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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT
DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL PSC
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
G55670772

NIE

(només en cas que actueu en representació del sol.

Nom i cognoms o raó social
MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL
PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2019 REFERENT A SUPORT A LES MESURES DEL
PACTE D'ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vegeu document annex.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA

1.
Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el
problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és fruit d'una
cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea de la superioritat de
l'home sobre la dona.
2.
Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu
compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
3.
Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació o
menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència masclista, així
com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.
4.
En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit, amb
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formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció de les dones,
donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un altíssim risc d'agreujar el
problema.
5.
En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet a
impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere i la
Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en coordinació amb tots els poders
públics.
ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
Mocio_Politiques_Violencia_Genere_DEF.pdf

D’acord amb la Llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
sol•licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat de l’Ajuntament de Reus. La finalitat de la recollida de les dades és la
gestió d’aquesta sol•licitud i el destinatari de la informació és l’Ajuntament de Reus. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i
oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Reus, a la plaça del Mercadal, 1.
(1) L’accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el
Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de l’Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l’avís de dipòsit a
través d’un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies, passats els quals, si no s’hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà d'acord a la llei 39/2015, de 1 d’octubre, del
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MOCIÓ DEL PSC DE SUPORT A LES MESURES DEL PACTE D'ESTAT
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'aprovació per part del ple del Congrés dels Diputats de la Llei orgànica 1/2004, de 28
de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere va suposar
un revulsiu, en tots els seus aspectes, de les polítiques de la violència contra les dones,
pel fet de ser-ho, consolidant-se, com a model internacional després de la seva entrada
en vigor.

De fet, Espanya va rebre a Ginebra un dels esments d'honor del Premi de Polítiques de
Futur (Future Policy Award 2014) que l’ ONU Dones, World Future Council i la Unió
Interparlamentària concedeixen a les millors lleis i polítiques del món que persegueixin
posar fi a la violència exercida contra les dones i les nenes, una violència que qualifiquen
com una de les formes més generalitzades d'abús contra els drets humans.

L'esmentada Llei Integral estatal, i la d'àmbit català, la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret
de les dones a erradicar la violència masclista, són els dos instruments legals amb els
quals ens hem dotat per a lluitar contra la violència masclista que amenaça la llibertat i la
seguretat de les dones.

El 15 de novembre de 2016, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar, per unanimitat,
una Proposició no de llei per la qual s'instava el Govern a promoure la subscripció d'un
Pacte d'Estat en matèria de Violència de Gènere, pel Govern de la nació, les Comunitats
Autònomes i ciutats amb Estatut d'Autonomia i la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, que continuï impulsant polítiques per a l'erradicació de la violència sobre les
dones com una veritable política d'Estat. El Congrés, en la seva sessió plenària del 28 de
setembre de 2017, va aprovar, sense cap vot en contra, l'Informe de la Subcomissió per a
un Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.

D’altra banda, la Comissió d'Igualtat del Senat va decidir, el 21 de desembre de 2016, la
creació d'una Ponència que estudiés i avalués, en matèria de violència de gènere, els
aspectes de prevenció, protecció i reparació de les víctimes, analitzés l'estratègia per a
aconseguir i implementar un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere i examinés la Llei

orgànica 1/2004, de 28 de desembre. El 13 de setembre de 2017, el Ple del Senat va
aprovar, per unanimitat, l'Informe de la Ponència d'Estudi per a l'elaboració d'estratègies
contra la violència de gènere.

Els informes de Congrés i Senat, contenen un conjunt de propostes per a prevenir i
combatre la violència contra les dones i la violència domèstica, i per a millorar en la
resposta que, des de les Institucions, es proporciona a les dones víctimes i a les seves
filles i fills menors o als menors sota el seu guarda, tutela o acolliment.

Comptem, per tant, amb un gran acord polític i social, que recull el compromís de la
societat en la lluita contra la violència de gènere, que ha deixat de ser un assumpte privat
per a esdevenir una qüestió d'estat. Un pacte necessari davant les dades esgarrifoses
sobre la violència que suporten les dones pel fet de ser-ho i de la qual també es veuen
afectats els seus fills i filles.

