Moció del grup municipal de la CUP per a la incorporació
d'una perspectiva feminista als pressupostos municipals
-Atès que la diferència de posició social i econòmica entre dones i homes implica que moltes
polítiques i pressupostos considerats neutrals al gènere afecten de forma diferent a uns i
altres. Per aquesta raó, és important dotar els pressupostos d'un enfocament que tinguin en
compte les dones, que no sigui «indiferent al gènere».
-Atès que els pressupostos amb un enfocament de gènere constitueixen una de les maneres
per les que els governs poden complir els seus compromisos relacionats amb el gènere
d'una forma efectiva.
-Atès que un pressupost que ha estat elaborat tenint en compte la situació i posició de
partida diferenciades de dones i homes i l'impacte previsible que pot tenir la seva execució
en unes i altres, hauria de comportar una reelaboració del mateix perquè contribueixi a
disminuir les desigualtats i a promoure la igualtat.
-Atès que cal tenir en compte que el pressupost en sí mateix no és un fi, sinó un medi més
per aconseguir la igualtat de drets entre dones i homes; i que tant els ingressos com les
despeses que configuren un pressupost són susceptibles de ser analitzats des de la
perspectiva de gènere.
-Atès que no sabem quin impacte té l'execució del pressupost en la igualtat de dones i
homes, ni sabem si el pressupost contribueix a disminuir aquesta desigualtat, l'augmenta o
deixa en la mateixa situació, ja que normalment els ajuntaments no coneixen l'impacte del
seu pressupost. Cal introduir-hi indicadors, a més de fixar uns objectius que després
s'hauran de mesurar.
Per tot això, demanem l'adopció dels següents ACORDS:
1. Articular un espai de participació vinculant dels diferents col·lectius feministes i LGTBI de la
ciutat per treballar les propostes concretes de pressupostos que puguin esdevenir una eina
per fomentar l'apoderament de les dones i el col·lectiu LGTBI.
2. Generar una comissió d'avaluació de l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de l'execució
del pressupost municipal.
Tindrà en compte els següents criteris:
2.1 Avaluació de polítiques amb perspectiva de gènere: Determinació de l'impacte de
les polítiques públiques i les corresponents assignacions pressupostàries en les
desigualtats de gènere, establint una vinculació entre aquestes i els seus efectes en
l'increment, reducció o manteniment de les desigualtats.
2.2 Anàlisi d'incidència de la despesa pública disgregada per sexe: Estimació de la

utilització i la distribució dels recursos pressupostaris entre homes i dones, mesurant
el cos unitari de la provisió d'un servei i multiplicant aquest cos pel nombre d'unitats
utilitzades per diferents grups d'homes i dones.
2.3 Anàlisi d'incidència dels ingressos públics disgregats per sexe: Valoració de la
contribució dels homes i les dones en els impostos, tant directes com indirectes,
mitjançant el càlcul de la càrrega fiscal dels impostos sobre cada grup.
2.4 Avaluació de beneficiaris disgregats per sexe: Estudi del grau de satisfacció i
cobertura de necessitats dels serveis destinats a homes i dones, a partir d'enquestes i
sondeigs que revelin si la despesa pública reflecteix les prioritats dels ciutadans i si la
provisió de serveis públics cobreix les seves necessitats.
2.5 Anàlisi disgregada per sexe de l'impacte del pressupost en l'ús del temps:
Especificació de la relació entre assignacions pressupostàries i el seu efecte en l'ús
del temps pels membres de la llar, mitjançant enquestes d'ús del temps, per tal de
posar de manifest les implicacions macroeconòmiques de treball no remunerat i la
importància de la reproducció social dins de l'economia.
2.6 Marc de política econòmica a mitjà termini amb perspectiva de gènere: Anàlisi de
l'impacte de gènere en els models macroeconòmics a mig termini, i incorporació de la
perspectiva de gènere amb variables que la reflecteixin i nous models que l'incloguin.
2.7 Informe del pressupost amb perspectiva feminista i LGTBI: Disgregació del
pressupost total i de les despeses de les regidories en categories rellevants de gènere
i anàlisi de les implicacions per a l'equitat de gènere, utilitzant algun dels altres
instruments.
3. La comissió d'avaluació de l'impacte de gènere (dones i LGTBI) de l'execució del
pressupost municipal, començarà a treballar amb el pressupost del 2016, per tal de poder,
en el pressupost del 2017, introduir els canvis necessaris per tal de deixar de produir
desigualtats en els pressupostos de l'ajuntament de Manresa, que han estat abstrets de tots
els anàlisis i informes que ha fet la comissió esmentada.
No obstant, el Ple decidirà
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