
 

 
 
 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT D’ALGAIDA  AMB MOTIU 

DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

La violència cap a les dones té les seves profundes arrels en una societat desigual i 

discriminatòria, on a les dones se'ls atorga un paper passiu i als homes un paper actiu i 

dominador. En aquest moment, a Espanya, la mort de cada dona en  mans de la seva actual 

parella o exparella és un senyal d’alarma social que avisa que cal seguir reforçant i millorant la 

resposta enfront de la violència masclista. Per aquest motiu, cal abundar en campanyes de 

sensibilització ciutadana i dedicar més pressupost i esforços a la política de prevenció amb 

l'objectiu d'arribar a eradicar una de les xacres més vergonyoses de la nostra societat: la 

violència de gènere. 

 

Han passat dotze anys des de va aprovar la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral 

contra la Violència de Gènere que va suposar un revulsiu enfront la violència de gènere. La seva 

primera llei, -la Llei Orgànica 1/2004-, amb un fonament transversal de lluita contra aquesta 

xacra va estar recolzada per tots els partits polítics.  

 

En efecte, segons dades oficials del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, des de gener 

de 2003 a octubre de 2016, més de 800 dones han mort a Espanya per violència de gènere. 

L'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial i la Fiscalia 

General de l'Estat donen, a més, la veu d'alarma pel reduït nombre de denúncies presentades. El 

75% de les víctimes,  no havien presentat cap denúncia. 

 

La  Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere ha servit, no 

obstant, per desmuntar totalment algun prejudici dels detractors d'aquesta realitat, com les 

anomenades “denúncies falses”. L'última Memòria de la Fiscalia General de l'Estat rebutja 

qualsevol dubte sobre aquest tema, afirmant que; “L'escàs percentatge de causes incoades cada 

any per delicte d'acusació o denúncia falsa suposa un 0.0015% és suficientment eloqüent per 

rebatre les veus que s'alcen entorn de la prevalença de les “denúncies falses” en matèria de 

violència sobre la dona.”. I el balanç de l'aplicació de les mesures ja desenvolupades d'aquesta 

llei integral demostra la necessitat de mantenir un ampli consens social i polític per culminar el 

seu desenvolupament. 

 

Finalment, tal com han recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre 

Prevenció i Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, estem 

convençuts que és el moment d'ampliar la Llei Integral contra la violència de gènere de manera 

que estiguin recollides en ella totes les manifestacions d'aquesta violència i no exclusivament les 

que es produeixen en relacions de parella com ocorr en aquest moment. 

 

Per tot això, i perquè la tolerància zero a la violència contra les dones ha de ser un valor de la 

societat en el seu conjunt i, per poder ser eficaç, ha de dur-se a terme també des de 

l'administració més propera a la ciutadania, l'Ajuntament d’Algaida acorda per unanimitat:  

 



 

 
 
 
 
1.Impulsar des de l'àmbit local la sensibilització sobre la violència de gènere, i la detecció i 

suport a les víctimes i els seus fills i filles menors. 

2.Impulsar l'aplicació de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere 

en coordinació amb tots els poders públics, tant locals com autonòmics o estatals. 

3.Reclamar que els Ajuntaments i ens locals recuperin expressament les competències en 

Igualtat i Violència de gènere, amb dotació pressupostària suficient, igual que la resta de les 

Administracions Públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències, amb l'objecte 

d'aplicar en la seva integritat i de forma eficaç la Llei Orgànica 1/2004, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere. 

4.Declarar-se municipi lliure de violència de gènere. Per a això, aquest municipi garantitzarà 

mitjançant els serveis socials  una xarxa d'atenció social a les dones en situació de violència que 

les ajudi a buscar alternatives per recuperar la seva vida (drets laborals, polítiques de formació, 

suport a l'ocupació, habitatge, ajudes socials). En aquesta xarxa estaran inclosos els serveis de 

protecció, informació, assessorament, acompanyament i acolliment per a dones en situació de 

violència de gènere, els seus fills i les seves filles. 

5. Demanar al Govern Central i al Govern de les Illes Balears que es comprometin a dotar  

suficientment les partides pressupostàries, especialment els recursos destinats a la prevenció i a 

l'assistència social de les víctimes de violència de gènere; fons de suport als ajuntaments per 

reforçar la xarxa de serveis públics  

6. Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere a tots els centres i a 

totes les etapes educatives, cooperant amb la comunitat escolar 

7. Sensibilitzar contra el sexisme a les activitats culturals, a l'organització de festejos, a les 

mesures de seguretat i convivència i a totes les actuacions i serveis de competència municipal 

8. Eradicar el sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips sexuals a totes les nostres 

actuacions i serveis 

9. Parar esment especial a les dones amb discriminació múltiple i altres col·lectius agredits per 

la violència masclista (diversitat sexual, diversitat funcional, immigrants, aturades o 

dependents), per a no incórrer en la victimització múltiple als processos d'atenció 

10. Fomentar la participació de la societat civil, en particular de les organitzacions de dones. 

 

Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el seu 

seguiment i Informes al GREVIO (Grup d'Experts sobre l'Acció contra la Violència contra la 

Dona i la Violència Domèstica) per a l'aplicació del Conveni d'Istanbul (que estableix el seu 

article 68) inclogui les actuacions de l'administració local, conforme als articles 7.3 i 18.2   

 

És per això que l’Ajuntament d’Algaida manifesta el compromís com a administració pública de 

compartir la lluita contra la violència de gènere per mitjà de polítiques i actuacions públiques 

dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes, com un valor social inqüestionable per a 

una societat que se sustenti sobre la defensa dels drets inalienables i irrenunciables per a la 

igualtat i la dignitat de totes les persones. En coherència amb aquest compromís i, des de la 

unitat de tota la corporació local, serveixi aquesta declaració institucional per fer palesa una 

responsabilitat compartida com a institució pública i com a poble a fi d’aconseguir una societat 

lliure de violència.   

  

  


