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CERTIFIQUE:
Que el Ple de l’Ajuntament ha adoptat, en la sessió extraordinària i urgent de data
28 de setembre de 2021, l’acord que tot seguit es transcriu:
"19. Expedient 2196/2020. Moció per un municipi lliure de la tracta de dones,
xiquets i xiquetes i la seua incorporació a la Xarxa de ciutats lliures de la
tracta de dones, xiquets i xiquetes destinades a la prostitució. Presenta el
GPM La Vall d'Albaida ens Uneix.
El secretari dona compte del dictamen que ha emés la Comissió Informativa
d’Assumptes Interns en la sessió celebrada el dia 23 de setembre de 2021.
A continuació tenen lloc les intervencions següents:

Com sabeu, la prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i en cap
cas reglamentada, perquè regular la prostitució legitima implícitament les relacions
patriarcals: equival acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i
dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones.
Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les
dones, com podrem educar per a la igualtat?, tindrem una societat on a les xiques
se'ls ofereix com a eixida laboral la venda del seu cos, o ser explotades i humiliades
en bordells a benefici de proxenetes que es lucren esclavitzant-les, i als xics, des de
la més primerenca edat, els arribarà el missatge que poden usar-les com a objectes
i comprar el seu cos amb diners per al seu gaudi sexual.
Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible,
per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans.
Drets essencials que estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada
ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació
econòmica. Per aquest motiu, hem de dirigir el focus cap a les persones que fan la
demanda, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.
La nostra societat està immersa no solament en una lluita econòmica sinó també en
una lluita ideològica de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i una
altra consciència social. Si volem construir realment una altra subjectivitat i una altra
consciència social, si volem construir realment una societat en igualtat, hem de
centrar les mesures en l'erradicació de la demanda, a través de la denúncia,
persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta. Així es fa en països
del nostre entorn com França, i des de fa ja diverses generacions, en països
nòrdics com Suècia, on es penalitza els homes que compren dones, xiquetes o
xiquets amb finalitats de comerç sexual, perquè tipifica aquest delicte com a
"violència remunerada". En cap cas, aquestes mesures es dirigeixen contra les
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Natalia Enguix Martínez, portaveu del Grup Polític Municipal La Vall d’Albaida ens
Uneix, indica que: presentem la moció davant la petició de l'associació feminista
Gira-sols morats que ens acompanya esta vesprada, a les que vull des d'ací donar
les gràcies.

dones prostituïdes, ni pretenen la seua penalització o sanció, perquè la prostitució
és considerada com un aspecte de la violència masculina cap a les dones, cap als
xiquets i cap a les xiquetes.
Canviar el destí de les dones, xiquetes i xiquets que estan en la prostitució implica
plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpora en igualtat els dos
sexes. Canviar el seu destí implica perseguir les màfies i no afavorir la seua
instal·lació al nostre país amb lleis permissives. Canviar el seu destí implica
transformar la mentalitat dels homes que usen les dones, no solament amb multes
que els transmeten el rebuig social i els facen desistir sinó amb una educació que
obligue els mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i els homes
a corresponsabilitzar-se emocionalment i vitalment. Canviar el seu destí implica que
els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passen a formar part dels
drets humans.
Erròniament es diu que la prostitució sempre ha existit, però també les guerres, la
tortura, l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per fam són conegudes
des de l'antiguitat, però això no és una prova de legitimitat ni de validesa. Tenim el
deure d'imaginar i lluitar per un món sense prostitució, igual que hem aprés a
imaginar i lluitar per un món sense esclavitud, sense "apartheid", sense violència de
gènere, sense infanticidis ni mutilacions d'òrgans genitals femenins. Només així,
podrem mantindre una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la
societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem, i només així
deixarem a les noves generacions un món més just i igualitari que permeta que els
drets humans siguen una realitat.
Per això, el nostre Ajuntament ha d'implicar-se activament, i hui més que mai, en
aquesta lluita per la igualtat de dones i homes apostant per l'abolició de la
prostitució i començar aquest compromís unint-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de
Tracta de Dones, Xiquetes i Xiquets destinats a la Prostitució.

