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EN CÉSAR FLECHA SEBASTIÁN, SECRETARI-INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES, COMARCA DE L’ALT PENEDÈS (BARCELONA), 
 
CERTIFICO: 
 
Que en la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues celebrada el dia 25 de 
setembre de 2018, s’ha aprovat, amb la reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta 
corresponent, per unanimitat dels regidors i de les regidores presents, la resolució que a continuació es 
transcriu literalment: 
 
“8.- MOCIÓ 23S, DIA INTERNACIONAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ SEXUAL I EL TRÀFIC DE 
PERSONES 
 
Exposició de motius 
El 23 de setembre és el Dia Internacional contra l'explotació sexual i el tràfic de persones. Va 
ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de Persones en 
coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc a Dhaka, Bangladesh, el gener de 
1999. 
 
D'acord amb el Protocol de Palerm, per tràfic de persones s'entén: "la captació, el transport, 
el trasllat, l'acolliment, o recepció de persones, recorrent a l'amenaça o a l'ús de la força o 
altres formes de coacció, al segrest, al frau, a l'engany, a l'abús de poder o d'una situació de 
vulnerabilitat, o la concessió o recepció de pagaments o beneficis per obtenir el consentiment 
d'una persona que tingui autoritat sobre una altra, amb finalitats d'explotació. Aquesta 
explotació inclourà, com a mínim, la prostitució aliena o altres formes d'explotació sexual, els 
treballs o serveis forçats, l'esclavitud o les pràctiques anàlogues a l'esclavitud, la servitud o 
l'extracció d'òrgans" (Nacions Unides 2000, Art. 3). Especialment, s'ha de tenir present l'abús i 
l'explotació sexual infantil tal com recull l'Observació general núm. 13 del Comitè dels Drets 
de l'Infant (prostitució, esclavitud sexual, venda d'infants amb fins sexuals, matrimonis 
forçats... ) 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, considerem que l'explotació sexual és una 
forma d'esclavitud, un exercici de violència de gènere, una vulneració dels drets humans, 
una cruel manifestació de la desigualtat i de la feminització de la pobresa, i per això exigim 
tolerància zero. La prostitució ha de ser considerada com una forma de violència de 
gènere extrema que ha de ser abolida i no com una professió que cal reglamentar, 
perquè regular la prostitució legitima i normalitza la prostitució com a una «opció per a les 
pobres».  
 
Volem treballar per assolir una societat sense explotació sexual. Per això ens 
comprometem a posar mesures i fer polítiques a l’abast municipal per eliminar la prostitució i 
canviar el model social de dominació i desigualtat que la fa possible, incidint a reduir la 
demanda, conscienciant la societat que la compra de serveis de prostitució contribueix a 
l'establiment de màfies que exploten dones i homes a les quals han segrestat els seus drets. 
Perquè sense demanda, no hi ha oferta. 
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Per tot això, instem aquest Ple a: 
 

1. Sumar-nos a la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats 
a la prostitució. 
 

2. Adherir-nos als programes i campanyes per la sensibilització contra el tràfic, 
explotació sexual i prostitució i fomentar les noves masculinitats amb campanyes 
periòdiques de publicitat per sensibilitzar que la prostitució és una forma de violència de 
gènere i explotació sexual de les dones i homes i visibilitzar la responsabilitat del «client», 
buscant deslegitimar socialment el seu abús. 
 

3. Aprovar una ordenança municipal contra el tràfic, l'explotació sexual i la prostitució, amb 
mesures específiques contra els clients.” 

 
 
I perquè així consti, lliuro la present certificació d'ordre i amb el vistiplau de la senyora Alcaldessa-Presidenta, 
a Sant Cugat Sesgarrigues, a 16 d’octubre de 2018. 
 
Vist i plau         El Secretari 
L’Alcaldessa 
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