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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM. 1/2023 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 13 DE 
GENER DE 2023. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia tretze de gener de dos mil vint-i-tres, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde     Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
Primer Tinent d’Alcalde  Sr.  Antonio Martínez Flor 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Lidia Gomez Pla 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA  
 
Punt vuitè.- Aprovar l’annex I del Conveni Marc subscrit amb el Servei Català 
de Trànsit, relatiu a la redacció, seguiment i avaluació d’un Pla Local de 
Seguretat viaria per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 

Aprovar l’annex I del Conveni Marc  
subscrit amb el Servei Català de Trànsit 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 27 de novembre de 2020;  rectificat 
per l’acord de Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2021, es va aprovar la 
subscripció del Conveni de Col·laboració Marc entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, signat el dia 11 de maig de 2021; pel 
desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària, i 
el ferm compromís de millorar mobilitat urbana així com les annexos del 2 al 7:  
 
Annex 2, relatiu a l’adhesió al Sistema d’Informació i atenció a les víctimes 
d’accidents de trànsit. 
 
Annex 3, relatiu als controls de velocitat. 
 
Annex 4, relatiu als controls d’alcoholèmia. 
 
Annex 5, relatiu als controls d’estupefaents. 
 
Annex 6, relatiu a  l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs 
infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes. 
 
Annex 7, relatiu a l’educació per a la mobilitat segura (EMS) mitjançant parcs infantils 
de trànsit (PIT) amb ciclomotors. 
 
Vist que l’esmentat Conveni marc consta de dos annexos mes que únicament caldrà 
subscriu quan es dugui a terme l’acció; en aquest cas, es considera adient l’aprovació 
de l’Annex I referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i l’avaluació d’un 
Pla Local de Seguretat viaria per a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Atès  que l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, d’acord amb l’article 25.2.f i g) de la 
Llei de Bases de Règim Local ostenta competències  pròpies en matèria de policia 
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local i protecció civil així com en matèria transit, estacionament de vehicles i 
mobilitat. 
 
Atès que en conformitat amb l’article 5 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
Transparència, accés a la informació pública i bon govern, el conveni una vegada 
subscrit, s’haurà de publicar a la Seu Electrònica  d’aquest Ajuntament. 
 
Vista la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals. 
 
Vist l’informe emes pel Cap de la Guardia Urbana, que considera adient subscriure 
l’annex I del Conveni Marc referit a la col·laboració per a la redacció, el seguiment i 
l’avaluació d’un Pla Local de Seguretat viaria per a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat.  
 
Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni es administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de règim jurídic  del sector públic, els Capítols I i II del Títol IX de la Llei 
26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019.  
 
 Per tot això el President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinenta d’Alcalde i Regidora delegada de Presidència, vist l’informe 
número 583/2022, emès per la Secretaria General de l’Ajuntament proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar l’annex I del Conveni Marc referit a la col·laboració per a la redacció, 
el seguiment i l’avaluació d’un Pla Local de Seguretat viaria per a l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, mitjançant la subscripció del document següent:  
 
“ANNEX 1 
 
AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ, EL 
SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA LOCAL DE SEGURETAT 
VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT 
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REUNITS 
 
D’una banda,  .............................. , director del Servei Català de Trànsit. 
 
D’una altra, ........................, alcalde de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.  
 
ACTUEN 
 
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de 
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, per autorització de 16 de juny de 2021. 
 
El segon, en representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, de conformitat 
amb l’article 21.1 b de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb l’article 53.1 a del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb NIF 
P0807200A i domicili a la Plaça de l’Església s/n de Cornellà de Llobregat (08940), es 
troba facultat per a la signatura d’aquest conveni per acord de la Junta de Govern 
Local de data  .................., assistit per la Secretaria General ......................., als efectes 
de fe pública, segons disposa l’apartat i) de l’article 3.2 del RD 128/2018, de 16 de 
març, regulador del Règim Jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació nacional. 
 
Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni 
marc de  col·laboració. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries 
d’actuació la cooperació amb els ajuntament i les autoritats locals en matèria de 
seguretat viària, en concret, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació/actualització de 
plans locals de seguretat viària (d’ara en endavant, PLSV), amb l’objectiu de 
contribuir a la millora de la seguretat viària en el municipi. 
 
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
consideren oportú redactar un PLSV que tingui en compte els trets bàsics i 
característics de Cornellà de Llobregat, amb l’objectiu de contribuir a un augment en 
la seguretat viària. 
 
PACTES 
 
1. Redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de 
Cornellà de Llobregat.  
 
2. Realitzar un seguiment de les mesures contingudes en el PLSV i al cap del 5é any de 
redacció del PLSV efectuar una avaluació/actualització del PLSV. 
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3. El Servei Català de Trànsit es compromet a: 
 

a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels apartats següents: 
 
 1. Dades generals i mobilitat 
 
 2. L’accidentalitat 
 
 3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents 
 
 4. Objectius i àrees d’actuació 
 
 5. Pla d’actuació 
 
 6. Seguiment i avaluació 

 
b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible 

l’elaboració i redacció, el seguiment i l’avaluació/actualització del PLSV. 
 
c) Establir criteris comuns per a tots el PLSV que en facin homogeni el contingut 

per a tots els municipis, tot i atenent a la diversitat de cadascun.  
 
4. L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat es compromet a: 
 

a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació 
de representats polítics i tècnics, policia local i altres persones clau, en el seu 
cas. 

 
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris 

propis i en funció dels problemes detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a 
l’àrea local. 

 
c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a 

aquesta finalitat. 
  
d) Aprovar i dur a terme el pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i 

definint  per a l’execució de cadascuna.  
 
e) Dur a terme el seguiment i l’avaluació del PLSV. 
 
f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment. 

 
5. Termini de vigència del conveni 
 
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la 
seva signatura, pròrroga inclosa.  
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El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o 
perquè s’hagi incorregut en alguna de les causes de resolució següents: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que 
se n’hagi acordat la pròrroga. 

 
b) L’acord unànime de les parts. 
 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En 

aquest cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni. 
 
e) Per decisió judicial declaratòria per la nul·litat del conveni. 
 
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 

altres lleis. 
 
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per 
escrit amb dos mesos d’antelació. 
 
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà 
automàticament que aquest conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a 
tots els efectes. 
 
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en 
la interpretació o aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de 
les parts, a través del mecanisme de seguiment, vigilància i control, del Conveni marc 
de col·laboració. 
 
6. Interpretació i jurisdicció 
 
Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest 
conveni, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen a la data 
de la signatura electrònica. 
 
Pel Servei Català de Trànsit  Per l’Ajuntament 
Sr..........................    Sr. .................................. 
Director     Alcalde 
(Per autorització. Resolució de 16 de juny de 2021) 
 
Sra. .................................... 
La Secretària General de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat” 
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Segon.-  Facultar a l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, 
per a què signi tots aquells documents que siguin necessaris per la formalització del 
present acord. 
 
Tercer.-Notificar el present acord al Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Quart.- Trametre el present acord i copia del conveni a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Administració Pública de la 
Generalitat de Catalunya, en conformitat amb l’article 309.1 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis del Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització dins dels tres mesos 
següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 

... 
 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS, IGUALTAT I SALUT 
 
Urgent primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i el departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya, per al impuls de les polítiques de promoció de la 
igualtat i els feminismes, pel període de 2022-2025. 
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Aprovar el Conveni per al impuls  
de les polítiques de promoció de  
la igualtat i els feminismes 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials, 
Igualtat i Salut, que textualment diu: 
 
... 
 
Vist que amb data 22 de setembre de 2022 i amb Registre d’entrada 39077 es va 
rebre la documentació inicial, relativa al Conveni de col·laboració entre la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l' Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els 
feminismes pel període 2022-2025. 
 
Vist que amb data 11 de novembre de 2022 i mitjançant plataforma EACAT, 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, va lliurar la documentació requerida en relació 
al conveni abans mencionat.  
 
Vist que amb data 15 de novembre de 2022 i amb Registre d’entrada 49033 es va 
rebre la documentació definitiva del Conveni de col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i l' Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els 
feminismes pel període 2022-2025. 
 
Vist que amb data 17 de novembre de 2022 i amb Registre d’entrada 49481 es va 
tornar a rebre la nova proposta del conveni, amb una nova redacció de les clàusules 
quarta i cinquena. 
 
Vist que amb data 30 de desembre de 2022 i amb Registre d’entrada 55540 es va 
rebre resposta al nostre requeriment, on informen que no es permet la modificació 
substancial del document original.  
 
Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que va ser 
publicada al DOGC núm. 6919 amb data 23.07.15, i e concret al seu article 6.2, que 
literalment transcric ...”La Generalitat ha de complementar la suficiència financera 
dels municipis amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sigui amb la 
transferència de fons d’altres administracions sigui amb recursos propis, sense 
prejudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs pressupostos les 
dotacions necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant contractes 
programa a aquest efecte. 
 
