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MODEL D’ACORD DE PLE D’ADHESIÓ AL PROTOCOL DAVANT LES 

VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE LA COMARCA 

DEL BAGES  

 

El ple del Consell Comarcal en data 25.01.2021 va aprovar el Protocol davant 

les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages. 

La seva finalitat es contribuir a generar espais d’oci nocturn segurs i lliures de 

violències masclistes i LGBTIfòbiques, donant una resposta institucional des 

d’una lògica comunitària tenint en compte la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, 

per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 

intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  

Que els compromisos que s’assumeixen amb  l’adhesió són: 

1.- Aprovar per  Ple municipal l’adhesió al Protocol davant les violències 

sexuals en espais públics d'oci del Bages. 

2.- Definir una persona referent del protocol en el municipi. 

3.- Incorporar la perspectiva de gènere als diferents àmbits i espais que 

interaccionen en el disseny, l’organització i la implementació de festes 

populars, així com la seguretat i el disseny urbà. 

4.- Organitzar la Taula de coordinació i  seguiment previ i post Festa per vetllar 

i garantir una festa segura i saludable fent les adaptacions necessàries de les 

recomanacions del protocol segons les característiques de cada municipi.  

5.- Tenir en compte els criteris establerts en el protocol a l’hora d’organitzar 

activitats, i també en les contractacions d’artistes, grups de seguretat... 

6.- Tenir en compte els criteris establerts en el protocol de compromís per part 

de  l’ajuntament d’incloure en els plecs de condicions o contractacions dels 

esdeveniments d’oci nocturn amb un públic de més de 500 persones 

organitzats per empreses o qualsevol tipus d’organització amb finalitat lucrativa, 

l’obligatorietat de disposar d’un servei del dispositiu de nit   i complir les 

recomanacions d’aquest protocol. 

7.- Modificar la reglamentació específica, Ordenances municipals per adaptar-la 

als acords del protocol. 

8.- Garantir que les associacions i entitats del municipi que ofereixen el servei 

del dispositiu  estiguin compromeses amb el protocol. 



Logo ajuntament  

 

9.- Implementar les formacions mínimes establertes en aquest protocol. 

10.- Generar accions de comunicació que impliquin la difusió d'aquest protocol 

cap a la ciutadania, ja sigui mitjançant el material facilitat per part del Consell 

Comarcal com per material elaborat pel propi consistori.  

11.- Promoure la participació d'entitats i col·lectius diversos, en especial 

d’aquells que tinguin a veure amb la temàtica abordada per aquest protocol 

(feministes, LGBTIQ+...) en l’organització de les Festes populars. 

12.- Promoure la implicació de tota la ciutadania en termes de 

corresponsabilitat social per a l'eradicació de les violències masclistes, sexuals 

i la LGBTIfòbia en especial èmfasi amb aquelles que es duen a terme en els 

espais públics d’oci nocturn. 

13.- Tenir en compte la perspectiva interseccional i la diversitat present en la 

ciutadania en el moment de desenvolupar accions relatives a l'execució i 

avaluació d'aquest protocol. 

14.- Aportar una partida econòmica del pressupost anual per a comptar amb els 

recursos necessaris per a la implementació del protocol i dels seus circuits. 

Que d’acord amb allò que es disposa en la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a eradicar la violència masclista, en la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
 
Al ple de la corporació es proposa : 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió al PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES 

SEXUALS EN ESPAIS PÚBLICS D’OCI DE LA COMARCA DEL BAGES 

aprovat pel ple del Consell Comarcal del Bages en sessió de data 25.01.2021, 

que figura com annex. 

SEGON.- Assumir els compromisos que figuren en la part expositiva de la 

proposta d’acord. 

TERCER.- Designar a en/na .......................................................... tècnic/tècnica 

de l’àrea de ..................................... per al seguiment i gestió de les tasques 

relacionades amb el Protocol esmentat. 

 

I, signa el present a.....  

 


