AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 27/2019
ADHESIÓ AL PROJECTE D’ACTUACIONS DE LA COMARCA PER A LA
EXECUCIÓ DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En base als següent antecedents:
El mes de desembre de 2017, els grups parlamentaris estatals, les comunitats autònomes
i les entitats locals representades per la FEMP, van ratificar el Pacte d’Estat contra la
violència de Gènere. Aquest Pacte s’estructura en 11 eixos de treball, i així la Llei
6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat, recull una partida per fer front
a aquest Fons.
El Real Decret-llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per el desenvolupament
del pacte d’Estat esmentat preveu, entre altres, la regulació de la distribució d’aquest
Fons.
El mes de gener de 2019 els ajuntaments han rebut les transferències del Fons i que
corresponen a 689 € fixos per municipi i una part de 0,18 €/habitant, que transfereix la
Secretaria de Estado de Igualdad, adscrita al Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes e Igualdad, amb la finalitat de desenvolupament de noves o ampliades
competències reservades a les entitats locals en el Pacte d’Estado contra la violència de
gènere.
Aquests fons es poden destinar projectes o programes com campanyes de
sensibilització i prevenció, consells locals d’igualtat, reforç de serveis d’atenció a les
víctimes de violència, formació de professionals de l’àmbit local, i altres mentre no
siguin inclosos al capítol 6, i que també podrien incloure despeses de personal.
L’import total atorgat per aquest fons als ajuntaments de la comarca és de 16.744,28 €.
Per a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet correspon la quantitat de 857,48,-€.
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de data 14 de febrer de 2019, va aprovar la
proposta presentada des del servei d’Igualtat amb les accions principals que es duran a
terme següents:

-

Pla de formació a la comunitat educativa d’infantil i primària
Nova campanya de prevenció de la violència de gènere en espais d’oci
La justificació es realitzarà per part de cada Ajuntament.
El Consell es compromet a dividir les factures per tal que s’ajustin a l’import rebut per
cadascun dels ajuntaments.
HE RESOLT:
Primer. Adherir-se al projecte d’actuació conjunta a la comarca per a l’execució del
Pacte d’Estat contra la Violència de gènere, implementat des del Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, amb l’import de 857,48,-€.
Segon. Trametre aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 1 de març del 2019.
L’Alcaldessa
JOSEFA LLADOS
TORRENT - DNI
52305850D (AUT)
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