CONVENI ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES I LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA, PER A LA DIAGNOSI DE LA XARXA
D’ATENCIÓ I RECUPERACIÓ INTEGRAL PER A LES DONES EN SITUACIÓ
DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 25 de setembre de 2015

REUNIDES
D’una part, la senyora Montserrat Gatell i Pérez, presidenta de l’Institut Català de les
Dones (ICD), actuant en nom i representació de l’Institut Català de les Dones, amb
domicili social a Barcelona, plaça Pere Coromines, 1, amb CIF Q5850014A, 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.
De l’altra, la senyora Maria Pilar Dellunde Clavé, vicerectora d’Investigació de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) nomenada per resolució del rector de data
22 de juny de 2012, domiciliada al campus universitari, Edifici Rectorat, 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb NIF Q0818002H , en virtut de les
competències que li atorga els Estatus de la UAB.

MANIFESTEN
I.- Que l’Institut Català de les Dones, creat mitjançant la Llei 11/1989, té entre les
seves finalitats la de fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona,
mitjançant l’establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
II.- Que un dels objectius de l’ICD, d’acord amb la seva llei de creació, és recopilar
informació i documentació sobre la situació actual de la dona a Catalunya.
III.- Que l’ICD està interessat a divulgar les activitats, els serveis i les tasques dutes a
terme pel mateix Institut o per les associacions i les entitats col·laboradores.
IV.- Que la UAB és una universitat pública, que desenvolupa activitats de docència,
recerca, transferència de coneixement i tecnologia i desenvolupament científic.
V.- Que la UAB té la voluntat de promoure la investigació i la difusió d’estudis sobre el
gènere i les dones entre la comunitat universitària.
VI.- 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 article 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.

Segons el que s’ha exposat, les dues parts acorden subscriure aquest conveni, en
subjecció a les clàusules i els annexos següents:

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del conveni
L’objectiu del conveni és la contractació de la diagnosi de la xarxa d’atenció i
recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista.
Segona.- Abast institucional
L’ICD serà el responsable de la contractació i propietari dels resultats de la diagnosi,
per un import econòmic de 61.630€, impostos i despeses incloses.
La UAB portarà a terme el projecte de diagnosi de la xarxa d’atenció i recuperació
integral per a les dones en situació de violència masclista amb la finalitat d’analitzar els
elements d’impacte de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en
situació de violència masclista, amb la finalitat de determinar mecanismes de millora
en l’articulació i optimització dels serveis i dispositius que la formen.

Tercera.- Finançament
L’ICD pagarà a la UAB per la feina realitzada 61.630€, incloses totes les despeses i
impostos; amb càrrec a la partida 6010D/227008900/3220/0000 del pressupost de
2015.
Quarta.-Pagament
L’ICD tramitarà el pagament d’aquesta quantitat acordada una vegada signat el
conveni i presentades les factures justificatives per part de la UAB, d’acord amb el
pressupost estipulat en aquest conveni.
La UAB tindrà l’obligació de procedir al reintegrament dels fons percebuts en els
supòsits previstos a l’article 37 LGC i també la de sotmetre’s, tal com indica l’article
95.c) LFP, a la comprovació i control per part de:
-l’entitat concedent
-la Intervenció de la Generalitat de Catalunya
-el Síndic de Greuges
-d’altres òrgans competents
Cinquena.- Vigència
Aquest conveni entrarà en vigor la data de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31
de desembre de 2015.
Sisena.- Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni l’acord mutu de les parts, l’incompliment total o
parcial dels pactes subscrits, l'incompliment de les disposicions legals d’aplicació, i la
finalització del termini establert.

Setena.- Protecció de dades
Les parts es comprometen a tractar les dades de caràcter personal a què tinguin accés
o que siguin objecte de cessió en el marc d’aplicació d’aquest conveni de
col·laboració, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb la normativa que
la desenvolupa.
Vuitena.- Jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que es poguessin plantejar sobre la interpretació,
modificació, efectes i resolució del conveni seran resoltes de mutu acord de les parts, i
en darrer terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat, les parts signen el present conveni per duplicat exemplar i a
un sol efecte, a la ciutat i en la data esmentada.

Maria Pilar Dellunde Clavé
Vicerectora d’Investigació
Universitat Autònoma de Barcelona

Montserrat Gatell Pérez
Presidenta de l’Institut
Català de les Dones

Característiques tècniques del Conveni per l’Avaluació de la Xarxa d’Intervenció
Integral contra la violència Masclista.

