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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1122/2020

El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de maig / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció del PSC per l'adhesió al sistema VIOGEN del Ministeri de l'Interior contra
la violència de gènere
L’alcaldia-presidència concedeix la paraula a la portaveu del PSC-CP, Neus Sancho
Sanz, per donar compte de la moció per a l’adhesió al sistema VIOGEN del
Ministeri de l’Interior contra la violència de gènere, que consta del següent tenor
literal:
MOCIÓ
Durant l’any 2019, l’Ajuntament d’Alcanar ha rebut de l’Estat 2.379,74€ provinents
del fons destinats al compliment del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere,
pels programes dirigits a eradicar la violència de gènere des dels ajuntaments. La
destinació d’aquests diners, via transferència finalista, és per realitzar projectes o
programes que tinguin com a finalitat el desenvolupament de les mesures del Pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere.
El període per a la realització d’aquestes actuacions va finalitzar el passat 30 de juny
de 2019, i no més tard del 30 de setembre de 2029 els ajuntaments havien de
remetre a la Secretaria d’Estat d’Igualtat en estat d’execució emès per la interventora
relatiu a la totalitat de crèdits, de les obligacions reconegudes i dels pagaments
realitzats amb càrrec als fons transferits, així com un informe de la secretaria referit a
les actuacions realitzades.
Així mateix, en el Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere també està previst
que els ajuntaments que disposin del cos de Policia Local ui que s’incorporin al
Sistema de Seguiment integral en els casos de violència de Gènere (VioGen) tindran
finançaments per tal de fer el seguiment i protecció a les víctimes de violència de
gènere.
El Sistema VioGen té com a objectius:
-

Aglutinar a les diferents institucions públiques que tenen competències en matèria
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de violència de gènere.
-

Integra tota la informació d’interès que s’estimi necessària

-

Fer una predicció del risc

- Atendre el nivell del risc, fer seguiment i protecció a les víctimes en tot el territori
espanyol.
- Efectuar un treball preventiu, emetre avisos, alertes i alarmes, mitjançant el
“Subsistema de Notificacions Automatitzades” quant es detecti alguna incidència o
esdeveniment que pugui posar en risc la integritat de la víctima.
Pretenent, finalment, establir una xarxa que permeti el seguiment i protecció de
manera ràpida, integral i efectiva de les dones maltractades i dels seus fills i filles, en
qualsevol part del territori nacional facilitant la transmissió de la informació
necessària pel seguiment de les mesures de protecció, la situació de les víctimes i
les circumstàncies de l’agressor.
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Alcanar l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. Que des del Govern municipal se’ns faciliti a quins programes o actuacions
s’han destinat els diners finalistes, atorgats pel compliment del pacte d’Estat en
matèria de violència de gènere.
SEGON. Que l’Ajuntament d’Alcanar s’adhereixi al Sistema VIOGEN del Ministeri de
l’Interior envers la violència de gènere.
(.../...)
La regidora de Polítiques d’Igualtat, Maribel Ramon Abella (ERC-AM), afegeix que
probablement el sistema català seria més exacte en aquesta diagnosi sobre les
necessitats del territori. Per tant, l’esmena que proposa seria adherir-se al sistema
Viogen del Ministeri de l’Interior envers la violència de gènere, tal com consta en el
seu redactat, i afegir “sempre que sigui compatible amb les mesures impulsades des
de la Generalitat de Catalunya en el mateix àmbit”.
Es vota a favor i per unanimitat aquesta esmena.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció i Serveis a les persones, de
data 22/05/2020.
Seguidament el Ple aprova per unanimitat aquesta moció, amb l’esmena
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anteriorment aprovada, amb l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. FACILITAR els programes o actuacions als quals s’han destinat els diners
finalistes, atorgats pel compliment del pacte d’Estat en matèria de violència de
gènere.
SEGON. ADHERIR-SE al Sistema VIOGEN del Ministeri de l’Interior envers la
violència de gènere, sempre que sigui compatible amb les mesures impulsades des
de la Generalitat de Catalunya en el mateix àmbit.
(.../...)

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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