
MOCIÓ DE LA CUP-Ae, per debatre al proper ple de l’Ajuntament de Tortosa. 

Per acabar amb les violències i desigualtat contra les dones, cal invertir des de les
polítiques municipals. 

El  proper  25  de  novembre,  dia  internacional  contra  les  violències  masclistes,
malauradament haurem de tornar a parlar d’agressions, violència i assassinats a dones.
Segurament  i  així  ho  esperem,  les  persones  portaveus  de  cada  partit  que  tenen
representació al ple de Tortosa, manifestarem el nostre rebuig envers la violència contra
les dones.

Les manifestacions de rebuig són totalment necessàries però no suficients. 

A hores d’ara el discurs de les persones que treballen aquesta desigualtat (professionals,
col·lectius feministes, organismes internacionals, institucions...) és molt clar i contundent:
Només acabarem amb la violència de gènere si acabem amb el masclisme. 
I per acabar amb un sistema, el patriarcal, que està present en tots els àmbits socials, cal
aplicar polítiques d’igualtat d’oportunitats a dones i homes de manera transversal en tots
els àmbits. 
Aquesta demanda no és una petició de la CUP sinó que la trobem recollida en totes les
Convencions, tractats i lleis, tant internacionals, estatals com nacionals. Per exemple, En
la  Convenció  sobre  l’eliminació  de  totes  les  formes  de  discriminació  contra  la  dona
(CEDAW),  del  1979,  es  reconeix expressament la  necessitat  de canviar  les actituds,
mitjançant  l'educació  dels  homes  i  les  dones,  perquè  accepten  la  igualtat  de  drets  i
superen les pràctiques i els prejudicis basats en els rols estereotipats. A la V Conferència
Mundial sobre les Dones (Nacions Unides) es va acordar la Declaració sobre l’eliminació
de la violència contra les dones, on  per primera vegada es reconeix que les causes de la
violència  són estructurals  i  en  la  Llei  orgànica  1/2004 de l’Estat  espanyol,  del  28  de
desembre,  mesures de protecció integral contra la violència de gènere, es recull  una
resposta global a les violències contra les dones en les relacions de parella, amb inclusió
d’aspectes  preventius,  educatius,  socials,  laborals,  assistencials,  sanitaris  i  penals.
Aquesta necessitat de mesures transversals també la tenim a la llei catalana 5/2008, de
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la llei 17/2015, d’igualtat
efectiva de dones i homes i al Pla de dones de l’ajuntament de Tortosa.

La desigualtat d’oportunitats entre dones i homes és encara molt present a casa nostra
sent la violència contra les dones la seva manifestació més dura i cruel. No dubtem que
tots  els  grups  municipals  volen  acabar  amb  ella  però  les  desigualtats  socials  no
desapareixen  per  art  de  màgia  calen  accions  concretes,  cal  apostar  i  invertir  per  la
igualtat.

En aquest sentit la responsabilitat dels ens locals,  en aquest cas l’ajuntament,  és gran,
tal i com indica la llei 17/2015, ja que és en l’àmbit local on les actuacions poden ser mes
profitoses per la proximitat amb la ciutadania. És per això que l’actual llei catalana obliga
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als  ajuntaments  a  realitzar  projectes  i  accions  concretes  per  combatre  aquesta
desigualtat. 

Aquestes accions i projectes a hores d’ara i malgrat que valorem positivament totes les
polítiques en clau d’igualtat que fa l’ajuntament de Tortosa,  són del tot insuficients. 
L’ajuntament de  Tortosa té  un pla  per  desenvolupar  polítiques d’igualtat  d’oportunitats
entre dones i homes, un pla que actua en tots els àmbits socials, un molt bon punt de
partida però que no deixa de ser paper mullat perquè malauradament no s’està executant.

Aquest  Ple té  la  responsabilitat  de fer  alguna cosa més que manifestar  voluntats  per
acabar amb les violències masclistes, sabem què hem de fer (recollit al pla de dones de
l’ajuntament i a la llei catalana 17/2015) ara el que cal és dotar-lo de recursos: partida
pressupostària, projectes concrets (amb calendari i avaluació) i una professional  (tècnica
d’igualtat) per poder dur a terme totes aquestes accions

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer-  Dotar  als  pressupostos  municipals  d’una  partida  pressupostària   generosa
(suficient  per  poder  efectuar  les  accions  explicades  als  punts  segon,  tercer  i  quart
d’aquesta moció) , per efectuar polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i
homes.  Deixant  constància  als  pressupostos  municipals  de  la  partida  aproximada
dedicada  a  aquestes  polítiques,  tan  per  visualitzar  la  despesa  municipal  com  per
l’obligació legal i moral, de portar a terme polítiques per combatre la desigualtat efectiva
entre dones i homes ( la llei catalana 17/2015). 

Segon-  En  compliment  de  la  llei  catalana  llei  17/2015  (d'igualtat  efectiva  de  dones  i
homes, a article 6, funcions dels ens locals de Catalunya), fer un estudi per detectar les
mancances i necessitats de les dones de Tortosa per complir les finalitats de dita llei i
decidir quins àmbits són prioritaris a l’hora de fer projectes i execucions concretes. Estudi,
segons marca la llei, que haurà de comptar amb la col·laboració de les associacions de
dones del municipi.

Tercer- En compliment de la llei 17/2015 (article 6, funcions dels ens locals de Catalunya)
executar l’actual  pla de dones de l’ajuntament de Tortosa i avaluar-lo posteriorment.  A
partir de l’estudi previ( apartat segon d’aquesta moció), decidir quines són les actuacions
prioritàries, recollir-les en un projecte concret  amb calendari  i dotar-lo de pressupost per
poder executar les accions del pla prioritzades.

Quart- En compliment de la llei 17/2015 (article 6, funcions dels ens locals de Catalunya)
l’ajuntament ha d’elaborar, aprovar, executar i avaluar plans d’igualtat de dones i homes
destinats al personal a llur servei, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord
de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat
de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb
relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a
la resta de les condicions de treball.

Cinquè:  Contractar  una  professional  d’igualtat  de  gènere  (amb formació  i  experiència
acreditada) per efectuar l’estudi,  projecte i  avaluació indicats als punts segon, tercer i
quart  d’aquesta moció.  La professional  d’igualtat  de gènere coordinaria  les polítiques
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sent aquesta la seva única tasca (dedicació
exclusiva polítiques d’igualtat d’oportunitats de dones i homes) .
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Sisè:  Proposar  a  les  entitats  públiques  (des  d’escoles,  instituts,  consell  comarcal,
ajuntament...)  a  manifestar  el  proper  25  de  novembre  el  seu  rebuig  a  la  violència
masclista. Fent una concentració d’uns pocs minuts a les portes de cada edifici a les 12h
amb la pretensió de fer visible dita injustícia així com manifestar el rebuig social. 

Tortosa, 27 d’octubre 2016.

Xavier Rodríguez i Serrano.
Portaveu CUP- Ae
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