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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 de setembre de 2018, per unanimitat dels regidors i
regidores presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA PER A L’ANÀLISI DE LES DESIGUALTATS EXISTENTS ENTRE
DONES I HOMES EN ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS I LA
TRANSFORMACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES MITJANÇANT ELS
PRESSUPOSTOS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
Atès que els pressupostos públics no són neutrals, atès que afecten de manera diferenciada a
homes i dones. Tota societat moderna, eficient i eficaç camina cap a la valorització i el
reconeixement de la contribució de les dones a la societat, a l’economia i en l’estat del
benestar. És per això que els pressupostos amb perspectiva de gènere tenen la finalitat de, un
cop analitzats els pressupostos públics, establir l’oportú impacte diferenciat dels pressupostos
sobre els homes i les dones, de tal forma que es reflecteixi la imprescindible i necessària
igualtat d’oportunitats, alhora que fomenti la transparència. Així doncs, els pressupostos amb
perspectiva de gènere han de procurar garantir una distribució de la despesa pública més
equitativa.
Atès que ja des de la IV Conferència Internacional de Nacions Unides sobre les Dones que va
tenir lloc a Pequín el 1995, es va acordar que els governs haurien d’integrar l’enfocament de
gènere en dissenyar els pressupostos. Posteriorment l’any 2011 la Unió Europea va ratificar la
importància d’incloure aquesta perspectiva i va fer una crida als seus estats membres perquè
la integressin en els pressupostos per a l’any 2015.
Atès que en aquest context es va aprovar la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes,
que en l’article 6 estableix que els Ajuntaments han de crear i adequar els mecanismes
necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions
polítiques; l’article 15 estableix que cal elaborar informes d’impacte de gènere i, en l’article
17, 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.
El Ple ACORDA
Primer.- INICIAR la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos municipals i,
a tal efecte, es porti a terme:
1. Una fase analítica i de diagnosi de les despeses i dels ingressos municipals per
comprovar si aquests contribueixen a disminuir, augmentat o mantenir les disparitats
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existents en les condicions de vida de dones i homes, amb la participació del Consell
Municipal de Polítiques de Dones, dels partits municipals, dels sindicats i del personal
treballador que així ho demani. En aquesta fase serà imprescindible la formació i
capacitació als caps de serveis i al personal tècnic municipal.
2. Una fase de propostes de canvi, per aconseguir l’efectiva igualtat entre home i dona,
amb formulació dels canvis i millora a realitzar en el disseny i en el contingut dels
pressupostos municipals de cara a implentar-ho l’any 2020.
3. Una fase d’avaluació dels resultats de les actuacions i de la millora de les condicions
des de la perspectiva de gènere en el conjunt dels serveis públics municipals.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a tot el personal municipal, als sindicats de
treballadores i a les associacions de Dones de Cerdanyola. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

