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MOCIÓ PER A INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN ELS PRESSUPOSTOS
MUNCIPALS.

El passat 23 de març de 2018 es va fer públic el “Decàleg per a la construcció de ciutats
feministes” elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat i el Centre d’Estudis Comarcals i el
Consell de Dones del Consell Comarcal del Baix Llobregat el en el marc de la presentació del
5è Congrés de dones del Baix Llobregat.

Atès que el pressupost municipal és la principal eina a través de la qual el govern
municipal materialitza els seus objectius i és una de les àrees fonamentals per abordar els
temes de gènere ja que ens permet valorar, reconèixer i tractar a dones i homes amb
equitat, en lloc d’adoptar un enfocament aparentment neutral però en realitat amb un biaix
androcèntric, que acaba discriminant directament o indirecta a les dones. A més, un
pressupost amb perspectiva de gènere aconsegueix introduir la perspectiva de gènere a
totes les polítiques públiques i compleix amb l’objectiu global de la transversalitat de les
polítiques de gènere.
Atès que amb aquest decàleg es pretenia que els Ajuntaments acceptessin el compromís
d’implementar progressivament les mesures que s’hi proposen al corresponent decàleg, i
també el compromís de dedicar els recursos necessaris per fer efectives les polítiques
feministes i d’equitat.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament del 29 de febrer de 2019 es va aprovar la moció a declarar
l’Hospitalet ciutat feminista i sumar-se al “Decàleg per a la construcció de ciutats feministes”
Atès que l’Ajuntament està en període de redacció per a donar forma al pressupost municipal
per al 2022 i a definir les inversions i els recursos municipals. Per tant cal reaccionar i no
demorar més el compliment del punt 2n del mateix decàleg, que diu:
“Prioritzar la transversalitat de les polítiques feministes i avançar en el pressupost
municipal, des d’una perspectiva de gènere, com un potent instrument per a la
realització de polítiques públiques d’equitat.”
La perspectiva de gènere és l’aplicació d’una determinada visió per analitzar un àmbit, tenint
en compte les diferències de gènere existents a la societat. Només detectant allò que no
s’està fent bé podem millorar. I només veient on invertim els recursos i estudiant si s’apliquen
justament podrem eliminar desigualtats.
Encara que pugui semblar que els pressupostos són neutrals en termes de gènere perquè
solen respondre a xifres i elements quantitatius, la provisió de béns i serveis té impactes
diferents en la població, entre altres coses, per qüestions de gènere. Per aquest motiu és de
vital importància detectar les desigualtats actuals per a tractar-les i posar-les-hi fi.
Per tant ara és el moment d’analitzar i revisar la despesa i el procés pressupostari des d’una
perspectiva de gènere, detingudament, per tal que el disseny dels pressupostos afavoreixi
l’equitat, cobreixi de manera eficient les diferents necessitats de les persones, homes i dones,
a qui va adreçat, amb l’objectiu de que les diferències no esdevinguin desigualtats socials.
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El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Renovar el compromís que vam acceptar d’acomplir el decàleg feminista.
SEGON..- Articular una comissió amb la participació de les diferents entitats de dones,
organitzacions socials, polítiques i sindicals per incorporar la perspectiva de gènere en els
pressupostos municipals i treballar propostes concretes als pressupostos perquè puguin
esdevenir una eina per fomentar l’apoderament de les dones.
TERCER,- Instar al Departament d’Igualtat i Feminismes i la Diputació de Barcelona
acompanyament i assessorament en la incorporació de la perspectiva de gènere en els
pressupostos municipals.
QUART.- Traslladar els acords a les entitats de dones de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat,
als consells de Districte, a les AAVV de l’Hospitalet, a UGT, CC.OO i Intersindical-CSC de
l’Hospitalet. A les seccions sindicals de l’Ajuntament de l’Hospitalet de UGT, CC.OO, CATACIAC i Intersindical-CSC. Al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona. A la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis.