Una de les mesures del Pacte d'Estat contra la violència de gènere planteja la necessitat
d'adoptar les modificacions legals oportunes perquè l'Administració local pugui dur a
terme actuacions de promoció de la igualtat entre homes i dones, i també contra la
violència de gènere, ja que es tracta de l'administració més pròxima a la ciutadania i, per
tant, a les víctimes. En aquest sentit, es planteja que aquestes qüestions han de formar
part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article
25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tant, era imprescindible la modificació de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, per a permetre el
desenvolupament de polítiques contra la violència de gènere. Aquesta reforma va ser duta
a terme pel Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per desenvolupar el
Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

Segons l'última macroencuesta sobre la violència de gènere realitzada pel Ministeri de
Sanitat i Igualtat:

El 12,5% de les dones majors de 16 anys han sofert violència de gènere alguna
vegada en la seva vida, la qual cosa en termes absoluts suposa 2,5 milions de
dones a Espanya.
El 2,7% de les dones majors de 16 anys han sofert violència en l'últim any.

El 64% dels fills i filles de les víctimes van presenciar els episodis de violència.
Però, només el 28,6% va presentar denúncia.

Malgrat aquestes dades demolidores que expliquen per si sols la necessitat de polítiques
específiques, també hi ha unes altres que van indicant els canvis que s'estan produint,
entre elles:

El 77,6% han aconseguit sortir de la violència de gènere.
El 45% han acudit a algun servei d'ajuda mèdica, social o legal.

No obstant això, malgrat la utilitat i del reconeixement internacional rebut per la llei
integral, de l'important procés de presa de consciència social que s'ha produït al nostre
país sobre la gravetat de la violència contra les dones i el gran obstacle que això suposa
per a la convivència democràtica, malgrat tot això, avui, algunes forces polítiques
plantegen una demolició de tota l'estructura de prevenció, atenció i protecció de les dones
víctimes de violència masclista i per a això compten amb la complicitat de partits polítics
disposats a laminar el dret de les dones a una vida lliure de violència; com si 976 dones
assassinades des que tenim dades, i una mitjana de 150.000 denúncies anuals per
maltractament no fossin raons suficients per a rebutjar i aïllar els qui sense embuts fan del
masclisme la seva bandera política.

El compromís de les forces polítiques amb la democràcia i l'Estat de Dret exigeix un
compromís amb la vida i amb la llibertat de les dones, un compromís ferm en pro d'una
política sostinguda per a erradicar la violència de gènere. No podem, no hem de posar en
perill el present i futur de les dones i dels seus fills i filles.

Així ho exigeix la societat, i en particular, les organitzacions de dones que saben que en
aquesta matèria només s'aconsegueixen avanços si hi ha un compromís de totes les
forces polítiques i socials per a col·locar en l'agenda política la lluita contra totes les
formes de violència contra les dones.

Per totes aquestes raons, es fa necessari augmentar els esforços contra la violència de
gènere, mantenir-la com a prioritat política i democràtica, aïllar els violents i els qui els
donen cobertura política, i exigir que es reforci el sistema de protecció per a les dones
víctimes i es desenvolupin tots els recursos i mesures que es contemplen en el Pacte

d'Estat en matèria de violència de gènere.

Per tot això, els grups signants presenten la següent

PROPOSTA DE MOCIÓ

El ple de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Reus acorda:

1. Reforçar i continuar posant en valor les mesures contingudes en Pacte d'Estat en
matèria de violència de gènere amb l'objectiu de combatre el terrorisme masclista, el
problema més greu que sofreix actualment la societat espanyola i catalana que és
fruit d'una cultura i educació profundament antidemocràtica i que parteix de la idea
de la superioritat de l'home sobre la dona.
2. Manifestar la seva repulsa a totes les manifestacions d'aquesta violència, el seu
compromís amb les víctimes i declarar tolerància zero amb els maltractadors.
3. Expressar el seu rebuig a qualsevol posicionament polític que propugni l'eliminació
o menyspreu de les mesures de protecció de les dones enfront de la violència
masclista, així com el drama social i les conseqüències que té per a les víctimes.
4. En aquest sentit, rebutjar l'adopció de qualsevol tipus d'acord, explícit o implícit,
amb formacions que plantegen la supressió o reducció de les mesures de protecció
de les dones, donant així cobertura a polítiques irresponsables que comporten un
altíssim risc d'agreujar el problema.
5. En el marc del reforç de les iniciatives per a combatre aquesta xacra, es compromet
a impulsar l'aplicació de la Llei de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere i la Llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, en
coordinació amb tots els poders públics.
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