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 Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en 
sessió del dia 2 de maig de 2019,   va adoptar  el següent acord “per unanimitat”:   

 

Antecedents 

El municipi de Rubí comptava amb un Protocol d’abordatge de la violència de gènere, elaborat 
l’any 2006. Des d’ençà, noves legislacions, normatives i recursos s’han posat en marxa. En 
conseqüència, aquest antic protocol ha quedat desfasat.

L’any 2008, s’aprova la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 

L’any 2015 amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va realitzar una diagnosi que recollia 
les necessitats detectades pels recursos d’atenció directa. 

El Ple de Consell Comarcal del Vallès Occidental celebrat el 17 de novembre del 2016 va 
aprovar, mitjançant l’acord 45/2016, el Protocol Comarcal per l’Abordatge de la violència 
masclista al Vallès Occidental. Aquest té com a finalitat posar a disposició del conjunt de 
professionals una eina de referència per abordar el fenomen de la violència masclista de la 
manera més àgil i eficaç possible, sota una lògica comarcal compartida.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí, en sessió celebrada el 19 de juliol del 2018, va aprovar l’adhesió 
al Protocol Comarcal per l’abordatge de la violència masclista al Vallès Occidental. 

Fets

Des del setembre del 2017, a través del Servei d’Igualtat, es va reprendre el treball de revisió del 
Protocol per l’abordatge de la violència masclista a Rubí.  La greu problemàtica de la violència 
masclista és tractada de forma simultània per diferents equips professionals. Les característiques 
d’aquest fenomen, la seva complexitat, l’arrelament en el fer social i cultural i també el repte que 
suposa per als/a les professionals que intervenen, converteix en important i fonamental la revisió 
del protocol existent i la reactivació del circuit d’atenció amb la finalitat d’optimitzar i seguir 
millorant l’atenció a les dones i de llurs fills/es.

En l’elaboració del present Protocol, s’ha tingut en compte el que defineixen tant la Llei 5/2008 
com el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista. 
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Del setembre al desembre del 2017, es van mantenir reunions amb cadascun dels serveis per tal 
d’informar de l’inici del procés de revisió i d’actualització, cercar el compromís de participació en 
el mateix i que poguessin designar un/a representant per participar a la Comissió Tècnica. 
Aquesta es va constituir amb representants dels següents serveis: el Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones, Cossos policials (Mossos d’Esquadra i Policia Local), Serveis Socials, Serveis 
Sanitaris (Primària, ASSIR i Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa i Primària, ASSIR, 
Consulta Adolescència i Programa Salut i Escola de la Mútua de Terrassa), Equip d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència del Vallès Occidental, Servei de Joventut municipal, Serveis educatius 
municipals i del Departament d’Educació, Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, 
Servei Tècnic de Punt de Trobada i Servei de teleassistència ATENPRO (Creu Roja), Col·legi 
d’Advocats de Terrassa i el Servei de Primera Acollida de Persones Nouvingudes municipal.

El resultat d’aquest treball transversal amb els diferents serveis de la comunitat es concreta en 
aquest Protocol que s’estructura en les següents parts:

1. Objectius i procés d’elaboració del Protocol: es repassa la diagnosis elaborada el 2015, es 
defineixen les novetats legals de la Llei 5/2008 respecte a la llei anterior. 

2. Marc conceptual: marc legal i principis ètics.
3. Treball en xarxa i l’abordatge coordinat: llei, protocol marc, circuit territorial.
4. Nivells d’intervenció: sensibilització, prevenció, detecció, atenció i recuperació.
5. Circuït per l’abordatge de la violència masclista a Rubí.
6. Agents intervinents.
7. Circuïts d’actuació específics per àmbits.

Vist el Protocol per l’abordatge de la  violència masclista a Rubí.
Vista la proposta de la regidora delegada de l’Àrea de Serveis a les Persones de data 24 d’abril 
de 2019 i l’informe tècnic de data 24 d’abril de 2019  que consta a l’expedient.
D’acord amb les competències que reconeixen al Ple els articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 52.2 del Text Refós de la llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.

Per tot això, 

S’ACORDA:

1. Aprovar el Protocol per l’abordatge de la  violència masclista a Rubí.

2. Donar trasllat d’aquest acord i del contingut del Pla als Serveis i les Àrees de l’Ajuntament que 
tenen incidència en la seva execució i al personal de la corporació, a través de la seva 
publicació a la Intranet Municipal. 
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3. Publicar el Protocol per a l’abordatge de la violència masclista a la Seu electrònica i al Web 
municipal.
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