Excm. Ajuntament de Sagunt
SECRETARIA GENERAL

ACTA 02/15
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA DONA,
CELEBRADA EL DIA SETZE DE FEBRER DE DOS MIL QUINZE.
En la Ciutat de Sagunt, i en les dependències de la Regidoria d'Igualtat, sent les 18 hores i 10
minuts del dia 16 de febrer del 2015; es reuneixen, sota la Presidència de la Sra. Davinia Bono Pozuelo,
presidenta del Consell Municipal de la Dona, les integrants del mateix que a continuació s'indica en
representació dels col·lectius que així mateix s'especifica, a fi de celebrar sessió ordinària del Consell
Municipal de la Dona, en 1a convocatòria:
A S S I S T E N T S:
Membres Titulars o suplents:
Sra. Miriam Adrián Pérez, representant del grup PSOE.
Sra. Gregoria Gil Latorre, representant del grup polític SP.
Sra. Cristina Rodríguez Díaz, representant del grup polític C. Compromís.
Sra. Soledad Villaroya Argenti, d'Esquerra Unida.
Sra. Mª José Velasco Bel, de la Secretaria de la Dona d’ UGT.
Sra. Carmen Carrillo, de l'Associació Dones Cristianes Príncep Pau.
Sra. María Juesas Navarro, de Salut per a la Tardor.
Sra. Ascensión Cano Gilabert, de l'Associació Salut i Oci.
Sra. Isabel Cercenado Calvo, del Col.lectiu de Dones de Sagunt 8 de Març.
Sra. Mª Luisa Esquer Burgos, de l'Associació de Dones de Baladre.
Sra. Carmen Tomás Gómez, de l'AA.VV. La Forja.
Sra. Mª Ángeles López Montalbán, d'Ames de Casa Tyrius-Port.
Altres assistents:
Sra. Susana López Pavón, del Col.lectiu de Dones de Sagunt 8 de Març.
Sra. Mercedes Torrecillas Garríguez, de l'Associació Salut i Oci.
NO A S S I S T E I X E N :
Sra. Mª José LLidó Terrones, representant del grup PP.
Sra. Rosario Sánchez Sánchez, de la Secretaria de la Dona CC.OO.
Sra. Rosa Mª Izquierdo Alepuz, d'Ames de Casa Tyrius-Sagunt.
Sra. Miriam Saurí Martínez, de l'associació “Dona Segle XXI”.
Totes elles assistides de la secretària-delegada del Consell, Sra. Yolanda Sánchez Moreno i de
la Treballadora Social de la Regidoria d'Igualtat, Sra. Laura López Tabernero.
Obertes les actuacions per la Presidència, es procedix a tractar els assumptes inclosos en l'orde
del dia, adoptant-se els següents
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A C O R D S:
1
ELABORACIÓ D'UNA MOCIÓ SOBRE L'APLICACIÓ DE LA LLEI 7/2012, DE 23 DE
NOVEMBRE, INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA EN L'ÀMBIT DE LA
COMUNITAT VALENCIANA.
Obert un torn d' intervencions, es produeixen, resumidament, les següents:
La Sra. López Pavón, del Col.lectiu 8 de març, diu que es tractaria d'actualitzar l'escrit que es va
repartir en l'anterior sessió amb les dades de violència de gènere d'aquest moment i proposar al Ple que
adopte acord respecte d'això.
Per la seua banda, la Sra. Villaroya, representant de l'Esquerra Unida, demana que si la Generlitat
contesta a l'Ajuntament, es convoque sessió extraordinària del Consell per a informar de la dita
contestació.
Es pregunta qui llegirà en el Ple la proposta del Consell, quedant-se que ho farà la Sra. presidenta.
Després del debat, el Consell Municipal de la Dóna, per unanimitat, ACORDA: Proposar al Ple
de la corporació l'adopció de l'ACORD següent:
“Enguany, es compleixen 10 anys de l'aprovació, per unanimitat, de la Llei Orgànica 1/2004 de
mesures de Protecció integral contra la violència de gènere -d'ara en avant LIVG- i també es compleixen
2 anys de l'aprovació de la Llei 7/2012, Llei Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana -LIVM, CV-.
La LIGV va posar, per primera vegada, en l'agenda política un problema que fins a aqueix moment
era un delicte invisible, reconeixent que la violència masclista és el símbol més brutal de la desigualtat
existent en la nostra societat. No és possible eradicar la violència masclista sense reconéixer que
s'alimenta de la situació de discriminació a què ens sotmet el sistema patriarcal, en aliança amb el
capitalisme neoliberal, que està perpetuant la reproducció de desigualtats i injustícies i generant els
majors focus d'opressió contra les dones.
Ambdós normatives vigents haurien de servir de garantia per a les dones de la Comunitat
Valenciana en l'exercici efectiu dels drets fonamentals, de llibertat, igualtat, seguretat i no discriminació;
en definitiva, en el seu ple dret a una vida lliure de violència. I així ho especifiquen ambdós
legislacions, mandatant als poders públics, d'acord amb el que disposa l'article 9.2 de la Constitució
Espanyola, l'obligació d'adoptar mesures d'acció positiva per a fer reals i efectives dites dretes, removent
els obstacles que impedeixen o dificulten la seua plenitud.
