una
ideología determinada de claro índole patriarcal y que prevalece la "sacrosantidad" de los valores de
la "familia" -casi como "unidad de destino en el universal"- y los privilegios del "pater familias", cosas
todas ellas que pasan por encima del interés del o la menor y que, por supuesto, atropellan totalmente
los derechos de la madre a la vez que su deber de velar por la integridad y bienestar de sus hijos.
Llama la atención lo interiorizados que están los "protocolos SAP" en la Administración de Justicia,
cosa que todavía choca más dado que existen posicionamientos del mismo CGPJ negando la validez
de la aplicación de tales supuestos y lo mismo hay que decir de colegios y asociaciones profesionales
de psiquiatría que rechazan que tal síndrome lo sea. Se diría que hay una disfunción entre las
declaraciones públicas y oficiales y las prácticas asumidas.
¿Habiendo tal, por qué las primeras no se aplican como patrón de obligado cumplimiento a las
segundas?
Con la presente moción abogamos porque estas declaraciones públicas y oficiales sean pautas de
obligado cumplimiento y se destierren taxativamente las segundas. Quién asuma "planteamientos
SAP" como cosa predeterminada y marco teórico en el cual moverse -sea una persona sea una
unidad multidisciplinaria externa vinculada a intereses espurios y/o ideologizados- no puede en
ningún caso ejercer como asesor o perito de la Administración de Justicia ni tampoco formar parte de
los servicios de atención social de administraciones públicas -municipales, autonómicas o estatalesdestinados a atender los problemas de abusos y maltrato a los y las menores.
También queremos expresar con esta moción nuestro apoyo a las mujeres, las madres, afectadas
por la aplicación sobre ellas de los supuestos SAP, afectación que se extiende a
sus hijos e hijas y que entendemos que no se basa en ninguna realidad sino en un
puro y perverso -por sus consecuencias- marco teórico con un clarísimo origen
ideológico y una nula base científica.
A resaltar también que conciudadanas y vecinas nuestras son víctimas de esta
situación y que se merecen el apoyo, interés y acción de la administración
municipal al ser esta la más próxima a ellas.
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Por todo esto presentamos al pleno del Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt los siguientes acuerdos:
1) Manifestar nuestro apoyo a todas las madres afectadas por la aplicación del denominado
"síndrome de alienación parental" y solicitar que se considere a las mismas como víctimas de
violencia de género.

Ignasi Simon Ortoll

3) Exigir la invalidación de todos los informes aparentemente técnicos surgidos de personas o
entidades que apliquen protocolariamente el denominado "síndrome de alienación parental".
Igualmente que se revisen las denuncias penales contaminadas en su procedimiento por la aplicación
del SAP y se puedan tomar medidas cautelares de protección a los y las menores en esta situación,
cuanto antes mejor.
4) Que tanto la Administración de Justicia como otras administraciones y servicios públicos descarten
por completo en sus prácticas, en su personal y en sus servicios de asesoría -internos o externoscualquier validez o aplicación del denominado "síndrome de alienación parental".
5) Que el denominado "síndrome de alienación parental" sea entendido en cuanto a la legislación
estatal como una forma de violencia de género, en numerosas ocasiones –demasiadas vecesinstitucionalizadas. Tal como se recoge en Catalunya en la "LEY 17/2020, del 22 de diciembre, de
modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista" en el
ámbito concreto de la violencia institucional.
6) Teniendo en cuenta que el uso del *SAP es contemplado por la "LEY 17/2020, del 22 de diciembre,
de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista" como
la práctica de una forma de violencia institucional que se contemple la sanción de aquellas personas
y profesionales de la administración pública y de justicia que lo empleen o se dirijan por tales
protocolos SAP.
7) Que se contemple como utilización del SAP no solo el recurso directo al mismo sino la utilización
de “dedo falso” síndrome bajo diferentes nombres y eufemismos (instrumentalización, preocupación
mórbida, sugestión materna, manipulaciones maternas, motivos espurios de la madre, etc.).
Entendiendo como aplicación de SAP cualquier forma o fórmula que por prejuicio
y previamente cargue de culpabilidad a la parte denunciando en cuestiones de
agresiones o abusos a menores.
8) Que la totalidad de casos denunciados de abusos a menores se investigue
debidamente con completa independencia de la denunciante y sin la aplicación de
estrategias previas que benefician al presunto agresor y, finalmente, eluden la

