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CONSELLO LOCAL DE VIGO

Rubén Pérez Correa con DNI: 36 136 982 A e con enderezo a efectos de notificación na 
Porta do Sol nº11-bis, entrechán na cidade de Vigo, e teléfono 658 639 433. En 
representación de Esquerda Unida de Vigo e dacordo co artigo 97.3 do vixente 
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, 
presenta para o seu debate e aprobación no pleno a seguinte moción: 
 

Moción “Polo fortalecemento e consolidación dos 
Organismos de Igualdade de Xénero” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A recente eliminación do Ministerio de Igualdade dirixe á sociedade, e 
especialmente ás mulleres, a mensaxe de que as políticas de igualdade de xénero 
son políticas somentes complementarios. Que poden estar tanto en traballo, coma 
en asuntos sociais, ou en sanidade. Que son algo accesorio, do que podese 
prescindir, que non teñen entidad propia dabondo e de que as mulleres poder ser 
moeda de troco. 

Entendemos cá decisión do Goberno de que o Ministerio de Igualdade desaparezca 
foi consecuencia da desconsideración institucional das mulleres como suxeitos de 
pleno dereito. 

A creación dun Ministerio de Muller ou de Políticas de Igualdade de Xénero ten sido 
unha vella reivindicación das organizacións de mulleres e feministas deste país, 
como ferramenta e cauce vertebrador das políticas de igualdade, tan necesarias no 
noso Estado. 

Por todo isto, o pleno do Concello toma os seguintes acordos: 

1- Instar ao goberno estatal que restitúa o Ministerio de Igualdade, con 
competencias plenas e exclusivas en materia de xénero e dotado dabondo para 
ejercer as súas funcións. 

2- Instar ao goberno autonómico a que se cree (restitúa ou reestructure) a 
Consellería de Igualdade de Xénero, igualmente con competencias plenas e sen 
formar parte doutras estruturas sectoriais, asemade de dotación dabondo. 

3- Este Concello comprométese a crear a Delegación da Muller, con plenas 
competencias en materia de igualdade de xénero e cun orzamento que asegura o 
pleno desenvolvemento dos seus programas. 