Vist que, per regular aquest nou marc relacional es va escollir el Conveni com a 
instrument jurídic per definir conjuntament els objectius, les accions que calien 
desenvolupar, els recursos que cadascuna de les partes havien d’aportar per 
aconseguir-los i els criteris d’avaluació que havien de garantir una millora continua en 
la prestació del serveis i el seu finançament. 
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Vist l’informe número 2022/595 de la Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. La justificació de la transferència es realitzarà, previ informe, de l’ 
Interventor i necessàriament signat per aquesta Secretaria, d’acord amb el que 
disposa l’article 92 bis de la LRBRL. 
 
Vista les memòria justificatives emeses per la Cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, la 
Cap de l’Àrea Cap de l'Àrea de Gestió de Programes d'Alcaldia i el Cap de l’Àrea de 
Gestió d'Acció Social, mitjançant les quals es manifesta que l’objectiu d’aquest acord 
és regular els serveis que seguidament es detalla, a través de la fórmula de conveni, 
instrument jurídic que estableix el marc de relaciones de coordinació i col·laboració 
entre Departament d’Igualtat i Feminismes i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat: 
 
 Desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+ 

(Annex 1) 
 Sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència 

masclista i els seus fills i filles (Annex 2). 
 Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades (Annex 3).  
 
Vist l’informe de necessitat emes per la Cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, amb data 
4 de gener de 2023. 
 
Atès que, per regular aquesta col·laboració es considera convenient signar l’acord 
corresponent per tal de poder executar aquest conveni. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora administrativa de Cultura i Igualtat, Acció 
Comunitària i Esports. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són competència d’aquesta Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en 
sessió plenària, que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al 
Butlletí de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, a proposta de la 
Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de Polítiques Socials, Igualtat i Salut, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre aquest 
Ajuntament i el Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, 
per tal d’impulsar polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 
2022-2025.  
 
Segon.- Acceptar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, segons el 
detall següent, durant el període de vigència d’aquest acord que s’estableix des de la 
seva signatura fins el 31 de desembre de 2025:  
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Tercer.- Facultar al senyor Antoni Balmón Arévalo, Alcalde – President de 
l’Ajuntament de Cornellà, perquè, assistit de la Secretària General d’aquest, senyora 
Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la formalització dels acords adoptats mitjançant 
la signatura del conveni aprovat. 
 
Quart.- Designar a la Sra. Núria Jiménez García, Cap de Gestió de l'Àrea de Polítiques 
d'Igualtat i LGBTI, la Sra. Dolors Leyva Grasa Cap de l’Àrea de Gestio de Programes 
d'Alcaldia i el Sr. Enric Termens López Cap de l’Àrea d’Acció Social com a membres de 
la Comissió de Seguiment d’aquest conveni. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, 
Departament d’Igualtat i Feminismes i al departament municipal de Comptabilitat, 
pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos a l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
 
Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Vuitè.- Donar compte de l’aprovació del present acords a la propera Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Conveni  de   col·laboració  entre  la   Generalitat  de   Catalunya  mitjançant  el   
Departament d’Igualtat i Feminismes i l' Ajuntament de Cornellà de Llobregat per  a 
l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel  període 
2022-2025 
 
REUNIDES 
 
D’una part, l’Honorable senyora Tània Verge  Mestre, consellera del Departament 
d’Igualtat i Feminismes de  la Generalitat de  Catalunya, amb  NIF núm.  S-0811001-G, 
en  ús de  les atribucions que  li confereix el Decret  22/2021, de 26 de maig, pel qual 
es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i les conselleres dels 
departaments de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’art. 12   de   la   Llei   



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 
 

 
 
 

11

13/1989,  de   14   de   desembre,  d'organització,   procediment   i   règim   jurídic   de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
De l’altre part, l’Il·lm. Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, expressament facultat per l’acord de la Junta de Govern  Local 
en sessió de data   i assistit per la senyora Carmen Alonso Higuera, Secretaria General 
d’aquest Ajuntament, als efectes de  fe pública previstos per  l’article 3.2 del Reial 
Decret  128/2018, de  16 de  març,  que  dona  fe de l’acte. 
 
En ús de  les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte. 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que  la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i  intersexuals  i  per  a  erradicar  l'homofòbia,  la  bifòbia  i  la  
transfòbia,  té  per  objecte establir i regular els mitjans i les mesures per a fer efectiu 
el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de 
gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com  privats, sobre els 
quals la Generalitat i els ens locals tenen competències. Aquestes mesures afecten a 
totes les àrees de la vida social, a totes les etapes de la vida i a totes les contingències 
en el  decurs de  la  vida,  com  són, canvi  en  l’estat  civil,  la  formació  d’una  família,  
la  malaltia,  la incapacitació, la privació de llibertat o la mort (art. 1). 
 
Un dels àmbits que  regula aquesta llei és el dels serveis socials, tant  pel que  fa a 
l’establiment de mesures de suport i de prevenció eficaces per a adolescents i joves en 
situació de vulnerabilitat i per a persones que puguin patir discriminacions múltiples. 
 
L’article  3.2  de  la  Llei  11/2014, del  10  d'octubre, estableix  que  la  Generalitat  i 
els  ens locals  han garantir el seu compliment i promoure les condicions per  a fer-la 
plenament efectiva en  els àmbits competencials respectius. 
 
II.- Que  la Llei 17/2015, del 21 de  juliol, d’igualtat efectiva de  dones i homes, 
contempla, entre  les seves finalitats, l’abordatge, la prevenció i l’eradicació de tot 
tipus de violència masclista contra  dones i infants (article 1.2.d). 
 
L’art. 6.2 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, estableix l'obligació de  la Generalitat de 
Catalunya de complementar la suficiència financera dels ens locals amb relació a les 
funcions que aquesta Llei els 
atribueix, la qual cosa pot fer mitjançant transferències de fons d’altres 
administracions, amb recursos propis, o mitjançant contractes programa. 
 
Al seu torn,  la  Llei  5/2008, de  24  d'abril,  del  dret  de  les  dones a  eradicar  la  
violència  masclista, estableix que el Govern ha de desenvolupar models d'intervenció 
integral a tot el territori de Catalunya per  mitjà  d'una  xarxa  de  serveis  de  qualitat  
en  tots els  àmbits.  La Xarxa  d'Atenció  i  Recuperació Integral per a les dones que 
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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, en l'àmbit 
territorial de Catalunya. A l’article 54.2  de  la  Llei  5/2008, de  24  d'abril,  es detallen  
tots els  serveis  que  integra  aquesta Xarxa.  Així mateix, a la seva disposició 
addicional primera, s’estableix la responsabilitat que té la Generalitat de garantir els 
recursos necessaris per  donar  compliment acurat a les accions i serveis que  estableix 
aquesta Llei,  ja  sigui  dotant   els  ens locals  d’un  fons  econòmic  específic  anual  
per  garantir  la suficiència  de  la  prestació  dels  serveis  (apartat 3 de  la  disposició), 
ja sigui finançant el  cost de  la prestació d’aquests serveis pertanyents a municipis  
amb  una  població inferior a 20.000 habitants, sens perjudici d’altres formes de 
finançament mixt amb implicació dels pressupostos públics (apartat 4 de la 
disposició). 
 
III.- Que  l’article 25 de  Llei 10/2010, del 7 de  maig, d’acollida de  les persones 
immigrades i de  les retornades a  Catalunya,  estableix  que  els  serveis  d’acollida  es 
financen  amb  les  aportacions  del pressupost de la Generalitat, de l’Estat, dels 
ajuntaments i d’altres ens locals. També preveu que  la Generalitat ha de garantir la 
suficiència financera dels ens locals per a exercir les competències que aquesta llei els 
assigna, ja sigui amb  la transferència de  fons europeus o estatals o amb  recursos 
propis, segons la disponibilitat pressupostària. La Llei abasta el servei de primera 
acollida i els programes d’acollida de  especialitzada, com  a  mínim: salut, educació, 
formació d’adults, administració  de  justícia,  serveis  d’execució  penal  tant  en  
l’àmbit  d’adults  com  de  justícia  juvenil, serveis   socials,   infància   i   adolescència,   
interior,   política   lingüística,  serveis   tributaris,   atenció ciutadana, ocupació, 
funció pública, universitats, turisme, cultura i mitjans de comunicació. 
 
IV.- Que La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix, al seu article 41, 
l’obligació de col·laboració  entre  la  Generalitat  de  Catalunya  i  els  ens locals  en  
l’aplicació  de  les  polítiques  de serveis socials, mitjançant els instruments que  
estableixen la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la 
legislació de règim local, entre  els que es troba la possibilitat d’establir convenis 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb  els ens locals, les 
comarques  i  els  municipis  de  més de  20.000  habitants,  a  fi  de  garantir,  en  
l’àmbit  territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis 
socials i la seva estabilitat i la de llurs professionals. 
 
