13.-Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, PDeCAT-Demòcrates, ERC-MES per
implantar la perspectiva de gènere en el Pressupost municipal.

1. Atès que la quarta Conferència Mundial sobre la Dona, celebrada a Beijing l’any
1995, tots els governs van acordar incorporar la visió de gènere a totes les polítiques
públiques, inclosa la pressupostària, per tal que, abans de que es prenguin
decisions, es faci un anàlisi dels efectes produïts en homes i dones respectivament.
La idea és que els temes relatius a la igualtat de gènere siguin part de l’agenda
política principal en comptes de ser un assumpte secundari.
2. L'estratègia adoptada per la Unió Europea en matèria de polítiques d'igualtat entre
dones i homes, es la coneguda com mainstreaming o transversalitat de gènere,
seguint el que estableix la Quarta Conferència Mundial sobre Dones de Nacions.
3. Atès que l’article 15 de la Llei estatal 3/2007 per la Igualtat efectiva entre dones i
homes sol·licita a les administracions públiques que transversalitzin la igualtat de
gènere en l’adopció i execució de les seves disposicions normatives, en la definició i
pressupostació de les polítiques públiques, en tots els àmbits.
4. Atès que l’article 15 de la Llei catalana 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes
estableix que cal elaborar informes d’impacte de gènere i l’article 17 diu que cal que
aquests informes facin visible l’impacte diferenciat dels pressupostos sobre els
homes i les dones, i integrar els objectius propis de la perspectiva de gènere en els
objectius dels pressupostos orientats als resultats.
5. 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.
6. Atès que una de les grans aportacions de l’economia feminista ha estat fer visible
que cap política és neutra al gènere. En aquest sentit, els pressupostos municipals
poden ser quelcom més que una eina instrumental i tècnica, i esdevenir una eina de
canvi cap a l’equitat i mostrar la situació de desavantatge que en la societat patriarcal
tenen les dones i la falsa neutralitat de gènere de les polítiques públiques.
7. Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat està elaborant un Informe preliminar d’impacte
de la perspectiva de gènere al pressupost de 2017. Un informe que representa una
primera aproximació a l’anàlisi de gènere dels pressupostos que inclou l’estudi de la
despesa del Capítol I referent al personal de l’ajuntament i una selecció de
programes pressupostaris del capítol 2 i 4. En aquest estudi s’ha fet evident la
complexitat d’extreure indicadors en els programes pressupostaris dels capítols 2 i 4
atès que es tractava de dades qualitatives. També s’ha posat de relleu la necessitat
de disgregar per sexe les dades que disposa l’ajuntament.
8. Atès que tenir un bon informe d’impacte de la perspectiva de gènere del pressupost
permet fer més conscients els perjudicis i estereotips de gènere i permet individuar

més clarament on estan les desigualtats entre homes i dones i com podem actuar
per eliminar-les.
9. Atès que l’objectiu final de fer un pressupost municipal amb perspectiva de gènere
no és fer un pressupost separat per a les dones, ni distribuir la despesa pública de
manera igual entre homes i dones sinó fer un pressupost en el que la igualtat de
gènere s’hagi incorporat en l’agenda política municipal, que es satisfacin igualment
les necessitats i prioritats d’homes i dones i que es redueixin les desigualtats de
gènere.
10. Atès que l’aplicació pràctica dels pressupostos amb perspectiva de gènere exigeix un
plantejament estratègic en el que han d’intervenir aspectes diferents, ja que, a més
de la voluntat política, serà necessari temporalitzar la implantació en diferents fases,
oferir informació i crear estructures municipals que impulsin i coordinin el procés.
És per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constituir un equip tècnic format per persones expertes i amb trajectòria
professional en metodologia d’elaboració de pressupostos amb perspectiva de gènere,
que col·labori amb el personal implicat en el procés d’elaboració del pressupost
municipal i el personal implicat en el desplegament del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament i la
implementació de les polítiques transversals de gènere.
SEGON.- Preveure en el pressupost de 2019 la partida necessària per a la formació en
equitat de gènere a tot el personal tècnic que treballa en l’elaboració de l’impacte de
gènere del pressupost i dotar dels recursos necessaris per la configuració de l’equip
tècnic que ha d’elaborar la diagnosi dels pressupostos de 2018.
TERCER.- Comprometre a l’Ajuntament de Sant Cugat perquè cada any, en l’elaboració
del pressupost municipal, s’inclogui un informe de l’impacte de la perspectiva de gènere.
QUART.- A partir d’ara, elaborar i fer públiques totes les dades estadístiques de
l’Ajuntament, enquestes (observatori sociològic) i altres indicadors municipals
disgregades per sexe, per tal de poder traçar amb major precisió la situació
socioeconòmica d’ambdós sexes i oferir informació sobre l’impacte que poden tenir les
polítiques públiques en les condicions de vida dels homes i les dones de Sant Cugat.
CINQUÈ .- Enviar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Diputació de Barcelona, a l’Institut Català de les
Dones i a les entitats de dones i feministes de Sant Cugat.
Sant Cugat del Vallès, 26 de setembre de 2018