Primer. Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquetes i
Xiquets destinats a la Prostitució.
Segon. Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convèncer la
població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les
dones, visibilitzant el denominat eufemisme "client", sempre en l'anonimat i justificat
socialment, buscant deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors,
protagonistes, actors responsables i còmplices actius d’aquest forma de violència
de gènere.
Tercer. Exigir al Govern central i a la nostra comunitat autònoma que s'aplique
realment la llei, perseguint la tracta de dones i persones, i els proxenetes que estan
campant pels tots els clubs i bordells de carretera que tot el món coneixem.
Quart. Col·laborar amb l'Administració central i autonòmica per a centrar l'acció en
l'erradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del
prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de
forma urgent una normativa que penalitze els homes que compren dones amb
finalitats de comerç sexual.
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És per tot això que proposem els següents acords:

Cinqué. Que el nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seua acció contra les dones
prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en col·laboració
amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a serveis socials
integrals que siguen dirigits a qualsevol dona en prostitució que desitge deixar-la,
facilitant-li l’assistència, ajuda i formació que li permeta la seua incorporació a la
societat i el ple exercici dels seus drets humans, que li havien sigut negats fins a
eixe moment. El nostre ajuntament apostarà també per una intervenció preventiva
de les causes enfront de la intervenció repressora de les conseqüències, exigint al
govern i a la Generalitat Valenciana erradicar la precarietat del mercat laboral i les
condicions d'explotació que viuen i que són les que provoquen que la prostitució
siga, de vegades, l'única alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la
família.
Sisé. Exigim al govern que embargue els béns de la "indústria del sexe" i que
siguen invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant
recursos econòmics i alternatives reals.

Huité. Traslladar el present acord al Govern Central, a la Diputació Provincial, al
Govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés i del
Senat.
Paloma Alberola Alborch, regidora del Grup Polític Municipal Compromís, indica
que: des de Compromís per Ontinyent som completament favorables a tot el que es
planteja en esta moció, tant en la part expositiva com en el punt dels acords, i per
això el nostre vot serà favorable, perquè tenim clar que des del municipi més menut
fins el govern de l'Estat totes i tots ens hem d'implicar i deixar patent el nostre
compromís per erradicar la tracta de dones, xiquets i xiquetes amb finalitats de
comerç sexual.
És evident que cal seguir aprofundint en un canvi de paradigma i de sistema, en el
qual la igualtat i la perspectiva de gènere siguen peces claus i impregnen de
manera transversal permetent així l’accés en igualtat de condicions a totes les
persones a una vida digna i a un treball digne.
Així mateix, cal continuar apostant per un canvi educatiu que deixe enrere la
cosificació, la sexualització i la conversió en producte de les dones, xiquets i
xiquetes perquè això és precisament la base de la prostitució.
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Seté. El nostre ajuntament instarà el Govern Central i la Generalitat Valenciana a
establir una normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans, ja siguen
fixos (mupis o marquesines) o mòbils (publicitat en vehicles), o que els mitjans de
comunicació, tant impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials es lucren amb
l'explotació sexual de les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en anuncis o
publicitat, perquè suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que controlen
els proxenetes i les màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les
dones. Així mateix ens comprometem -i instarem a la resta d'administracions- a
rebutjar, col·laborar, subvencionar o convidar a actes, a aquells col·lectius que es
denominen o intenten normalitzar el terme "treballadores del sexe", ja que darrere
d'esta denominació hi ha una estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les
xarxes de tracta i donar-li normalitat a l'explotació de les dones.

En eixe sentit també considerem prioritari deixar de normalitzar la prostitució com
un sector econòmic més i concebre-la com el que és, perquè porta implícit la
violència sexual, els abusos i l'explotació. No podem tolerar que es continue
concebent el cos i la vida de les dones, xiquets i xiquetes com un producte de
compravenda.
Per tot això, volem sumar-nos a esta proposta i volem incidir també en la
importància d'implicar-nos des de l'àmbit local en esta problemàtica, així com exigir
a les institucions superiors que s'aplique la legislació, que es perseguisca les
màfies, que es condemnen i es rebutgen totes aquelles conductes i comportaments
que són en essència violència contra les dones i contra els menors, com és el cas
de la prostitució, i que s'actue per protegir a totes les víctimes de la tracta i de la
prostitució per garantir els seus drets, la seua integritat i la seua dignitat que són al
cap i a la fi drets humans.
Finalitzades les intervencions anteriors.
Atés l'expedient 2196/2020 que es tramita en el Departament de Secretaria.
Atesa la moció per un municipi lliure de la tracta de dones, xiquets i xiquetes i la
seua incorporació a la Xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, xiquets i
xiquetes destinades a la prostitució que ha presentat el Grup Polític Municipal La
Vall d’Albaida ens Uneix, registrada d’entrada el dia 17 de febrer de 2020 amb el
núm. 836.
Atés el dictamen de la Comissió Informativa d’Assumptes Interns de 23 de
setembre de 2021.

