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Identificació de l’expedient: 1029/2020 804  
Assumpte: Moció en suport a la vaga feminista del 8 de març a Catalunya

CRISTINA CABRUJA I SAGRÉ, secretària accidental de l’Ajuntament de Canet de Mar,

CERTIFICO: 

Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari de data 27 de febrer de 2020, va 
acordar:

3. Punts d’urgència

L’alcaldessa, segons allò que es disposa als articles 51 del Text refós de règim local aprovat 
per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i 83 del Reial decret 2.568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, sotmet a la consideració dels presents la declaració d’urgència de diversos 
punts no inclosos a l’ordre del dia. Un cop sotmesa la urgència d’aquests punts, és 
apreciada i declarada per unanimitat dels disset membres presents dels disset que integren 
el nombre de dret del Ple municipal.

3.1. Alcaldia 

3.1.2. MOCIÓ EN SUPORT A LA VAGA FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ A CATALUNYA

El 8 de Març les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA per celebrar 
els drets conquerits i per continuar avançant, queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant .

La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa. Les nostres identitats 
són múltiples. Som diverses, som les que no hi són, som les assassinades, som les preses, 
som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.

Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista i que 
omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Els ajuntaments tenim 
competències en algunes de les reivindicacions del moviment feminista. Hem d’incorporar 
canvis, sense dilacions, sense excuses, amb compromís polític i pressupostari. Cal destinar 
energies i recursos per generar, des del món local, polítiques transformadores, feministes i 
interseccionals.

Per totes les raons exposades, el Ple municipal aprova per unanimitat dels disset membres 
presents dels disset que integren el nombre de dret del Ple municipal:

Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya, això com a 
les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del món i convocada a 
Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista 

Segon. Manifestar  el nostre 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. 
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Tercer. Realitzar una avaluació de l’ impacte de gènere en contractes, convenis i consorcis 
en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars 
d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, 
obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precarització 
(hores contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres). Aquesta avaluació es farà 
amb un grup de treball creat a tal efecte i amb la participació d’entitats de dones del 
municipi.  

Cal eradicar la pobresa. Reivindiquem desenvolupar un projecte vital amb dignitat i 
autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida de les dones.

Quart.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als contractes i 
licitacions que efectuï l'Ajuntament, evitant la contractació amb aquelles empreses en les 
quals es detectin aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

Cinquè.- Treballar per establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de 
les persones trans.

Sisè.- Garantir que tot l’alumnat del municipi participarà en un programa per la diversitat 
sexual i afectiva així com en un de coeducació abans de finalitzar l’educació obligatòria. 
Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació, 
establint una partida pressupostària a tal efecte.

Cal gaudir d’ una formació afectivosexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, 
sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola agressió 
masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Avançar en la coeducació en tots els àmbits i espais 
de formació i que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.

Setè.- Assegurar la paritat tant en les i els testimonis, com en les xerrades i les cites per la 
recuperació de la memòria històrica, donant protagonisme de les dones i de les seves lluites 
així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.

Vuitè.- Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBI+ 
i racialitzades en els òrgans de decisió i comissions i processos participatius municipals.

Novè.- Traslladar els presents acords al Ministeri d’Igualtat del govern de l’Estat Espanyol, a 
l’Institut Català de les Dones als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya, 
a Vaga Feminista i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

I perquè consti, als efectes oportuns, amb l’advertiment de l’article 206 del ROFRJEL, per al 
qual l’acord certificat resta a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, es lliura aquesta d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, a la vila de Canet 
de Mar

Certifico Vist i Plau
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