1. Objecte de la contractació:
L’Objecte del contracte és la realització, durant l’any 2015, d’una avaluació del
funcionament de la Xarxa d’Intervenció Integral contra la violència Masclista a
Catalunya.
D’acord amb la Llei 5/2008 la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones
que pateixen violència masclista és el conjunt coordinat de recursos i serveis públics
de caràcter gratuït per a l'atenció, l'assistència, la protecció, la recuperació i la
reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista, i també a llurs
filles i fills quan en siguin testimonis i víctimes, en l'àmbit territorial de Catalunya.
La Xarxa d’Intervenció integral contra la violència Masclista, objecte d’aquesta
avaluació està composada pels següents serveis:
a) Servei d'Atenció Telefònica Especialitzada.
b) Serveis d'informació i atenció a les dones.
c) Serveis d'atenció i acolliment d'urgències.
d) Serveis d'acolliment i recuperació.
e) Serveis d'acolliment substitutori de la llar.
f) Serveis d'intervenció especialitzada.
g) Serveis tècnics de punt de trobada.
h) Serveis d'atenció a la víctima del delicte.
i) Serveis d'atenció policial.
Aquests serveis es concreten en 132 recursos públics, competència de la Generalitat
de Catalunya, i en 121 (recursos públics de competències locals coneguts). Aquests
serveis es distribueixen de la següent forma:
Servei
Número
de Número de recursos
recursos de la de competència local
Generalitat
de coneguts
Catalunya
Servei
d’Atenció
Telefònica especialitzada, 1
contra
la
violència
masclista 900 900 120
Serveis
d’informació
i
98
atenció a les dones
Serveis
d’atenció
i 1
17
acolliment d’urgències
Serveis
d’acolliment
i 6
recuperació
Serveis
d’acolliment 8
substitutori de la llar
Serveis
d’intervenció 8
1
especialitzada
Serveis tècnics de punt de 18
5
trobada
Serveis d’atenció a la 5
víctima del delicte
Serveis d’atenció policial
(Grups policials d’atenció a 85
la víctima)

El focus de l’avaluació objecte d’aquest contracte s’ha de posar en el treball coordinat
que duen a terme tots els recursos de la xarxa descrits anteriorment, tenint en compte
la seva distribució territorial, els àmbits i eixos d’intervenció de la Violència Masclista,
tal i com estableix la Llei 5/2008. Per tant, l’objectiu i finalitat última d’aquest anàlisi és
el funcionament dels serveis com a xarxa integral.
2. Característiques i objectius de l’avaluació.
L’avaluació de la xarxa ha de valorar el nivell de desplegament del Protocol Marc per
a una Intervenció coordinada contra la violència masclista, protocol que la Llei 5/2008
legitima en el seu article 85. Concretament, el punt de referència de l’avaluació han
de ser, els estàndards de servei comuns recollits al capítol 7 d’aquest protocol Marc,
especialment, aquells estàndards de servei més rellevants per garantir un treball
coordinat i en xarxa de qualitat.
També, aquesta avaluació ha d’incloure el nivell d’abordatge, des de la xarxa, dels
diferents àmbits de la violència masclista descrits a l’article 5 de la Llei 5/2008: parella,
familiar, laboral i sociocomunitari (mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats i
tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual), així com la intervenció feta no només
a les dones majors d’edat, sinó també a les adolescents i nenes, així com la
intervenció amb els fills i filles dependents d’aquestes dones o adolescents.
Alhora, l’anàlisi efectuat ha de dimensionar els 4 eixos bàsics d’intervenció: prevenció/
sensibilització, detecció, atenció i recuperació i ha d’identificar les fortaleses i debilitats
del funcionament de la xarxa.
Per tant, els objectius d’aquest contracte són els de:
a) Avaluar el nivell de coordinació i treball en xarxa de la Xarxa d’Intervenció
Integral contra la violència masclista, atenent a les diferències territorials i
analitzant l’existència i participació de circuits actius i protocols efectius.
b) Identificar els i les professionals que estan intervenint, les seves
especialitzacions i els seus coneixements en relació a l’abordatge de la
violència masclista, així com el seu esgotament professional i les estratègies
utilitzades per prevenir-lo.
c) Avaluar la intervenció que s’està fent amb dones, adolescents i infants en
situació de violència masclista o en risc de patir-la, atenent al què s’està fent, i
no al com s’està fent. És important, però, fer una mirada a com es resolen dos
dels aspectes claus relacionats amb la recuperació de les dones: la consecució
d’un habitatge i la inserció laboral, així com veure també com es resolen els
acolliments d’urgències.
d) Identificar i avaluar si la descripció de la xarxa feta a la Llei 5/2008 es
correspon a la xarxa real de coordinació que està operant a Catalunya, atenent
el que diu la disposició transitòria segona de la Llei 5/2008.
3. Termini previst.
L’avaluació haurà de finalitzar-se al desembre de 2015. Posteriorment s’ha de
presentar l’informe final, com a data màxima, el 15 de febrer de 2016.
4. Obligacions de l’entitat adjudicatària.
L’entitat adjudicatària disposarà dels recursos tècnics, materials i humans necessaris
per a dur a terme aquesta avaluació en el termini previst. En qualsevol cas, és
imprescindible, que l’equip tècnic compti amb una persona experta en l’abordatge de la
violència masclista i amb provada formació i experiència en la matèria. L’entitat

