
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA IMPLANTACIÓ DE L'EINA 'PUNT VIOLETA' A

L'AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al

proper ple la següent proposta d'acord.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell de Ministres va aprovar el passat 27 de juliol de 2021 un catàleg de mesures

urgents del 'Pla de Millora i Modernització contra la Violència de Gènere'. Aquest conjunt

de mesures és fruit del treball conjunt i acord entre el Ministeri d'Igualtat, el Ministeri de

l'Interior, Justícia, Sanitat i Drets Socials i Agenda 2030 per a avançar cap a l'eradicació

de les violències estructurals contra les dones amb la implicació del conjunt de la societat

de manera directa.

Es proposen un conjunt de mesures encaminades a la sensibilització de la societat, de

l'entorn de les víctimes de violència masclista, detectar de manera primerenca la violència

en serveis públics de proximitat, donar suport a l'autonomia de les dones perquè trenquin

amb la violència, protegir els nens i les nenes enfront de la violència i reforçar la protecció

i la seguretat de les víctimes en risc, amb denúncia i sense.

En el desenvolupament d'aquestes mesures, des del Ministeri d'Igualtat s'ha llançat

l'instrument 'Punt Violeta', per a implicar el conjunt de la societat en la lluita contra la

violència masclista. L'objectiu és estendre, de manera massiva, la informació necessària

per a saber com actuar davant un cas de violència contra les dones.

El 'Punt Violeta' consta de tres punts principals. D'una banda, cerca implicar a tota la

societat en la lluita contra la violència masclista. Per una altra part vol acostar la
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informació dels serveis integrals a les víctimes a través del seu entorn. Finalment, té com

a objectiu facilitar informació sobre com actuar davant un cas de violència masclista a

establiments, entitats, empreses, organismes públics.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si

escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD
1. Que l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu s'impliqui en aquesta iniciativa, donant

difusió i exposició als diferents materials de la campanya tant en xarxes socials com en

els espais d'informació municipal i atenció ciutadana, per exemple, en el transport públic,

centres socioculturals, equipaments esportius, oficines d'informació turística, etc.

2. Donar suport expressament a la iniciativa mitjançant la posada en marxa d'una

campanya de difusió de 'Punt Violeta' entre el comerç de la localitat.

3. Que l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu es comprometi a habilitar el Punt Violeta

d'informació en tots els esdeveniments municipals que es duguin a terme en el municipi.

4. Traslladar aquest acord a la Mesa Municipal d'Igualtat, Coordinació i Prevenció contra

les Violències Masclistes del municipi de Santa Eulària des Riu pel seu desenvolupament i

seguiment.

A Santa Eulària des Riu, 14 de febrer del 2022

Signatura:

Marta Maicas Ortiz

Membre del Grup Municipal Unides Podem
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