La Llei 7/2012 se planteja com a objectiu últim el de “aconseguir l'eradicació de qualsevol tipus de
violència”, i amb este fi especifica com a objecte de la Llei la “adopció de mesures integrals per a
l'eradicació de la violència sobre la dona, en l'àmbit competencial de la Generalitat, oferint protecció i
assistència tant a les dones víctimes de la mateixa com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes
a la seua tutela o acolliment, així com les mesures de prevenció, sensibilització i formació amb la
finalitat d'implicar a tota la societat de la Comunitat Valenciana” (article 1).
No obstant això, tant l'Estat com la Generalitat Valenciana estan abdicant de les seues
responsabilitats amb les ciutadanes i de les seues funcions socials, al no posar tots els mitjans al seu
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abast per a frenar les ofensives patriarcals que pretenen la subordinació de les dones i que porten com a
conseqüència la feminització de la pobresa i l'increment de la violència masclista.
En l'Estat Espanyol en finalitzar l'any 2014, 53 dones han sigut assassinades per la violència
masclista.
Més de 200 organitzacions i col·lectius, han elaborat un 'informe ombra' sobre l'aplicació a
Espanya de la Convenció per a l'Eliminació de tota forma Discriminació contra les Dones 2008-2013
[CEDAW], que es presentarà davant de nacions Unides, en el que s'exposa que, a pesar dels avanços que
va suposar la LIVG, no ha tingut ni el desplegament normatiu ni el pressupost necessari per al seu
desenrotllament i implementació.
L'informe Ombra Espanya de la CEDAW també revela algunes dades preocupants de la
Comunitat Valenciana, on s'ha produït una minva considerable en la qualitat dels serveis d'atenció
integral a les víctimes de violència de gènere, entre 2011 i 2014, així com la reducció dels equips
humans i de les seues hores de treball (les Oficines d'Atenció a les Víctimes han passat de 48 en 2011 a
17 l'any en curs); les organitzacions de dones alerten de la disminució en la concessió d'ajudes previstes
en l'Art. 17 de la LIVG a víctimes de violència de gènere en la Comunitat Valenciana; tampoc ix ben
parada la Generalitat Valenciana en incomplir els estàndards que diuen que ha d'existir almenys un
centre d'atenció integral a víctimes de violència sexual de gènere per cada 200.000 habitants, la qual
cosa dista molt de ser una realitat en la Comunitat Valenciana. Tots aquests indicadors són contraris a fi
de la Llei 7/2012 de la Generalitat Valenciana.
Per tot això, DEMANEM a la Generalitat Valenciana:
1. QUE ens informe dels recursos i instruments de qualsevol tipus que s'hagen posat en marxa en
la Comunitat Valenciana, des dels distints poders públics i territoris, per a assegurar la prevenció de la
violència de gènere i les mesures adoptades en els casos detectats, en compliment de la Llei Orgànica
1/2004, de Mesures de Protecció Integral contra La Violència de Gènere i de la Llei Integral contra la
Violència sobre la Dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, Llei 7/2012, en aquesta legislatura.
2. QUE ens informe de les accions empreses per a l'elaboració i desplegament del reglament de
la Xarxa de la Generalitat d'Assistència Social Integral a les Víctimes de Violència sobre la Dona,
prevista en el títol III de la Llei 7/2012, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en
l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.
QUE ens informe de l'estat de desenrotllament i funcionament del protocol de coordinació
institucional a nivell autonòmic en matèria d'atenció i assistència integral a les víctimes de Violència
sobre la Dona.
QUE ens informe de l'estat i desenrotllament del procediment per a la sol·licitud i concessió de les
ajudes del Fons d'emergències, previst en l'article 55 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, Llei Integral
contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.
QUE ens informe del desenrotllament de les mesures referides a dones amb discapacitat, dones
gitanes i migrants, així com de les partides pressupostàries invertides en la Comunitat Valenciana en el
desenrotllament de la LIVG (L.O 4/2004) i la LIVM, CV (Llei 2/2012) per cada un dels àmbits
(preventiu, educatiu, social, assistencial, judicial, i d'atenció posterior a les víctimes), en aquesta
legislatura.
QUE ens informe de l'efectivitat de les mesures de protecció i de seguretat de les víctimes, de
l'aplicació de la tutela judicial efectiva, de l'adequació de les sentències dictades, a la normativa
d'igualtat de gènere vigent i de l'eficàcia de les mesures adoptades amb els causants del delicte de
violència contra les dones.
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QUE ens informe de les mesures que ha desenrotllat per a la formació i ajuda que faciliten la
inserció laboral, acords i convenis amb agents socials.
