Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el/la Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinari celebrada el dia 5 de març de
2018, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA
CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

08/03/2018 ALCALDE

El 8 de març se celebra la Día Internacional de les Dones Treballadores, una jornada que
expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el seu treball com a forma
de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores les que històricament hem
mantingut viva la flama de la dignitat contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, que
ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als Països
Catalans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques de
reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no tinguin valor
reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques imprescindibles per
garantir el manteniment de la vida.

Ramon Ferré i Solé

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina, i encara més si aquesta està
associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha destinat a les dones de
classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les dones som les que tenim més
contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes, percepció de salaris de fins a un
26% per sota dels homes o un menor reconeixement de la feina. Tot això amb
unes institucions que estan buides de sobirania, en les que prima la lògica del mercat per
sobre de les persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens afega i que, en
comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i ens
precaritza.
L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar la vida
al centre I així es reivindica a la vaga feminista del pròxim 8 de marc.
Per tot l'exposat, la Candidatura d'Unitat Popular de Calafell proposa al Ple l'adopció
dels següents
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Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi -retallades de pensions,
educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, regressió en drets socials-,
mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot aquest treball invisibilitzat i imprescindible.
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PRIMER.- Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de
marc, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin
adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans
municipals.
SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials, atenció a les dones i atenció de la infancia: des d'escoles
bressols i hospitals fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
TERCER.- 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 detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.

CINQUÉ.- Establir la necessitat de personació de I'Ajuntament en el casos penals
d'assetjament laboral.
SISÉ.- Promocionar la coeducació en tots els centres educatius del municipi, tant en els
reglats com en les activitats d’educació en el lleure.

Ramon Ferré i Solé

El Ple de la Corporació amb 15 vots a favor: 5 dels membres del PSC, 1 membre del PP, 2
dels membres d’UAM, 5 dels membres de CIU, 2 dels membres d’ERC, 1 membre de la
CUP i amb 3 abstencions: 1 d’un membre del PP, 1 del membre de C’s i 1 del regidor no
adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra, acorda:
PRIMER.- Donar suport i recolzament a la vaga general feminista convocada el proper 8 de
marc, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es puguin
adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista a través dels mitjans
municipals.
SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la
sanitat, serveis socials, atenció a les dones i atenció de la infancia: des d'escoles
bressols i hospitals fins als serveis de dependència i atenció a les persones.
TERCER.- 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 detecti aquesta escletxa salarial en qualsevol dels seus estaments.
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CUART.- Establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones
trans.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c0d71dcfe34f49f6b333f0af941e6981001

Url de validació

http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Certificat -

CUART.- Establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de les persones
trans.
CINQUÉ.- Establir la necessitat de personació de I'Ajuntament en el casos penals
d'assetjament laboral.
SISÉ.- Promocionar la coeducació en tots els centres educatius del municipi, tant en els
reglats com en les activitats d’educació en el lleure.
I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.

Signatura 2 de 2

Ramon Ferré i Solé
Alexandre Pallarès Cervilla

07/03/2018 SECRETARI
Signatura 1 de 2

08/03/2018 ALCALDE

Calafell, 7 de març de 2018 .
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