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Acord de coordinació entre la Direcció General de la Policia del Departament
d’Interior i la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia
Juvenil del Departament de Justícia per la cooperació en matèria de prevenció
i lluita contra la violència de gènere, domèstica i d’altres violències greus

Barcelona, 8 de setembre de 2015

REUNITS

D’una banda, el Sr. Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia del Departament
d’Interior, actuant per autorització de signatura, segons Resolució del 19 de maig de 2015,
del secretari general, òrgan competent per la signatura d’aquest acord de coordinació de
conformitat amb la delegació efectuada per l’article 1.d de la Resolució INT/81/2011, de
delegació de competències del conseller d’Interior en el secretari general del Departament
d’Interior, DOGC núm. 5802 de 24 de gener de 2011).

De l’altra, el Sr. Joaquim Clavaguera i Vilà, director general d’Execució Penal a la Comunitat
i Justícia Juvenil per delegació, en virtut de la Resolució JUS/1564/2015, de 8 de juliol, de
delegació de competències del conseller del Departament de Justícia en diferents òrgans del
Departament (DOGC núm. 6911, de 13.07.2015).
Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat legal per a l’atorgament del
present conveni de col·laboració

MANIFESTEN

I.

Que la violència de gènere i la violència domèstica són una greu vulneració dels

drets humans i un impediment per poder assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.
Els poders públics han de contribuir a l’eradicació de la violència gènere i domèstica,
reconèixer-la i avançar en garanties respecte al dret bàsic a viure sense cap manifestació
d’aquesta violència.
II.

Que les víctimes d’aquesta violència i d’altres violències com les víctimes de delictes

violents i contra la llibertat i indemnitat sexual tenen dret a la protecció integral, real i efectiva

i amb l’objectiu de garantir la seva seguretat i seguiment en el procés de recuperació
personal, així com evitar duplicitats i situacions de victimització secundària per part
d’ambdós departaments.
III.

Que tant el Departament de Justícia com el Departament d’Interior manifesten el seu

interès en donar continuïtat a les actuacions entre la Policia de la Generalitat – Mossos
d’Esquadra (PG-ME) i la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia
Juvenil en matèria de polítiques de prevenció i de lluita contra la violència de gènere, la
violència domèstica i d’altres violències greus.
IV.

Que l’objecte d’aquest acord de coordinació és establir, revisar i actualitzar les

condicions de col·laboració entre els dos Departaments per tal de millorar l’atenció, el
seguiment i la protecció de víctimes en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica, dels
delictes contra llibertat i indemnitat sexual; així com també en l’àmbit dels delictes violents
amb resultat de lesions greus o danys greus contra la salut física o mental.
En conseqüència, les dues parts subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

ACORDS

Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els nivells de col·laboració i coordinació territorial entre
ambdues Direccions Generals, en el marc del seguiment i la protecció de víctimes en l’àmbit
de la violència de gènere i domèstica, víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat
sexual, així com també de delictes violents amb resultat de lesions greus o danys greus
contra la salut física o mental.

Segon. Nivells de coordinació territorial
Es defineixen tres nivells de coordinació territorial entre els serveis de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia i la PG-ME
del Departament d’Interior:
1r.

Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima (ARAV) del Departament de Justícia i Àrea

Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana (ATPROX), de la qual depèn el Grup Central
d’Atenció a la Víctima, de la PG-ME.
2n. Coordinadors territorials de les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) del
Departament de Justícia i Grups Regionals d’Atenció a la Víctima (GRAV) de la PG-ME.
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3r. Referents territorials de les OAVD del Departament de Justícia i Grups d’Atenció a la
Víctima de les diferents Àrees Bàsiques Policials (ABP) i Comissaries de Districte (CD) de
la PG-ME.
Tercer. Contingut de la Coordinació entre l’Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima
(ARAV) de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i
l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana (ATPROX) de la PG-ME
1. Actuacions compartides
a. Intercanvi d’informació sobre les víctimes mortes en l’àmbit de la violència domèstica
i/o de gènere amb la finalitat d’identificar si existeixen actuacions prèvies per part de
l’OAVD o d’algun Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de la PG-ME.
L’enviament d’informació es farà des de les respectives bústies de correu
corporatives de l’ARAV i del Grup Central d’Atenció a la Víctima (GCAV) de
l’ATPROX.
b. Intercanvi d’informació sobre les víctimes de delictes violents amb resultat de lesions
greus o danys greus contra la salut física o mental (tipus temptativa d’homicidi), en
l’àmbit de la violència domèstica i/o de gènere, quan sigui necessària per al
seguiment i protecció de les víctimes.
L’enviament d’informació es farà des de les respectives bústies de correu
corporatives de l’ARAV i del GCAV.
c. Coordinació relativa a les proteccions policials de víctimes en casos d’excarceració
d’interns amb alt risc de reincidència o quan es detecti una situació d’alt risc amb
penats que estiguin complint una mesura penal alternativa.
d.

Col·laboració i coordinació en totes aquelles accions transversals que potenciïn un
increment qualitatiu en l’atenció i protecció a les víctimes.

2. Actuacions específiques que corresponen a l’ARAV de la Direcció General
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil:
a. Comunicació al GCAV dels incompliments relacionats amb les prohibicions de
comunicació que es produeixen en els centres penitenciaris i dels quals en té
coneixement l’ARAV.
b. Informació al GCAV de les situacions de risc no urgents i dels indicadors de risc més
significatius que es donin en interns de centres penitenciaris i penats que compleixen
mesures penals alternatives i que s’hagin comunicat a l’ARAV.
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3. Actuacions específiques que corresponen a l’Àrea Tècnica de Proximitat i de
Seguretat Ciutadana de la PG-ME:
a. Coordinació d’aquelles proteccions de víctimes que tenen un risc policial
potencialment elevat i que impliquen l’actuació de més d’una regió policial.

Quart. Contingut de la coordinació entre els coordinadors territorials de les Oficines
d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) del Departament de Justícia i els Grups
Regionals d’Atenció a la Víctima (GRAV) de la PG-ME

1. Actuacions compartides:
a. Manteniment i actualització de les dades d’ambdós serveis. Els coordinadors
territorials i els GRAV realitzaran difusió de les respectives dades de contacte del seu
territori.
b. Coordinació de les actuacions que es realitzen a víctimes que presenten un nivell de
risc potencialment elevat.
c. Comunicació immediata per a la coordinació en els acompanyaments policials de
víctimes a seu judicial. Els acompanyaments es faran conjuntament amb la persona
tècnica de referència de l’OAVD.

2. Actuacions específiques que corresponen als coordinadors territorials de les
OAVD:
a. Petició d’acompanyament policial d’una víctima a seu judicial. La petició la realitzarà
al seu GRAV de referència, mitjançant correu electrònic on s’exposaran els motius
que justifiquen l’acompanyament.

3. Actuacions especifiques que corresponen als GRAV de la PG-ME:
a. El GRAV valorarà la resposta a la petició d’acompanyament policial en funció de les
circumstàncies de risc de la víctima i, sempre, en motiu de la seva seguretat. En cas
de realitzar-se, es coordinarà amb el coordinador territorial de l’OAVD per gestionar
l’acompanyament.
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Cinquè. Contingut de la coordinació entre els professionals referents de les Oficines
d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) i els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) de la
PG-ME

1. Actuacions comunes:
a. Informació i coordinació mútua en el seguiment i les mesures de protecció policial
acordades per víctimes que tenen un nivell de risc policial potencialment elevat.
b. Informació relacionada amb la no localització d’una víctima. L’OAVD i el GAV es
coordinaran en les gestions de localització d’una víctima. L’OAVD també es coordinarà
amb el tribunal o l’òrgan judicial que ha decretat les mesures i informarà als centres
penitenciaris, quan correspongui, de la localització o no de la víctima, i de qualsevol
incidència que se’n pugui derivar de la comunicació i posterior sortida de la persona
agressora.