V.- Que  l’art. 160.1  de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el principi 
d’autonomia local, inclou, entre d’altres, les diverses formes de cooperació i 
col·laboració entre  ambdues administracions; 
 
VI.- Que  l’art. 144 del Decret  legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de  règim local de  Catalunya, recull els principis de  
coordinació i eficàcia administrativa entre  la  Generalitat  i  els  ens locals  de  
Catalunya,  entre  els  quals  destaca el  de  la  cooperació,  la col·laboració i 
l’assistència recíproques per al millor compliment de les funcions que  corresponen a 
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les   altres   administracions.   Per   la   seva  banda,  el   seu  article   66.3.k)   atribueix   
als   municipis competències relatives a la prestació dels serveis socials i a la promoció 
i la reinserció socials, que, d’acord amb l’art. 67, es configuren com a serveis mínims 
dels municipis de més de 20.000 habitants. I l’art. 70 contempla la possibilitat que els 
municipis puguin exercir competències pròpies de la Generalitat delegades, en els 
termes que estableixin les lleis. 
 
VII.- Que  les dues parts signants volen impulsar les polítiques de promoció de la 
igualtat i els feminismes arreu  del territori català afavorint la realització d’accions de 
desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral en el marc  LGBTI+, el sistema 
d’atenció i de resposta integral per a dones en  situació de  violència masclista i els 
seus fills i filles i el servei de  primera acollida de  refugiats i persones desplaçades 
 
VIII.- Que  l’article 36.1.b)  del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya 
estableix que les despeses amb  un abast plurianual se subordinarà als crèdits que  
per a cada exercici consigni el pressupost de  la  Generalitat,  i  aquestes es poden 
efectuar  si  tenen per  objecte,  entre  d’altres, finançar transferències corrents 
derivades de normes de rang  de llei o de convenis o de contractes programa que 
emparin actuacions d'abast plurianual. 
 
Que  la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic, que  afegeix l’article 145  bis, al text refós de  la Llei 
municipal i de règim local de  Catalunya, segons els  qual  el  departament  competent 
en  matèria  de  cooperació  amb  l'Administració  local controla l’inventari referent al 
compliment de  l’obligació que  tenen els ens locals de  tramesa de  la documentació 
economicofinancera. Aquest inventari determina l'estat de cada ens local respecte a 
la tramesa dels pressupostos i la liquidació dels pressupostos al mateix departament, 
de l'estat del deute a  final  d'exercici  al  departament competent en  matèria  
d'economia  i  finances  i  del  compte general  a  la  Sindicatura  de  Comptes de  
Catalunya.  Així  mateix,  afegeix  l’article  145  bis  3  que estableix que als ens locals 
que hagin incomplert aquest deure de remissió se'ls apliquen les mesures destinades 
a suspendre el lliurament de transferències a les quals tenen dret amb càrrec als 
pressupostos de  la  Generalitat.  I  afegeix  l’article  145  bis  4  que   estableix  que   el  
departament competent  en  matèria  de  cooperació  amb   l'Administració  local  ha  
d'acordar  la  suspensió  del lliurament, segons el que  determini la normativa 
reglamentària, que  s'ha de  mantenir fins que  l'ens infractor  enviï  la  documentació  
pendent a  l'organisme  corresponent  o  fins  a  la  prescripció  del pagament. 
 
Atesa  la  Instrucció  de  la  Intervenció  General  sobre transferències,  subvencions  i  
aportacions  de capital a entitats públiques i privades de 8 de novembre de 2016. 
 
Atesa   la   Llei   13/1989,  de   14   de   desembre,  d'organització,   procediment   i   
règim   jurídic   de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; 
 



 
 
 

14

Atesa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya ; 
 
Atès el  Decret   21/2021, de  25  de  maig,  de  creació,  denominació  i  determinació  
de  l'àmbit  de competència  dels  departaments de  l'Administració  de  la  Generalitat  
de  Catalunya,  modificat  pel Decret  244/2021, de 19 de juny; 
 
IX.- Que  les  dues parts signants    volen  impulsar  les  polítiques  de  promoció  de  la  
igualtat  i  els feminismes arreu  del territori català   afavorint la realització d’accions 
de  desplegament de  la xarxa del  Servei  d’atenció  integral  en  el  marc  LGBTI+, el  
sistema  d’atenció  i de  resposta integral  per  a dones en situació de violència 
masclista i els seus fills i filles i el servei de primera acollida de refugiats i persones 
desplaçades. 
 
En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les 
següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte 
 
L’objecte del present conveni és la col·laboració per impulsar les polítiques de 
promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025, que es concreta en les 
accions  següents: 
 

- Desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral (SAI) en el marc 
LGBTI+ (Annex 1). 

- Sistema d’atenció i de  resposta integral per  a dones en  situació de  violència 
masclista i els seus fills i filles (Annex 2). 

- Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades (Annex 3). 
 
Segona. Compromisos del  Departament d’Igualtat i Feminismes 
 
El  Departament d’Igualtat  i  Feminismes  es compromet a  garantir  el  funcionament  
de  les  accions objecte del conveni mitjançant l’aportació econòmica segons la 
distribució per anualitats establerta a l’annex 4 del conveni. 
 
Així mateix, es compromet a complir amb  les obligacions que  es detallen als annexos 
per  a cada tipologia d’acció. 
 
També es compromet a convocar les reunions de seguiment del conveni. 
 
Així mateix, es compromet a comprovar l'aplicació de la transferència, d’acord amb la 
documentació que ha d’aportar l’ens locals en la fase de justificació. 
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Tercera. Compromisos de l’ens local 
 
L’ens local es compromet a: 
 

- aportar al Departament d’Igualtat i Feminismes la documentació que  li sigui 
requerida per  a la tramitació de la transferència de crèdit, així com la 
documentació justificativa. 

- a facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de la 
Generalitat de Catalunya. 

- dur a terme  l’acció objecte del conveni i a gestionar-la d’acord amb  
l’orientació estratègica definida en els annexos d’aquest conveni i altres 
documents de treball acordats per les parts i d’acord amb les especificacions 
que es puguin pactar per a cada territori. 

- a destinar les aportacions econòmiques del Departament d’Igualtat i 
Feminismes a l’objecte de col·laboració, aportant els recursos necessaris per 
dur-lo a terme. 

- a informar al Departament d’Igualtat i Feminismes de qualsevol incidència o 
modificació que n'afecti el desenvolupament, pels canals que  s'habilitin a 
l'efecte. 

- en el cas dels Consells Comarcals, un cop signat els convenis 
interadministratius, hauran de signar un conveni de col·laboració amb  els 
ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants on s’especifiqui els 
serveis inclosos i les aportacions econòmiques. Aquest serà posterior a una 
reunió informativa amb el propi ens local. 

 
Quarta. Import i tramitació de la transferència 
 
Les aportacions econòmiques del Departament d’Igualtat i Feminismes es relacionen 
als annexos d’aquest conveni i van a càrrec de les partides pressupostàries del 
pressupost del Departament d’Igualtat i Feminismes següents: 
 
Concepte Partida pressupostària Codi finalista 
Desplegament xarxa del Servei d’atenció 
integral (SAI) en el marcLGBTI+ (annex 1) 

IF0201D/460000/316D/0000  

Sistema d’atenció i de  resposta integral  
per  a dones en  situació de  
violència masclista i els seus 
 fills i filles (annex 2) 

IF0301D/460000100/316E/0000  

IF0301D/760000100/316E/2021 FMRRC22I04 
IF0301D/760000100/316E/0000 FMRRC22I04 

Servei de Migracions, Acollida i Vida  
Digna Compartida (annex 3) 

IF0203D/460000100/3140/0000  
IF0203D/460000100/3140/2021 FFSE20 
IF0203D/460000100/2020 ALOTERIES 

 
... 

 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Urgent segon.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat i l’Institut Català de les Dones, per tal de donar suport 
al servei d’informació i atenció a les dones, i la realització de les polítiques 
d’igualtat de gènere (SIAD), pel període de 2022-2025. 
 

Aprovar el Conveni per tal de donar  
suport al servei d’informació i atenció  
a les dones (SIAD) 
 

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials, 
Igualtat i Salut, que textualment diu: 
 
... 
 
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a 
les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-
2025. 
 
Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista que recull  les 
actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència 
masclista. La importància d’aquest instrument legal rau en el fet que posa al centre 
les dones com a subjectes de dret i considera la violència masclista com una greu 
vulneració dels seus drets humans i llibertats fonamentals, així com un impediment 
per assolir la plena ciutadania, la seva autonomia i llibertat. 
 
