
 

 
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA , PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE 
 

 
SESSIÓ DE DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 

 
El Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere votat pel Ple del Congrés dels Diputats i publicat en el seu 

Butlletí Oficial del 9 d'octubre de 2017, conté entre les seves 214 mesures, dues d'especial 

transcendència per als Ajuntaments: la 207 i la 61. 

"207. Per a les noves o ampliades competències reservades a les Comunitats Autònomes i ajuntaments, 

dins d'aquest Pacte proposem al Govern els altres dos següents compromisos econòmics per als propers 

cinc exercicis: 

A) Els Pressupostos Generals de l'Estat destinaran, via transferències als ajuntaments, un 

increment anual de 20 milions d'euros durant els propers cinc exercicis. El Govern d'Espanya, 

acordarà amb la FEMP o altres associacions de municipis en el conjunt de l'Estat, els programes 

que hauran de dur-se a terme. La Comissió de Seguiment del Pacte assumirà la responsabilitat 

del seguiment i control anual de la destinació d'aquests recursos, una vegada finalitzat el 

pressupost anual en vigor. 

B) Els Pressupostos Generals de l'Estat destinaran a les Comunitats Autònomes un increment anual 

de 100 milions d'euros durant els pròxims cinc anys per al desenvolupament o ampliació de les 

mesures recollides en aquest Pacte. El Govern d'Espanya negociarà els criteris de repartiment 

amb les Comunitats Autònomes, en el marc de la Conferència Interterritorial, atenent la 

població, extensió geogràfica, necessitats específiques o altres variables que resultin pactades. 

Els fons seran destinats a programes de lluita contra la violència de gènere, respectant les 

competències pròpies de les Comunitats Autònomes i atenent a les prioritats que acordi el 

Govern d'Espanya amb cadascuna d'elles. 

C) No obstant això l'anterior, el finançament a les Comunitats Autònomes i a les Corporacions 

Locals, per part de l'Administració General de l'Estat, per garantir l'efectivitat del conjunt de 

mesures recollides en aquest Pacte, haurà de tenir sempre un caràcter condicionat. Per tant, 

l'assignació financera específica, del conjunt de les Administracions Públiques, per a la correcta 

eficàcia del compliment dels objectius finals del Pacte, necessàriament ha de ser finalista, 

sempre amb l'objectiu d'avaluar adequadament l'impacte de la inversió en la lluita contra la 

violència de gènere. La Comissió de Seguiment del Pacte assumirà la responsabilitat del 

seguiment i control anual de la destinació d'aquests recursos, una vegada finalitzat el 

pressupost anual en vigor." 

La 61, amb el vot particular 5 aprovat, diu: 

"Modificar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 

(LRSAL), perquè l'Administració Local pugui dur a terme actuacions en la promoció de la igualtat entre 

homes i dones, així com contra la violència de gènere. Aquestes qüestions hauran de formar part del 

catàleg de matèries recollit com de competència pròpia dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, 



 

de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, evitant les duplicitats entre Administracions, 

permetent també a l'Administració Local la contractació de personal que garanteixi el correcte 

desenvolupament d'aquestes actuacions mitjançant les modificacions pertinents del Reial decret 

20/2011." 

La decisió del Govern Central de no presentar fins ara Projecte de Pressupostos de l'Estat per 2018 no 

pot avortar l'aplicació del Pacte, basat en l'augment pressupostari, per la qual cosa de prorrogar-se el 

Pressupost de 2017, ha de realitzar-se la Modificació de crèdits adequada. 

Les competències municipals ampliades deriven de l'article 19 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de 

desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que estableix el dret de les 

dones víctimes de violència de gènere i els menors al seu càrrec a l'assistència social integral de 

proximitat, amb serveis organitzats per les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, 

especialment de prevenció i d'atenció psicològica, jurídica i social per professionals especialitzades, 

amb finançament de l'Administració General de l'Estat. 

