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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 2022-06-17 REFERENT
A ABOLIR LA PROSTITUCIÓ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 1. Eradicar la pobresa en tot el món i en totes les seves formes.
Núm. 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes.
Núm. 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, el treball ple i productiu i el treball
decent per a tots.
Núm. 10. Reduir les desigualtats en i entre els països.
La prostitució i el tràfic per a l'explotació sexual de dones són les manifestacions més cruels i violentes de la
desigualtat. Totes dues són part de la mateixa estructura de dominació i violència que té l'origen en la desigualtat
estructural entre dones i homes: el racisme, la feminització de la pobresa i l'augment de la demanda de dones i
nenes per ser prostituïdes. L'abordatge del tràfic amb fins d'explotació sexual, per tant, no es pot deslligar del
fenomen de la prostitució, perquè la demanda de prostitució és la principal causa de l'augment del tràfic de
dones i nenes. El tràfic de dones i nenes per a l'explotació sexual existeix perquè hi ha homes que demanen
prostitució. El tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual és una de les formes d'esclavitud
contemporània principals i una violació flagrant dels drets humans. El tràfic de dones i nenes amb finalitats
d'explotació sexual també és un dels negocis més lucratius, després del tràfic d'armes i el tràfic d'estupefaents.
La Convenció Internacional contra el Tràfic de Persones i l'Explotació de la Prostitució Aliena de les Nacions
Unides és l'instrument legal que expressa la voluntat política de combatre l'explotació sexual que pateixen les
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dones i les diferents formes en què aquesta es presenta. En el preàmbul considera que "la prostitució i el mal que
l'acompanya, el tràfic de persones per a fins de prostitució, són incompatibles amb la dignitat i el valor de la
persona humana..." El Conveni de Varsòvia, del 16 de maig de 2005, signat per Espanya el juliol de 2008,
assenyala que el principal valor afegit del Conveni esmentat en relació amb altres instruments internacionals, és
la seva perspectiva de drets humans i el seu enfocament basat en la protecció de les víctimes. El Conveni de
Varsòvia assenyala entre els seus objectius: a) prevenir i combatre el tràfic d'éssers humans, garantint la igualtat
entre les dones i els homes; b) protegir els drets de la persona víctima del tràfic, crear un marc complet de
protecció i d'assistència a les víctimes i els testimonis, garantint la igualtat entre les dones i els homes, així com
garantir una investigació i unes accions judicials eficaces, c) promoure la cooperació internacional en el camp de
la lluita contra el tràfic d'éssers humans.
La Resolució del Parlament Europeu, de 26 de febrer de 2014, sobre explotació sexual i prostitució i el seu
impacte a la igualtat de gènere, indica que la prostitució, sigui forçada o no, representa formes d'esclavitud
incompatibles amb la dignitat de la persona i amb els drets fonamentals. La prostitució i l'explotació sexual de les
dones i les nenes són formes de violència i, com a tals, suposen un obstacle a la igualtat entre dones i homes.
L'explotació a la indústria del sexe és causa i conseqüència de la desigualtat de gènere i perpetua la idea que el
cos de les dones i les nenes està en venda.
Les darreres dades publicades per l'Oficina de les Nacions Unides sobre la Droga i el Delicte i la Unió Europea
indiquen que les dones i les nenes representen el 71% de les víctimes detectades a tot el món i el 80% de les
víctimes identificades a Europa occidental. El 95% acaben explotades en la prostitució, cosa que posa de manifest
la molt estreta relació que hi ha entre el tràfic i la prostitució. Espanya és un dels països on més dones i nenes
són prostituïdes. Segons dades aportades per l'ONU, Espanya encapçala la llista dels països de la Unió Europea
amb un 39% dels homes que han acudit a la prostitució almenys una vegada a la vida, amb molta distància
respecte als altres països que se situen prop del 19%, la mitjana europea. L'estreta relació amb els processos
migratoris ha convertit el nostre país en porta d'entrada a Europa i, alhora, país de destinació i trànsit per a les
víctimes de tràfic. La prostitució és una vulneració dels drets humans que està relacionada gairebé sempre amb
la violència, la marginació, la dificultat econòmica i la cultura sexista i patriarcal.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Reus presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal, els
acords següents:
1.
Instar el Govern d'Espanya a elaborar una Llei de Tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual
que tingui com a objectiu l'abolició de la prostitució al nostre país.
2.
Impulsar en el marc de les competències autonòmiques/municipals mesures de sensibilització i formació
sobre la vulneració de drets humans que suposa el tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual i en
favor de l'abolició de la prostitució.
3.
Impulsar un pla integral contra la prostitució que inclogui intervencions a la via pública per a sancionar
clients i proxenetes i impedir l’exercici efectiu de la prostitució.
4.
Donar suport a la proposició de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi penal, per a prohibir el proxenetisme en totes les seves formes.
5.
Traslladar aquest compromís al Govern de la Generalitat, el Govern d’Espanya, el Parlament de
Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat, així com a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i
associacions en defensa dels drets de les dones del nostre municipi.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio_Prostitucio_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO
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Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
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que consti el consentiment previ de la persona interessada.
Drets

Informació addicional

Llibre General Entrada 2022068377 14/06/2022 09:22:44 - CVE 14154652143022353240 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

X

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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