CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS I
L’AJUNTAMENT DE SOLSONA PER AL FINANÇAMENT DE LA IMPLEMENTACIÓ DE
POLÍTIQUES FEMINISTES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA COMARCA DEL
SOLSONÈS PER A L’ANY 2022

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, la Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa i presidenta 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,

MANIFESTEN:
I)

Que és voluntat del Consell Comarcal del Solsonès i de l’Ajuntament de
Solsona la implementació de polítiques feministes per a la igualtat de gènere
a la comarca del Solsonès, així com el manteniment del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones creat l’any 2005 amb el suport de l’Institut Català de les
Dones.

II)

A través del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones), s’ofereix
informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones. El SIAD
disposa d’un servei d’assessorament jurídic i d’un servei d’atenció
psicològica. A més a més té un paper actiu en la detecció i atenció de
situacions de violència masclista, dona suport al teixit associatiu de dones de
la comarca i organitza activitats de sensibilització social en matèria d’igualtat
de gènere.

III)

El Consell Comarcal del Solsonès va aprovar, en la sessió plenària del 20 de
gener de 2022, el IV Pla comarcal de polítiques feministes per a la igualtat de
gènere al Solsonès (2022-2025) al qual els diferents ajuntaments de la
comarca es poden adherir i desplegar-ne actuacions.

IV)

El Consell Comarcal ofereix als ajuntaments de la comarca el suport tècnic
necessari en la implementació de projectes de desplegament del IV Pla
comarcal de polítiques feministes, suport en l’adopció de mesures per al
compliment de la legislació en matèria d’igualtat d’oportunitats i suport en els
projectes derivats dels fons del pacte d’estat de violència de gènere als
ajuntaments, entre d’altres.

Per tot això, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració, per la qual cosa,

ACORDEN:
Primer. Aquest conveni té per objecte la col·laboració entre el Consell Comarcal del
Solsonès i l’Ajuntament de Solsona per al finançament de la implementació de polítiques
feministes per a la igualtat de gènere a la comarca del Solsonès. L’aportació que
l’Ajuntament de Solsona realitza al Consell Comarcal per a tal efecte respon a la quantitat
de 0,75 € per habitant (calculat a partir de les dades de l’Idescat corresponents al 2021).
Per a l’any 2022, l’aportació és la següent:
Aportació de l’Ajuntament de Solsona: 6881,25 €
Població del municipi de Solsona: 9175 habitants
Segon. L’ajuntament farà arribar el present conveni degudament signat al Consell Comarcal
del Solsonès abans del 30 de juny de 2022.
Tercer. El suport tècnic que el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments per la
implementació de polítiques de dones es veurà condicionat a la signatura del present
conveni.
Quart. La vigència d’aquest conveni s’estableix fins a 31 de desembre de 2022 i sempre i
quan ambdues parts hagin donat compliment a les obligacions que s’assenyalen en el
present document.
I perquè consti, i en prova de conformitat, les parts signen el present document, per duplicat
i a un sol efecte, al lloc i en la data esmentades al principi.
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