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PROPOSTA D’ACORD 

 

Assumpte: Moció del grup municipal Socialista amb motiu del possible tancament de 29 

jutjats de violència sobre la dona. 

 

 

 

Relació de fets 

 

La Conselleria de Justícia ha fet públic dimecres 16 de novembre que no aprovarà un 

estudi que proposava centralitzar i comarcalitzar l'atenció judicial a víctimes del masclisme 

i que suposava la supressió de 29 jutjats de violència sobre la dona d’arreu del territori. 
 

Aquest estudi es basava en una proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) que, amb l'excusa de prioritzar la territorialització i comarcalització dels jutjats de 

violència sobre la dona, demanava una "reorganització" que obstaculitzaria greument 

l’accés a la justícia de les dones víctimes de violència masclista. L’acord final per realitzar 
aquesta remodelació l’ha d’aprovar el govern de l’Estat, a proposta del Consell General del 
Poder Judicial i amb l’informe de la Conselleria de Justícia. 
 

Tant la proposta del TSJC com la possibilitat real de que la Conselleria de Justícia aprovés 

el nou model van despertar la indignació d'entitats feministes, sindicats i de partits 

progressistes que es van mobilitzar per aturar-ho. Finalment, la pressió exercida entre totes 

i tots va donar els seus fruits, però és lamentable aquest estat d'alerta permanent en què 

hem de romandre perquè alguns estaments  judicials i partits polítics no situen la violència 

masclista com a una prioritat, menystenen la seva urgència i gravetat, i recolzen per acció u 

omissió propostes com aquestes.  

 

S'ha de continuar fent front en aquest i altres intents que hi poden haver per continuar 

retallant els drets de les dones. Perquè aquest darrer intent de “reorganització” volia ser un 

pas més en el procés de retallades contínues fetes en recursos per a la lluita contra les 

violències masclistes: els jutjats de violència de gènere a Catalunya han passat d’una 
plantilla de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 2015, tal com ha denunciat UGT 

reiteradament. Els informes del Poder Judicial demostren que Catalunya està a la cua en 

concessió d'ordres de protecció a les dones víctimes de violència masclista. En paral·lel 

s’ha fet una “reorganització” dels diversos serveis d’atenció a les dones víctimes (SIADs, 

SIEs, SARVs...). Aquestes contínues retallades encobertes com a “reorganitzacions” no 
tenen explicació si atenem la magnitud de les dades: a Catalunya el 2015 es van presentar 

18.514 denúncies per violència masclista, i estaven en curs 27.589 procediments per aquest 

motiu. I la pitjor dada: El 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o 

exparelles 54 dones a l’Estat espanyol, 12 d’elles a Catalunya. I l’any passat es varen 

reconèixer oficialment 6 dones assassinades aquí, i 60 a tot l’Estat. Aquest 2016 portem ja 
4 dones assassinades a Catalunya, 38 a tot l’Estat. I va en augment. 
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El risc de suprimir jutjats de violència persisteix atès la petició del TSJC i que, finalment, 

és l'Estat qui ho ha de decidir. Esperem que donat que el dimarts 15 de novembre es va 

aprovar en el congrés per unanimitat la proposta socialista de fer un gran pacte d'Estat 

contra la violència de gènere amb tots els partits i agents implicats, s'aturi aquesta proposta 

del TSJC definitivament i, tal com vam definir a la proposta de pacte d'Estat, s'incrementin 

els recursos destinats a justícia, s'implementi l’Acompanyament Judicial Personalitzat en 
els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i 
procediment més segur en el seu recorregut judicial, s'estableixin els protocols 

d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la denúncia, i 
quelcom bàsic: sigui obligatòria la formació específica acreditada, prèviament a ocupar el 

seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan jurisdiccional especialitzat, com a 
advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats 

especialitzats de violència de gènere. 

 

Per totes aquestes raons, i per tal d’instar a la Generalitat i a l'Estat a fer una aposta clara 

per defensar els jutjats de violència sobre les dones, fomentar el pacte d’Estat contra la 
violència de gènere entre totes les forces polítiques i un gran pacte català per desenvolupar 

les lleis existents per defensar els drets de les dones, es proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents: 

 

Proposta d’acord 

 

1/ Felicitar les entitats feministes per la seva mobilització i ferma repulsa en aquest nou 

intent d'atemptar contra un model proper i eficient d'atenció a les dones víctimes de 

violència masclista. 

 

2/Instar a la Conselleria de Justícia per tal que comparegui al ple del Parlament per 

explicar què ha passat, quines gestions s'han fet i quins són els possibles escenaris de futur 

per a la xarxa de jutjats de violència sobre les dones a Catalunya. 

 

3/Instar al govern de la Generalitat en el seu conjunt i al Parlament a promoure un gran 

pacte polític per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents contra la 

xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents de la Llei d’igualtat catalana (llei 17/2015, 
21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la Llei contra la violència masclista 
(llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista) i la llei 

d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes). 
 

4/Instar al govern de l'Estat a, tal com descriu el pacte d'Estat contra la violència de gènere, 

defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la 

detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els 

Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. 

 

Vilassar de Dalt, 21 de novembre de 2016 

 

La regidora, 
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