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LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
Barcelona,

REUNITS
D’una banda, l'Honorable Senyor Felip Puig i Godes, conseller del DEPARTAMENT D'INTERIOR,
amb CIF S-0811001-G, i amb seu social a Barcelona, carrer de la Diputació, 355.
D’una altra, l'Honorable Senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller del DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, amb CIF S-0811001-G, i amb seu social a Barcelona, plaça de Pau
Vila, 1.
I de l’altra, la senyora Montse Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de l'INSTITUT
CATALÀ DE LES DONES, amb CIF Q-5850014-A i amb seu social a Barcelona, plaça Pere
Coromines, 1.
Amb reconeixement mutu de la capacitat legal per formalitzar aquest document,

ACTUEN
El primer, en representació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en virtut de les
facultats que li atorga l’article 12. a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització,
procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret 202/2010, de
27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels
departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.
El segon, en representació del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, en virtut de les facultats que li atorga l’article 12. a) de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Decret
202/2010, de 27 de desembre, pel qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i
conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya i el secretari del Govern.
I la tercera, en representació de l’Institut Català de les Dones, en virtut del Decret 195/2011, de 18 de
gener i el Decret 63/2011, de 4 de gener, d’estructuració del Departament de Benestar Social i
Família.
MANIFESTEN
I. Que l’Institut Català de les Dones, creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les seves finalitats
fomentar la col·laboració amb els Departaments de la Generalitat en la prestació de serveis específics
a favor de les dones.
II. En data 2 de desembre de 2011 el Departament d’Interior i l’Institut Català de les Dones van signar
un primer conveni de col·laboració per a la cooperació en matèria de polítiques de prevenció i de lluita
contra la violència masclista, per a l’exercici pressupostari del 2011.
III. Que les parts estan interessades a renovar el compromís adquirit, per la qual cosa és del seu
interès subscriure un nou conveni de col·laboració per tal de reforçar la cooperació entre el
Departament d'Interior, mitjançant la Direcció General d'Administració de Seguretat, el Departament
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de Benestar Social i Família i l’Institut Català de les Dones, en matèria de polítiques de prevenció i de
lluita contra la violència masclista.

IV. Que atesa l’especificitat de la matèria i la naturalesa de les parts, aquest conveni resta exempt de
l’àmbit de la contractació pública d’acord amb l’article 4.1.c) del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, essent el seu
règim jurídic, entre altres, l’establert en els articles 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i en l’article 6 i
concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions púbiques i
del procediment administratiu comú.
V. En virtut del que s’ha exposat i amb la finalitat de concretar aquesta col·laboració, les parts
acorden subscriure el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir les condicions de col·laboració entre el Departament d’Interior,
el Departament de Benestar Social i Família i l’Institut Català de les Dones, per implementar el Pla de
seguretat i d’atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica de la Direcció General
d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior (d’ara endavant, PSAVVMD), orientat a la
prevenció i la protecció de les víctimes.
Segona. Pla de Seguretat
El PSAVVMD és una política pública de seguretat impulsada des del Departament d’Interior i centrada
en la lluita per a l’eradicació dels maltractaments a les persones que es troben en una situació
especial de vulnerabilitat: les dones, la infància i la gent gran.
Aquest Pla de seguretat incorpora, de manera sintètica, un nou model d’intervenció policial basat en
la prevenció del maltractament i l’atenció a les persones, nous processos i procediments d’intervenció
en els àmbits següents:
 violència masclista en l’àmbit de la parella
 violència domèstica en l’àmbit de la llar
 agressions sexuals
 mutilacions genitals femenines
 matrimonis forçats
 tràfic d’éssers humans,
 delictes d’odi i discriminació
 una nova valoració del risc policial
Tercera. Àmbits d’actuació
Per tal d’assolir els objectius del PSAVVMD s’han definit tres àmbits d’actuació:
 el tecnològic
 l’operatiu i
 el formatiu.
Quarta. Àmbit tecnològic
1. Pel que fa a l’àmbit tecnològic, i per tal d’obtenir el major grau d’eficiència operativa respecte dels
objectius del PSAVVMD, el Departament d’Interior desenvoluparà un programa de suport per al
Servei d’informació i assessorament a les dones (d’ara en endavant SIAD) de l’Institut Català de les
Dones per tal que pugui abordar amb garanties aquests objectius de prevenció i detecció de possibles
situacions de maltractament.
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Els SIAD requereixen d’una solució que registri el protocol a seguir en situacions de possible
maltractament:
1.
2.
3.
4.

