Tortosa, 1 de gener de 2018
REUNITS
D'una part, Sandra Zaragoza Vallés, que ostenta la Presidència del Consell Comarcal del Baix
Ebre i actua per raó de l’acord plenari de data 29 de desembre de 2017
De l'altra Ramon Brull Melich, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles.
Ambdues parts es reconeixen capacitat mútua per a aquest acte i
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 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 esmentades polítiques. 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.
En aquest marc d’actuacions ambdues parts
ACORDEN
Primer- Aquest conveni té per objecte establir la relació entre l’Ajuntament de Camarlesi el
Consell Comarcal del Baix per la prestació itinerant del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones –SIADSegon- El Consell Comarcal del Baix Ebre, a través dels professionals destinats al SIAD durà a
terme les següents accions:
1. Informar les dones sobre l’exercici dels seus drets.
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser del seu
interès, tot posant al seu abast, si s’escau, assessorament psicològic i jurídic especialitzat.
3. Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situacions de violència
masclista.
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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BENIFALLETI EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EBRE PER AL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’INFORMACIÓ I
ATENCIÓ A LES DONES

4. Coordinar la seva actuació – i efectuar les derivacions pertinents i l’acompanyament
necessari – amb el Centre d’ Intervenció Especialitzada de referència i/o amb els serveis
específics dels ens locals per a l’abordatge de la violència masclista. També amb el serveis
socials i altres recursos, públics o privats, que poden donar sortida a les diverses situacions
que plantegin les usuàries (laborals, familiars, econòmiques, etc.)
5. Treballar amb la comunitat i el teixit associatiu femení en la realització d’accions que
visualitzin les aportacions de les dones, tot facilitant el seu apoderament i propiciant i
visualitzant les seves aportacions per així millorar la seva capacitat d’incidència pública.
6. Realitzar actuacions grupals.
7. Afavorir la iniciativa i/o col·laboració amb les activitats del territori amb relació a les polítiques
de dones.
8. Oferir un espai de relació de les dones
Tercer- El Consell Comarcal del Baix Ebre, per a la prestació d’aquest servei, disposarà de:
- una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques de dones, orientació social
i comunitària, sistemes d’informació, coneixement del territori i dels seus recursos públics i
privats per poder dur a terme les tasques de definició, planificació, acollida d’usuàries,
informació, orientació, derivació i coordinació interna i externa del servei.
- Servei d’ Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció presencial a les dones que
requereixin assessorament legal i realitzar, si s’escau, les derivacions necessàries a d’altres
serveis. Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb
coneixements específics de l’aplicació del dret des de la perspectiva de gènere.

Quart- El Consell Comarcal del Baix Ebre disposarà l’espai físic on s’ha de prestar el Servei
d’informació i atenció a les dones en un espai públic diferenciat d’altres serveis i d’accés directe
per a les dones usuàries amb un o més espais privats per tal de garantir la confidencialitat en
l’atenció de les dones usuàries.
Cinquè- Atès el caràcter itinerant del servei, les dones usuàries poden utilitzar les instal·lacions
ubicades al Consell Comarcal del Baix Ebre o adreçar-se bé a l’Ajuntament en l’horari i
freqüència establert per les professionals, per la qual cosa l’Ajuntament de Camarles haurà de
disposar d’un espai apropiat per atendre les usuàries del servei garantint, en la mesura que
sigui possible, la confidencialitat.
Sisè- L’Ajuntament de Camarles aportarà la quantitat de 1.323,22 € per pla prestació del servei
durant l’any 2018. No obstant això, la durada del servei pot veure’s afectada per la manca de
finançament suficient per mantenir el servei fins aquesta data. El pagament s’efectuarà abans
del dia 16 d’octubre de 2017 i podrà fer-se efectiu mitjançant compensació econòmica de
deutes entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament per a la qual cosa ambdues parts
manifestaran el seu consentiment.
Setè- La vigència d’aquest conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2018.
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- Servei d’Assessorament psicològic i primera atenció presencial a les dones que requereixin de
contenció i orientació psicològica, així com les derivacions necessàries a d’altres serveis.
Aquest servei es durà a terme per una professional amb la titulació necessària i amb formació
específica en l’aplicació de la perspectiva de gènere en l’atenció, detecció de situacions de
violència masclista i avaluació de la necessitat d’atenció especialitzada continuada per al
procés de recuperació de les usuàries que es trobin en aquestes situacions.

Vuitè- Són causes d’extinció d’aquest conveni:
- 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.
Novè- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment del conveni
seran resoltes per acord de les part. En cas contrari, es podran sotmetre a la jurisdicció
contenciosa administrativa.
1r Tinent d’Alcalde
de l’Ajuntament de Camarles
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