Atesa la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que va ser 
publicada al DOGC núm. 6919 amb data 23.07.15, i e concret al seu article 6.2, que 
literalment transcric ...”La Generalitat ha de complementar la suficiència financera 
dels municipis amb relació a les funcions que aquesta llei els atribueix, sigui amb la 
transferència de fons d’altres administracions sigui amb recursos propis, sense 
prejudici que els municipis i les altres entitats locals consignin en llurs pressupostos les 
dotacions necessàries per al finançament d’aquestes funcions, mitjançant contractes 
programa a aquest efecte. 
 
Ateses les circulars 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament de 
25 de gener i de 13 de setembre de 2017, respectivament, sobre els convenis 
administratius. 
 
Vist l’informe número 2022/598 de la Secretaria General de l’Ajuntament de Cornellà 
de Llobregat. La justificació de la transferència es realitzarà, previ informe, de l’ 
Interventor i necessàriament signat per aquesta Secretaria, d’acord amb el que 
disposa l’article 92 bis de la LRBRL. 
  
Vista la memòria justificativa, amb data 4 de gener de 2023, emesa per la Cap de 
l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, mitjançant la qual es manifesta que l’objectiu d’aquest 
acord és regular el desenvolupament i el finançament del CIRD a través de la fórmula 
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de conveni, instrument jurídic que estableix el marc de relaciones de coordinació i 
col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat. 
 
Vist l’informe de necessitat emes per la Cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, amb data 
4 de gener de 2023. 
 
Vist l’informe emès per la Coordinadora administrativa de Cultura i Igualtat, Acció 
Comunitària i Esports. 
 
Atès que, per regular aquesta col·laboració es considera convenient signar el conveni 
corresponent per tal de poder executar aquest programa. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són competència d’aquesta Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions acordades en aquest Ajuntament en 
sessió plenària, que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al 
Butlletí de la Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, a proposta de la 
Tinenta d’Alcalde i Regidora Delegada de Polítiques Socials, Igualtat i Salut, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció del següents: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració a subscriure entre aquest 
Ajuntament i l’Institut Català de les Dones, per tal de donar suport al servei 
d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere 
(SIAD), durant el període 2022-2025 al Centre d’Informació i Recursos per a les Dones 
(CIRD) de Cornellà de Llobregat.  
 
Segon.- Acceptar l’ajut atorgat a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, pels imports 
que tot seguit s’indiquen, per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel 
període 2022-2025: 
 

A1. 
Ajuntaments. 
Distribució per 
càrregues de 
treball 

ANUALITAT 
2022-2023 

ANUALITAT 
2024-2025 

Import PE 
39,66% 

Import RG 
60,34% 

Total 
Import PE 
23,85% 

Import RG 
76,15% 

Total 

SIAD de 50.001 
a 100.000 
habitants 

27.968,28 € 42.551,84 € 70.520,12 € 23.981,74 € 76.570,61 € 100.552,35 € 

 
Tercer.- Facultar al senyor Antoni Balmón Arévalo, Alcalde – President de 
l’Ajuntament de Cornellà, perquè, assistit de la Secretària General d’aquest, senyora 
Carmen Alonso Higuera, procedeixi a la formalització dels acords adoptats mitjançant 
la signatura del conveni aprovat. 
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Quart.- Designar a la Sra. Núria Jiménez García, Cap de l’Àrea de Gestió de Polítiques 
d'Igualtat com a membre de la Comissió de Seguiment d’aquest conveni. 
 
Cinquè.- Comunicar el present acord a les restants parts signants del conveni, Institut 
Català de les Dones i al departament municipal de Comptabilitat, pel seu 
coneixement i efectes, així com a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes previstos a l’article 309.1 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals. 
 
Sisè.- Difondre el contingut d’aquest acord en compliment del principi  transparència, 
mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu Electrònica 
municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Setè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
Vuitè.- Donar compte de l’aprovació del present acords a la propera Comissió 
Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries. 
 
Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les Dones i (ajuntament / consell 
comarcal) per a l’impuls de la prestació del servei d'informació i atenció a les dones 
i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD), pel període 2022-2025 
 
REUNIDES 
 
D’una part, la senyora Meritxell Benedí Altés, en ús de les atribucions que li confereix 
el Decret 106/2021, d'1 de juny, mitjançant el qual es nomenada com a presidenta de 
l’Institut Català de les Dones (ICD), amb CIF núm. Q-5850014-A i, d’acord amb el 
Decret 144/2017, de 26 de setembre, de reestructuració de l'Institut Català de la 
Dones, i amb el Decret 134/2022, de 19 de juliol, de reestructuració del Departament 
d’Igualtat i Feminismes. 
 
I d’altra part Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde-President de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, expressament facultat per l’acord de la Junta de Govern Local 
en sessió de data ____________________ i assistit per la senyora Carmen Alonso 
Higuera, Secretaria General d’aquest Ajuntament, als efectes de fe pública previstos 
per l’article 3.2 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, que dona fe de l’acte. 
 
En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal 
suficient per formalitzar aquest acte . 
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MANIFESTEN 
 
I.- Que l'Institut Català de les Dones té atribuïdes competències per donar compliment 
a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i de l'aplicació 
de la seva transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). 
 
II.- Que l'Institut Català de les Dones també participa en la lluita contra la violència 
masclista, d'acord amb allò que estableix l'article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista (en endavant, Llei 5/2008), 
modificada per la Llei 17/2020, de 22 de desembre (en endavant, Llei 17/2020). 
 
III.- Que als ens locals, dins del seu àmbit territorial, els correspon l'exercici de les 
competències en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que els atribueix l'article 
6.1 de la Llei 17/2015. 
 
IV.- Que els ens locals tenen la competència per crear, programar, prestar i gestionar 
el Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD), d'acord amb allò que preveuen els 
articles 56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020. 
 
V.- Que la Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels ens locals 
amb relació a les funcions en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, sia amb la 
transferència de fons d'altres administracions sia amb recursos propis en compliment 
de l'article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el contingut que preveu la disposició final 
quarta d'aquesta Llei. 
Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació dels 
Serveis d'informació i atenció a les dones, d'acord amb els termes especificats per la 
Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020, en compliment de la disposició addicional 
primera sobre recursos econòmics. 
 
VI.-Que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix, al seu article 41, 
l’obligació de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals en 
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, mitjançant els instruments que 
estableixen la legislació general de règim jurídic i procediment administratiu i la 
legislació de règim local, entre els que es troba la possibilitat d’establir convenis 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministrativa amb els ens locals, les 
comarques i els municipis de més de 20.000 habitants, a fi de garantir, en l’àmbit 
territorial corresponent, la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i la 
seva estabilitat i la de llurs professionals. 
 
VII.- Que l’art. 160.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de règim local que, respectant el principi 
d’autonomia local, inclou, entre d’altres, les diverses formes de cooperació i 
col·laboració entre ambdues administracions; 
 
VIII.- Que l’art. 144 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, recull els principis de 
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coordinació i eficàcia administrativa entre la Generalitat i els ens locals de Catalunya, 
entre els quals destaca el de la cooperació, la col·laboració i l’assistència recíproques 
per al millor compliment de les funcions que corresponen a les altres administracions. 
 
IX.- Que l’article 36.1.b) del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix que les 
despeses amb un abast pluriennal se subordinarà als crèdits que per a cada exercici 
consigni el pressupost de la Generalitat, i aquestes es poden efectuar si tenen per 
objecte, entre d’altres, finançar transferències corrents derivades de normes de rang 
de llei o de convenis o de contractes programa que emparin actuacions d'abast 
pluriennal. 
 
X.- Que la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic, que afegeix l’article 145 bis, al text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, segons els qual el departament competent en 
matèria de cooperació amb l'Administració local controla l’inventari referent al 
compliment de l’obligació que tenen els ens locals de tramesa de la documentació 
economicofinancera. Aquest inventari determina l'estat de cada ens local respecte a 
la tramesa dels pressupostos i la liquidació dels pressupostos al mateix departament, 
de l'estat del deute a final d'exercici al departament competent en matèria 
d'economia i finances i del compte general a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 
Així mateix, afegeix l’article 145 bis 3 que estableix que als ens locals que hagin 
incomplert aquest deure de remissió se'ls apliquen les mesures destinades a 
suspendre el lliurament de transferències a les quals tenen dret amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat. I afegeix l’article 145 bis 4 que estableix que el 
departament competent en matèria de cooperació amb l'Administració local ha 
d'acordar la suspensió del lliurament, segons el que determini la normativa 
reglamentària, que s'ha de mantenir fins que l'ens infractor enviï la documentació 
pendent a l'organisme corresponent o fins a la prescripció del pagament. 
 
Atesa la Instrucció de la Intervenció General sobre transferències, subvencions i 
aportacions de capital a entitats públiques i privades de 8 de novembre de 2016. 
 
