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Exp: 15650/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 30/10/2019, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“10. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
10.02. 15650/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
SOBRE 25 DE NOVEMBRE DIA INTERNACIONAL PER L'ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, segons el text aprovat per la
comissió informativa núm. 3, que es transcriu a continuació:
"Tots i totes estem sent testimonis de l'enorme i gravíssima problemàtica
que estem patint, la brutal sacra de la violència masclista que lluny de desaparèixer
ens demostra dia rere dia que queda infinita feina per erradicar-la de la nostra societat.
Una violència contra les dones que es presenta en forma d'extorsions, desaparicions,
manades, parricidis, abusos, agressions, violacions, assassinats de dones que
denuncien i dones que no ho fan.
Les xifres són alarmants, el nombre de dones assassinades a L'Estat
Espanyol des del 2003, any en què van començar a elaborar-se les estadístiques,
superà en juny d'aquest any la cruenta xifra de 1.000 víctimes, I això que l'estadística
no recull totes les assassinades per la seua condició de dona, sinó tan sols les mortes
en mans de les seues parelles o exparelles.
Malgrat les evidències, encara es trobem amb formacions polítiques que
fins i tot neguen l'existència d'una violència estructural sobre les dones i lluiten per
eliminar les lleis encaminades a combatre-la.
Per donar solució al conflicte polític i social que suposa en el terrorisme
masclista fa dos anys que va nàixer el primer Pacte Valencià Contra la Violència de
Gènere i Masclista així com el Pacte Estatal Contra la Violència de Gènere i Masclista.
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Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, estem
avançant en la lluita contra les agressions motivades per la desigualtat entre homes i
dones, però tal com demostra cada assassinat i cada agressió, encara queda una
llarga distància per recórrer. I és que la violència masclista rau en un comportament
social difícil de corregir només amb lleis i pactes.
Recordem que aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la
pervivència d'un sistema patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que
assumeix com a natural la desigualtat, organitza la societat classificant jeràrquicament
les tasques, resta credibilitat i autoritat a les dones, mentre cosifica el seu cos i
consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen comportaments
discriminatoris i sexistes.
Així mateix hem de manifestar la nostra preocupació per errors comesos
pel sistema institucional, que anima les dones que pateixen violències a denunciar els
agressors, però que per prejudicis o per manca de formació, en massa ocasions els
responsables no porten endavant la seua tasca de forma eficient i acaba en mort o en
abusos palesos contra la llibertat i integritat de les dones.
També ens preocupen els models de relacions afectivo-sexuals difosos
sovint als mitjans de comunicació i a les xarxes. La pornografia és consumida en estos
moments habitualment per adolescents menors de quinze anys i la prostitució - en
aquestos moments estem entre els tres Estats al món amb més prostitució- és habitual
entre joves de menys de trenta anys.
Els Ajuntaments, en ser les Administracions més properes a la
ciutadania, són els governs que poden donar una resposta més ràpida i eficaç a
aquest problema social. En este sentit, el nostre Ajuntament ha de reafirmar el seu
compromís amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen
i perpetuen. No trobem millor moment que l'actual, amb la recent constitució de l'equip
de govern, perquè es puga replantejar les actuacions realitzades a este respecte i
posen les mans en farina per dur a terme les millores que situen Torrent en el mapa de
la lluita contra la violència de gènere i per la igualtat .
Per tot l'exposat, es proposa l'aprovació dels següents ACORDS:
- Aquest ajuntament Manifesta un sentit i dolorós record a la memòria de
totes les dones assassinades per violència de gènere i el 25N farà un acte públic en
senyal d'homenatge i de reconeixement on es llegiran els noms de les dones
assassinades aquest any, com a visibilització de la seua identitat, al mateix temps que
expressa el seu rebuig a totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu
compromís amb les víctimes i declara tolerància zero amb els maltractadors.