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

26/11/2021 Alcalde

2) Entendemos por "aplicación del denominado síndrome de alienación parental" cualquier
resolución, asesoría, informe o texto que se destine a culpabilizar a la parte progenitora denunciando
en casos de abusos y maltrato infantil en la familia -muy especialmente a la madre-, cuestionando la
motivación de quien denuncia atribuyéndole motivos espurios a la presunta agresión, descartando el
testimonio del o la menor y exonerando por adelantado al posible agresor por motivos de simple
prejuicio teórico o ideológico.
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investigación. Que estas investigaciones se
centren en el menor o la menor y no se deriven por prejuicio a la figura
materna.

9) Que en todo caso y circunstancia se prevalezca el interés del menor o la menor, su integridad física
y psíquica y no supuestos valores "de índole superior" sean estos figuras personales o figuras
sociales.
10) Que se comuniquen estos acuerdos en el Parlamento de Cataluña, en la Generalitat de Cataluña,
en el Congreso de los Diputados, al CGPJ, a *SIMICAT (Stop Impunidad Maltrato Infantil), a
Plataforma Yo Sí que te Creo, a "*Madres que no *besan *sapos".”
6.3.- PRP2021/786 MOCIO DE SUPORT PER A LA INCOPRORACIO DEL PERMIS
RETRIBUÏT DE MENSTRUACIO I CLIMATERI A L'AJUNTAMETN DE LLIÇÀ D'AMUNT
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La regidora Susagna Mesas donà lectura a la següent Moció:
“Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la menstruació, és a
dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat d’invisibilitzar durant dècades. De fet
entre un 1% i un 15% de les persones que pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i
invalidants que les incapacita temporalment.
Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que no ho és i menys quan
impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida quotidiana. La pressió social provoca que les
persones que pateixen dolor menstrual hagin d’amagar-lo i fer veure que no “passa res”, però la
realitat és que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el
desenvolupament habitual de les seves feines.
Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de discriminació laboral
de les dones, ja que afecta directament a la seva capacitat laboral, afectant directament a la bretxa
laboral i significant un nou sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia.
Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut relacionada amb la menstruació
i climateri, en cas que es necessiti, té una conseqüència positiva en relació amb la reducció
d’aquestes desigualtats.

D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un
permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea del
Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves
treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats.
Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen la
necessitat. És el cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la campanya “FORA

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que permet seguir
avançant en la fi de les desigualtats de gènere.
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TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de
menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha estat aprovada per l’Ajuntament
de Girona.
Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones, entenent que aquest permís
és una primera passa en el camí cap al reconeixement d’aquest dret en la legislació pròpia, i atès
que en qualsevol cas es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre
ajuntament inici els treballs

preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De
forma conjunta amb els agents responsables de negociar les característiques de la funció pública i
dels llocs de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de treballar la
proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt
proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Ignasi Simon Ortoll

