MOCIÓ QUE PRESENTEN EL GRUP MUNICIPAL PSC I GE-ICV-EUiA-E
DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET AMB MOTIU DE L’AUGMENT
D’ASSASSINATS MASCLISTES DELS DARRERS MESOS (AMB MOTIU DEL 25 DE
NOVEMBRE, DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE).
La violència de gènere no és un problema que afecti a l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta
com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada
en els encara arrelats valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una violència que es
dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors
possessions pròpies sense els drets mínims d’igualtat, llibertat, respecte i capacitat de
decisió.
Amb aquest convenciment va néixer la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció
Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada com una de
les millors lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid i complet
marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del
company o excompany sentimental. Malgrat això, les dones segueixen sofrint violència de
gènere, i el nombre d'assassinats es manté en xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la
violència de gènere ha segat la vida de dones i menors commocionant a tota la societat. Hem
patit un repunt d'assassinats masclistes, convertint l'estiu de 2015 en un període
tràgic, en el qual s'han registrat el major nombre d'assassinats des de 2010.
Una violència davant la qual no podem ni volem romandre impassibles. La igualtat
d’oportunitats i drets entre dones i homes és un principi fonamental. El reconeixement
que fa la Constitució de 1978 d'Espanya com un Estat social i democràtic de Dret que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i
el pluralisme polític ha de traduir-se en la plena consideració de les dones com a subjectes de
drets de ciutadania. No obstant això, la ciutadania de les dones encara no està consolidada i
freqüentment es troba en dubte. Enfront d'això, és necessari reforçar i promoure els
mecanismes que la garanteixin i l'allunyin del vaivé de les conjuntures polítiques.
Una societat decent exigeix avançar cap a una societat segura i lliure de violència de gènere,
que garanteixi una resposta efectiva a les dones que sofreixen violència així com als seus fills
i filles generant i oferint els mecanismes necessaris per aconseguir-ho. La situació de
violència que sofreixen les dones ens exigeix avançar cap el compliment del conveni
d'Istanbul, ratificat per Espanya i que aborda de manera integral la violència contra les dones.
Ens exigeix un gran acord per una societat segura i lliure de violència contra les dones que
impliqui a tota la societat i els poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la
Violència de Gènere, que no escatimi esforços, mitjans i recursos.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment,
la detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania.
Per totes aquestes raons, els grups municipals PSC i GE-ICV-EUiA-E de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet aproven la següent moció en la qual insta a la Generalitat a fer
una aposta clara per la Tolerància Zero envers la violència contra les dones:
1. Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en
tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i llarga
crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d’extrema vulnerabilitat.
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2. Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
3. Impulsar el desplegament i l’aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral contra
la violència de gènere.
4. Desplegar la Llei per a l’eradicació de la violència contra les dones assolint el
compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la
recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per cobrir els
impagaments de pensions.
Per altra banda, instem al Govern de l’Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de
violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social
de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats
Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la
partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els
pressupostos Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a l’eradicació de la violència
contra les dones i la Llei d’Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de
violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut
judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que
han retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i
de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
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9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els
jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el
seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei de
2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència
contra la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el
Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la
Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l’Estat espanyol ha ratificat.
Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets no tenim
igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets de les
dones! Fets, no paraules!
Santa Coloma de Gramenet, 26 d’octubre de 2015

Esteve Serrano Ortín
Portaveu GM PSS
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