Procés d’acollida
Informació i assessorament
Derivació a altres serveis del mapa de recursos
Seguiment individualitzat

Per això els SIAD disposarà d’un programari preparat a l’efecte que contindrà la informació sobre
prevenció i detecció i que disposarà de les següents eines:







Expedient sobre la persona que sol·licita el servei d’assessorament sobre una possible
situació de maltractament que contindrà informació general (dades personals identificatives
tipus de situació patida, intervencions realitzades, valoració de l’entorn realitzada). La creació
de l’expedient generarà una sèrie d’activitats programades que serviran de pauta al personal
tècnic per tal de realitzar l’acompanyament en el procés d’atenció i recuperació personal.
Creació i visualització de casos que identifiquin possibles situacions de risc
Registre d’activitats (visites realitzades per la persona que sol·licita l’assessorament)
Registre de derivacions a efectuar en funció de la situació plantejada
Qüestionari de valoració de l’entorn de la persona que sol·licita el servei d’assessorament.

2. Pel que fa a l’àmbit operatiu del PSAVVMD de cara al SIAD, el Departament d’Interior
implementarà amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones d’un protocol d’actuació que es
composarà dels següents circuits:
a) Informació i assessorament:
Descripció del serveis d’assessorament a una persona en risc de patir una situació de possible
maltractament que presta la PG-ME a través dels grups d’atenció a la víctima (GAV). Paral·lelament
la PG-ME a través de la ORC (oficina de relacions a la comunitat) realitza xerrades de conscienciació
de la problemàtica del maltractament a centres d’ensenyament, entitats ciutadanes.
La policia des de les unitats especialitzades de les comissaries, GAV, ofereix a les persones que
pateixen violència o són coneixedores d’alguna situació de violència informació i assessorament
relacionada amb:
-

els drets que tenen i les accions que poden emprendre.
els organismes a on poden recórrer per exercir aquests drets.
consells d’autoprotecció per a persones que pateixen violència masclista o domèstica.

Els agents del GAV es coordinen amb els diferents recursos de la xarxa per coordinar la resposta a
les necessitats de les dones que pateixen la violència, per afrontar i sortir de la situació en què es
troben. D’aquesta manera la PG-ME està en contacte amb els diversos agents del territori que
intervenen en l'abordatge del fenomen de la violència masclista i domèstica.
b) Derivació a altres serveis.
Descripció del circuit de derivació a la PG-ME. Els GAV seran les unitats especialitzades de la policia
encarregades d’acollir i fer les gestions corresponents (denuncia, tramitació de mesures judicials, i
d’altres) en els casos en que la policia sigui coneixedora de la situació de violència a través d’altres
recursos de la xarxa, per donar resposta a la situació de la persona víctima de violència. A més, es
definiran les tasques i activitats de seguiment individualitzat que duran a terme els GAV per a garantir
la protecció de les víctimes.
3. Pel que fa a l’àmbit formatiu, el Departament d’Interior amb col·laboració amb l’Institut Català de les
Dones es compromet a impartir un seminari de formació de 20 hores que inclourà el contingut
següent:
a. Presentació del pla de seguretat
b. Nou model d’actuació basat en la prevenció (ecosistema de la víctima)
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c. Eines del pla de seguretat
d. Solució tecnològica de seguiment de possibles casos de maltractament

