DECRET 174 / 2016

“Vist que la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, estableix el desenvolupament dels Serveis d’informació i atenció a les dones., amb
determinats objectius i característiques concretes.egüents aspectes:
Atès que el Servei d’Informació i Atenció a Dones (SIAD) del Baix Llobregat es va posar
en funcionament al darrer trimestre de l’any 2011 com a experiència pilot fins a l’abril de 2012,
amb la finalitat d’atendre a les dones dels municipis de menys de 20.000 habitants, i ha vingut
funcionant fins el moment present, adreçat a dones dels 15 municipis de la comarca de menys
de 20.000 habitants: Abrera, Begues, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, El Papiol, La
Palma de Cervelló, Martorell, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Sant Climent de Llobregat,
Torrelles de Llobregat, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló i Vallirana.
Vist que l’objectiu del servei és d’oferir d’informació i assessorament jurídic i psicològic a
les dones en qualsevol de les seves facetes de la seva vida: laboral, professional, violència
domèstica, separacions, entre d’altres.
Atès que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, mitjançant el
Contracte programa, ha finançat el servei amb 46.000 € anuals en les darreres anualitats i que
està previst que, per l’any 2016, s’estableixi un contracte-programa específic amb l’Institut Català
de les Dones per al seu finançament i pel període 2016-2019.
Vist l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat de Gènere i Polítiques Socials, amb
diligència de proposta de la Gerència, de data 1 de setembre, proposant sol·licitar l’establiment
del contracte programa dins del termini de convocatòria, que acaba el proper dia 15 de setembre.
Atès que no hi ha prevista sessió de la Junta de Govern amb anterioritat a aquesta data.
Vist el document de proposta de Contracte-Programa 2016-2019 amb l’Institut Català de
les Dones.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les facultats que legalment tinc conferides
RESOLC
PRIMER.Aprovar l’Acord per al Contracte-programa 2016-2019 - Servei d’Informació i
Atenció a les dones- Baix Llobregat, amb l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya, d’acord amb la minuta de C-P que s’aprova com a part integrant d’aquest acord, així
com la sol·licitud de finançament dins el contracte-programa pel Servei d’Informació i Atenció a
Dones de la comarca del Baix Llobregat (SIAD- Baix Llobregat) per a l’exercici 2016, per import
de 46.000,00 €.
SEGON.- Comunicar el present Decret a l’Institut Català de les Dones en temps i forma,
adjuntant la documentació necessària per a la formalització de la sol.licitud.
TERCER.- Donar compte del present Decret a la propera sessió de la Junta de Govern que se
celebri.”

Ho mana i ho signa l’Il.lm. Sr. Josep Perpinyà i Palau, President del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat a 8 de setembre de 2016.