SEGON. Instar la Junta de Govern de l’Ajuntament, a la negociació col·lectiva, per tal de vehicular
l’acord del nou permís retribuït de menstruació i climateri d’un mínim de 8 hores mensuals, amb la
finalitat que sigui efectiu en el termini de 6 mesos.
TERCER. Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les persones
treballadores, a les entitats i plataformes feministes del municipi, i a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Micropobles de Catalunya.”
Acabada la lectura la regidora Susagna Mesas manifestà que si hi havia un punt de consens a l’hora de
començar a parlar d’aquest tema al llarg del temps, era que el sector masculí trivialitzava i s’havia ocupat,
de sempre, de no permetre que la menstruació (“la regla”) fos motiu d’incapacitat laboral per por a
assumir que una vegada al mes totes les dones treballadores poguessin potencialment acollir-se a un
permís retribuït com el que es plantejava en aquesta moció. I era així perquè al món masculí hi havia por
al respecte d’aquest tema perquè li era profundament desconegut. A més, des del punt de vista
econòmic, en un mon on tots els centres de poder socioeconòmics estaven profundament masculinitzats,
pensar en atorgar 12 dies a l’any de permís retribuït per aquest concepte al teòricament 50% dels
treballadors era senzillament impensable.
Continuà dient que s’havia de fer un pas endavant i com algunes de les economies asiàtiques,
capdavanteres en matèria social, s’havia de començar a picar pedra i reivindicar que aquesta demanda
no era un caprici, que moltes dones patien severes dismenorrees, amb dolors molt incapacitants, i per
tant havien de tenir dret a acollir-se a mesures com aquesta. I no era ni comèdia ni quelcom que s’hagués
de patir necessàriament, estava constatat clínicament. La ciència mèdica en tenia
plena consciència i coneixement de feia molt de temps i no s’entenia perquè era un
tabú, perquè es tenia una mirada tan estreta en aquest punt quan hi havia molta més
permissivitat en d’altres, i la resposta era perquè era un tema de gènere, única i
exclusivament femení, per això el patriarcat en defugia, feia com si no existís i malgrat
haver-hi evidència científica s’havia avançat poc o res en dècades.
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PRIMER. Manifestar el compromís d’aquest consistori en incorporar un nou permís retribuït de
menstruació i climateri, dirigit a les dones treballadores d’aquesta institució, com a dret per a totes
les dones que necessitin acollir-s’hi.
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Finalitzà dient que corresponia en primer lloc a la
ciutadania i a continuació als seus representants lluitar i endegar iniciatives que
donin visibilitat i coneixement a propostes tan legítimes com aquestes, i per això des del grup municipal
d’ERC es feia aquesta proposta extraordinàriament social i de majories, proposta que el ple de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt hauria d’escoltar i valorar positivament.
La regidora Lourdes Martin explicà que la ciència mèdica mai havia tingut en compte els dolors
menstruals perquè eren informes fets per homes, la menstruació no hauria

de provocar dolors, i no s’havia estudiat perquè molestava. Considerava que donar un permís retribuït
de vuit hores podria significar una discriminació contra la dona.

Ignasi Simon Ortoll

La regidora Susagna Mesas digué que es podrien buscar altres opcions com podria ser el teletreball, i li
sorprenia el que deia la regidora Martin perquè seria un pas positiu per les dones. La regidora Lourdes
Martin contestà que s’havia de tractar el dolor i no patir, se li havia de donar la importància que tenia per
no haver-lo de patir igual que ens els casos de les malalties que patien els homes. La menstruació per
ser una malaltia de dones no s’havien estudiat i s’havia d’exigir que es tractessin i es fessin estudis, per
molts permisos que es donessin no es deixaria de patir.
El senyor Alcalde explicà que el conveni col·lectiu donava quatre dies per indisponiblitat, vuit dies per
assumptes propis, baixa mèdica... és a dir, amb el conveni col·lectiu vigent es podria cobrir sense
necessitar d’un permís retribuït. Aquesta qüestió s’havia de resoldre sanitàriament, laboralment ja es
tenien les eines. En cap moment, ni els sindicats ni el comitè havien demanat a l’Ajuntament aquest
permís, ni ho havien posat damunt la taula, per això el grup municipal del PSC votaria en contra de la
moció.
El regidor Antonio Polo digué que votaria a favor perquè tothom coneixia gent que ho passava malament,
el que demanaria és que es deixés molt clar com s’optaria al permís.
El senyor Alcalde contestà que si es trobaven malament podien utilitzar els quatres dies per indisposició
o agafar la baixa, el regidor Antonio Polo preguntà si cada mes s’havia d’agafar la baixa i digué que amb
aquesta posició, l’equip de govern es manifestava en contra de polítiques feministes i començava
malament per ser un municipi feminista. Ell pensava que la moció estava incomplerta i tot i que reconeixia
el problema, volia demanar que es deixés damunt la taula per regular-lo millor.
El regidor Fran Sánchez sol·licità que el regidor Antonio Polo rectifiqués les seves paraules sobre que
l’equip de govern es manifestava contra les polítiques feministes, a Lliçà d’Amunt hi havia quatre dies
per indisposició, per qualsevol problema de salut que tingués un treballador, home o dona. Estava fora
de lloc que es digués que s’anava en contra de polítiques feministes pel fet de no votar
a favor d’una proposta perquè ja es tenien quatre dies no recuperables per a tots els
treballadors.
El regidor Antonio Polo contestà que precisament per això, perquè els quatre dies
eren tan per homes com per dones, quan les dones tenien el problema afegit de la
menstruació. El regidor Fran Sánchez contestà que en les negociacions dels proper
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El regidor Iban Martínez assenyalà que hi havia dones que patien i molt, la regidora Lourdes Martin
contestà que s’havia d’anar al diagnòstic i al tractament.
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conveni proposarien treure els quatre dies en
general per donar-los nomes a les dones, contestant el regidor Antonio Polo
que això era demagògia.
El regidor Oriol Vera demanà una esmena a la Moció plantejant que es dugués a terme un estudi que
avalués aquesta mesura en el que es contemplessin tots els paràmetres legals possibles en matèria de
legislació laboral i de salut, i així fer possible un marc laboral que permeti a aquestes dones disposar
d'una sèrie de permisos retribuïts determinats. Així mateix, aquests permisos s’haurien de consensuar
amb els sindicats i ser controlats pel departament de recursos humans i de prevenció de riscos laborals
de l’Ajuntament. El regidor Iban Martínez contestà que sabien que es podia fer però no tenien
inconvenient en afegir aquest punt.