Atesa la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones, 
modificada per la Llei 17/2015, de 21 de juliol; i atès el Decret 144/2017, de 26 de 
setembre, pel qual s’estableix la seva estructura. 
 
Atès el Decret 134/2022, de 19 de juliol, de reestructuració del Departament 
d'Igualtat i Feminismes. 
 
Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; 
 
Atesa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, 
del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya; 
 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 
 

 
 
 

21

Atès que les dues parts signants volen impulsar la prestació del servei d'informació i 
atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de gènere (SIAD) al territori 
català. 
En conseqüència, les parts acorden formalitzar aquest conveni amb subjecció a les 
següents: 
 
CLÀUSULES 
 
Primera. Objecte  
L’objecte del present conveni és la col·laboració per a l’impuls de la prestació del 
servei d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d'igualtat de 
gènere (SIAD) pel període 2022-2025, amb l’objectiu d’eradicar la desigualtat entre 
dones i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima d'aquesta 
desigualtat entre dones i homes. Aquest objecte es concreta en l’annex Condicions de 
la prestació dels serveis d'informació i atenció a les dones i la realització de polítiques 
d'igualtat de gènere. 
 
Segona. Compromisos de l’Institut Català de les Dones 
L’ICD es compromet a garantir el funcionament de les accions objecte del conveni 
mitjançant l’aportació econòmica d’un total de 37.433.031,41 €, a càrrec de les 
partides pressupostàries de transferència a ens locals amb els codis 6010 
D/460000100/3220/0000 FPACTEV_G; 6010 D/460000100/3220/0000 i 6010 
D/460000100/3220/0081 del seu pressupost segons la distribució anual següent: 
 

 2022 2023 2024 2025 
D/460000100/3220/0000 
FPACTEV_G 

2.787.138,28 € 2.787.138,28 € 2.787.138,28 € 2.787.138,28 € 

D/460000100/3220/0000 3.115.534,30 € 4.240.905,46 € 8.901.333,79 € 8.901.333,79 € 
D/460000100/3220/0081 1.125.371,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total anualitat 7.028.043,69 € 7.028.043,69 € 11.688.472,02 € 11.688.472,02 € 

 
Així mateix, es compromet a complir amb les obligacions que es detallen a l’annex. 
També es compromet a convocar les reunions de seguiment del conveni. 
 
Així mateix, es compromet a comprovar l'aplicació de la transferència de crèdit, 
d’acord amb la documentació que ha d’aportar l’ens local en la fase de justificació. 
 
Tercera. Compromisos de l’ens local  
L’ens local es compromet a: 
 

- aportar a l’ICD la documentació que li sigui requerida per a la tramitació de la 
transferència de crèdit, així com la documentació justificativa. 

- facilitar tota la informació requerida pels òrgans de control de la Generalitat de 
Catalunya. 

- dur a terme l’acció objecte del conveni i a gestionar-la d’acord amb l’orientació 
estratègica definida en l’annex d’aquest conveni i altres documents de treball 
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acordats per les parts i d’acord amb les especificacions que es puguin pactar per 
a cada territori. 

- a destinar les aportacions econòmiques de l’ICD a l’objecte de col·laboració, 
aportant els recursos necessaris per dur-lo a terme. 

- a informar a l’ICD de qualsevol incidència o modificació que n'afecti el 
desenvolupament, pels canals que s'habilitin a l'efecte. 

- en el cas dels Consells Comarcals, un cop signat els convenis interadministratius, 
hauran de signar un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca 
on s’especifiqui els serveis inclosos i les aportacions econòmiques. Aquest serà 
posterior a una reunió informativa amb el propi ens local.  

 
Quarta. Import i tramitació de la transferència de crèdit. 
Les aportacions econòmiques de l’ICD es relacionen a la clàusula 2a i als annexos 
d’aquest conveni.  
 
Un expedient de pluriennalitat sustentarà les resolucions de transferències per un 
període de quatre anys. Així mateix, s'aprovarà un Acord de Govern que estableixi el 
compromís de despesa pluriennal corresponent.  
 
Atès el caràcter pluriennal dels recursos aprovats, els crèdits no executats en un 
exercici, es podran traspassar a l’exercici següent, excepte en l’últim exercici. Només 
en aquest darrer any, en cas de que els ens locals no hagin esgotat l'import transferit i 
pagat anticipadament, es meritaran interessos de demora a partir de la data en què 
s’hagi efectuat el pagament. El percentatge de pagament anticipat que es fa efectiu, 
el decidirà l’Ens Local en el moment en el qual se li pregunti mitjançant formulari 
específic a l’inici de l’execució de cada anualitat. 
 
La signatura del conveni interadministratiu comporta estar davant la fase d'execució 
pressupostària D, consistent en la disposició o compromís de despesa pluriennal. 
Aquest compromís de despesa és un acte amb rellevància jurídica que té caràcter de 
dret reconegut que vincula a la Generalitat de Catalunya a la realització de la despesa 
concreta i determinada a favor dels ens locals i que a l'hora legitima als ens locals a 
disposar o generar el crèdit necessari per comprometre les despeses   
 
D’altra banda, amb la signatura del present conveni s’entén que l’ens local accepta 
l’aprovació de la transferència objecte del conveni. 
 
L’ens local pot demanar el pagament anticipat fins al 100 % de l’import de la 
transferència. 
 
Per a la signatura del present conveni es requereix que l’ens local presenti un 
formulari normalitzat facilitat per l’ICD en el qual es marcarà l’acceptació del 
programa d’activitats a realitzar, l’import del pressupost a transferir (pressupost 
aprovat) i si vol rebre pagament anticipat i en quin percentatge. 
A més a més, l’ens local haurà d’estar en compliment del deure de tramesa dels 
pressupostos i la liquidació dels pressupostos al departament competent en matèria 
de cooperació amb l'Administració local. 
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Els ens locals que incompleixin aquest deure de remissió se'ls apliquen les mesures 
destinades a suspendre l’aprovació de transferències a les quals tenen dret amb 
càrrec als pressupostos de la Generalitat, fins que l'ens enviï la documentació pendent 
o fins a la prescripció del pagament. 
 
Cinquena. Justificació de l’aplicació de la transferència. 
 
En la fase de justificació, el mes de novembre de l’any següent de l'execució, es 
comprovarà l'aplicació de la transferència mitjançant: 
 

a) Els comptes anuals auditats, si escau, i la liquidació del pressupost de l'entitat, 
un cop aprovats per l'òrgan de govern referits a l'exercici en què s'hagi 
executat la despesa finançada amb la transferència. Si la informació que conté 
la memòria dels comptes anuals es considera insuficient per verificar l'aplicació 
dels fons es pot requerir a l'entitat l'aportació d'una memòria complementària 
o un balanç del pla d'activitats. 
 

b) El certificat de la intervenció local: 
 

- que acrediti que estan degudament registrats en la comptabilitat tant l'ingrés 
per la transferència com la despesa finançada amb aquesta transferència. 

- que acrediti que els fons s'han aplicat a les finalitats previstes. 
 
En el cas que un ens local no justifiqui el cost total corresponent a una anualitat, 
podrà demanar a l’ICD la modificació del imports de les anualitats posteriors per 
compensar aquesta menor execució, en el marc de l’import total de les quatre 
anualitats. 
 
Sisena. Comissió de seguiment 
Per a la coordinació, seguiment i avaluació de les accions previstes en aquest conveni 
es constituirà una comissió de seguiment, integrada per persones representats de 
cada part signant d’aquest conveni. 
  
La Comissió avaluarà el desenvolupament del conveni i establirà els mecanismes de 
seguiment, vigilància i control de les actuacions objecte d’aquest conveni. Així mateix, 
aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació del conveni. 
 
Es reunirà amb caràcter ordinari un cop l’any i, amb caràcter extraordinari, cada cop 
que una de les parts ho sol·liciti.  
 
Setena. Protecció de dades de caràcter personal. 
Les parts signants es comprometen a complir els requeriments de la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades de caràcter personal i especialment les contingudes 
en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
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95/46/CE, i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals. 
 
Vuitena. Vigència del conveni 
La vigència d’aquest conveni és des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de desembre de 
2025, sens perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes 
en aplicació de les previsions del mateix. 
 
Abans de la finalització de la vigència es podran fer pròrrogues de continuïtat dels 
efectes del conveni fins que es signi un nou conveni quadriennal segons les 
disponibilitats pressupostàries, per tal de donar cobertura financera a l’acció fins a 
l’entrada en vigor dels nous convenis interadministratius 2026-2029. Les pròrrogues o 
nous convenis s’hauran d’aprovar abans del 31 de desembre de 2025. 
 
