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Referencia: 2022/6854X

Procedimiento: Mociones

Interesado: GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS   

Representante: ANGEL VAZQUEZ MARTINEZ 

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ricard Enric Escrivà Chordà, Secretaria/o del Ayuntamiento de Burjassot -

CERTIFICO: Que Pleno en su sesión del día 28 de junio de 2022 adoptó el siguiente 
acuerdo:  

3. PROMOCIÓN ECONÓMICA.
Expediente: 2022/6854X.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS DAVANT LES PRESSUMPTES 
AGRESSIONS SEXUALS PATIDES PER DUES MENORS A BURJASSOT.  
 

N’Àngel Vázquez Martínez, portaveu del grup Compromís a l’Ajuntament de Burjassot 
proposa pera la seua aprovació en el pròxim Ple ordinari, la següent:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LES PRESSUMPTES AGRESSIONS SEXUALS 
PATIDES PER DUES MENORS A BURJASSOT. 

El passat 16 de maig van tindre lloc a Burjassot uns fets presumptament constitutius de 
delicte d’agressió sexual per part de cinc xics menors d’edat, alguns dels quals burjassoters 
o escolaritzats al poble, cap a dos xiques, també menors i residents en altres poblacions. 

Encara que la investigació està en procés i no se’n tenen totes les dades, i a pesar que les 
informacions que han transcendit no deixen totalment clar quines han sigut exactament les 
responsabilitats dels presumptes agressors, des del Ple Municipal de Burjassot volem 
expressar:

 És necessari que les institucions, però també les famílies i les persones de manera 
individual es prenguen seriosament la violència masclista, que se’n reconega l’existència i 
que es posen mitjans per a eliminar-la;

 La visibilització de les dones i la coeducació són imprescindibles per a aconseguir una 
societat sana i igualitària;

 Una agressió sexual sempre és responsabilitat de l’agressor, mai de la víctima, per més 
que el comportament d’aquesta es puga considerar arriscat; 

 La culpabilització de les víctimes és inadmissible, i contribueix a crear en els agressors un 
sentiment de reforç de les seues formes d’actuar.
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Por todo ello, se eleva a La Comisión Informativa de Igualdad, Feminismo, Transición 
Ecológica y Comunicación la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMER.-Expressar el nostre rebuig més radical i absolut als fets ocorreguts, i a qualsevol 
manifestació de masclisme i, especialment, de violència masclista. Creiem fermament que la 
igualtat entre homes i dones ha de ser un objectiu principal i fonamental de qualsevol grup 
humà, i de qualsevol consistori, igual que de la resta de les administracions, i pensem que 
entre iguals no han de tindre lloc esta mena d’agressions.

SEGÓN.-Volem condemnar els actes públics de suport als presumptes agressors sexuals, i 
expressar el nostre suport i solidaritat a les víctimes i a les seues famílies, i posar a la seua 
disposició els mitjans municipals disponibles per atendre-les i per a esclarir els fets. 

TERCER.-Esperem i desitgem que es recuperen físicament i emocionalment tan prompte 
com siga posible.

QUART.-Comunicar a la ciutadanía la present Resolució. 

Finalizado el turno de intervenciones, se retira la moción por parte del grupo municipal 
Compromís, al haberse presentado una moción conjunta de los grupos municipales de 
Compromís, PSOE y Totes Podem, con el siguiente texto:

Na María Muñoz Cuevas, Portaveu del Grup Municipal de Totes Podem a l'Ajuntament de 
Burjassot, En Manuel Aragó Mengual, portaveu del Grup Municipal PSPV-PSOE i N'Àngel 
Vázquez Martínez, Portaveu del Grup municipal Compromís a l'Ajuntament de Burjassot, a 
l'empara del que disposa l'art. 91.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, d'acord amb l'art. 97.3 de l'esmentat text reglamentari, 
presenten al Plenari per al seu debat i aprovació si s'escau, la següent

MOCIÓ CONJUNTA CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES I LES AGRESSIONS 
SEXUALS

Els abusos i les agressions sexuals comesos en grup augmenten cada any a les terres 
valencianes i a l'Estat espanyol, i sovint, els detinguts o investigats són homes molt joves, 
fins i tot menors d'edat.

És una realitat social que la violència sexual entre adolescents és una problemàtica que cal 
abordar, ja que es troba íntimament lligada a fer servir la violència com a arma de poder dels 
homes sobre de les dones, i no tant a la necessitat de tindre sexe. És, a més, el reflex i la 
conseqüència de la manca d'educació afectivosexual.

Els rols de gènere i la societat patriarcal imperant són el caldo de cultiu que deriva en este 
tipus de comportaments en què, sovint, els homes desitgen i les dones se sotmeten. A més, 
la reafirmació de la masculinitat es reforça amb el grup, i això fa que es diluïsquen la culpa i 
la responsabilitat.
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Per això:

 És necessari que les institucions, les famílies i la societat en general, es prenguen 
seriosament la violència masclista, que se'n reconega l'existència i que es posen 
mitjans per a previndre-la i eliminar-la;

 La visibilització de les dones i la coeducació són imprescindibles per a aconseguir 
una societat amb relacions saludables i igualitàries.

 Una agressió sexual sempre és responsabilitat de l'agressor, mai de la víctima.
 La culpabilització de les víctimes és inadmissible, i contribueix a crear en els 

agressors un sentiment de reforç de les seues formes d'actuar.

Per tot el que s'ha esmentat més amunt, volem, des del Ple Municipal de Burjassot, 
expressar els següents

ACORDS:

PRIMER. Expressar el nostre rebuig més radical i absolut a qualsevol manifestació de 
masclisme i, especialment, de violència masclista. Creiem fermament que la igualtat entre 
homes i dones ha de ser un objectiu principal i fonamental de qualsevol grup humà, i de 
qualsevol consistori, igual que de la resta de les administracions, i pensem que entre iguals 
no han de tindre lloc esta mena d'agressions.

SEGON. Posar a disposició de qualsevol víctima que haja patit esta mena d'agressions els 
mitjans municipals disponibles per a atendre-les i per a esclarir els fets.

TERCER. Respectar i acatar allò que la justícia determine mitjançant sentència per a cobrir 
en la mesura de les possibilitats les necessitats de les víctimes de delictes sexuals i les 
intervencions des del punt de vista psicològic, educatiu i social que s'hagen de dur a terme 
per part de l'administració local, si s'escau.

QUART. Comunicar a la ciutadania la present resolució.

Sometida a votación la inclusión de la moción conjunta, el Pleno por veinte votos a favor ( 12 
PSOE, 3 PP, 2 Compromís, 2 C's y 1 Totes Podem) y una abstención (1 Vox), acuerda 
aprobar la inclusión de la moción.

Sobre el fondo del asunto, finalizado el turno de intervenciones, el Pleno, por veinte votos a 
favor ( 12 PSOE, 3 PP, 2 Compromís, 2 C's y 1 Totes Podem), y una abstención (1 Vox),  
ACUERDA aprobar en sus propios términos la moción conjunta de los grupos municipales 
de Compromís, PSOE y Totes Podem, anteriormente transcrita.
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Y para que conste, extiendo la presente a resultas de la aprobación del acta 
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las 
Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde 
Presidente, en Burjassot  

Visto bueno
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