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Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls, comarca del Vallès Occidental.
CERTIFICO:
Que el Ple reunit en sessió ordinària de data 26 de novembre de 2020, va adoptar els acords que es
reprodueixen a continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM DE VILADECAVALLS AMB MOTIU
DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA ENVERS LES
DONES.
Exposició de motius:
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes
diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del
patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal
deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació
basades en la llibertat i la igualtat.
En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners; com la Llei
catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i d'instruments
judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats
masclistes creix cada any. Aquest any, aquest any anòmal, s’han produït 14 feminicidis als Països
Catalans i no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes s’han invisibilitzat més
que mai i les dones s’han trobat confinades amb el seu agressor. Ens cal abordar de manera
prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques
preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en
concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari
sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament
sistemes innovadors per erradicar definitivament la violència masclista que representa una greu
vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i
homes.
Volem municipis lliures de violències masclistes.
Per tot això, i en virtut de les competències que li atribueix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
normativa concordant,
El Ple de la corporació ha aprovat

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Òrgan

EXPEDIENT

CERT_PLE

SECRETARIA

X2020003243

Codi Segur de Verificació: 0c56a1c0-43d5-47e7-8b7e-e13cad20ec0b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_456554
Data Impressió: 28/09/2021 10:06:23
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ì0c56a1c0-43d5-47e7-8b7e-e13cad20ec0bWÎ

DOCUMENT

1.- JORDI PINO PRUNA - 30/11/2020 17:32:47 - Càrrec: Secretari
2.- FRANCESCA BERENGUER PRIEGO - 01/12/2020 08:31:15 - Càrrec: Alcaldessa

 Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el
compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista,
dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui
des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.
 Elaborar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les violències masclistes a nivell
municipal.
 Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir l’habitatge de
lloguer social.
 Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les professionals que
intervenen en els circuits de la violència masclista.
 Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat d’oportunitats des
de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els infants en casos de violència
masclista.
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 Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra qualsevol
manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals i d’oci que rebin el suport
de l’Ajuntament.
I perquè consti als efectes legals adients, lliuro la present certificació a resultes de l’aprovació
definitiva de l’acta d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia-Presidència.
Viladecavalls, data de la signatura electrònica.
Vist i plau.
L’alcaldessa
Francesca Berenguer Priego
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