
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA 

8 DE MARÇ DE 2016 

Sr/a. …………………………………………….….........…………. alcalde/
ssa o portaveu del Grup Municipal ………......................…….

………………..… en l'Ajuntament/Mancomunitat/Diputació de 

…………........………………… en el seu nom i representació, mitjançant el 

present escrit, i fent ús de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 

2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleve 

al Ple de la Corporació per al seu debat la següent MOCIÓ 

E X P OS I C I Ó   D E   M O T I U S 

Des que al desembre de 1977 l'Assemblea General de les Nacions 

Unides adoptara la resolució de proclamar el dia 8 de març com a dia 

Internacional de la Dona, com a homenatge a una multitud de dones que 

van lluitar per a aconseguir pas a pas una igualtat amb l'home en tots els 

àmbits socials, sobretot en el laboral, es commemora aqueix dia, la lluita 

pels drets de les dones i reivindicant la igualtat entre hòmens i dones.  

Fins al moment s'han donat passos de gegant per a la consecució de 

l'objecte d'aquesta reivindicació, però no és menys cert que es continuen 

produint situacions de flagrant desigualtat en tots els àmbits socials, 

sobretot en el laboral, on les dones tenen molts més problemes que els 

hòmens per a trobar un lloc de treball i on els salaris són sensiblement 

més baixos pel fet de ser dona. També és impossible oblidar les 

aborronadores xifres de dones víctimes de la violència de gènere. 



És per açò que la Federació Valenciana de Municipis com a entitat que 

agrupa a tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana, i en aquests 

als hòmens i dones dels seus municipis, des del consens de tots els grups 

polítics, considera necessari en aquest dia, 

M A N I F E S TA R 

1. Commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, 

promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre 

dones i hòmens. 

2. El compromís de tots i totes en el treball comú per a evitar tot tipus de 

desigualtat a través de les Institucions que representem, començant 

per la total incorporació de la dona en els càrrecs de responsabilitat 

política i social per a garantir una actuació conjunta des de dins de les 

nostres organitzacions. 

3. Apostem per una solució integral, per a l'eliminació definitiva de la 

violència de gènere, tant a través de la prevenció com de la lluita 

contra la violència exercida cap a les dones. Creiem necessari habilitar 

tots els instruments legals pertinents per a la total eradicació d'aquesta 

xacra social, així com la creació de fòrums de participació on s'aposte 

per una actuació conjunta de les Institucions i la societat civil per a 

concretar mesures d'actuació que faciliten la coordinació d'actuacions. 



4. Considerem que el dret a la igualtat ha d'inculcar-se des de la infància, 

sent aquesta l'única forma d'aconseguir que en un futur els hòmens i 

dones convisquen d'una manera igualitària i solidària, per la qual cosa 

és necessari potenciar la coeducació en l'escola a través de tot el 

nostre sistema educatiu. 

5. Que és imprescindible que la dona compte amb tots els mitjans per a 

la seua consolidació en el món laboral a través de mesures positives 

des de totes les Institucions, com són els Plans d'Igualtat i en particular 

des de les nostres Corporacions Locals per a aconseguir una major 

conciliació amb la vida familiar entre hòmens i dones. 

6. Els Ajuntaments com a administracions més pròximes a tots els 

ciutadans i ciutadanes ens comprometem a realitzar el màxim esforç 

per a contribuir al desenvolupament d'una forma pròxima i quotidiana, 

de tots els plans i programes que ens conduïsquen a l'enfortiment 

d'una societat igualitària i sense discriminacions.


