Generalitat de Catalunya
Institut Català de les Dones

ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I LES
ENTITATS MUNICIPALISTES PER A LA DIFUSIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
ESPECIALITZADA 900 900 120 DE LA XARXA D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL
PER A LES DONES EN SITUACIONS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

Barcelona, 28 d’abril de 2014

REUNITS
D'una part, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de la Junta de Govern de l’Institut
Català de les Dones.

I, de l’altra, el senyor Miquel Buch i Moya, president de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, i el senyor Xavier Amor i Marín, president de la Federació de Municipis de
Catalunya

ACTUEN
La primera, en representació de l’Institut Català de les Dones, en virtut del Decret 195/2011, de
18 de gener, i el Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de
Benestar Social i Família.
Els segons, fent ús de les facultats que els són reconegudes per acord de l’Assemblea General
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de data 1 d’octubre del 2011 i, per acord de
l’Assembla General de la Federació de Municipis de Catalunya de data 24 de maig de 2013,
respectivament.

Les tres parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest
document i
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MANIFESTEN

I. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
s’emmarca en les previsions de l'Estatut d’autonomia de Catalunya que dóna un tractament
molt sensible a les dones i aborda d'una manera específica els drets de les dones davant la
violència masclista. Així, l'article 19 de l’Estatut determina, com a drets de les dones, el lliure
desenvolupament de la personalitat i la capacitat personal, i viure amb dignitat, seguretat i
autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tot tipus de discriminació, i més endavant,
l'article 41.3 estableix com un dels principis rectors de les polítiques públiques el deure de
garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les dones i els
actes de caràcter sexista i discriminatori i, així mateix, estableix el deure de fomentar el
reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic i el de
promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació de
les polítiques esmentades. A més, l'article 153 de l’Estatut aborda les polítiques de gènere
disposant que correspon a la Generalitat la competència exclusiva de la regulació de les
mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la
i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una
protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.

II. La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, estableix
en el seu preàmbul que la complexitat de les estratègies necessàries en la lluita contra la
violència masclista requereix establir mecanismes de col·laboració i cooperació entre les
distintes administracions públiques implicades, i també fomentar la participació i la col·laboració
de les entitats i les organitzacions socials, en especial els consells i les associacions de dones.
Així mateix, en aquest preàmbul s’obliga al Govern de la Generalitat a desenvolupar models
d'intervenció integral a tot el territori de Catalunya, per mitjà d'una xarxa de serveis de qualitat
en tots els àmbits, que sigui capaç de donar respostes adequades, àgils, properes i
coordinades a les necessitats de les dones que estan en situacions de violència masclista.
Alhora, la Llei determina que l'Institut Català de les Dones, a més de complir totes les funcions
que té atribuïdes per la legislació vigent, és l'instrument vertebrador per a afrontar la violència
masclista.

III. De la mateixa manera, la legislació de règim local, concretament
191 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

l’article
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aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que l’Administració de la Generalitat i
els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o assumptes d’interès
comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació econòmica, tècnica i
administrativa.

IV. Entre les diverses finalitats de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) figura
la representació dels interessos genèrics dels ens locals davant les instàncies polítiques i
administratives i la promoció i elaboració d’estudis sobre problemes i qüestions municipals i
comarcals (títol II, article novè, dels Estatuts de l’ACM). Per a dur a terme les finalitats
esmentades, l’ACM representa els interessos dels seus associats davant l’administració i altres
òrgans i institucions públiques i privades; estableix les estructures organitzatives pertinents;
facilita l’intercanvi d’informació sobre qüestions municipals i comarcals; organitza reunions,
seminaris i congressos; participa en reunions i sessions; edita i promou publicacions; es dirigeix
als poders públics i intervé, amb caràcter consultiu, si s’escau, en la formulació de projectes
oficials que es refereixen a les autonomies locals (títol II, article desè, dels Estatuts de l’ACM).

V. Les finalitats de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) són el foment i la defensa de
l’autonomia dels municipis, la representació dels interessos generals de les col·lectivitats
davant les instàncies polítiques, jurisdiccionals i administratives, la promoció d’estudis sobre
problemes i qüestions municipals, i la difusió del coneixement de les institucions municipals tal
com especifica el capítol II, article cinquè dels seus Estatuts. Per a la realització de les finalitats
esmentades, l’FMC estableix les estructures organitzatives pertinents; facilita l’intercanvi
d’informació sobre temes locals, constitueix serveis d’assessorament per als seus membres,
organitza reunions, seminaris i congressos; participa en reunions i sessions, es dirigeix als
poders públics; intervé, si s’escau, en la formulació de projectes oficials que es refereixen a les
autonomies locals, i promou publicacions (capítol II, article sisè, dels Estatuts de l’FMC).