Novena. Causes d’extinció i resolució 
Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic: 
 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la 
pròrroga del mateix. 

b) L’acord unànime de les parts. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es considerin incomplerts. Aquest requeriment s’ha de comunicar 
també a la comissió mixta de coordinació i seguiment. Si, un cop transcorregut el 
termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que l’havia 
adreçat ha de notificar a l’altra la concurrència de la causa de resolució i el conveni 
s’ha d’entendre resolt. 
 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altre causa diferent de les anteriors prevista al conveni o en altres 

lleis. 
 
En el cas d’extinció anticipada del conveni, les parts han d’acordar la forma de 
finalitzar les actuacions i compromisos en curs i, en tot cas, s’ha d’establir un termini 
improrrogable per a la seva consecució. 
 
Desena. Naturalesa i jurisdicció 
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix per les seves clàusules, per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, pel Decret 52/2005, de 5 d’abril, de creació i regulació del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació i per la legislació sectorial corresponent. 
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Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els 
efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina 
en la clàusula cinquena relativa a la Comissió de Seguiment, seran resoltes per la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Perquè així consti, i com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
 
Meritxell Benedí Altés 
Presidenta de l’Institut Català  
de les Dones 
 

 
Antonio Balmón Arévalo 
Alcalde-President 
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat 

 
Carmen Alonso Higuera,  
Secretaria General  
Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat  

 
ANNEX 1: Condicions de la prestació dels serveis d'informació i atenció a les dones i la 
realització de polítiques d'igualtat de gènere  
 
SERVEIS D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 
 
1. MARC COMPETENCIAL 
 
L'Institut Català de les Dones té atribuïdes competències per donar compliment a la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes i de l'aplicació de la 
seva transversalitat (en endavant, Llei 17/2015). 
 
Atesa la Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l'Institut Català de les Dones, 
modificada per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes; i 
atès el Decret 144/2017, de 26 de setembre de reestructuració de l'Institut Català de 
les Dones. 
 
Atès el Decret 134/2022, de 19 de juliol, de reestructuració del Departament 
d'Igualtat i Feminismes. 
 
L'Institut Català de les Dones també participa en la lluita contra la violència masclista, 
d'acord amb allò que estableix l'article 80 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista (en endavant, Llei 5/2008), modificada per 
la Llei 17/2020, de 22 de desembre (en endavant, Llei 17/2020). 
 
Atesa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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Als ens locals, dins del seu àmbit territorial, els correspon l'exercici de les 
competències en matèria de polítiques d'igualtat de gènere que els atribueix l'article 
6.1 de la Llei 17/2015. 
 
Els ens locals tenen la competència per crear, programar, prestar i gestionar el Servei 
d'informació i atenció a les dones (SIAD), d'acord amb allò que preveuen els articles 
56, 64 i 83.1.a) de la Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020. 
 
Que la Generalitat ha de complementar la suficiència financera dels ens locals amb 
relació a les funcions en matèria de polítiques d'igualtat de gènere, sia amb la 
transferència de fons d'altres administracions sia amb recursos propis en compliment 
de l'article 6.2 de la Llei 17/2015, i amb el contingut que preveu la disposició final 
quarta d'aquesta Llei. 
 
Alhora, el Govern de la Generalitat ha de garantir la suficiència de la prestació dels 
Serveis d'informació i atenció a les dones, d'acord amb els termes especificats per la 
Llei 5/2008, modificada per la Llei 17/2020, en compliment de la disposició addicional 
primera sobre recursos econòmics. 
 
Que per l'aportació dels fons del Pacte d'Estat contra la violència de gènere finançat 
per la Secretaria d'Estat d'Igualtat del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les 
Corts i Igualtat es disposa de crèdit addicional per a accions i/o recursos en matèria 
de violència masclista. 
 
Són d'aplicació els apartats 2.2 i següents de la Instrucció sobre transferències, 
subvencions i aportacions de capital a entitats públiques i privades de la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya d'11 de novembre de 2016. 
 
També és d'aplicació allò que fa referència a transferències dels articles 87.2 i 88 del 
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre. 
 
2. DEFINICIÓ 
  
L’article 54 de la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, defineix la Xarxa d’Atenció i 
Recuperació Integral per dones i fills/es que pateixen violència masclista com el 
«conjunt coordinat de recursos i serveis públics de caràcter gratuït per l’atenció, 
l’assistència, la protecció, la recuperació, i la reparació de les dones que han patit o 
pateixen violència masclista en l’àmbit territorial de Catalunya».  Un dels serveis 
d’aquesta Xarxa definit a l’article 56 és els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones.  
 
L’eix 5 del Pla de Govern de la XIV legislatura fixa com a objectius de l’acció política 
del Govern l’assoliment de la transformació social i feminista, entre d’altres, i posa les 
polítiques d’igualtat al centre de l’acció política, per tal d’eradicar totes les 
desigualtats, discriminacions i violències. Aquests objectius genèrics es concreten, 
entre d’altres, en vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per 
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assegurar una distribució equitativa dels drets, els beneficis, les obligacions, les 
oportunitats i els recursos 
 
Des de l’Institut Català de les Dones es vol donar suport  a l’Administració local en 
relació als Serveis d’informació i Atenció a les Dones. Els Serveis d’Informació i 
Atenció a les Dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i 
acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els 
àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar. 
 
3. OBJECTIUS  
  
Generals 
 
1. Garantir una xarxa de Serveis d’Informació i Atenció a les Dones que asseguri 

un servei permanent de promoció dels drets de les dones i d'informació, 
assessorament, primera atenció i acompanyament en relació amb l'exercici dels 
seus drets en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d'altres. 

2. Coordinar els SIAD amb els serveis d’atenció especialitzada 
3.  Dinamitzar i impulsar la coordinació i la col·laboració dels SIAD amb tots els 

agents comunitaris, especialment amb els grups i les organitzacions de dones. 
4. Promoure i desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i 

promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, d'actuacions que 
afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats per incidir 
públicament. 

5. Garantir la participació del SIAD en les xarxes sectorials i els circuits comarcals / 
municipals per a l'abordatge de la violència masclista d’acord amb el Protocol 
marc d’abordatge de les violències masclistes. 

6. Donar suport en el disseny i aplicació de polítiques feministes locals.   
7. Promocionar el disseny i implementació de polítiques públiques que promoguin 

l’equitat en els treballs, noves formes d’organització del temps, i la 
democratització de les cures dins dels ens locals, les entitats i empreses. 

8. Garantir la participació dels SIAD en xarxes sectorials territorials de gestió del 
temps.  

9. Millorar la coordinació entre la xarxa de serveis pública i les entitats prestadores 
de serveis per tal d’afavorir una atenció integral a les necessitats de les dones.  

10. Facilitar espais de cura per a les professionals dels SIAD.   
11. Implementar mesures de seguretat per als SIAD.  
12. Avançar en la definició i implementació del sistema d’informació social (e-Social) 

a la xarxa SIAD.  
 
Específics 
 
1. Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu 

exercici 
2. Proporcionar a les dones orientació i assessorament sobre temes que puguin ser 

del seu interès. 
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3. Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i 
amb perspectiva de gènere a les dones que ho sol·licitin. 

4. Acompanyar a la detecció, assessorar, orientar i acompanyar a dones en 
situacions de violència masclista. 

5. Derivar les dones en situació de violència masclista als serveis especialitzats, 
sempre que es requereixi. 

6. Coordinar i participar dels circuits per a l'abordatge de les violències masclistes 
d’acord amb el Protocol marc d’abordatge de les violències masclistes comissions 
de seguiment de protocols, circuits, xarxes d’igualtat i xarxes del temps locals. 

7. Coordinar i participar dels circuits i xarxes de gestió del temps locals. 
8. Acompanyar al desplegament de les polítiques feministes locals.   
9. Acompanyar el desplegament de polítiques públiques que promoguin l’equitat en 

els treballs, noves formes d’organització del temps, i la democratització de les 
cures dins dels ens locals, les entitats i empreses. 

10. Contactar, identificar i dinamitzar les associacions de dones i el teixit associatiu 
existent, promovent-ne les xarxes, visibilitzant el seu rol, donant resposta a les 
seves demandes i promovent la creació d’espais de relació i incidència al 
territori.  

11. Facilitar supervisió als SIAD com a eina de millora per al desenvolupament de les 
seves funcions.   

12. Utilitzar els sistemes d’informació proporcionats per l’ICD/IFE.  
13. Col·laborar amb l'Institut Català de les Dones, si escau, i assessorar en 

l'elaboració d'estudis, propostes formatives, processos d'avaluació i planificació 
de propostes, en tant que agents especialistes en l'àmbit de les polítiques 
d'equitat de gènere i d'abordatge de la violència masclista del territori. 

14. D'acord amb l'article 6.1.d de la Llei 17/2015: crear i adequar els mecanismes 
necessaris per integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les 
actuacions polítiques dels ens locals. 