Cinquena. Àmbit operatiu
Pel que fa a l’àmbit operatiu del PSAVVMD, el Departament d’Interior implementarà procediments
agrupats en quatre àmbits: detecció, prevenció, denúncia i seguiment/protecció. Aquests
procediments requeriran de la creació d’un sistema d’indicadors qualitatius i quantitatius sobre
violència masclista i domèstica.
Al mateix temps, es crearan les eines de treball relatives a indicadors, instruments de valoració del
risc i un sistema d’anàlisi de factors ambientals amb vista a crear un model de valoració policial de la
violència masclista i domèstica.
En aquest sentit, l’Institut Català de les Dones, dins del seu Programa d’intervenció integral contra la
violència masclista, es compromet a desenvolupar els instruments de difusió, sensibilització i de
suport a les dones, en dues línies d’actuació específiques: els serveis i recursos d'intervenció, i les
estratègies de coordinació i treball en xarxa. L’Institut Català de les Dones es compromet a incorporar
el nou model d’intervenció policial que defineix el PSAVVMD en el Programa esmentat i en totes les
accions que desenvolupi.
Sisena. Àmbit formatiu
Pel que fa a l’àmbit formatiu, el Departament d’Interior, mitjançant l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, es compromet a actualitzar els continguts dels plans de formació de la policia d’acord amb
el nou model d’atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica.
En aquest mateix àmbit, el Departament d’Interior col·laborarà amb l’Institut Català de les Dones en
aquelles accions de difusió i sensibilització que l’ICD consideri adients.
Setena. Comissió mixta de supervisió
Per tal de vetllar pel compliment de les obligacions de les parts, es crea una comissió de supervisió
mixta, formada pels representants que designi cadascuna de les parts. La comissió establirà un
calendari de reunions per tal de facilitar la informació sobre l’estat d’implementació del pla i avaluar
l'evolució general de l’acord.
Vuitena. Finançament
Per tal de col·laborar amb la implantació de les solucions tecnològiques necessàries i les activitats
formatives derivades de l’execució del PSAVVMD, l’Institut Català de les Dones aporta la quantitat de
60.000,00€ per a l’anualitat 2012, prorrogable segons la vigència del conveni, amb càrrec a la
partida pressupostària següent: 6010D/227008900/3220/0000.
L’Institut Català de les Dones iniciarà la tramitació del pagament de la quantitat compromesa a partir
de la signatura del present Conveni.
Tots els recursos econòmics aportats per l’Institut Català de les Dones descrits en aquesta clàusula
s’aplicaran a la dotació dels mitjans tecnològics (maquinari i programari) operatius i formatius descrits
a les clàusules Quarta, Cinquena i Sisena.
Novena. Difusió i publicitat de la imatge corporativa
Les parts faran constar la seva col·laboració en les actuacions objecte d’aquest conveni que es
duguin a terme tant en actes públics com en qualsevol mitjà de divulgació.
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Desena. Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència fins el 31 de
desembre de 2012, que es prorrogarà de forma automàtica per períodes anuals successius excepte
si una de les parts comunica a l’altra el seu desig de no renovar-lo amb una antelació d’un mes abans
de la finalització de la seva vigència.
Onzena. Interpretació
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes entre les parts i, en
darrer terme, de conformitat amb la normativa administrativa d’aplicació atesa la naturalesa del
conveni.
Dotzena. Causes de resolució
Seran causes d’extinció del conveni, d’una banda, l'incompliment total o parcial dels pactes subscrits i
l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i, d’altra banda, la finalització del termini establert
o l’acord de les parts.

I, en prova de conformitat, les parts signen per triplicat aquest document en el lloc i en la data que
s'indiquen a l’encapçalament.

Pel Departament d’Interior

Pel Departament de Benestar Social i Família

Honorable Senyor Felip Puig i Godes
Conseller

Honorable Senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller

Per l’Institut Català de les Dones

Senyora Montserrat Gatell i Pérez
Presidenta
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