adjudicatària haurà de presentar el CV en format europeu, d’aquesta persona experta
per a la seva valoració.
L’entitat adjudicatària facilitarà amb la seva oferta una projecte tècnic on s’especifiquin
les característiques i metodologia de l’avaluació, així com la relació de recursos de que
disposen per al compliment del present contracte i tota la logística relacionada.
L’entitat adjudicatària serà responsable de:
 L’elaboració del disseny de l’avaluació, incloent els indicadors qualitatius i
quantitatius a utilitzar, així com la metodologia a emprar.


La realització del treball de camp per a l’avaluació de la xarxa.



Assistència a les reunions de seguiment establertes per l’Institut Català de les
Dones.



Lliurament d’un informe a data 31 de desembre de 2015 en català i en castellà,
que requerirà el vistiplau de l’ICD



Elaboració i lliurament d’un informe final d’avaluació, en català i en castellà, que
inclogui detalladament una memòria de tota la metodologia i les eines
utilitzades, així com les conclusions i les propostes de millora.

L’Institut Català de les Dones proporcionarà a l’entitat adjudicatària un llistat dels
serveis objectes d’aquesta avaluació, així com facilitarà la relació amb aquests serveis.
5. Seguiment tècnic del contracte.
El seguiment del compliment dels aspectes tècnics del contracte es durà a terme per
una Comissió de Seguiment tècnic formada per una persona tècnica de cada un dels
departament i/o unitats orgàniques dels quals depenen els diferents serveis de la xarxa
(Institut Català de els Dones i Secretaria de Família del Dept. de Benestar Social i
Família, Dept. d’Interior i Dept. de Justícia).
6. Protecció de dades i confidencialitat
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir absoluta reserva respecte qualsevol dada o
informació a la qual pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte i
haurà d’adoptar les mesures necessàries per a garantir la seva preservació, integritat i
disponibilitat.
L’adjudicatari no podrà emprar les dades i informacions derivades de l’execució del
contracte ni podrà cedir-les a tercers ni copiar-les o reproduir-les, fora de l'estricte
objecte de la relació subscrita per ambdues parts. L’incompliment directe o indirecte de
la present clàusula comportarà la responsabilitat directa de l’entitat adjudicatària,
responent dels danys o perjudicis que la seva acció pugui provocar a l’Institut Català
de les Dones.
Tot això es desenvoluparà d’acord amb la vigent Llei Orgànica de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i la resta de normativa sobre la matèria, especialment pel que
respecta a la confidencialitat.
L’entitat adjudicatària adoptarà totes les mesures de seguretat pertinents per garantir
la confidencialitat de la informació que conté dades personals i evitar la seva alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
L’entitat adjudicatària consultarà només les dades necessàries per a la seva feina,
evitant accedir a altres informacions que puguin estar al seu abast.

L’entitat adjudicatària, d’acord amb el recollit a l’article 10 de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades, mantindrà el deure de secret fins i tot després de finalitzar la
relació amb l’Institut Català de les Dones.
7. Difusió dels resultats dels serveis objecte del contracte.
La difusió dels resultats dels serveis objecte del contracte, així com la participació en
actes relacionats amb aquests que l’entitat contractada vulgui dur a terme, requeriran
sempre de la prèvia autorització de ‘Institut Català de les Dones. D’altra banda, l’entitat
contractada participarà en els actes de difusió o divulgació previstos per l’Institut
Català de els Dones en la forma que aquest determini en cada cas. En tot cas, sempre
es farà constar la propietat de l’ICD sobre l’avaluació.
ANNEXAR
 Estàndards de Servei comuns (extracte del Cap. 7 del PM)

