
Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

CERTIFICO: 

Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va 
adoptar en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2017, per unanimitat dels regidors i 
regidores presents, l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS I ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA PER LA ELABORACIÓ D’UN PLA  D’
IGUALTAT PER CERDANYOLA, INSTAL·LACIÓ DE CANVIADORS  DE 
BOLQUERS ACCESSIBLES PER HOMES I DONES EN DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS

Atès que l’articles 14 de la Constitució espanyol proclama el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 consagra l’obligació dels 
poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de l’individu i dels grups en què 
s’integra siguin reals i efectives. La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic 
universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans, entre els quals 
destaca la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, 
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el desembre de 1979 i ratificada per 
Espanya el 1983.

Atès que en aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts per conferències 
mundials monogràfiques, com la de Nairobi de 1985 i Pequí de 1995. La igualtat és, així 
mateix, un principi fonamental a la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor del Tractat d’
Amsterdam, l’1 de maig de 1999, la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les 
desigualtats entre les unes i les altres són un objectiu que s’ha d’integrar en totes les 
polítiques i accions de la Unió i dels seus membres. 

Atès que, així mateix, a Catalunya tenim la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva 
de dones i homes, que en el seu article 53.2e) diu expressament que les administracions 
públiques de Catalunya, per a complir les mesures a què fa referència l’apartat 1, han de 
garantir: “Equipaments públics amb instal·lacions que facilitin els usos i cobreixin les 
necessitats de tothom. En aquest sentit, i en la mesura que sigui possible, cal habilitar zones 
per a l’atenció d’infants, especialment per a disposar de canviadors de bolquers accessibles 
tant per a homes com per a dones”. 

Ates que l’Ajuntament de Cerdanyola i els seus representats polítics som conscients de la 
necessitat d’aplicar polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, prenent el 
compromís institucional dins de l’àmbit dels seves competències polítiques i de gestió vers 
els polítiques d’igualtat de gènere per potenciar la integració de la perspectiva de gènere en 
tots els àmbits pùblics, i en la mesura que pugui privats, a l’hora de poder incentivar de 
manera efectiva el dret bàsic de la igualtat. 



Tenim en compte que l’últim pla d igualtat aprovat és de 2007, i tenint present que a dia 
d'avui no tenim aquest pla d'igualtat en vigor, ni s'ha portat al ple ni a les comissions cap pla o 
esborrany per poder aprovar-ho en el que portem de mandant desde l'any 2015. 

Sent una prioritat per als diferents grups municipals estar compromesos i tenir una eficient 
política de drets respecte a la necessitat urgent de donar resposta a la reivindicació del dret a 
la igualtat entre homes i dones.
 
Atès que el pla d’igualtat esdevé el principal instrument d’aplicació de les polítiques 
públiques de gènere, i que és per aquest motiu que entenem urgent i necessària la seva 
elaboració transversal amb participació política, tècnica i del consell d’igualtat, i de totes les 
entitats interessades del nostre municipi.

Atès que tenim el deure de fer de Cerdanyola un poble d’inclusió global perquè tota la 
ciutadania en sigui beneficiària, no tan sols les dones. No podem ser indiferents a les 
discriminacions i les desigualtats entre dones i homes i haurem de seguir treballant fins que la 
igualtat sigui una realitat.

Atès que la realitat amb la qual ens trobem de manera habitual, i com un exemple clar són els 
canviadors de bolquers es troben sempre en els lavabos femenins, com si la criança dels més 
petits i les més petites, correspongués únicament a la mare.

Els canviadors de bolquers són una eina senzilla, de molt baix pressupost i per la qual no és 
necessari fer modificacions estructurals als edificis. 

El Ple ACORDA

Primer.- INSTAR  al govern a preparar la informació necessària, convocar urgentment al 
consell de dones i a totes les regidories implicades a crear un grup de treball, o similar, per 
elaborar i aprovar un pla d’igualtat en el termini màxim d’un any des de la presentació d’
aquesta moció.

Segon.- INSTAL·LAR  progressivament en tots els edificis públics un canviador de bolquers 
accessible tant per a homes com per a dones, en el termini màxim de 3 anys. I realitzar una 
campanya de conscienciació en el sector privat perquè es sumin a la instal·lació dels 
canviadors sense cap discriminació. "

I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que 
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallès.


