
11 NOTES INFORMATIVES
(LM) per tragar-nos l’abocador.

El Sr. Miguel Zaragozá diu que el xantatge és el de menys, 
que l’important és el que vas dir després  

Abans de passar al punt de precs i preguntes, i segons es-
tableix l’article 91.4 del Reglament d’Organització Fun-
cionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,  el Sr. 
Alcalde pregunta si algun dels presents desitja sotmetre 
a la consideració del Ple, per raons d’urgència, algun as-
sumpte no comprés en l’ordre del dia.

La Sra. Montull Rodrigo diu que sí, el Sr. Alcalde li dóna 
la paraula,  i diu:

És una moció amb motiu de la celebració del dia interna-
cional  de l’eliminació de la violència contra la dona.

El motiu de la urgència de conformitat amb la iniciati-
va proposada per la Federació Espanyola de Municipis 
i Províncies davant de l’augment alarmant dels actes de 
violència contra les dones i amb motiu del dia internacio-
nal  de l’eliminació de la violència contra la dona, que va 
ser el dia 25 de novembre, justifiquem la urgència d’esta 
moció.
 
Per unanimitat del tots el presents s’aprova la urgència.

A continuació la Sra. Montull Rodrigo diu:

Na Estefania Montull Rodrigo, del Grup Junts pel Nos-
tre Poble, Regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de les Coves de Vinromà, en el seu nom i representació 
i a l’empara del que disposa l’article 97.3 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les en-
titats locals, presenta per al seu debat davant d’este Ple la 
següent

5é. MOCIÓ  

L’Assemblea General de Nacions Unides, en la seua re-
solució A/CAP/54/134 del 17 de desembre del 1999, va 
designar el dia 25 de novembre com “Dia Internacional 
de l’eliminació de la violència contra la Dona”, com a res-
posta de l’òrgan de màxima representativitat internacional 
al greu problema que suposa la violència exercida de for-
ma sistemàtica contra les dones en tot el món, i que s’ha 
convertit en una plaga en tots els països.

Desafortunadament, el nostre, Espanya no és una excepció 
i ja superen les seixanta-vuit el nombre de víctimes que al 
llarg d’enguany han perit en mans de les seues parelles.

La Comunitat Valenciana no s’ha vist exempta d’esta xa-
cra, on l’abús, la violència de gènere, i les més brutals 
actuacions posen de manifest la falta de sensibilitat i la 
pitjor cara de la condició humana per part dels agressors 
i la vulnerabilitat, tantíssimes vegades la indefensió, i la 

incapacitat per a la defensa de les víctimes directes, les 
agredides i tantíssimes indirectes, fills, pares que patixen 
amb impotència i desesperació la maçada d’estes actua-
cions inqualificables.
Els nostres municipis viuen amb angoixa cadascun dels 
episodis de violència exercida contra les seues ciutada-
nes lliures, en les que estes perixen mortalment o patixen 
agressions contra la seua persona i la seua dignitat i deixen 
una reguera de desolació en les seues famílies, amics i la 
resta de conciutadans.

Per tot l’anteriorment exposat i davant de l’alarmant aug-
ment de dones mortes a mans dels seus marits o exmarits 
i de les seues parelles o exparelles al llarg d’enguany, el 
grup Junts pel Nostre Poble (JNP) eleva al PLE l’adopció 
dels acords següents:

1. El rebuig unànime a qualsevol acte de violència contra 
la dona; el suport incondicional i la solidaritat amb les víc-
times i amb les seues famílies, fent del principi de “Davant 
dels Maltractaments, Tolerància Zero”, una norma bàsica 
en la convivència democràtica del municipi.

2. Sol·licitar que totes i cada una de les administracions 
s’impliquen de forma activa en les polítiques encaminades 
a l’eradicació de la violència contra les dones, cada una 
des dels àmbits i les competències que li són propis i al 
mateix temps treballant de forma ordenada i coordinada 
entre totes elles per a unir objectius i optimitzar recursos.

3. Sol·licitar que l’administració pública local, l’autonòmica 
i l’estatal siguen les majors garants i defensores perquè els 
mitjans de comunicació social, les escoles i universitats, 
la publicitat, i qualsevol altra manifestació cultural, so-
cial, no permeta de cap manera la utilització de llenguatge 
masclista ni discriminatori, la reproducció d’imatges este-
reotipades o amb rols que situen l’home en una situació de 
prevalença sobre la dona, ni a esta com un individu minvat 
de certes capacitats i apte per a ser víctima dels abusos a 
què s’està sotmetent per part dels maltractadors.

4. Que des de les Administracions Locals, com les més 
pròximes al ciutadà, es realitze un esforç per conscienciar 