  
4. CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ   
 
Els serveis d’informació i atenció a les dones han d’incloure: 
 

1. Una persona coordinadora amb coneixement suficient en polítiques dones de 
gènere i/o feministes, detecció en violències masclistes, 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 i planificació i 
coordinació interna i externa del servei del servei. La persona coordinadora 
esdevindrà automàticament la referent i interlocutora en totes les accions de 
coordinació del Servei d'informació i atenció a les dones amb l'Institut Català de 
les Dones, i els ens locals garantiran que aquesta professional disposi de les 
condicions que han de permetre aquesta relació. La coordinadora podrà fer 
acollida d'usuàries, informació, orientació, derivació i coordinació  amb altres 
serveis. 
 

Un Servei d'assessorament jurídic d'orientació i primera atenció presencial a les dones 
que requereixin assessorament legal i realitzar, si escau, les derivacions necessàries a 
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d'altres serveis. Els serveis d'assessorament jurídic l'hauran de dur a terme 
professionals que acreditin la titulació necessària i coneixements específics de 
l'aplicació del dret des de la perspectiva de gènere i les violències masclistes. Aquest 
servei s'haurà d'oferir de manera estable i periòdica llevat que, per necessitats del 
territori, hagi de ser a demanda i sempre amb autorització expressa de l'Institut 
Català de les Dones. 
 
2. Un Servei d’atenció psicològic, estable i periòdic de primera atenció presencial a 

les dones que requereixin de contenció i orientació psicològica, així com les 
derivacions necessàries a d'altres serveis. Aquest servei l'hauran de dur a terme 
professionals que acreditin la titulació necessària i formació i/o experiència 
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. Aquest servei s'oferirà de manera individual i 
grupal. 

3. Els ens locals disposaran d'un espai físic adequat amb tots els mitjans materials 
per prestar el servei d'informació i atenció a les dones i que ha de complir les 
característiques següents: ha de disposar d’un espai de recepció, ha d'oferir-se la 
informació, atenció i assessorament en un espai públic diferenciat d'altres serveis 
i d'accés directe per a les dones usuàries; ha d'estar ubicat en un lloc d'accés fàcil 
i amb bona comunicació a nivell de transport públic; ha de disposar d'un o més 
espais privats; ha de garantir la confidencialitat en l'atenció de les dones 
usuàries; el local ha de complir les mesures d'accessibilitat i de seguretat 
requerides per la llei. 

4. Els equipaments informàtics necessaris per al correcte registre de l’activitat del 
servei. 

  
Compromís de l’Ens local  
  
1. Ajuntaments de més de 20.000 habitants: 

 

a. Finançar el 30% dels costos de les professionals del servei definits en aquesta 
fitxa. 
  

2. Prestar i gestionar els SIAD d’acord amb els requeriments definits en aquest 
conveni.  

3. Contractar les professionals dels SIAD en base al que es contempla en el present 
document fins que s’aprovi la normativa reguladora corresponent.  

4. Presentar a l’ICD un Pla d’organització del SIAD amb un termini de vigència de 
2022 a 2025, inclosos, i d’acord amb les orientacions de l’ICD i els SSTT d’IFE.  

5. Establir un pla de treball, coordinació i derivació amb la resta de serveis de la 
Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència 
masclista de Catalunya i d’altres serveis públics. Considerant també, si s’escau, 
els serveis proveïts per entitats del tercer sector.  
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6. Participar en els grups de treball territorials que impulsi l’ICD i i/o el 
Departament d’Igualtat i Feminismes. Garantir la participació activa de les 
professionals a les xarxes de treball promogudes per  l’ICD.  

7. Facilitar a l’ICD totes les dades necessàries pel correcte control i planificació dels 
SIAD, tant les referides a l’atenció com les referides a l’atorgament d’ajuts i 
prestacions de caire econòmic.  

8. Participar en la definició del model del servei en col·laboració amb l’ICD.  
  
Compromís de l’Institut Català de les Dones 
L’Institut Català de les Dones es compromet a promoure les polítiques locals 
feministes per la via del reforç i la millora de la xarxa SIAD a través, en primer lloc, de 
la introducció del nou model de serveis d’atenció a les dones, i d’una bona 
coordinació amb la resta de serveis, tant del territori en els àmbits formatius, 
laborals, jurídics, etc., com amb els serveis especialitzats en l’àmbit de l’atenció a les 
violències masclistes i, en segon lloc, a través del finançament suficient per garantir: 
 
 Finançar el 70% dels costos del servei definits en aquesta fitxa als ajuntaments de 

més de 20.000 habitants. 
 Finançar el 100% dels costos del servei definits en aquesta fitxa als Consells 

comarcals. 
 Impulsar les accions necessàries per desenvolupar la normativa que reguli la 

composició, funcions, finançament i implantació dels SIAD:  
o Al 2022 s’inicia la modificació de la llei 17/2015 que canviarà les bases de les 

polítiques feministes en el àmbit de país. 
o Abans de finalitzar el 2022 s’haurà d’haver aprovat el model del servei, consensuat 

amb les entitats municipalistes.  
o Al 2023 s’iniciarà la tramitació del Decret de regulació dels SIAD en el marc del nou 

Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de 
Catalunya   

 Revisar els processos interns de l‘ICD, les seves línies de finançament i organització 
del la xarxa.  

 Impulsar grups de treball territorials per al desplegament de les diferents línies del 
Pla Estratègic de polítiques de gènere,  especialment per a les línies vinculades 
amb els SIAD.  

 Definir criteris i instruccions i facilitar el suport tècnic necessari per a la prestació 
del servei.  

 Definir els indicadors per a l’assignació de recursos que tinguin en compte les 
necessitats específiques i la diversitat territorial.  

 Finançar la supervisió a les professionals dels SIAD.  
 Avançar en la implantació d’un sistema d’informació per als SIAD en col·laboració 

amb el Departament de Drets Socials.  
 Proporcionar formació, assessorament, suport i acompanyament a les 

professionals d’equitat en els treballs per facilitar l’exercici de les seves funcions i 
actuacions.  

 Difondre als ens locals les activitats, recursos i informacions que puguin ser del seu 
interès.   
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5. POBLACIÓ A QUI VA ADREÇAT  
 
Els serveis d’informació i atenció a les dones es destinen a totes les dones, 
especialment les que pateixen situacions de violència masclista. 
 
6. FINANÇAMENT 
 
Criteris   
 
Conceptes  
 
 Equip de professionals d’atenció directa: 
o Titulades superiors 
 Professional d’acollida 
 Psicòloga  
 Jurista  
o Auxiliar administrativa 
 Supervisió de les professionals dels SIAD.  
 Desplaçaments, només en el cas de les ABSS supramunicipals: 2% sobre la 

massa salarial de les professionals incloses en la ràtio.   
  
Mòduls  

 Professionals d’atenció directa, d’acord amb els costos següents:  
o Titulada superior*: màxim de 42.903,19€  
o Auxiliar administrativa: màxim de 29.873,29 €  

 
*S’acceptarà en aquest concepte les Treballadores i Educadores Socials diplomades, 
segons el mòdul reconegut per l’Ens Local 
  
Ràtios i desplegament temporal  
 La ràtio de professionals, d’acord amb el nombre d’habitants, serà la següent:  
 

   2022  2023  2024  2025  
Fins a >100.000 
habitants  

3 Titulades superiors 
(jornada complerta)  

3 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta)  

4 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta)  

4 Titulades superiors 
(jornada complerta)  

1 Auxiliar 
administrativa (mitja 
jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja 
jornada)  

1 Auxiliar administrativa 
(mitja jornada)  

De 50.001 a 
100.000 
habitants  

2 Titulades superiors 
(jornada complerta)  

2 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta)  

3 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta)  

3 Titulades superiors 
(jornada complerta)  
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1 Auxiliar 
administrativa (mitja 
jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja 
jornada)  

1 Auxiliar administrativa 
(mitja jornada)  

Menys de 
50.000 
habitants  

1 Titulada superior 
(jornada complerta)  

1 Titulada 
superior 
(jornada 
complerta)  

2 Titulades 
superiors 
(jornada 
complerta)  

2 Titulades superiors 
(jornada complerta)  

1 Auxiliar 
administrativa (mitja 
jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(mitja jornada)  

1 Auxiliar 
administrativa 
(jornada 
complerta)  

1 Auxiliar administrativa 
(jornada complerta)  

  
 Aquests mòduls variaran en els mateixos termes que ho facin les retribucions 

aprovades per al personal de la Generalitat de Catalunya.   
 No es reduirà finançament en cas de pèrdua de població. 
 En el cas de la contractació de les titulades superiors, els ens locals tindran 

flexibilitat per seleccionar els perfils i distribuir el percentatge de jornada 
d’acord amb les necessitats del servei. 

