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Exp: 14664/2020/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 05/11/2020, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“7. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL,
EDUCACIÓ I JOVENTUT.
7.01. 14664/2020/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT.
25 NOVEMBRE 2020, ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
“En 2020, fins al mes de setembre han estat assassinades al País
Valencià 4 dones, Alina, Mónica, Karina i Yésica i al conjunt de l'Estat Espanyol 74
dones , a més d'altres assassinats de dones en investigació, segons dades de la
Coordinadora Feminista de València i malauradament aquesta xifra haurà quedat
desfasada quan debatrem aquesta moció.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134, l'Assemblea
General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de
l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data que ha de servir, per a la
reflexió per part de tota la societat, però també per a la renovació dels esforços per
part de totes les institucions polítiques i socials, per lluitar contra aquest problema
social. Enguany, la pandèmia de la COVID19 és un element més que fa especialment
vulnerables les dones en situació de violència extrema i que erosiona la igualtat entre
dones i homes.
Els assassinats conformen la màxima representació de les formes de
violència masclista que continuen sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua
vida, i que representen una greu i sistemàtica vulneració dels drets humans de dones i
xiquetes. Aquestes violències tenen el seu origen i nucli en la pervivència d'un sistema
social patriarcal, present a totes les estructures de la societat, que no considera la
igualtat un autèntic dret de les dones, que si bé es manifesta genèricament a les lleis,
a la vida real manté rols i responsabilitats diferenciats, resta credibilitat i autoritat a les
dones, cosifica el seu cos, consolida pautes culturals que transmeten i reprodueixen
estereotips que posen l'accent en les responsabilitats i culpabilitats de les dones, que
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sobrevalora el que és considerat masculí i devalua i invisibilitza el que és considerat
femení i que perpetua la cultura de l'abús de les dones apropiant-se dels seus cossos i
de la sexualitat, mitjançant la cultura de la violació. Prostitució i ventres de lloguer són
part d'eixa cultura de la cosificació de les dones. És en aquest context on ens trobem
atacs tan greus com les violacions en grup.
És per tot això que és necessari que les institucions públiques manifesten
públicament el seu rebuig a la violència cap a les dones i que les seues declaracions
es facen realitat cada dia amb la coherència de les accions.
Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, a l'Estat
Espanyol més d'una de cada cinc dones majors de 15 anys (22%) ha patit violència
física o sexual per part de la seua parella i menys d'una cinquena part ho ha denunciat.
La violència masclista és la primera causa de mort prematura entre les dones.
El masclisme mata i és una qüestió política de primer ordre.
Tot i que manca molta feina, tant ciutadana com institucional, el Pacte
Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista així com del Pacte Estatal Contra la
Violència de Gènere i Masclista són unes eines importants.
Al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista al qual el
nostre ajuntament està adherit es planteja una sèrie de línies estratègiques que
busquen garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere, feminitzar la
societat, coordinar el treball en xarxa per a l'atenció de dones víctimes de violència
masclista així com la sociabilització, per tal que aquest tipus de violència siga
concebuda com un conflicte polític i tinga una dotació de pressupost estable. Els
objectius han estat consensuats per partits polítics, agents econòmics i socials,
associacions feministes, institucions públiques, universitats, poder judicial valencià,
forces de seguretat i tercer sector.
La primera concreció del pacte va tindre lloc en els pressupostos de
2018. En aqueix exercici i en el següent es va modificar la legislació valenciana per a
adaptar-la al marc del Conveni d'Istanbul. D'aquesta manera garantim que els drets,
serveis i programes d'atenció a les dones, fills i filles víctimes de violència de gènere el
també anaren per a dones víctimes de tràfic, agressions sexuals, mutilació genital,
matrimonis forçosos, etc.
A més, les indemnitzacions per assassinats masclistes es van equiparar
a les de terrorisme. Som, de fet, l'única comunitat autònoma que estableix aquesta
equiparació.
I hem anat més enllà: s'han ampliat també a les situacions de gran
invalidesa o incapacitat permanent absoluta, no solament per a la dona víctima, sinó
també en el cas en què la víctima siga una persona que isca en defensa de l'agredida.

