Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 18
de novembre de 2021, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a
continuació:
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, AMB LES ADHESIONS DELS
GRUPS MUNICIPALS SUMEM+JUNTS I ERC, PER ELABORAR UN PROTOCOL
INSTITUCIONAL DAVANT D’AGRESSIONS MASCLISTES.
Exposició de motius
A data d’avui, els Països Catalans han patit l’assassinat de 12 dones durant el 2021 i el
recompte de víctimes mortals a l’estat espanyol des de l’1 de gener de 2003 és de 1.117
dones assassinades. Ens trobem davant d’una xacra que cal eradicar des de tots els àmbits
i la lluita contra el patriarcat a d’esdevenir un camp de batalla, també, per les institucions.
Davant de la necessitat dels ens locals a mostrar el seu rebuig davant d’agressions
masclistes, creiem important generar un protocol institucional que garanteixi la
participació activa de les entitats locals del municipi i els grups municipals per tal de
convocar i generar accions transversals i de forma consensuada.
Per tot això, la CUP de Calafell, amb les adhesions dels grups municipals SUMEM+JUNTS I
ERC, proposen el següent acord al Ple de l’Ajuntament:
PRIMER: Elaborar un Protocol institucional a l’hora d’actuar davant d’una agressió
masclista. Comunicant a les entitats locals a les entitats feministes de Calafell i grups
municipals l’acció ( concentració, acte..), realitzant un manifest consensuat entre els
diferents agents i convocant de forma unitària als calafellencs i calafellenques.
El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es del
PSC, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora no adscrita senyora Teresa González
Santiago,
1 de la regidora d’EN COMÚ PODEM, 3 dels regidors/es d’ERC, 2 dels
regidors/es de SUMEM+JUNTS, 2 dels regidors/es de la CUP-AMUNT i amb 2 abstencions:
1 del regidor de Cs i 1 del regidor no adscrit senyor Javier Álvarez Laperal, adopta el
següent acord:
UNIC: Aprovar íntegrament la moció presentada pel grup municipal de la CUP, amb les
adhesions dels grups municipals d’ERC i SUMEM+JUNTS, per elaborar un protocol davant
d’agressions masclistes.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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