 Supervisió de les professionals. 
  
En base als acords presos, l’ICD a través de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes 
finança:    
 
 Costos de professionals de coordinació, d’atenció directa i auxiliars dels 

SIAD que inclouen:    
 
o Retribucions   
o Quota patronal de seguretat social 

 
 Els costos de supervisió de les professionals: en 10 sessions mensuals de 2,5 h 

en modalitat híbrida virtual-presencial, en horari laboral de les 
professionals.  Aquestes es desenvoluparan de forma grupal amb les 
professionals de diferents SIADs de la mateixa demarcació territorial. Els espais 
d’acompanyament estaran facilitats per una professional experta en supervisió 
d’equips, violències masclistes i amb perspectiva de gènere 

  
En el cas dels ens locals que tinguin establertes unes retribucions inferiors a les del 
mòdul de finançament que consta en els apartats anteriors, l’ens local es compromet 
a igualar les retribucions de les professionals fins arribar a aquest mòdul abans que 
finalitzi el període quadriennal d’aquest CP.    
 
Es vetllarà també per la màxima coordinació intercomarcal o altres procediments que 
afavoreixin el màxim aprofitament dels recursos i previsió de necessitats.  
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Evolució de l’aportació de l’Institut Català de les Dones 
 
Per al període entre 2022 i 2023, el 39,66% de l’aportació de l’Institut Català de les 
Dones es finançarà a càrrec de fons finalistes provinents del Pacte d’Estat en matèria 
de violència de gènere, que transfereix anualment el Ministeri d’Igualtat, mentre que 
el 60,34% restant es finançarà amb recursos generals de l’Institut Català de les 
Dones. P al període comprés entre 2024 i 2025, l’import finançat amb fons finalistes 
del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere serà d’un 23,85% i el 76,15% es 
finançarà amb recursos generals de l’Institut Català de les Dones. 
 
Més enllà dels criteris de distribució esmentats, s’ha tingut en compte l’històric dels 
darrers anys, de manera que els imports finals destinats no suposaran cap pèrdua per 
cap ens local o comarcal. 
 

A1. 
Ajuntaments. 
Distribució per 
càrregues de 
treball 

ANUALITAT  
2022-2023 

ANUALITAT 
2024-2025 

Import PE 
39,66% 

Import RG 
60,34% 

Total Import PE 
23,85% 

Import RG 
76,15% 

Total 

SIAD de 20.000 a 
50.000 habitants 

16.057,49 € 24.430,39 € 40.487,88 € 19.312,72 € 61.663,05 € 80.975,77 € 

SIAD de 50.001 a 
100.000 
habitants 

27.968,28 € 42.551,84 € 70.520,12 € 23.981,74 € 76.570,61 € 100.552,35 € 

SIAD de més de 
100.000 
habitants 

39.879,06 € 60.673,29 € 100.552,35 € 31.144,42 € 99.440,16 € 130.584,58 € 

 
B1. Consells 
comarcals. 
Distribució per 
retribucions 

ANUALITAT  
2022-2023 

ANUALITAT 
2024-2025 

Professionals Desplaçam. Total Professionals Desplaçam. Total 

SIAD de 20.000 a 
50.000 habitants 

57.839,84 € 1.156,80 € 58.996,64 € 115.679,67 € 2.313,59 € 117.993,26 € 

SIAD de 50.001 a 
100.000 habitants 100.743,03 € 2.014,86 € 102.757,89 € 143.646,22 € 2.872,92 € 146.519,14 € 

SIAD de més de 
100.000 habitants 

143.646,22 € 2.872,92 € 146.519,14 € 186.549,41 € 3.730,99 € 190.280,40 € 

 
B2. Consells 
comarcals. 
Distribució per 
càrregues de 
treball 

ANUALITAT  
2022-2023 

ANUALITAT 
2024-2025 

Import PE 
39,66% 

Import RG 
60,34% 

Total Import PE 
23,85% 

Import RG 
76,15% 

Total 

SIAD de 20.000 a 
50.000 habitants 

23.398,07 € 35.598,57 € 58.996,64 € 28.141,39 € 89.851,87 € 117.993,26 € 

SIAD de 50.001 a 
100.000 habitants 

40.753,78 € 62.004,11 € 102.757,89 € 34.944,81 € 111.574,33 € 146.519,14 € 

SIAD de més de 
100.000 habitants 58.109,49 € 88.409,65 € 146.519,14 € 45.381,88 € 144.898,52 € 190.280,40 € 
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T
Temporalitat  
 
Aquesta fitxa de transferència pretén donar una continuïtat temporal al suport cap 
als ens locals en la prestació dels serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD). 
   
Aquests convenis tindran vigència de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2025 
(per a la totalitat del cicle de quatre anys).  
 
Si es considera necessari, per donar resposta a noves necessitats, es poden signar 
addendes o protocols addicionals que específicament recullin les novetats o qüestions 
rellevants de l’any, les línies que siguin objecte d’una modificació, i els imports 
corresponents a l’any objecte de l’addenda. 
  
7. INDICADORS D’AVALUACIÓ  
  
 A nivell nacional:   

o Nombre de dones ateses.   
o Evolució temps d’espera (mitjana estimada de dies entre la sol·licitud 

d’entrevista i la realització).   
o Mitjana d’entrevistes per professional.   
o Mitjana de freqüència de les visites des seguiment i acompanyament.   
o Nombre de professionals finançats, distingint perfils.   
o Nombre i Percentatge de professionals que han fet supervisió.   
o Mitjana d’hores de supervisió per professional.   
o Nombre i Percentatge de dones a les quals s’ha finalitzat la intervenció per 

normalització de la seva situació o problemàtica.   
o Nombre i Percentatge de dones en les quals es constata una millora de la seva 

situació en l’avaluació del seu pla d’intervenció.    
o Nombre de dones que han rebut un AUS.   
o Nombre de persones que han rebut suport psicològic per part del servei de 

suport.   
o Mitjana d’hores d’atenció per dona atesa per part del servei de suport 

psicològic.   
o Nombre de dones que han rebut suport jurídic per part del servei de suport.   
o Mitjana d’hores d’atenció per dona atesa per part del servei de suport jurídic.  
o Nombre d’atencions relacionades amb les violències masclistes.   
o Tipus i àmbits de violències masclistes ateses  
o Pla d’igualtat municipal vigent (sí/no) i número  

 

Aportacions ICD 2022 2023 2024 2025 Total 2022-2025 

Import VM 39,66% 2.787.138,23 € 2.787.138,23 € 2.787.138,23 € 2.787.138,23 € 11.148.552,92 € 

Import IAD 60,34% 4.240.905,46 € 4.240.905,46 € 8.901.333,79 € 8.901.333,78 € 26.284.478,49 € 

Total aportació 
anual 

7.028.043,69 € 7.028.043,69 € 11.688.472,02 € 11.688.472,01 € 37.433.031,41 € 
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 Els indicadors es construiran distingint franges d’edat.   
    
 A nivell de cada Ens Local amb contracte programa ICD/IFE:   

o Nombre de dones ateses.   
o Evolució temps d’espera (mitjana estimada de dies entre la 

sol·licitud d’entrevista i la realització).   
o Nombre de professionals totals i nombre de professionals equivalents a 

jornada sencera, distingint per perfils.   
o Nombre de professionals finançats distingint perfils.   
o Nombre i Percentatge de professionals que han fet supervisió.    
o Mitjana d’hores de supervisió per professional.   
o Nombre i Percentatge de dones a les quals s’ha finalitzat la intervenció per 

normalització de la seva situació o problemàtica.   
o Nombre i Percentatge de dones que es constata una millora de la seva situació 

en l’avaluació del seu pla d’intervenció.     
o Nombre de dones que han rebut suport psicològic per part del servei de 

suport.   
o Mitjana d’hores d’atenció per dona atesa per part del servei de suport 

psicològic.   
o Nombre de dones que han rebut suport jurídic per part del servei de suport.   
o Mitjana d’hores d’atenció per dona atesa per part del servei de suport jurídic.    
o Nombre de dones que han rebut un AUS.  
o En les atencions per violències masclistes especificar tipologia i àmbit de les 

violències ateses.   
o En el treball en xarxa per l’abordatge de les violències masclistes:   

 Any d’actualització del protocol  
 Nombre i tipus d’espais de treball (plenari, comissions tècniques, grups de 

treball) en els que es participa.   
 Mitjana d’hores dedicades a l’impuls o col·laboració en els espais de treball 

en xarxa.  
o Pla d’igualtat municipal vigent (sí/no) i número  

 
... 

 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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V 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i trenta-cinc minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària, que ho certifico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 de gener de 2023, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 
  
 
 

  
     
    LA SECRETÀRIA GENERAL  

    Carmen Alonso Higuera 
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