ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 25 de novembre de 2015
Horari: 20,33 h a 20,40 h
Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament
Hi assisteixen :
Isaac Peraire i Soler
Montserrat Juvanteny i Canal
Anna Plans i Canal
Iolanda Roset i Aligué
M Glòria Borralleras i Soler
Jordi Bruch i Franch
Mercè Perernau i Borralleras
Jordi Batriu i Font
Ariadna Ponsa i Sala
Judit Boatella i Cortina

alcalde
regidora
regidora
regidora
regidora
regidor
regidora
regidor
regidora
regidora

S’ha excusat d’assistir-hi :
Ramon Font i Coma

regidor

La Secretària-Interventora
Anna Clària i Vila

Ordre del dia
1.- Sorteig de les meses electorals per les eleccions Generals
2.- Moció

1.- SORTEIG DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS
GENERALS
De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, es procedeix a la formació de les Meses
Electorals mitjançant sorteig públic, amb les persones que s’expressen i pels
càrrecs que es ressenyen:

Secció: 1 Mesa: A
Titulars
President: Clara Faura Vilarmau
1r Vocal: Maria Ferrer Ferrer
2n Vocal: M. Angels Ferrer Soler
Primers suplents:
President: Ainhoa Campdepardos Pons
1r Vocal: Laura Herraiz Obradors
2n Vocal: David Gomis Solanas
Segons suplents:
President: Anna Maria Arnau Arumi
1r Vocal: Josep Boladeras Font
2n Vocal: M. Dolors Cornellas Bruch

Secció: 1 Mesa: B
Titulars:
President: M. Auxiliadora Rovira Masramon
1r Vocal: Sandra Martin Pino
2n Vocal: Natàlia Sanjuan Vivet
Primers suplents:
President: Judit Serrat Comellas
1r Vocal: Anna Noguera Rocadembosch
2n Vocal: Joan Pujol Danot
Segons suplents:
President:Roger Vall Ordeig
1r Vocal: Albert Roma Simon
2n Vocal: Aina Picas Zorrilla
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Secció: 2 Mesa: A
Titulars
President: Josep Lluís Font Solà
1r Vocal: Anna Escrigas Fabregas
2n Vocal: Monica Cabezas Lopez
Primers suplents:
President: Arnau Cirera Domenech
1r Vocal: Eugenia Ibañez Lopez
2n Vocal: Jaume Escrigas Montaña
Segons suplents:
President: Maria Grau Castella
1r Vocal: Maria Mercè Escamilla Monte
2n Vocal: Guillem Domenech Bruch

Secció: 2 Mesa: B
Titulars
President: Monica Vilamu Muntala
1r Vocal: Lidia Ratia Caravantes
2n Vocal: Josep Pare Serra
Primers suplents:
President: Gerard Roca Ribe
1r Vocal: Jordi Ruaix Robira
2n Vocal: Montserrat Masramon Noguera
Segons suplents:
President: Elena Pla Perernau
1r Vocal: Jesus Puig Vila
2n Vocal: Isabel Puig Bruch

2.-MOCIÓ
Presentada pel grup d’ERC
-Moció pel dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les
dones
Per una societat lliure de violència masclista
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El 25 de novembre és el dia Internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones. Els membres del consistori d'Ajuntament de Prats de
Lluçanès manifestem el nostre rebuig i condemna a qualsevol forma de
violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones. Una greu
vulneració dels drets humans fonamentals de les dones que destrossa vides,
famílies i comunitats però que conviu quotidianament entre nosaltres.
El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de l’iceberg d’una
problemàtica estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica,
econòmica o els micromasclismes, són formes d’expressió de la violència
masclista que sovint no són visibles a primera vista, i per tant són encara més
difícils d’atacar.
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els
més joves i la falta de conscienciació de les generacions més joves. Lluny de la
creença que els comportaments masclistes són un fet generacional, ens trobem
amb la dura realitat que la violència masclista és més vigent que mai entre el
jovent. I aquesta s’exerceix d’una forma més subtil i en dificulta la seva
detecció, per això creiem que urgeix que els nostres governs reconeguin
aquesta situació i posin els recursos necessaris per actuar-hi apostant per les
polítiques de prevenció i sensibilització i destinant tots els recursos econòmics
necessaris.
Des de totes institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per
fer front a aquesta lluita diària. Revisant i millorant els protocols locals i
comarcals davant un cas de violència masclista, amb suport als SIAD i a totes
les associacions, taules amb tots els agents per coordinar accions, o realitzant
programes per col·lectius específics.
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista ha de ser una prioritat
en les agendes polítiques i passar a ocupar agendes socials dels diferents
governs. Ens cal un pacte global contra la violència masclista que impliqui tots
els agents implicats en aquesta lluita.
En el procés de construcció d’una República catalana proclamem aquest dret
com un dels drets fonamentals del nou país, fent-ne esment en la seva
constitució i desenvolupant-lo a través d’una llei transversal que permeti posar
fi a aquesta xacra social de la única manera que serà possible fer-ho: des de
tots els àmbits socials, econòmics i culturals.
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència i mostrem, un cop més, el nostre
compromís a seguir treballant per uns Països Catalans lliures de violència
masclista.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels presents acorda donar suport a aquest
manifest.
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Finalment, l’alcalde dóna per finalitzat el Ple i aixeca la sessió, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta el contingut de la qual certifico.
Vist i plau
L’alcalde

La secretària-interventora,
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