VI. D’altra banda, segons l’article 133.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, les entitats associatives dels ens
locals de Catalunya (entitats municipalistes) tenen, per a les institucions de la Generalitat, la
consideració de representants dels interessos generals de les institucions de govern local que
agrupen.

VII. Abans de l’entrada en vigor de la Llei 5/2008, l’ICD mantenia relacions interadministratives
amb diversos ens locals en el marc d’una política de foment de les polítiques de dones que
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s’articulava, fonamentalment, per mitjà de la convocatòria de subvencions.

Aquesta cooperació es consolida legalment a l’article 86.2 de la Llei 5/2008, quan s’estableix
que els programes i les actuacions que es derivin de l’aplicació d’aquesta llei han d’establir
mesures de foment dels ens locals per a desenvolupar programes i activitats encaminades a
eradicar la violència masclista i a pal·liar-ne els efectes. És a partir d’aquí que des de l’any
2009 el Govern de la Generalitat ha dotat els ens locals d’un fons econòmic específic anual
d’acord amb els termes previstos a la Llei, per al finançament dels Serveis d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD).

VIII. En el capítol Quatre de la Llei 5/2008 es defineixen els serveis que han de formar part de
la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista i
en el seu article 55 s’estableix el Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada com un servei
universal d’orientació i assessorament immediat que proporciona atenció i informació integrals
sobre els recursos públics i privats a l’abast de totes les persones a les quals és aplicable la llei
esmentada, i que ha de funcionar les vint-i-quatre hores tots els dies de l’any.

Dins d’aquest context, les esmentades parts consideren oportú establir un conveni de
col·laboració per impulsar la difusió del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120
a tot el territori de Catalunya.

Per tot l’exposat, les parts signants formalitzen aquest acord, de conformitat amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte de l’Acord
Aquest Acord té per objecte articular mecanismes de col·laboració entre l’Institut Català de les
Dones i les entitats municipalistes per tal d’establir les actuacions que permetin fer una major
difusió del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada per a les dones en situació de violència
masclista 900 900 120 als municipis de Catalunya.
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Segona. Criteris per a la definició de les actuacions
1. Potenciar la universalització del Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120
donant-lo a conèixer a tota la ciutadania.
2. Enfortir les polítiques de suport a les dones
3. Incrementar l’eficàcia en l’actuació envers la sensibilització social, la prevenció i la detecció
de les situacions de violència masclista.

Tercera. Compromisos

1. L’Institut Català de les Dones facilitarà a les entitats locals els materials divulgatius del
Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120: cartells i adhesius

2. Les entitats municipalistes impulsaran la col·laboració entre els ens locals i les
associacions de comerciants i botiguers dels municipis per a la difusió dels materials
divulgatius del

Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120 a la xarxa

comercial del municipi

3. Les administracions locals establiran els mecanismes de col·laboració necessaris amb
les associacions de comerciants i botiguers del seu municipi per tal de difondre els
materials divulgatius als espais de la xarxa comercial del municipi.

4. Les administracions locals i les associacions d’entitats i botiguers que s’adhereixin a
aquesta iniciativa hauran de formalitzar el seu compromís mitjançant la signatura del
document que figura a l’annex d’aquest Acord i formalitzar la petició de material
mitjançant la sol·licitud que hi ha disponible al web de l’Institut Català de les Dones, a
l’apartat corresponent al Servei d’Atenció Telefònica Especialitzada 900 900 120.

Quarta. Recollida de dades i avaluació
L’ens local facilitarà les dades que es detallen al document d’adhesió per tal que des de l’ICD
es pugui fer el seguiment de la difusió del servei i l’anàlisi del seu l’impacte

Cinquena. Comunicació de la cooperació
L’Institut Català de les Dones farà difusió de l’adhesió dels municipis als mitjans de
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comunicació locals i del territori corresponent a través d’un acte públic i de la difusió d’una nota
de premsa conjunta .

Sisena. Vigència
La vigència d’aquest Acord s’estableix des de la data de la seva signatura fins al 31 de
desembre de 2014 i es prorrogarà tàcitament per períodes anuals successius excepte si una de
les parts comunica per escrit a l’altra la seva voluntat de no renovar-lo, amb una antelació d’un
mes abans de la finalització del termini de vigència.

Setena. Extinció
Són causes d’extinció d’aquest Acord:


La finalització del termini de vigència.



L’incompliment total o parcial dels pactes subscrits



L’ incompliment de les disposicions legals d’aplicació.



El mutu acord de les parts.

Vuitena. Jurisdicció competent
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació, modificació,
efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts, subsidiàriament per
mediació, i en darrera instància, per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i
en la data indicats a l’encapçalament.

Montserrat Gatell i Pérez

Miquel Buch i Moya

Xavier Amor i Marín
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