El regidor Manel Busquets manifestà que el més senzill seria que fos recuperable com a es feia a Girona,
d’aquesta manera no es treballaria quan es trobessin malament però permetria que no computessin dins
dels quatre dies no recuperables. Si la proposta fos que el permís fos recuperable hi votarien a favor.

26/11/2021 Alcalde

El regidor Iban Martínez contestà que la moció estava ja tombada pel vot en contra del grup del PSC i
per tant no tenia sentit esmenar-la.
Posada a votació la Moció fou refusada amb el vot en contra del grup municipal del PSC (9 de 9), que
constitueix majoria absoluta legal, i el vot a favor dels grups municipals d’ERC (5 de 5), d’En Comú
Podem (1 de 1), de Ciutadans (1 de 1) i de Junts per Lliçà (1 de 1)

Ignasi Simon Ortoll
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6.4.- PRP2021/787 MOCIO PER ACABAR AMB LA DISCRIMINACIO DE LES DONES A
L'ESPORT I AMB LA SEXUALITZACIO DEL COS DE LES ESPORTISTES
La regidora Joana Morata donà lectura a la següent Moció:
“Vivim en una societat en què la discriminació envers les dones suposa un fre a la igualtat i unapèrdua
de capital humà. La discriminació cap a les dones impregna tots els sectors de la societat i limita
la capacitat de totes les persones de viure en plena igualtat i llibertat i la pràctica esportiva no es
troba exempta d’aquestes desigualtats.
L'informe Dones en l'esport d'enguany posa de manifest els biaixos de gènere en aquest àmbit.
Primerament, trobem un biaix important en l'esport que practiquen majoritàriament les dones i els
homes. Els homes es concentren principalment als esports com el futbol i el bàsquet i les dones ho
fan a la gimnàstica rítmica i la dansa. Tal com succeeix en altres àmbits de la vida, les activitats
esportives masculinitzades són aquelles més valorades econòmicament, considerades d'alt nivell,
més visibilitzades pels mitjans de comunicació i més seguides pel públic. Tot i
que, afortunadament, cada vegada més, podem trobar dones esportistes als
mitjans i a les activitats de competició sent referents per a altres dones i noies.
Les xifres no milloren pel que fa a presència de dones a les estructures directives
de clubs i federacions esportives. Les dades demostren que en els últims anys,
cada cop hi ha més dones esportistes d’alt nivell (ja han passat de representar el
45% l’any 2010, al 51% el 2020), però aquest increment no es reflecteix als
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espais de presa de decisió. L'any 2020 només
un 27% de les persones integrants de les juntes directives dels consells
esportius de Catalunya eren dones, una xifra molt allunyada de la paritat. A aquest fet hi hem de
sumar que els protocols pels quals es regeixen les diferents activitats esportives, estan elaborats des
d'una visió masculina i alhora masclista que sexualitza cos de la dona. Així mateix, l’ocupació en
entrenadores i entrenadors esportius continua sent un espai d’homes. Les darreres dades de
2019 indiquen que les dones continuen representant una mica més del 15% del total d’aquest
col·lectiu. Les feines que representen esferes de responsabilitat, poder o superioritat moral són
les que més resistències oposen a que les dones hi accedeixin.

