(AA/SECRE/AVR)

REGIDORIA DE PROGRAMES SOCIALS
L'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 23 d'octubre de 2018, va adoptar
entre altres, l'acord que, copiat literalment, diu així:
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“ATÈS que el Consell Comarcal del Vallès Occidental duu a terme programes i accions
des d’una perspectiva de gènere relacionades amb la informació, acollida i el seguiment
de dones i en contra de la violència masclista, així com accions que potencien la igualtat
entre dones i homes.
ATÈS que en data 19 de juliol de 2018, el Consell Comarcal del Vallès Occidental va
aprovar, entre d’altres acords en el seu Ple de sessió ordinària, el Protocol Comarcal per
un espai públic i contextos d’oci lliures de violències masclistes l’Abordatge de la
Violència Masclista al Vallès Occidental. Aquest protocol forma part d’una acció que està
recollida en el Programa d’Actuació Comarcal de l’any 2016 fins el 2020.
ATÈS queen data 23 de febrer de 2016, l’Ajuntament va aprovar, entre d’altres, en
sessió ordinària del Ple el Protocol municipal per fer front a la violència masclista amb
l’objectiu principal de regular, preveure i gestionar la violència de gènere produïda cap
les dones. El mateix, continua vigent.
ATÈS que l’Ajuntament de Castellar del Vallès, per part de la cap de la Regidoria de
Programes Socials, ha format part de la ‘Comissió Tècnica Comarcal per a l’Abordatge de
la violència masclista’, elaborant i participant al Protocol Comarcal per un espai públic i
contextos d’oci lliures de violències masclistes.
ATÈS que el Consell Comarcal del Vallès Occidental demana als Ajuntaments de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials, la seva aprovació per l’òrgan de govern corresponent, i la seva
adhesió al Protocol Comarcal per espai públic i contextos d’oci lliures de violències
masclistes, per tal que els agents de la comarca puguin disposar d’aquest material com
una eina de suport a la seva tasca en favor de la lluita contra la violència. En aquest
sentit, el mateix Consell Comarcal del Vallès Occidental requereix a aquesta Corporació,
a l’aprovació d’aquest, mitjançant instància genèrica núm.12602 de data 28 de setembre
de 2018.
ATÈS que l’adhesió d’aquest protocol comarcal té per objectiu estar en contacte directe
amb la resta dels municipis del Vallès Occidental amb la finalitat d’intercanviar i
maximitzar els recursos existents per a les dones a la comarca, on suposaria una
ampliació al Protocol municipal que va ser aprovat per aquest Ajuntament en data 23 de
febrer de 2016.
ATÈS que l’objectiu general d’aquest Protocol Comarcal per un espai públic i contextos
d’oci lliures de violències masclistes es dotar a la comarca d’un instrument compartit i
consensuat que permeti actuar davant d’assetjaments i violències sexuals a l’espai públic
i contextos d’oci, a més de facilitar la intervenció coordinada i el treball en xarxa des de
la proximitat i coneixement. En la mateixa línia, es busca establir diferents mecanismes
de coordinació i cooperació; consensuar circuits d’atenció en espais públics; fomentar
una comprensió i una aproximació comunes; contribuir a la formació de professionals
implicats en l’abordatge d’aquesta temàtica; implicar activament a tercers persones i
institucions; difondre aquest protocol; entre d’altres.
VIST l’informe tècnic de la cap d’unitat d’Igualtat, signat en data 10 d’octubre de 2018.
VIST l’informe jurídic del tècnic jurídic i d’administració general, signat en data 10
d’octubre de 2018.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Vallès al Protocol Comarcal
per un espai públic i contextos d’oci lliures de violències masclistes, el qual fou aprovat
en sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental el 19 de juliol de
2018.
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SEGON.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Programes Socials i als tècnics
d’igualtat del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
TERCER.- Publicar aquest acord d’adhesió al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
i a la web municipal, donar-li difusió a l’empara d’allò que disposa l’article 8.1 f) de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.”
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Signat digitalment en la data i lloc que hi consta en la signatura
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