Únic. Aprovar la moció per un municipi lliure de la tracta de dones, xiquets i xiquetes
i la seua incorporació a la Xarxa de ciutats lliures de la tracta de dones, xiquets i
xiquetes destinades a la prostitució presentada pel Grup Polític Municipal La Vall
d’Albaida ens Uneix, i que tot seguit s’indica:
"Na Natalia Enguix Martínez, Portaveu del Grup Municipal de La Vall Ens Uneix a
l’Ajuntament d’Ontinyent, davant la sol·licitud de l’Associació Feminista Gira-sols
Morats per presentar la moció del FRONT ABOLICIONISTA DEL PAÍS VALENCIÀ,
plataforma feminista formada per més de 40 organitzacions de tot el territori
valencià, a l’empara d’allò que disposa el Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta per a la seua aprovació la següent
moció
PER UN MUNICIPI LLIURE DE LA TRACTA DE DONES, XIQUETS I XIQUETES I
LA SEUA INCORPORACIÓ A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DE LA TRACTA
DE DONES, XIQUETS I XIQUETES DESTINADES A LA PROSTITUCIÓ
La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i en cap cas
reglamentada, perquè regular la prostitució legitima implícitament les relacions
patriarcals: equival acceptar un model de relacions asimètriques entre homes i
dones, establir i organitzar un sistema de subordinació i dominació de les dones.
Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C www.ontinyent.es

Codi Validació: 55AQEHK6ALHAXPTMRMDM452MH | Verificació: https://ontinyent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 7

Sotmés a votació, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels vint-i-un membres
corporatius que de dret integren la Corporació, ACORDA:

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les
dones, com podrem educar per a la igualtat?, tindrem una societat, on a les xiques
se'ls ofereix com a eixida laboral la venda del seu cos, o ser explotades i humiliades
en bordells a benefici de proxenetes que es lucren esclavitzant-les, i als xics, des de
la més primerenca edat, els arribarà el missatge que poden usar-les com a objectes
i comprar el seu cos amb diners per al seu gaudi sexual.
Si es regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible,
per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa postura del moviment
abolicionista que busca anar a l'arrel d'un problema que afecta els drets humans.
Drets essencials que estan fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada
ni utilitzada sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació
econòmica. Per aquest motiu, hem de dirigir el focus cap a les persones que fan la
demanda, la clientela, els prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix.

Canviar el destí de les dones, xiquetes i xiquets que estan en la prostitució implica
plantejar un sistema econòmic just i sostenible que incorpora en igualtat els dos
sexes. Canviar el seu destí implica perseguir les màfies i no afavorir la seua
instal·lació al nostre país amb lleis permissives. Canviar el seu destí implica
transformar la mentalitat dels homes que usen les dones, no solament amb multes
que els transmeten el rebuig social i els facen desistir, sinó amb una educació que
obligue els mitjans a canviar la imatge de la dona com a objecte sexual i els homes
a corresponsabilitzar-s’hi emocionalment i vitalment. Canviar el seu destí implica
que els drets de les dones deixen de ser drets de segona i passen a formar part, de
debò, dels drets humans.
Erròniament es diu que la prostitució sempre ha existit, però també les guerres, la
tortura, l'esclavitud infantil, la mort de milers de persones per fam són conegudes
des de l'antiguitat, però això no és una prova de legitimitat ni de validesa. Tenim el
deure d'imaginar i lluitar per un món sense prostitució, igual que hem aprés a
imaginar i lluitar per un món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de
gènere, sense infanticidis ni mutilacions d'òrgans genitals femenins. Només així,
podrem mantindre una coherència entre els nostres discursos d'igualtat en la
societat i en l'educació i les pràctiques reals que mantenim i fomentem, i només així
deixarem a les noves generacions un món més just i igualitari que permeta que els
drets humans siguen una realitat.

