
 

 

 

 
MOCIÓ D'ENLAIREM DELTEBRE I ERC-MD PER A LA COMMEMORACIÓ 
DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES I LA DECLARACIÓ DE 
DELTEBRE COM A MUNICIPI FEMINISTA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la moció següent: 
 
“Qui subscriuen, grups municipals d’ED-Junts, ERC-MD i SD-CP a l’ajuntament 
de Deltebre en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 
 
De nou, el 8 de març de 2020, commemorarem el Dia Internacional de les 
Dones, una data d’homenatge als moviments en favor dels drets de les dones i 
de lluita, reflexió i visualització de les desigualtats que encara avui persisteixen. 
Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i que impregna tots els dies 
de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les 
persones que conformem la nostra societat. 
 

Són encara molts els aspectes que cal continuar reivindicant per poder assolir 

una igualtat real i efectiva. La societat en la que vivim encara no ha superat del 

tot la distribució desigual de poders, atorgant certs privilegis als homes envers 

les dones. Cal empoderar les dones corregint les situacions de desigualtat.  

 

Les dades socioeconòmiques mostren una major incidència de la pobresa en 

les dones respecte els homes. Tot i disposar d’una feina, la presència de les 

dones en el treball remunerat segueix sent mirall de les desigualtats 

estructurals en la nostra societat. La bretxa salarial existeix de forma 

considerable. Posar en valor el treball reproductiu i de cures en la nostra 

societat segueix sent una tasca pendent, ja que no valorar-ho contribueix a la 

reproducció d'una estructura desigual que impossibilita a les dones la 

realització plena en activitats que es troben socialment reconegudes i les relega 

a l’esfera privada. 

 

Tot i que el sistema educatiu universitari es caracteritza actualment per la seva 

feminització, es produeix el sostre de vidre en les carreres de docents i 

investigadores, invertint-se la proporció de la presència de dones i d’homes en 

les categories més altes. En activitats de ciència les dones participen d’una 

forma insuficient en les   institucions de recerca científica i tècnica, tant 

privades com púbiques. Hem de reconèixer millor les aportacions que fan les 

dones a la ciència i la tecnologia. 

 

Les violències masclistes, són una de les principals problemàtiques estructurals 

que patim a les nostres societats com a manifestació de la discriminació i de la 

situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels 

homes sobre les dones, que se sustenta en el sistema patriarcal. Es tracta 

d’una violència cap a les dones que s’estén tant en l’àmbit nacional com 

internacional, caracteritzada per l’abast de la seva prevalença, la gravetat de 



 

 

les seves conseqüències i que implica una greu vulneració dels drets humans 

de les dones, les joves i les nenes. 

 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret 
a una maternitat lliure i segura.  
 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a  gaudir de 

temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això 

implica que, també, és important replantejar els permisos de maternitat i 

paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. 

 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, dia rere dia, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de Catalunya 
una República feminista de dones i homes lliures. 
 

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament l’adopció 

dels següents 

 

ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar des de l’Ajuntament de Deltebre el compromís per 
continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de 
dones i feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i 
violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast.  

 

Segon.- Col·laborar amb les empreses del municipi per ajudar en l’elaboració, 

en coordinació amb altres institucions del país, de plans d’igualtat que facin 

possible la reducció de la bretxa salarial. 

 
Tercer.- Seguir mantenint la perspectiva de gènere com a eix central de les 
actuacions de l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal, 
d’acord al Pla Local de Polítiques de Dones. 
 
Quart.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, posant especial atenció a les 
diferències salarials intersectorials en sectors especialment feminitzats.  
 
Cinquè.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de 
discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en 
qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot 
creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en 
compliment de la Llei Catalana 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de 
dones i homes i el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1 de març, de mesures 
urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 
homes a l’àmbit laboral. 
 
Sisè.- Continuar impulsant accions per reduir la pobresa femenina. En aquest 
sentit, seguir implementant polítiques que redueixin els casos de pobresa 



 

 

energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que viuen soles. 
 
Setè.- Declarar Deltebre, d’acord al desenvolupament del Pla Local de 
Polítiques de Dones, com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè.- Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocades a Catalunya pel conjunt dels moviments 
feministes.  
 
Novè.- Comunicar aquests acords al Consell Municipal de les Dones de 
Deltebre, a la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones (ICD), al grups polítics al Parlament de Catalunya, 
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, al Consell Consultiu de Dones del Baix Ebre i al conjunt d’entitats 
de dones del municipi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre),  25 de febrer de 2020. Sgt. ED-Junts, ERC-MD i                               
SD-CP.” 
 

  

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord 
 

 

 