Ignasi Simon Ortoll
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Per tant, què succeeix amb les dones que practiquen activitats esportives de manera professional?
Doncs que xoquen frontalment amb les estructures

patriarcals i masclistes del sistema, un fet que genera desigualtats que es manifesten també contra
els cossos de les dones. Els Jocs Olímpics de Tòquio 2021 en són una constatació. Hem vist com
aquesta lògica masclista amb què s'han dissenyat bona part dels protocols esportius, no prioritza
ni el joc ni la comoditat de les esportistes, sinó que posa per davant la idea que el cos de les dones
és un objecte per complaure la mirada masculina. Els dos casos que han generat més
controvèrsia i que han tingut una dimensió més mediàtica han estat el de les jugadores noruegues
d'handbol platja que han estat multades per la Federació Europea d’Handbol (EHF) amb
1500 euros per negar-se a jugar amb biquini, quan els seus companys homes ho fan amb samarreta
i pantalons fins als genolls; i també el cas de les gimnastes alemanyes que han competit amb un
vestit de cos sencer trencant amb el vestuari "convencional".
Aquestes normes de vestuari són del tot discriminatòries, ja que tenen per objectiu la
sexualització del cos de les esportistes. Com a Societat i també des de la política institucional, hem
d'impulsar un canvi d'aquestes normes i protocols, amb l'objectiu de permetre la lliure elecció de
vestuari de les esportistes, amb l'objectiu de garantir-ne la màxima comoditat i eficiència per a la
pràctica esportiva que realitzen, tal com succeeix en el cas dels homes. Des d’Esquerra Republicana
ens comprometem a abordar aquesta qüestió des de tots els àmbits en què tinguem representació
política. Perquè l'espectacle està en el joc, no en el cos!
És en aquest sentit doncs, de la mateixa manera que denunciem aquestes situacions, aportem línies
de treball que han d’eradicar aquestes discriminacions de qualsevol pràctica esportiva i àmbit
relacionat amb la pràctica de l’esport, amateur i professional.

PRIMER. Impulsar des de l’Ajuntament la pràctica de l’esport femení, tant en l’àmbit de l’esport
escolar, l’esport amateur, i l’esport federat, ja sigui en equips femenins o mixtes, com en el foment de
seccions femenines o equips mixtes als clubs esportius de totes les disciplines que es practiquen al
municipi.
SEGON. Impulsar campanyes als centres educatius des de l’Ajuntament contra la
segregació horitzontal en l’esport; no hi ha esports de nois i esports de noies.
TERCER. Treballar conjuntament amb els clubs esportius del municipi per
elaborar un Pla d’Igualtat que es concreti en la presència de dones a les
estructures organitzatives i directives dels clubs.
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt
proposa l’adopció dels següents ACORDS:
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QUART. Treballar conjuntament per fomentar la presència de dones
entrenadores, àrbitres, delegades de camp...arribant a totes les figures necessàries per a la pràctica
de les diferents disciplines esportives.
CINQUÈ. Treballar conjuntament amb els clubs esportius locals, les federacions, i des de la regidoria
responsable de l’àmbit esportiu per acabar amb la sexualització del cos de les dones en algunes
equipacions esportives clarament diferenciades de la indumentària masculina i que res tenen a veure
amb la comoditat a l’hora de practicar esport.

