
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A FER MÉS EFECTIU EL
PROTOCOL D'ACTUACIÓ LOCAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a

l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat

Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el

Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,

presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En desembre de 2019 es va presentar a la premsa el protocol d’actuació local contra la

violència de gènere. Es tracta d’un pas important per a eradicar la violència de gènere

a  la  nostra  societat,  però  creiem que  no  és  suficient.  A banda  d’una  relació  dels

recursos existents que és el que conforma aquest protocol, considerem necessàries

mesures efectives.

Per tal de fer més efectiu aquest protocol i també el compromís del consistori en la

lluita contra la violència de gènere demanem:

- Que hi haja un lloc al web de l'Ajuntament clarament identificable on es puga fer un

resum dels recursos integrats en este protocol

- Que s'editen uns fulletons i cartells informatius per a repartir en tots els centres de

salut, centres educatius i altres edificis públics i comerços de la ciutat que sintetitzen

les principals recomanacions per a dones però també per a la gent que l'envolta quan

es pot identificar algun cas de violència de gènere.

- Que s'elabore una relació de circumstàncies que permeta a les dones i als seus

familiars i amistats identificar si estan davant d'un cas de violència de gènere i poder

buscar suport.

-  Estudiar  la  possibilitat  de  crear  un  número  de  telèfon  d'assistència  24 h  per  a



denúncies de violència de gènere.

Alcoi, 28 de juliol 2020

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


