
Moció Partit dels Socialistes de Catalunya - Units per Premià de 
Mar - CP de proposta per a fomentar la importància de l’Àrea 
d’Igualtat de l’Ajuntament de Premià de Mar 

 
 
Tal i com recull la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes el 
dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la 
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol 
eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament 
aquest dret, no només ha d'ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir 
d'una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, 
socials i culturals. 
 
Malgrat els nombrosos exemples de reconeixement formal i dels progressos fets fins al 
moment, la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. 
Les dones encara que tenen reconeguts els mateixos drets que els homes, a la pràctica 
no gaudeixen dels mateixos drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, 
econòmiques i culturals. Aquestes desigualtats són el resultat d’estructures socials que 
es fonamenten en nombrosos estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, 
els mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social, entre altres àmbits. 
 
És possible actuar en tots aquests àmbits fent-hi una nova aproximació i duent-hi a 
terme canvis estructurals. Les autoritats locals i regionals, que són les esferes de govern 
més pròximes a la població, representen els nivells d’intervenció més adequats per a 
combatre la persistència i la reproducció de les desigualtats i per a promoure una 
societat veritablement igualitària. En llur àmbit de competència i col·laborant amb el 
conjunt d’actors socials, poden emprendre accions concretes a favor de la igualtat de 
dones i homes. 
 
Així doncs, tal i com diu la llei, les administracions públiques son les encarregades de 
desenvolupar les polítiques públiques que garanteixin el compliment de la igualtat 
efectiva entre dones i homes, i en el cas dels municipis l’administració competent per a 
realitzar aquesta important tasca son els ajuntament, ja que son, a més, la institució més 
propera a la ciutadania. 
 
En el nostre municipi existeix la regidoria de la dona i la regidoria d’igualtat les quals son 
les encarregades d’aplicar les polítiques municipals en l’àmbit de la igualtat real i 
efectiva entre dones i homes. El PSC Premià de Mar creiem que aquestes regidories son 
claus per a promoure la igualtat, i per a poder aconseguir-la cal treballar tots plegats. 
 
Ara bé, creiem que per tal de poder aconseguir la igualtat cal treballar plegats, no només 
els partits polítics des del consistori sinó que la ciutadania també ha de veure’s 
implicada. Per això cal dotar al nostre municipi d’una eina fonamental que reculli totes 
les accions que cal desenvolupar i dur a terme a Premià de Mar. Aquesta eina 
fonamental és el Pla Local d’Igualtat.  
 
Si bé és cert que l’Ajuntament disposa d’un Pla Intern d’Igualtat, que marca les línies 
estratègiques per aconseguir que els treballadors municipals aconsegueixin la igualtat 



laboral i per tant, no es produeixi cap mena de discriminació també és molt necessari 
treballar la igualtat de portes cap a fora del consistori, implicant a tota la població. 
 
 
Per tot l’esmentat fins ara, el grup municipal del PSC Premià de Mar, proposem: 
 
Primer. L’elaboració del Pla Local d’Igualtat que reculli les línies estratègiques a 
desenvolupar en el municipi per a treballar per a aconseguir la igualtat real i efectiva 
entre dones i homes. 
 
Segon. La creació del Consell Municipal de les Dones  
 
Tercer. La inscripció del Consell Municipal de la Dona a la Regidoria de la Dona. 
 
Quart. Crear la comissió per a l’elaboració del reglament del Consell Municipal de la 
Dona formada per un representant de cada partit polític amb representació al consistori. 
 
Cinquè. Donar a conèixer aquest iniciativa a les entitats i associacions del municipi, així 
com a la resta de la població. 
 

 