Ignasi Simon Ortoll
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SISÈ. Fer arribar aquests acords a totes les institucions que intervenen en la pràctica esportiva al
municipi; clubs, federacions esportives, així com a la Diputació i a la Secretaria General de l’Esport
del Govern de la Generalitat.”
Acabada la lectura la regidora Joana Morata manifestà que aquesta moció era tan fàcil de defensar com
trist haver de fer-ho, això que les nenes no volien fer esport no deixava de ser una fal·làcia inventada i
sustentada per aquells que havien creat el sistema i protocols que ja les menystenien de base i les feien
avorrir. Les nenes, adolescents, dones havien de poder practicar esport pensant en l’esport, en l’esforç,
en la tècnica, en gaudir, els nens, adolescents, homes sí ho podien fer, no havien de patir pensant en
com quedaria el seu cul davant de tota una grada mentre feien un moviment, o decidint si anava a per
totes amb una mà mentre amb l’altra es treia els pantalons del cul. S’havien de deixar d’una vegada
gèneres, sexe, cossos i atributs físics al marge. S’havia d’impulsar des de l’Ajuntament la pràctica de
l’esport femení, no servia fer una foto “T’ho estàs perdent” i no fer res. No servia fer una reunió amb tots
els clubs i no fer res. No servia tenir “un punt de partida”, estaven al 2021 i no es podia estar encara a la
casella de sortida.
El regidor Fran Sánchez exposà que estava totalment d’acord amb la part expositiva però a Lliçà d’Amunt
s’havia dedicat tota una nit de l’esport a l’esport femení, s’havia fet un spot publicitari per fomentar l’esport
femení, els darrers dos anys les millor esportistes de Lliçà d’Amunt premiades havien sigut dones, les
disciplines femenines havien crescut un 50% en els darrers anys, el futbol sala havia duplicat els equips
mixtes, dels cinc clubs esportius amb més associats, tres tenien una dona com a presidenta, tots els
clubs s’havien sumat a la declaració en favor de l’esport femení, l’únic esport en el que el vestuari
canviava si era femení o masculí era al patinatge artístic però no s’imposava vestuari femení. Per tot això
proposava que es retoqués la moció i es posessin aquells punts que ja es recollien a la part expositiva
com podria ser, recolzar a les presidentes per continuar amb la seva tasca, condemnar casos
d’amonestacions per utilització de vestuari als Jocs Olímpics, reclamar al COI que no permeti aquest
comportament, rebutjar qualsevol discriminació per motius de sexe, demanar a TV3 que retransmeti
partits d’esports femenins... En tot això estaria d’acord perquè eren problemes existents però a la moció
es demanaven coses que ja es feien des de l’Ajuntament.
La regidora Joana Morata contestà que semblava que li prenguessin el pèl, i preguntà
com l’Ajuntament impulsava la pràctica de l’esport femení, si amb tres presidentes
dones ja ho estava fent. El regidor Fran Sánchez contestà que l’Ajuntament feia
campanyes promocionant l’esport femení com era el cas del vídeo que s’havia fet. La
regidora Joana Morata preguntà si el vídeo havia fet que es presentessin tres
presidentes, contestant que el regidor Fran Sánchez que l’Ajuntament no havia anat
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als clubs per a que posessin dones presidentes,
però si havia anat a les entitats a impulsar que creessin equips femenins, per
exemple el futbol sala havia integrat l’equipació mixta per aquestes reunions, perquè abans no s’ho
havien plantejat. L’esport femení va ser protagonista de la nit de l’esport perquè pensava que s’havia de
reforçar. Finalitza dient que el que demanava era que si es volia que la moció fos útil es redactessin els
punts que s’ajustessin a la realitat que es tenia.
La regidora Joana Morata preguntà si les modificacions que proposava eren recolzar, refusar, adreçarse al COI, trucar a TV3, i així seria una moció que faria fer coses pel municipi, seria una moció més
efectiva. El regidor Fran Sánchez contestà que li estava dient tot el que havien fet durant un any, replicant
la regidora Joana Morata que vídeos i fotos ja sabien que en sabien fer, la moció era una crida per fer
més, no era un atac.

