
 

CONCELLO DE CHANTADA

PROPOSTA PARA A CREACIÓN E CONSTITUCIÓN DA MESA LOCAL DE 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL FRONTE Á VIOLENCIA DE 

XÉNERO

D. Manuel Lorenzo Varela Rodriguez, Alcalde-presidente do Concello de Chantada

En base as seguintes consideracións:

Considerando que a violencia contra as mulleres non é un problema que afecte 
ao ámbito privado senón que pola contra se manifesta como o símbolo máis 
brutal da desigualdade entre mulleres e homes existente na nosa sociedade. É un 
problema público e social de primeira magnitude, xa que representa un ataque ao 
dereito á vida, á integridade física, á liberdade e á non discriminación, todos eles 
valores irrenunciables que proclama a nosa Constitución e o noso Estatuto.

Considerando que os poderes públicos non debemos ser alleos á violencia, 
temos a obriga de adoptar as medidas necesarias para facer reais e efectivos eses 
dereitos.

Considerando que a coordinación é un factor determinante para unha mellor 
eficacia na prevención e detección dos casos de violencia de xénero, así como 
para conseguir unha mellor complementariedade dos recursos destinados a 
ofrecer unha intervención integral ás mulleres vítimas da violencia de xénero.

Considerando o entorno e a dispersión da poboación da zona faise necesario 
unha mellora no coñecemento das liñas de traballo dos distintos servizos, asi 
como a homoxenización de criterios para dar unha resposta e unha atención axil 
as vitimas de violencia.

E para conquerir os seguintes obxectivos:

 A coordinación de axentes, actuacións e a eficiencia de recursos implicados na 
loita contra a violencia de xénero, que permitan adaptarse as necesidades propias 
das mulleres do entorno.

 Potenciar o impacto de accións e estratexias, que melloren a prevención, a 
información e a sensibilización, tanto para os profesionais como para a 
poboación en xeral.

Considerando o Informe sobre a necesidade de que se constitúa unha Mesa 
Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero emitido por 
Dona Beatriz Fernández Blanco, Directora e asesora xurídica do CIM de Chantada en 
data 3 de xullo de 2017.



Como consecuencia do exposto con anterioridade

PROPOÑO AO PLENO DO CONCELLO

Primeiro: Crear e constituir a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a 
Violencia de Xénero.

Constitúen a Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de 
Xénero:

Presidencia:

-O alcalde-presidente do Concello de Chantada

Vogalías:

-A concelleira de Igualdade e servizos socias

-Persoal do centro de información ás mulleres-CIM

-Persoal dos servizos sociais municipais dos Concellos de Chantada, Carballedo e 
Taboada.

-Representante da policía local

-Representante da Garda Civil-

-Representante dos centros educativos

-Representante do centro de saúde

- Representante do Xulgado de Instrucción e 1ª Instancia de Chantada

Secretaría:

-A directora do CIM

Segundo: A Mesa Local de Coordinación Interinstituciónal contra a Violencia de 
Xénero reunirase de xeito ordinario con periodicidade semestral, e de xeito 
extraordinario ou con carácter de urxencia sempre que a situación o requiera.

Chantada, DATA DA SINATURA DIXITAL

O Alcalde-presidente

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez
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