Manifest Institucional
8 de març

8 DE MARÇ DE 2017, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
“Superem les desigualtats”
Avui, 8 de març de 2017, necessitem de nou reivindicar la necessitat de
ser visibles, recordar que les dones som la meitat de la població, que hem
estat i som agents actives en la construcció de la societat, l’impuls de
l’economia i la innovació social, i que si perdem el nostre potencial estem
perdent la meitat de les oportunitats del món, evocant l’advocada i
feminista iraniana Shirin Ebadi.
Ja a principis del segle XX, les obreres de la fàbrica tèxtil Cotton a New
York reclamaven la igualtat de sou i millors condicions laborals. Avui, ja al
segle XXI, seguim veient que les dones del nostre país cobren un 26%
menys que els homes, segons un estudi recentment presentat per la
Generalitat de Catalunya; ocupen la majoria dels contractes a temps
parcial i dediquen el triple d’hores que els homes a les tasques no
remunerades de la llar. De fet, un estudi recent de la Cambra de Comerç
de Barcelona conclou que el PIB català s’incrementaria un 23,4% si es
tingués en compte el treball domèstic i de cura.
Des del món municipal portem més de 25 anys treballant per fer efectives
polítiques que ens ajudin a recuperar el llegat de totes elles, i per
assegurar un present i un futur més just i més equitatiu. Una feina que es
dota de marc legal general, amb l’aprovació de la Llei d’igualtat efectiva de
dones i homes (Llei 17/2015).
Tot i els avenços fets, el dia a dia en els municipis i els estudis sobre la
temàtica, ens mostren que encara existeixen desigualtats en els diferents
àmbits de la vida com en els treballs, la cura, l’educació, les cultures i les
famílies. Els estereotips, la banalització dels espais de poders femenins, la
falta d’oportunitats ens les esferes de poder i els espais públics, i el
sexisme vigent en molts espais professionals.
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Per això cal encara fer un pas endavant perquè les polítiques de les dones
adquireixin la centralitat necessària dins dels nostres ajuntaments per
poder incidir proactivament sobre les causes de les desigualtats i no
només fent front a les seves conseqüències. Revisar transversalment des
de la perspectiva de gènere les institucions o organitzacions a nivell intern
i extern i identificar aquelles pràctiques que contribueixen a reproduir el
sexisme en la nostra societat, és fonamental per superar les desigualtats
existents. Alhora, cal que els pressupostos públics de les administracions
reforcin la seva aposta i inversió en les polítiques d’igualtat de gènere i
implementin el desplegament de les Lleis d’igualtat i violència masclista.
Avui 8 de març reforcem l’aposta del món local per la igualtat efectiva,
sota el rastre del paper històric i pioner dels grups feministes perquè
puguem estirar del mateix fil per teixir un horitzó comú on la diversitat i la
sonoritat sigui un únic reclam contra les desigualtats i el patriarcat. I
aquest camí l’hem de fer plegats dones i homes, en la mateixa direcció,
sabedors que una societat no és completa si no reconeix ni reparteix la
riquesa, simbòlica i material, amb l’altra meitat, en totes les esferes de la
vida.
A Badalona treballem per reivindicar de manera específica les diversitats
dels ser i sentir-se dones, i la necessitat de fer-ho visible. Cal enfortir els
espais de trobada i de participació, reconeixent les diferències en quant a
origen, identitat sexual i de gènere, cultura, orientació sexual o moment
del cicle de vida, entre altres. Compartir les diferències per enfortir les
agendes compartides a la ciutat.
Com a element a destacar aquest any 2017, la ciutat de Badalona reconeix
de manera especial les dones en el món de l’esport; les dones que
històricament i en contextos socioeconòmics complexos han participat de
manera activa i destacada en disciplines com l’atletisme, el bàsquet o la
natació, trencant barreres de gènere, com durant la dictadura.
Alhora aquests referents han de ser una inspiració per a les nenes, les
noies i les dones que actualment participen activament del món de
l’esport, reivindicant un espai d’igual valor al de l’esport masculí,
treballant per neutralitzar el sexisme i les discriminacions existents no
només en la pràctica de les disciplines, sinó també en el lideratge de les
moltes entitats esportives de la ciutat.
8 de març de 2017
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El Grup Municipal D’ICV-EUiA a proposta de l’Associació Catalana per a la
Integració del Cecs (ACISC), d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei
8/87 Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui
debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper Ple Ordinari de
l’Ajuntament de Badalona la següent moció:
EN FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL
En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers
les persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets
que avui dia la tecnologia hi dona una resposta adequada.
A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2
de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb
discapacitat sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per
donar el seu consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició
final primera punt novè on és regula que «Quienes deseen contraer matrimonio
acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la
legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la
inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este
Código. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias
mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial,
Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o
expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el
consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper
30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar
per modificar un aspecte tant discriminador de la normativa abans que entrés
vigor.
En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així
ens ho ha comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de
modificar els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil.
Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb
discapacitat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec,
però potser, en aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la
incidència en un aspecte tant íntim i personal.
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referencia als
àmbits testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.
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Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la
intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de
les parts o sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni
escriure. Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i
escriure (braille i avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la pràctica
s’exigeixen els dos testimonis per l’acte d’atorgament, fet que vulnera el dret
d’aquestes persones.
Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la
pràctica, només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis
idonis, fet que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet
injustificable tenint en compte les possibilitats tècniques existents avui dia.
Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de
mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil
espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició
ja derogada en el Codi Civil Estatal.
Per aquests motius, el grup Municipal d’ICV-EUiA, proposa al Ple l’adopció
dels següents
Acords:
1. L’Ajuntament de Badalona es compromet a sol·licitar al Congres dels
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que
faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat
sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modificació
immediata de l’article 56 del Codi Civil i de l’article 58.5 de la Llei del
Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb
discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per
prestar el consentiment matrimonial.
2. L’Ajuntament de Badalona es compromet a sol·licitar al Congres dels
Diputats, al Senat i al Govern de l’Estat la reforma legislativa estatal que
faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat
sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de documents públics
així com de testaments i concretament les modificacions immediates de
l’article 697 del Codi Civil espanyol i de l’article 180 del Reglament del
Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat de presència de dos
testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments oberts per
part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves
tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i
signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la
modificació de l’article 708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la
prohibició a les persones amb discapacitat sensorial d’atorgar testament
tancat.
3. L’Ajuntament de Badalona, es compromet a sol·licitar al Parlament de
Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de no
discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria
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testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat
2 per tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del
421-14 apartat 5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i
del 421-11 apartat 2b per tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i
muts per a ser testimonis.
4. L’Ajuntament de Badalona es compromet a impulsar els canvis i
adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb
discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració
municipals.
5. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de

Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del
Senat, a l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació
de Municipis, i a la Associació Catalana de Municipis, així com a les
regidories municipals que són necessàries per introduir els canvis i
adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb
discapacitat sensorial en l’accés als serveis públics i a l’administració
municipals.

Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA
Badalona, 28 de febrer de 2017
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El Grups Municipals ERC-AVANCEM-MÉS, GUANYEM BADALONA I COMÚ I d’ICVEUiA, d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim
Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el
decurs del proper Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:

DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA EL TRASLLAT DEFINITIU DEL
COL·LECTOR-INTERCEPTOR DE LLEVANT
Atès Badalona té una xarxa de clavegueram unitària, és a dir, les aigües
residuals i les pluvials són recollides conjuntament per un mateix sistema de
clavegueram realitzat per gravetat. Pel que fa a les aigües pluvials, entren a la
xarxa a través dels claveguerons o bé a través dels embornals i reixes que hi
ha al carrer. Aquesta circumstància condiciona i provoca de forma reiterada
vessaments a mar d’aigües pluvials i residuals en episodis de pluges
abundants.
Atès que al litoral badaloní disposem de 16 sobreeixidors que aboquen
aquestes aigües residuals a mar quan el col·lector interceptor de llevant no pot
absorbir tot el volum d’aigües que rep per transportar-les a la depuradora del
Besòs.
Atès que el temporal dels dies 21 i 22 de gener del 2017 va produir el
trencament del col·lector interceptor de llevant fet comportant que durant una
setmana totes les aigües residuals de la ciutat han estat abocant a mar sense
depurar.
Atès que l’ACA i l’AMB han actuat amb diligencia i professionalitat per reparar
de forma provisional el col·lector en nomes una setmana però no es van
comprometre a posar un calendari per el trasllat definitiu del col·lector per tal
d’adequar la seva capacitat a la realitat actual de la ciutat i protegir-lo de
segurs nous temporals.
Atès la professionalitat demostrada per els serveis tècnics municipals els dies
del temporal i posteriors.
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Presentem la següent proposta d’acords:
1.- Felicitar i agrair el treball realitzat per el personal municipal els dies 21 i 22
de gener i dies posteriors per garantir la seguretat de la ciutadania, el bon estat
de les infraestructures i la ràpida reparació dels desperfectes ocasionats.
2.- Agrair i felicitar a l’AMB, l’ACA i l’empresa EMSA per els treballs realitzats
per tal de reparar el col·lector interceptor de llevant en una setmana de forma
provisional.
3.- Exigir a la Àrea Metropolitana de Barcelona i la Generalitat de Catalunya la
redacció del projecte definitiu pel trasllat definitiu del col·lector i la seva
immediata execució.

Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Agnès Rotger i Dunyo
Portaveu del Grup Municipal
d’ERC-AVANCEM-MÉS

José Téllez Oliva
Portaveu del Grup Municipal Guanyem Badalona en Comú

Badalona, 28 de febrer de 2017
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