26/11/2021 Alcalde

El regidor Iban Martínez digué que portant un any treballant, quedava un equip sènior femení de bàsquet,
no hi havia cap equip de futbol 11, els equips mixtes hi eren perquè no hi havia prou nens. Manifestà
que si s’hagués de modificar posant “continuar impulsant” s’entendria, però el que es proposava no era
el que es pretenia amb la moció, per això si estaven d’acord que votessin a favor i sinó que hi votessin
en contra.
El regidor Antonio Polo digué que es pensava que el Ple seria ràpid, però estava sorprès de la defensa
de cada punt que feia l’equip de govern, el seu grup votaria a favor.
El senyor Alcalde contestà que no era desconfiança, el que es deia era que es feien coses i a les mocions
es donava a entendre que no, no era cap atac, si la moció digués “continuar impulsant” potser s’hagués
votat a favor.

Ignasi Simon Ortoll
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El regidor Oriol Vera manifestà que es pensava que aquesta moció seria un tràmit, però veia que no, i
proposà que es podria discutir aquestes mocions a les comissions informatives.
El regidor Manel Busquets digué que hi votaria a favor perquè la moció reflectia un desequilibri, i en cap
punt veia que es digués que no es fessin coses. Explicà que es trobaven amb un esport masculinitzat,
hi havia una gran discriminació i encara s’estava lluny en la comparació entre dones i homes dins l’esport:
els homes estaven més valorats econòmicament, l’esport masculí més seguit i amb més publicitat que
el femení en els mitjans de comunicació, l’esport femení era menys seguit pel gruix del públic. Així mateix,
hi havia una gran diferència respecte a càrrecs i directius entre homes i dones, molt poques entrenadores
en equips masculins quan el contrari era el més normal. Continuà dient que a Lliçà d’Amunt era important
la pedagogia que s’havia fet durant els anys per apostar per l’esport femení, començava a haver-hi
presidentes al front d’entitats, i calia valorar la incorporació d’esportistes femenines en esports
considerats fins ara molt masculinitzats i el tenir grans esportistes femenines en l’elit en el nostre municipi.
Posada a votació la Moció fou refusada amb el vot en contra del grup municipal del
PSC (9 de 9), que constitueix majoria absoluta legal, i el vot a favor dels grups
municipals d’ERC (5 de 5), d’En Comú Podem (1 de 1), de Ciutadans (1 de 1) i de
Junts per Lliçà (1 de 1)
6.5.- PRP2021/788
MOCIO CONTRA L'INCREMENT DE PREUS DE
L'ELECTRICITAT I CRIDA A LA MOBILITZACIO
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El regidor Iban Martínez donà lectura a la següent Moció:
“L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega l’Estat espanyol
des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit empresarial del país que ha
d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem assistit a una
escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de 195 €/MWh, molt per sobre fins
i tot de l’anterior màxim de 105€/MWh del mes de gener, en aquell cas a causa dels efectes del
temporal Filomena.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/11/2021 Alcalde

L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé considerat essencial
va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la Ministra de Transició Ecològica, Teresa
Ribera. Va ser una compareixença

decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i de la qual en
va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una major “empatia social” mentre
reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el
seu rebut. Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que
els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran
empreses energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
Les noves mesures anunciades pel govern espanyol aquest setembre tampoc resoldran el
problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència que el seu efecte serà
immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que moltes d’elles no es poden aplicar de
forma immediata i d’altres com la rebaixa de l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici
de les elèctriques i reduïr els ingressos de l’estat.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb els dos grans
partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos exMinistres en consells
d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat
es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos per part d’aquestes
mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per algunes companyies elèctriques
consistents en buidar els embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al
mercat al preu més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció
del regulador públic.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents en la rebaixa
de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han demostrat clarament insuficients i
no entren en el problema de fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un
bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs
els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels
serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no
han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per
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ampliar la cobertura del bo social que permeti
aplicar majors descomptes en base a criteris de renda i la situació personal
i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que aquestes han de
passar per una major sobirania energètica, passant d’un model oligopolístic concentrat en unes
poques empreses a un model més diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple
mitjançant l’impuls de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies
renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com
l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest canvi de
model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat, l’eficiència energètica i
l’impuls definitiu a les renovables.