Plaça Major,1 - 46870 Ontinyent (València) - Tel.962918200 Fax.962918202 - NIF P4618600C www.ontinyent.es

Codi Validació: 55AQEHK6ALHAXPTMRMDM452MH | Verificació: https://ontinyent.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 7

La nostra societat està immersa no solament en una lluita econòmica, sinó també
en una lluita ideològica, de valors i en una lluita per construir una altra subjectivitat i
una altra consciència social. Si volem construir realment una altra subjectivitat i una
altra consciència social. Si volem construir realment una societat en igualtat, hem
de centrar les mesures en l'erradicació de la demanda, a través de la denúncia,
persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta. Així es fa en països
del nostre entorn com França, i des de fa ja diverses generacions, en països
nòrdics com Suècia, on es penalitza els homes que compren dones, xiquetes o
xiquets amb finalitats de comerç sexual, perquè tipifica aquest delicte com a
"violència remunerada". En cap cas, aquestes mesures es dirigeixen contra les
dones prostituïdes, ni pretenen la seua penalització o sanció, perquè la prostitució
és considerada com un aspecte de la violència masculina cap a les dones, xiquets i
xiquetes.

Per això, el nostre Ajuntament ha d'implicar-se activament, i hui més que mai, en
aquesta lluita per la igualtat d’homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució
i començar aquest compromís per UNIR-NOS A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES
DE TRACTA DE DONES, XIQUETS I XIQUETES DESTINADES A LA
PROSTITUCIÓ.
És per tot això que proposem els següents,
ACORDS:
PRIMER. Adherir-se a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i
Xiquetes destinades a la Prostitució.
SEGON. Dissenyar una campanya periòdica per a sensibilitzar i convéncer la
població que la prostitució és igual a violència de gènere i explotació sexual de les
dones, visibilitzant el denominat eufemisme "client", sempre en l'anonimat i justificat
socialment, buscant deslegitimar socialment i públicament els prostituïdors,
protagonistes, actors responsables i còmplices actius en aquest forma de violència
de gènere.
TERCER. Exigir al Govern central i a la nostra comunitat autònoma que s'aplique
realment la llei, perseguint la tracta de dones i persones, i els proxenetes que estan
campant pels seus furs en els clubs i bordells de carretera que tothom coneix.

CINQUÉ. Que el nostre Ajuntament en cap cas dirigirà la seua acció contra les
dones prostituïdes, ni pretendrà la seua penalització o sanció, sinó que, en
col·laboració amb l'Administració Central i Autonòmica, proveirà de fons per a
serveis socials integrals que siguen dirigits a qualsevol DONA EN PROSTITUCIÓ
que desitge deixar-la, facilitant-li l’assistència, ajuda i formació que li permeta la
seua incorporació a la societat i el ple exercici dels seus drets humans, que li havien
sigut negats fins a eixe moment. El nostre ajuntament apostarà també per una
intervenció preventiva de les causes enfront de la intervenció repressora de les
conseqüències, exigint al govern i a la Generalitat Valenciana erradicar la
precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que viuen en aquest, i
que són les que provoquen que la prostitució siga, de vegades, l'única alternativa
per poder pagar els deutes o mantenir la família.
SISÉ. Exigirem al govern que embargue els béns de la "indústria del sexe" i que
siguen invertits en el futur de les dones que estan en la prostitució proporcionant
recursos econòmics i alternatives reals.
SETÉ. El nostre ajuntament instarà el govern central i la Generalitat Valenciana a
establir una normativa que impedisca que els espais de publicitat urbans, ja siguen
fixos (mupis o marquesines...) o mòbils (publicitat en vehicles...), o que els mitjans
de comunicació, tant impresos com audiovisuals, digitals i xarxes socials es lucren
amb l'explotació sexual de les dones, oferint serveis sexuals o pornografia en
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QUART. Col·laborar amb l'Administració central i autonòmica per a centrar l'acció
en l'erradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització
del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que establisca de
forma urgent una normativa que penalitze els homes que compren dones amb
finalitats de comerç sexual.

anuncis o publicitat, perquè suposen una forma de col·laborar amb la prostitució
que controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra
les dones. Així mateix ens comprometem, -i instarem a la resta d'administracions- a
rebutjar, col·laborar, subvencionar o convidar a actes, a aquells col·lectius que es
denominen o intenten normalitzar el terme "treballadores del sexe", ja que darrere
d'esta denominació hi ha una estratègia del proxenetisme que intenta ocultar les
xarxes de tracta i donar normalitat a l'explotació del cos de les dones.
HUITÉ. Traslladar el present acord al Govern Central, a la Diputació Provincial, al
Govern de la Generalitat Valenciana i als grups parlamentaris del Congrés i del
Senat".
I, perquè se'n prenga coneixement i tinga els efectes que corresponga, s’expedeix
esta certificació, per ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia.

Secretaria
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Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Vist i plau
Alcaldia

