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EXPEDIENT 242/2017

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  

      Identificació de la sessió
Núm.: 10
Caràcter: extraordinari
Data: 23 de novembre de 2017
Horari: 19 hores fins a 19.20 hores.
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sr. Joan Lacruz Gil
Sr. Josep Vila Badillo
Sr. Josep Reales Expósito
Sr. Xavier Fernández de Mera Delgado
Sr. Andreu Tohà i Brunet
Sr. Andrés Sierra Dib

Sr. Pablo Fernández Fernández, Secretari Interventor

ORDRE DEL DIA   

1. Sorteig dels membres de la mesa electoral.
2. Moció amb motiu del dia contra la violència envers les dones.1. Sorteig dels membres de
la mesa electoral.
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1. Sorteig dels membres de la mesa electoral.

Realització  del  sorteig  per  la  formació  de  la  mesa  electoral  per  les  pròximes  eleccions
autonòmiques de 21 de desembre de 2017 mitjançant el programa informàtic CONOCE,
amb l'obtenció dels següents resultats:

President: C.P.R.
Vocal 1: M.R.N.M
Vocal 2: O.F.C.

1 Suplent de President: C.R.S.
2 Suplent de President: J.M.N.N.

1 Suplent d'1 Vocal: R.C.M.
2 Suplent d'1 Vocal: J.C.R.

1 Suplent de 2 Vocal: D.L.S.
2 Suplent de 2 Vocal: J.C.B.S.

2. Moció amb motiu del dia contra la violència envers les dones.

El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest
que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la
meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement
per la seva condició de DONA.

Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en
situació  de violències del  principat,  ha  rebut 4.252 trucades durant els  5 primers mesos
d'enguany.

La  ciutadania  no  pot  permetre's  viure  en  un  estat  a  on  la  violència  masclista  sols  és
considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga
ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I
que  retalla  la  Llei  d'Igualtat  efectiva  entre  dones  i  homes  aprovada  pel  Parlament  de
Catalunya i sorgida del consens social.

Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui
a  l'abast  per  acabar  amb  aquesta  xacra.  Tant  pel  que  fa  als  casos  més  flagrants  -els
assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -
com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un
menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones.
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Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del
moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal.

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Campins proposa
d’adopció dels següents acords:

Primer.  L’Ajuntament de Campins manifesta el  rebuig i  condemna a qualsevol  forma de
violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu
vulneració dels drets humans fonamentals.

Segon.  Encoratjar  a  tota  la  societat  civil  a  mostrar  una tolerància  zero envers  qualsevol
manifestació de violència.

Tercer. Vetllar  pel  compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i  les entitats de
dones. 

Quart. Impulsar  campanyes  de  sensibilització,  de  prevenció  i  d’informació  a  tota  la
ciutadania,  de  forma  especial  als  centres  d’educació,  per  arribar  especialment  a
l’adolescència i jovent del municipi.

Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. 

VOTACIÓ: S'aprova per unanimitat.

I  sense més assumptes  per  tractar,  el  senyor alcalde aixeca  la  sessió  de la  qual  s'estén
aquesta acta que jo com a secretari certifico. 

Vistiplau
L'alcalde

Joan Lacruz Gil
Campins, document signat electrònicament al marge. 
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