- Declarem el nostre terme municipal espai contra la tracta de persones, i
per això dins les nostres competències, desenvoluparem campanyes perquè aquesta
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greu violació dels drets humans desaparega, proporcionarem ajuda a les dones
objecte de la tracta i farem campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta
injustícia. Ens comprometem a donar formació del funcionariat local, des de la policia
al treball social, per tal de poder actuar correctament.
- Com a Ajuntament, ens adherim a l'acord al qual s'ha arribat a les Corts
Valencianes el darrere 30 de gener, pel qual es reforça l'acord del Pacte Valencià
contra la violència de gènere i masclista i per tant, ens comprometem també a
continuar fent valdre les mesures del dit Pacte, a més mostrem el nostre rebuig a
qualsevol tipus de posicionament polític que negue l'existència de la violència de
gènere i masclista o que propugne la minoració de les mesures de protecció de les
dones. Per tant, mostrem també el nostre rebuig a l'adopció de qualsevol tipus d'acord,
explícit o implícit, amb formacions amb aquests plantejaments. Cal recordar que la
violència contra les dones és un tema que ha sigut objecte d'un pacte d'Estat.
- L'Ajuntament de Torrent es compromet a renovar l'any 2020 el Pla
d'Igualtat d'Oportunitats entre Homes i Dones de Torrent 2014-2018. Aquest Pla, que
respondrà a les necessitats actuals en materia d'igualtat, inclourà tots els elements
necessaris per la seua implementació, seguiment, i avaluació processual i final.
- Des de l'àrea d'Educació es col·laborarà amb la Conselleria d'Educació i
els centres educatius de Torrent perquè els tallers sobre relacions afectivo-sexuals
arriben a tot l'alumnat d'Educació Secundària, Batxillerat i Formació professional,
escola d’adults, escola oficial d’idiomes, conservatoris, associacions i col·lectius de la
nostra ciutat.
- Ampliarem els recursos humans i materials de la Casa de la Dona per
tal de donar resposta en temps i forma adequada a les dones que així ho
requerisquen.
- L'Ajuntament de Torrent reafirma el seu compromís de fer de la
prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i
transversal, que impregne totes les polítiques desenvolupades a través de les seues
regidories.
- Aquestes mesures tindran una dotació pressupostaria anual per a la
seua implementació que s'anirà augmentant progressivament.
- Instem a la Conselleria de Justícia, al Ministeri de Justícia i al Consell
General del Poder Judicial que intensifiquen les tasques de formació dels membres de
la judicatura i que revisen els protocols d'actuació.
- Instem al Consell de la Generalitat perquè s'adrece al Congrés, per
exigir que s'accelere l'aplicació, el treball de seguiment i l'avaluació sobre el
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desenvolupament del Pacte d'Estat per part de la Comissió Permanent no legislativa al
Congrés".
Pel grup municipal Socialista es presenta in voce esmena d’addició que
que consisteix a afegir tres punts d'acord que es transcriuen a continuació:
“L’Ajuntament de Torrent es reafirma en el seu compromís amb l’atenció
integral a les dones víctimes de violència de gènere, afavorint una xarxa municipal de
recursos basada en la interdisciplinarietat i coordinació entre administracions i entitats
amb la finalitat d’acompanyar a les dones d’una forma eficaç i àgil en la creació d’un
nou projecte de vida sense l’agressor.
L’Ajuntament de Torrent es compromet a donar impuls social per a la
creació d’una comissió ciutadana contra la violència de gènere.
L’Ajuntament de Torrent es compromet a ficar en marxa durant l’any
2020, amb la dotació pressupostària corresponent, l’elaboració del Pla d’Igualtat
Laboral amb la finalitat d’aconseguir i assegurar la igualtat real i efectiva, entre els
dones i homes, i l’eliminació de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en el
món laboral”.
Sotmesa a votació l'esmena presentada és aprovada per vint-i-tres vots a
favor dels grups polítics municipals Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i
Socialista, i dos vots en contra del grup polític municipal Vox.
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per vint-i-tres vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos, Popular i Socialista, i dos vots en contra del grup
polític municipal Vox, ACORDA, aprovar la moció anterior amb la inclusió de l’esmena
presentada.”
I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2019)
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