Pàgina 2 de 5

www.torrent.es

Validar en: https://www.torrent.es/PortalCiudadano/

Identificador: AwsL KWxk XuFN Ffbk h9vM w7/M BMI= (Válido indefinidamente)

C/. Ramón y Cajal, 1 46900 – TORRENT (València)
 961111111  961111873
 sgp@torrent.es

A més el pressupost de 2020 és de 19'5 milions, la qual cosa suposa un
157% més que en 2015 i un 39% més del compromés en el pacte amb el moviment
feminista.
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 aquest sentit, el nostre Ajuntament vol reafirmar el seu compromís
amb la lluita contra la violència masclista i les desigualtats que la legitimen i perpetuen.
La implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d'igualtat és
fonamental per evitar les situacions de risc de moltes dones. És per això que malgrat
les declaracions de rebuig, hem de ser conscients que aquesta violència també és
consentida o exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure a
garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes i hem de
ser conscients que la situació excepcional de la pandèmia ho ha agreujat notablement.
És per tot això que, Pau Alabajos Ferrer portaveu del Grup Polític
Municipal Compromís a l'Ajuntament de Torrent presenta al Ple les següents propostes
d'ACORD:
1. Aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes les
dones assassinades per violència de gènere, i expressa el seu rebuig a
totes les manifestacions d'aquesta violència, manifesta el seu compromís
amb les víctimes i declara la tolerància zero amb els maltractadors.
2. Aquest Ajuntament dóna suport a les mobilitzacions convocades pel
Moviment Feminista amb motiu del 25N, dintre del marc de la normativa
COVID.
3. Aquest Ajuntament es reafirma en la seua voluntat 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.
4. És per això que, aquest Ajuntament es compromet a dissenyar
estratègies d'actuació i elaborar els pressupostos municipals amb
perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol
dir,
a. Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per
detectar on cal actuar i on cal previndre.
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b. Elaborar un pla de formació del funcionariat, la totalitat de
treballadors i treballadores municipals per tal que siguen
sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de
gènere i contra la violència.
c. Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència
a les dones que pateixen violència de gènere.
d. Desenvolupar estratègies de prevenció i accions contra la
violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu,
laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones,
sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i
tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat
municipal.
e. Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre
pressupost municipal.
5. Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a facilitar, a través dels
mitjans públics dels quals disposa, tot tipus de campanyes dirigides a la
prevenció, orientació i conscienciació de les desigualtats entre dones i
homes i de la violència masclista.
6. En tant que entitat subvencionadora, aquest Ajuntament es reafirma en el
compromís no subvencionar actes en les quals l'entitat organitzadora
utilitze com a reclam publicitari el cos de les dones de forma sexista.
7. Aquest Ajuntament es compromet a dissenyar d'un pla d'acció específic
per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la
adolescència, amb els valors del feminisme, de la coeducació, la
cooperació i el respecte a la diversitat afectivo-sexual, i que ha de
constar d'objectius, accions i calendari, amb la voluntat d'involucrar i
dinamitzar amplis sectors socials i ha de ser convenientment dotat als
pressupostos municipals.
8. Demanar al Govern de l'Estat:
a. Que es desenvolupe i implemente el Conveni d'Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW.
b. Que es reformen les lleis perquè estiguen reflectides totes les
formes de violència contra les dones.
c. Que s'eliminen les traves a les dones migrants en situació irregular
per accedir a les mesures d'atenció integral i protecció efectiva
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contra la violència de gènere i que es faça efectiva la possibilitat
de rebre asil o refugi polític per motius de persecució per violència
masclista i opció sexual.
d. Reivindicar les competències municipals en matèria d'igualtat,
prevenció i ajuda contra la violència de gènere a més d'exigir-ne el
finançament necessari".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per quinze vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Ciudadanos i Socialista, dos vots en contra del grup polític
municipal Vox, i huit abstencions del grup polític municipal Popular, ACORDA, aprovar
la moció anterior”.
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 núm. 1661 de 14/04/2020)
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