NOTES INFORMATIVES

a la ciutadania de les greus conseqüències que generen
estes situacions de violència a través de campanyes educatives, divulgatives de sensibilització i es posen a l’abast de
tots els ciutadans tots els recursos tendents a la consecució
d’estos objectius.
5. Sol·licitar a l’administració autonòmica que continue
manifestant una actitud compromesa i alerta amb esta
problemàtica que incumbix a tots, desenvolupant polítiques de protecció a la dona, d’educació des de la infància
i afavorint a través de l’estudi i anàlisi de la situació real
l’adopció de mesures que faciliten al màxim l’eliminació
de qualsevol símptoma i manifestació de violència contra
les dones.
6. Sol·licitar al Govern d’Espanya el ple desplegament de
a Llei de Mitjans de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere i que proveïsca, dins de les seues competències,
a les autonomies i municipis de les capacitats materials i
humanes suficients perquè es puguen desenvolupar totes
les mesures encaminades a aconseguir els objectius que
tan reiteradament s’han posat de manifest.
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vada pel Govern Socialista del Sr. Rodríguez Zapatero el
passat 14 de desembre de 2006, i aquesta llei és, sens dubte, la llei que més abast social té de totes les que fins ara
s’han aprovat en aquesta Legislatura.
Portem tot l’any 2007 esperant que la Generalitat Valenciana la desenvolupe i l’aplique, ja que són les Comunitats Autònomes les responsables de la seua aplicació, i
ací acabant l’any encara estem a l’espera. El retràs que
es porta és exagerat i tot açò no beneficia ni gens ni mica
als ciutadans del País Valencià que per desgràcia patixen
d’algun grau de dependència. Es lamentable que CC.AA.
ja estiguen donant prestacions als dependents i ací encara
pràcticament no hi ha començat a fer les valoracions que
marca la Llei. Concretament al poble de les Coves hi han
cursades a la vora de quasi 40 peticions i d’aquestes tant
sols s’han valorat 3 o 4. Té obligació el Govern Valencià
de, almenys als grans dependents, tindre’ls valorats, amb
l’expedient tancat i en una prestació assignada abans que
acabe l’any 2007.
Per tot açò, el nostre grup JNP, aprovem la urgència
d’aquesta moció.

La moció s’aprova per unanimitat de tots els presents.
Pregunta el Sr. Alcalde si hi ha alguna més, el Sr. Viol Zaragozà diu que sí, el Sr. Alcalde li dóna la paraula i diu:
Justificació de la urgència:
Com tots sabeu la Llei de la Dependència va estar apro-

El portaveu del grup popular Sr. Zaragozà Muñoz diu que
el seu grup no aprova la urgència perquè és una moció
política.
Doncs s’aprova la urgència per cinc vots a favor i quatre
abstencions.

