CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA EN EL MARC DE L’EXECUCIÓ DE MESURES DEL
PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE CORRESPONENTS ALS
FONS DEL 2019

REUNITS:
D’una banda, la senyora Sara Alarcón i Postils, presidenta del CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Dominics 12 de
la ciutat de Solsona.
I de l’altra, el Sr. David Rodríguez i González, alcalde i president de L’AJUNTAMENT DE
SOLSONA, actuant en el seu nom i representació, amb domicili al carrer Castell, 20 de la
ciutat de Solsona.
Les parts es reconeixen mútuament, en la qualitat en que intervenen, la capacitat d’obrar
necessària per atorgar aquest conveni i, a aquest efecte,

M A N I F E S T E N:
El mes de desembre de 2017, els grups parlamentaris estatals, les comunitats autònomes i
les entitats locals representades per la FEMP, van ratificar el Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere. Els Pressupostos Generals de l’Estat recullen una partida per fer front
a les mesures incloses en aquest Pacte.
En el marc d’aquest Pacte d’Estat, i d’acord amb els Pressupostos Generals de l’Estat, el
Govern espanyol transfereix fons via finalista i directa als ajuntaments per a programes
dirigits a l’erradicació de la violència de gènere.
Els imports transferits responen als següents criteris: una quantitat fixa per municipi de 689
€ i una quantitat de 0,18 € per habitant.
L’aportació de fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per al 2019 que han
rebut els ajuntaments del Solsonès és de 12.739,80 €.
Per a l’execució dels fons de l’any 2019 que l’Estat ha transferit als diferents municipis, el
passat 16 de gener de 2020, es va presentar al Consell d’Alcaldes del Solsonès la proposta
de cooperació i coordinació dels diferents ajuntaments en el marc d’una campanya d’àmbit
comarcal: Fem impensables les violències masclistes la qual s’estructurarà en diferents
eixos en funció del col·lectiu al qual s’adreci: infants, joves, dones, homes i professionals.

És per això que les parts,

ACORDEN:
Primer. Objecte.
a) La col·laboració entre el Consell Comarcal del Solsonès i l’Ajuntament de Solsona
per tal de dur a terme l’execució de la campanya “Fem impensables les violències
masclistes” amb càrrec als fons que l’ajuntament ha rebut per al compliment del
Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
b) L’execució de les accions de la campanya a través del suport tècnic i la coordinació
del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) del Consell Comarcal del
Solsonès.
c) Que les actuacions prioritàries que es desplegaran amb els fons del 2019 seran les
següents:

-

QÜESTIONA'T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Accions adreçades al col·lectiu de joves, professorat i famílies. Aquesta línia es
desplegarà des dels ajuntaments de Solsona i Sant Llorenç de Morunys ja que
concentren els centres d’educació secundària de la comarca.
o
o

-

Programació de tallers sobre prevenció de violències masclistes per a
l’alumnat des de 1er d’ESO fins a 2on de Batxillerat.
Material audiovisual i recursos per a joves, professorat i famílies.

ADONA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Accions adreçades a les dones per tal d’identificar situacions de violència
masclista, donar-los eines d’autoprotecció i difondre els recursos existents.
Aquesta línia s’executarà a través dels ajuntaments de la comarca adherits a la
campanya (exceptuant Solsona i Sant Llorenç de Morunys que desplegaran la
línia esmentada anteriorment).
o

Disseny i impressió de diferents materials divulgatius: quadríptic amb
eines per a la detecció de situacions de violència masclista i els recursos i
serveis adreçats a les dones i als seus fills i filles i diferents models de
cartell amb la mateixa finalitat.

o

Material audiovisual: sèrie de vídeos curts sobre les causes de les
violències masclistes, el cicle de la violència en una relació de parella, la
sortida i la recuperació i les mesures de prevenció i autoprotecció.

o

Publicacions i recursos per a la web de la campanya, xarxes socials i
publicitat de la campanya a través de la premsa local.

-

IMPLICA’T. FEM IMPENSABLES LES VIOLÈNCIES MASCLISTES
Accions de formació i sensibilització adreçades a professionals que reforcin el
treball en xarxa i que evitin la victimització secundària de les dones en situació
de violència masclista. Aquesta línia de la campanya s’executarà pel Consell
Comarcal del Solsonès a través del finançament inclòs en el contracte programa
amb l’Institut Català de les Dones.

Segon. Terminis d’execució i justificació
a) Execució. El període per a la realització d’actuacions amb càrrec als fons rebuts del
2019 comprenia les accions realitzades entre l’1 de juliol de 2019 fins al 30 de juny
de 2020. No obstant, aquest període ha estat prorrogat fins al 17 de setembre de
2020, en motiu de l’ajornament de terminis a causa de l’estat d’alarma per la
pandèmia de la Covid-19.
b) Justificació. Els ajuntaments es comprometen a remetre al Ministeri d’Igualtat, a
través dels models corresponents, la documentació justificativa abans del 17 de
gener de 2021.
La documentació a presentar és la següent: un estat d’execució relatiu a la totalitat
dels compromisos de crèdits, de les obligacions reconegudes i dels pagaments
realitzats, amb càrrec als fons transferits; un informe final referit a les actuacions
realitzades per al desenvolupament del Pacte d’Estat en matèria de violència de
gènere i un informe descriptiu de l’impacte del desenvolupament del programa en la
població beneficiària.
El Consell Comarcal, a través del SIAD, donarà suport als ajuntaments en la
justificació dels Fons.

Tercer. Seguiment
El Consell de Dones del Solsonès, òrgan de participació i consulta en el qual hi ha
representació dels diferents ajuntaments de la comarca, de les entitats de dones i dels
diferents partits polítics amb representació al Consell Comarcal del Solsonès, realitzarà el
seguiment de l’execució de la campanya.
El seguiment i la valoració de la campanya figuraran en l’ordre del dia de les sessions
plenàries del Consell de Dones del Solsonès per tal de valorar-ne l’impacte i recollir
propostes de continuïtat.
Quart. Vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni s’estableix fins al 17/01/2021, data en que finalitza el període
de justificació dels fons del 2019.

Cinquè. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció del conveni el transcurs de la seva vigència, i les previstes per la
legislació vigent, inclòs el mutu acord.
Si l’extinció és anticipada, l’Ajuntament de Solsona haurà de fer-se càrrec de la part de les
despeses que li corresponguin en relació a les accions executades fins aquell moment.
I per a què consti i en prova de la seva conformitat se signa aquest document, amb data
d’inici la de la darrera de les signatures electròniques.
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