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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA
18/06/2021 REFERENT A ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE REUS AL PROGRAMA VIOPET PER RECOLLIR I ACOLLIR
ALS ANIMALS DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La violència masclista és una xacra social que des del moviment feminista i les polítiques d'igualtat es continua
lluitant per abolir-la. No volem ni una dona més assassinada pels seus maltractadors.
La violència contra les dones no tan sols s'exerceix de manera física sinó que també s'exerceix de manera
psicològica. I dins de la violència que pateixen les dones, la violència vicaria és una forma freqüent, entesa com
aquella violència que pateixen les dones quan li volen fer mal a través dels seus fills i filles. Amb la mateixa
finalitat de causar dany a les parelles o exparelles, s’utilitzen els animals amb els que conviuen.
Gairebé en la meitat de Llars de l'estat conviu un animal de companyia i la sensibilitat, respecte i vincle emocional
amb ells ha canviat molt en els darrers anys.
I és aquest punt on el maltractador l'utilitza com un mecanisme mes de maltractament cap a la víctima. Utilitza el
vincle emocional de la dona amb el seu animal de companyia com una forma més de terror i maltractament.
Articles científics al "Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law" ja el 2002 publicaven un tractat
en el qual s'associaven els actes repetits de crueltat animal en la infància amb el desenvolupament de trastorns
de personalitat, presència de trets antisocials i l'abús de substàncies en persones adultes.
La universitat de Utah va evidenciar que el 86% de les dones que s'allotjaven en un alberg per a dones
maltractades tenien animals de companyia i d'aquestes dones, el 80% havien vist com es maltractaven i fins hi tot
es mataven als seus animals de companyia per part de les seves parelles.
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El Consell de protecció i benestar animal de la comunitat Autònoma de Madrid en estudis realitzats en cases
d'acollida per a dones maltractades del Regne Unit, Canadà i Estats Units va recollir que el 94% de les dones amb
animals de companyia, si haguessin tingut un sistema d'acollida dels seus animals, haguessin escapat de les
seves llars molt abans.
Pel que es demostra clarament la necessitat imperiosa que les institucions normalitzin l'estància de les víctimes
de violència de gènere amb els seus animals de companyia perquè en ambdós casos puguin abandonar el
domicili amb el qual conviuen amb el seu maltractador.
En aquesta línia el govern de l'estat ha desenvolupat el programa VIOPET, un programa per recollir i acollir als
animals de les víctimes de violència masclista. Més de 900 cases d'acollida en tot el territori de l'estat han donat
suport i han atès als animals de companyia de més de 500 dones víctimes de violència masclista que no volien
deixar a la seva llar, en la que estaven sent víctimes de violència masclista, als animals amb els seus
maltractadors.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
1.
Que l'Ajuntament de Reus s'adhereixi al programa VIOPET del ministeri de serveis socials i agenda 2030,
mostrant el seu contundent rebuig a la violència de gènere i la violència contra els animals.
2.
Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats Animalistes es compromet a cercar llars d'acollida
urgent per les dones víctimes de violència de gènere. A més, l'Ajuntament treballarà i mediarà perquè en els
pisos d'acollida de les dones víctimes de violència de gènere, les dones puguin conviure amb els seus animals de
companyia.
3.
Que l'Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de protecció animal, es compromet a fer jornades de
conscienciació i sensibilització contra el maltractament animal
4.
Es traslladaran aquests acords al ministeri de drets socials i agenda 2030, al ministeri d'igualtat, a les
entitats Animalistes del municipi, Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis i
Comarques.

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):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en cas d'oposar-se a la
seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.

M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 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)
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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
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Legitimitat

Destinataris

Drets

Informació addicional

X

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.
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
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
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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