Sense perjudici que els serveis municipals o d'altres entitats locals (mancomunitats, diputacions, 

consells i cabildos insulars) s'ampliïn conforme a les mesures 62 a la 67 d'aquest Pacte d'Estat, perquè 

els serveis municipals d'atenció a la violència de gènere puguin acreditar en via administrativa 

(extrajudicial) la situació de víctima per a l'accés a mesures protectores, o crear les noves Unitats de 

Suport en l'àmbit local, integrades pel personal d'atenció social, sanitària, jurídica, de seguretat i Jutjats 

de Violència sobre la Dona, per millorar l'atenció, per mantenir els serveis establerts fa tretze anys, en 

compliment de l'article 19 de la Llei O. 1/2004, de 28 de desembre. 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Palma adopta els següents 

ACORDS 

I.- Instar als Ministeris d'Hisenda i Funció Pública, i de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'aplicació sense 

dilacions d'ambdues mesures 207 i 61: 

I.1.- La modificació de crèdit al Programa 232C dels Pressupostos de l'Estat (Actuacions per a la 

prevenció integral de la violència de gènere, gestionat per la Delegació del Govern per a la 

Violència de Gènere) dotant amb 20 milions d'euros una nova partida 46 de transferències a les 

Entitats Locals, disponible des de gener de 2018, ja que es destina a serveis públics de caràcter 

permanent, obligatoris en virtut de l'art. 19 de la Llei Orgànica 1/2004. 

I.2.- Fer constar en els indicadors de seguiment dels objectius pressupostaris el nombre de 

professionals municipals adscrites a l'atenció jurídica, psicològica i social, nombre de dones i de 

menors atesos, nombre d'hores d'atenció prestades i nombre de mesures de prevenció i de 

protecció gestionades. 

I.3.- Que presentin, sense esgotar el termini de 6 mesos que finalitzarà el 29 de març de 2018, la 

Modificació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració Local (LRSAL), perquè l'Administració Local pugui dur a terme actuacions en la 

promoció de la igualtat entre homes i dones, així com contra la violència de gènere. Aquestes 

qüestions hauran de formar part del catàleg de matèries recollit com de competència pròpia 



 

dels municipis en l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local, evitant les duplicitats entre Administracions, 

I.4.-. Que en la propera llei de pressupostos generals de l'Estat, o en el Reial decret que 

prorrogui els pressupostos de l'any en curs, s'incloguin les disposicions que elimini la taxa de 

reposició d'efectius de manera que es permeti a les administracions locals i autonòmiques 

comptar amb el personal suficient que garanteixi el correcte desenvolupament d'aquestes 

competències. 

II.- Instar al Govern de Les Illes Balears a sol·licitar al Govern Central l'aplicació immediata de les 

mesures descrites en el punt anterior, habilitant al seu Pressupost, en el cas de no ser ateses aquestes 

demandes, les partides (o modificacions de crèdit) necessàries per avançar als ajuntaments les 

quantitats corresponents per a la correcta aplicació del Pacte d'Estat. 

III.- Instar a la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) i altres associacions de municipis en 

el conjunt de l'Estat, que, en pactar amb el Govern els programes que hauran de dur-se a terme, en 

compliment de la mesura 207.A del Pacte i establir criteris objectius de repartiment de les 

transferències corrents als ajuntaments, exigeixi també el compliment de la Disposició addicional 

tretzena de la Llei O. 1/2004, proposant urgentment a la Conferència Sectorial d'Igualtat el mòdul de 

cost econòmic dels recursos humans i materials necessaris per mantenir els serveis d'atenció jurídica, 

psicològica i social establerts per l'article 19 d'aquesta Llei, garantint l'equitat interterritorial. 

 
Palma, 30 de novembre de 2017 
 
 
El portaveu del Grup Mpal.      La portaveu del Grup Mpal.       La portaveu del Grup Mpal.   
PSIB-PSOE   MÉS                      PODEM PALMA 
 
 
 
José Hila Vargas                           Neus Truyol Caimari                          Antònia Martín Perdiz  
 
 
 
La portaveu del  Grup Mpal.          El portaveu del Grup Mpal. 
 PP                                                  C’s 
 
 
 
Margalida Durán Cladera                Josep Lluís Bauzá Simó 