26/11/2021 Alcalde

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de Lliçà d’Amunt
proposa l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous mecanisme
de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible
ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a
les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir
l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts
existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania
i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a
projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin
diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
Vuitè. Donar suport a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra
l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre, i fer una crida per a que els
lliçanencs/ques es sumin a l'apagada de 22 a 22:30 hores.”

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els equipaments
municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania i promoure la
sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti fer arribar
energia neta i de proximitat a tota la població.
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Oberta la deliberació, el regidor Iban Martínez
explicà que aquest moció l’estava presentant ERC a molts municipis, i malgrat
córrer el risc que fos rebutjada perquè alguns punts s’estaven fent creia que era oportuna per impulsar
els sistemes d’autoconsum.
El regidor Fran Sánchez manifestà que compartien el que exposava la moció i creien que podien fer
esforços superiors. Va puntualitzar que l’Ajuntament feia servir energia verda i proposà que es posés
“continuar”. En quant a la desconnexió era difícil portar-la a terme per motius de seguretat.
El regidor Iban Martínez contestà que veia bé posar al punt sisè la paraula “seguir”, i en quant a la
desconnexió sí que es podia fer una crida a la ciutadania, i que l’Ajuntament s’hi sumés en la mesura de
lo possible.

26/11/2021 Alcalde

El regidor Antonio Polo digué que era indecent veure els resultats de les empreses i que hi hagués gent
que no pogués engegar la calefacció, sol·licità que s’afegís la nacionalització del servei perquè creia que
era la solució.

El regidor Iban Martínez explicà que les comunitats energètiques poden solucionar molts dels problemes
energètics, A Lliçà d’Amunt hi havia espais disponibles on es podrien crear comunitats energètiques que
suplirien en part la nacionalització.
El regidor Oriol Vera explicà que ara la culpa era de les elèctriques i abans del govern, però creia que
s’havien de crear empreses amb competitivitat.

Ignasi Simon Ortoll

El regidor Manel Busquets manifestà que aquest tema el tractava en el seu article de l’Informa’t del mes
d’octubre. Partint que la llum era un dret essencial, el Govern Espanyol parlava de canvis sense concretar
quins i quant, la reducció de l’IVA no era una solució i calien canvis valents i nous reptes: Hidràuliques,
ús renovables, generació descentralitzada. Es mostrà preocupat per la ciutadania en general, l’augment
de preu que estava patint i patiria ara amb la proximitat del fred. Es mostrà d’acord amb les propostes
de la moció: la informació a la ciutadania de les opcions d’estalvi, promoció de l’autoconsum, actuacions
d’edificis municipals, per exemple caldera de biomassa per Pavelló /Pigots/Escola adults. Així mateix
també es podria aprofitar la mancomunitat de la Vall del Tenes per comprar o generar energia a costos
més baixos.
Posada a votació la Moció va ser aprovada per unanimitat dels regidors assistents (17 de 17), que
constitueixen majoria absoluta legal, amb el següent redactat:
“Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint
nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus
just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

El regidor Iban Martínez explicà com seria una comunitat energètica, contestant el senyor Alcalde al nou
centre de Lliçà ja estava previst així.
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Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la
cobertura del bo social per tal de reduir la càrrega a les famílies més
vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que hem viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments per tal de cobrir
l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i sobre els ajuts
existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en energies
renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania
i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament d’energies renovables.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

26/11/2021 Alcalde

Sisè. L'ajuntament es compromet a continuar executant actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i ciutadania
i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat energètica local que permeti
fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.

Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next Generation EU a
projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i alhora permetin diversificar el
sistema, acabant amb l’actual funcionament oligopolístic.
Vuitè. Donar suport i fer una crida a la convocatòria “Desconnecta de les elèctriques!" contra
l’increment del preu de la llum el proper 8 d’octubre, i fer una crida per a que els lliçanencs/ques es
sumin a l'apagada de 22 a 22:30 hores.”
7.- PRECS I PREGUNTES
No se’n han presentat.

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

26/11/2021 Secretària

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22:05 hores de tot el que jo com
a secretària certifico.
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