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PREGUNTA DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A AVALIACIÓN DA APP
CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS "ALERTA LILA"

O Grupo Muojcipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL, sobre a activación da app contra as violencias

machistas "Alerta Lila", para a súa resposta no Pleno da corporación:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No Pleno ordinario celebrado o pasado 19 de decembro, a Corporación aprobou por unanimidade

unha proposición presentada por Compostela Aberta relativa á const-ución da "Compostela, Territorio

das Mulleres", á que se incorporaron cadansúa emenda do BNG e do PSOE. A emenda do grupo

municipal socialista, entre outras cuestións, retiraba da proposición a referencia á app municipal contra

as violencias machistas "Alerta lila", que o grupo de CA pedia activar no seu texto orixinal.

Na súa intervención, a concelleira delegada de Igualdade, Noa Díaz, apuntaba o seguirte en relación

á citada App:

"Queremos estudar realmente a seguridade xurídica, que non haxa problemas de seguridade cuhna

aplicación informática que a prior/ aínda non estamos seguros de que teña a utilidade que d¡ ter. Por
outra banda, sí queremos estar seguros en termos xurídicos de que non vai ter ningún problema

pone/a en ñ¡ncionamento"

E engadia:

"Asustan un pouco as veces determinadas ferramentas que se nos ofrecen es mulleres, porque parece

que nos ponen nunha situación vitimista, que parece que nos protexan, cando debería ser ao revés.

Nos como administración o que temos é que fortalecer e asegurar o empoderamento das mulleres,

que poidamos ir tranquilas polas rúas. Nos irnos avaliar esa App, porque está resultando bastante

complicada vela, porque hai certas problemas técnicos. É unha cuestión xurídica, pero temen ofe

segurídade. Eu sí que me comprometo a ver a viabílídade, pero hai máis que unha avaliación xurídica

detrás".

Transcorrido un mes desde a celebración dése Pleno, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta para a súa contestación oral a seguinte:



PREGUNTA:

Ten o Gobernó adoptada algunha decisión ao respecto da activación da App

municipal contra as violencias machistas e cales son as conclusións da

avaliación xurídica e de seguridade sobre a aplicación?

Santiago de Compostela, 20 de xaneiro de 2020

_GRUPO MUNICIPAL
Marta Lois González

Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta
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