2. Actuacions específiques que corresponen als referents de les OAVD:
a. Informació a les víctimes sobre els programes específics que ofereixen a les
víctimes.
b. Informació als GAV de la PG-ME sobre la renúncia de la víctima a rebre informació
sobre la situació penitenciària de la persona agressora.
c. Informació en relació a aquelles incidències o incompliments de mesures de les que
tingui coneixement l’OAVD.

3. Actuacions específiques que corresponen als GAV de la PG-ME:
a. Informació a les víctimes de mesures d’autoprotecció per a la seva seguretat en
funció del seu nivell de risc.
b. Informació sobre la negativa de la víctima a rebre seguiment del seu cas o protecció
policial per part de la PG-ME.

Sisè. Comissió mixta de seguiment
Per tal de vetllar pel compliment del conveni es crea una comissió mixta de seguiment dels
continguts d’aquest conveni formada per dos representants de la DG d’Execució Penal a la
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Comunitat i Justícia Juvenil del Departament de Justícia i de dos representants de la
Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, i que s’haurà de reunir de manera
ordinària almenys dos cops l’any i, de manera extraordinària, sempre que els seus membres
ho considerin necessari i així ho determinin de comú acord

Setè. Difusió i formació
Les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD) i la PG-ME es comprometen a
difondre el contingut d’aquest document als professionals de les seves respectives
organitzacions, que implementaran les accions que aquí es descriuen, així com el
compromís de dur a terme la formació adequada als i les professionals que duran a terme
aquest conveni.

Vuitè. Causes de resolució
El conveni es pot resoldre per les causes següents:
a. Mutu acord de les parts manifestat per escrit.
b. Denúncia d’una de les parts per escrit amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c. Incomplir algun dels pactes del conveni/acord.
d. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de dur a terme les activitats que en
constitueixen l’objecte.
e. Les causes generals que estableix la legislació vigent.
f.

En tots els casos s’hauran de finalitzar les tasques i els compromisos previstos en
aquest conveni.

Novè. Règim jurídic i resolució de conflictes
D’acord amb l’article 109 de la Llei 26/2010, de 5 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, aquest conveni/acord es regeix per les seves
clàusules, per la llei esmentada i per la legislació sectorial corresponent. A més, pel que fa
als dubtes i les llacunes que es puguin plantejar, es regirà pels principis de la legislació
sobre contractes del sector públic.
Les diferències que puguin sorgir en interpretar i aplicar aquest conveni se sotmetran a la
resolució de la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè
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Desè. Tractament i confidencialitat de les dades de caràcter personal
En compliment dels deures i les obligacions que els són exigibles, els professionals que
intervinguin en la gestió i execució de les actuacions contingudes en el present conveni, així
com d’aquelles altres que se’n puguin derivar, han de guardar l’estricta confidencialitat i dur
a terme el tractament adequat de les dades personals a les què tinguin accés, de
conformitat amb les previsions contingudes a la normativa reguladora de la protecció de
dades de caràcter personal, així com la normativa de desenvolupament , i aquelles
disposicions vigents que resultin d’aplicació.

Onzè. Vigència
El present conveni tindrà una vigència d’un any des de la seva signatura, es podrà prorrogar
per anualitats de manera automàtica, a no ser que alguna de les parts ho manifesti de
manera motivada per escrit dos mesos abans de la finalització de l’any en curs.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest document en el lloc i en la data indicats a
l’encapçalament.

Pel Departament d’Interior

Pel Departament de Justícia

Per autorització del Secretari General
del Departament d’Interior al director general
de la Policia

Per delegació: Resolució JUS/1564/2015
de 8 de juliol
(DOGC núm. 6911 de 13 de juliol de 2015)

Resolució de 19 de maig de 2015

Albert Batlle i Bastardas
Director General de la Policia

Joaquim Clavaguera i Vilà
Director General d’Execució Penal a la
Comunitat i Justícia Juvenil
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