QUE ens informe totes les empleades públiques es que han beneficiat de les mesures que arreplega
l'article 19 de la Llei 7/2012 de de la Generalitat, Llei Integral contra la Violència sobre la Dona en
l'Àmbit de la Comunitat Valenciana
QUE ens informe en què consisteixen les mesures de prevenció des de l'àmbit educatiu, per a
eliminar perjuís i pràctiques sexistes basades en la desigualtat, i per a l'eliminació dels continguts en els
currículums educatius discriminatoris contra les dones per raó del seu sexe, també quals són les mesures
que impulsa per a millorar les habilitats educatives de pares i mares la fomentar en els seus fills i filles el
respecte al dret dels i les altres.
QUE ens informe de les mesures adoptades per a garantir que la publicitat i els mitjans de
comunicació respecten la dignitat de les dones i el seu dret a una imatge no estereotipada, ni
discriminatòria.
QUE ens informe de les accions realitzades i el pressupost invertit en la formació de cada grup
professional que intervé en l'aplicació de la LIVG i la LIVM, CV (personal sanitari, educatiu,
assistencial, operadors jurídics i de seguretat)
3. QUE ens informe de quin procediment es va a articular per a fer efectiva la participació i
interlocució amb les organitzacions feminista i de defensa de la igualtat de gènere, en el seguiment de
l'aplicació ín5tegra de la LIVG i de la Llei 7/2012 en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, així com per a
la proposta i tramitació parlamentària de noves mesures.
4. QUE ens informe de les previsions pressupostàries per a l'any 2015, i de com es garanteix
l'aplicació i Desplegament de La Llei 7/2012 per al compliment efectiu del seu objectiu.”
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ELABORACIÓ D'UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A COMMEMORAR EL
DIA 8 DE MARÇ, DIA DELS DONES.
La Sra. Presidenta explica que cada any a l'hora d'ara es presenten al Ple de la corporació
diferents proposicions sobre el 8 de març per part dels distints grups polítics. Sobre aquest tema, en
diverses ocasions s'ha proposat que es duga a terme una Declaració Institucional consensuada per tots
els grups, als efectes que no s'entre en debats polítics sobre aquest assumpte quan en el fons sobre
l'important estan tots d'acord. Per aqueix motiu, s'ha portat aquesta qüestió al Consell.
Obert un torn d' intervencions es produeixen, resumidament, les següents:
La Sra. Cercenado, del Col.Lectiu 8 de març, opina que aquesta qüestió no correspon al
Consell, que han de ser els partits els que es coordinen i que aquest òrgan consultiu no pot estar suplint
un tema que és d'àmbit polític.
La Sra. Villarroya, exposa que, tal com va anunciar en la sessió anterior del Consell, ha
consultat aquest tema amb el seu partit i li han dit que no volen agafar-se les mans, que no consideren
oportú arribar a una moció descafeïnada per l'obligació d'arribar a un acord. Afig que tenen propostes
que fer sobre l'assumpte però estan convençuts que hi ha una sèrie de punts que altres partits no
compartiran i no estan disposats a renunciar a ells.
En relació a aquest assumpte, la Sra. Rodríguez, de C. Compromís, considera oportuna la idea
de portar el tema al Consell en entendre que pot ser més enriquidor, tenint en compte que en aquest
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òrgan a més de partits polítics hi ha associacions de dones i estan també representats els sindicats.
Opina que és factible arribar a una Declaració Institucional entre tots, però si no és així, el seu partit
polític presentarà una proposició al Ple.
Recorda la representant del PSOE, Sra. Adrián, que quan es va fer una proposta al Ple des del si
del Consell, en ocasió de la modificació de la Llei de l'Avortament, es va organitzar un embolic, la
presidenta no ho va llegir i va haver de llegir-la la representant de Compromís; per la qual cosa
comparteix que siguen els partits els que tracten el tema.
Li estranya a la Sra. Presidenta aquesta última opinió perquè va ser una regidora del PSOE, la
Sra. Hernández, el qual va demanar que es fera el favor d'arribar a un acord en el Consell de la Dona
encara que després cada partit defenguera en el debat les seues postures diferenciadores i així es va
quedar en el Ple de l'any passat, per això s'ha portat l'assumpte a debat.
Considera la Sra. Cercenado que una de les claus del bon funcionament d'aquest consell
assessor és que s'ha intentat evitar que els debats polítics pogueren separar-les, apostant perquè les
diferències queden en l'àmbit de la política per a centrar-se en els problemes de les dones.
Crega que davant d'una problema social en el carrer, un tema candent que requerisca un
posicionament, valdria la pena qualsevol debat del Consell per a pronunciar-se, però no per una
declaració institucional de mínims que no els uneix més, que no els fa avançar.
Segons la seua opinió, el Consell no ha de suplantar als partits en qüestions que són estrictament
polítiques.
En atenció a allò que s'ha expressat en el debat, la Sra. Presidenta tanca el mateix dient que si
així ho vol el Consell, cada partit polític que vullga presentarà la seua proposició i els grups municipals
intentaran arribar a un acord abans del Ple.
A la vista de tot allò que s'ha exposat, el Consell Municipal de la Dóna, queda assabentat de
l'assumpte de referència.

I no havent-hi més assumptes que tractar, per la Presidència s'alça la sessió, sent les 18 hores i 55
minuts; de tot això, com a secretària-delegada done fe.
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