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ANNEX V – REGLAMENT D’ÚS PRIVATIU  DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER 

A DONES UBICAT A LA PLANTA BAIXA DE L’HABITATGE SITUAT AL  

CARRER NOSTRA SENYORA DE LA MERCÈ DE CUBELLES  

 

 

Article 1.-  Preàmbul 

 

L’Ajuntament de Cubelles inicia la seva trajectòria en polítiques d’igualtat ja fa més de quinze anys i des 

d’aleshores no ha deixat de treballar en favor de la igualtat efectiva entre homes i dones i per la promoció 

de les polítiques d’igualtat de gènere. Anualment, Cubelles commemora les Diades internacionals del 8 de 

març i el 25 de novembre. 

 

A nivell participatiu, l’Ajuntament compta amb el Consell Sectorial de les dones, que el conformen 5 

associacions municipals. Aquest Consell és l’òrgan participatiu que recull i  canalitza les preferències i les 

demandes de les dones i, per tant, és clau en el desenvolupament de les polítiques locals d’igualtat.
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Cubelles inicia la relació amb l’Oficina de Polítiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de 

Barcelona a l’any 2000 per a treballar la creació i posta en marxa d’un Centre per a les Dones i 

mitjançant suport econòmic, crear un Punt d’atenció a les Dones, oferint assessorament jurídic 

mitjançant l’entitat “Dones juristes”.  L’any 2006, els serveis d’atenció jurídica i psicològica es 

centralitzen en el Consell Comarcal del Garraf, que coordina el protocol de violència de la Comarca. 

Cubelles deixa, doncs, de disposar d’aquests serveis i les dones cubellenques s’han de desplaçar fins als 

serveis ubicats a Vilanova i la Geltrú.  

 

Per tal d’evitar els desplaçaments, apropar els serveis d’atenció i millorar els recursos que s’ofereixen 

a les dones de Cubelles, l’any 2012 es comença a planificar la creació d’un Centre d’Informació i 

Recursos municipal.  

 

El Centre d'Informació i Recursos te com a finalitat, no només oferir un servei d’informació i atenció, 

sinó un espai de trobada per a totes les dones del municipi i un punt de referència per a la participació 

de dones, així com una plataforma d’impuls i continuïtat de les polítiques d’igualtat que s’han vingut 

desenvolupant fins ara i que es volen seguir impulsant amb la participació de totes les dones del 

municipi. 

 

Els Centres d’Informació i Recursos per a les dones són un dels resultats de les polítiques públiques 

d’igualtat desenvolupades pels diferents nivells de l’Administració pública a l’Estat Espanyol a partir dels 

anys vuitanta. A Catalunya, els primers Centres neixen en l’àmbit local per a donar resposta a les 

necessitats de les dones i progressivament esdevenen estratègics en el desenvolupament incipient de les 

polítiques de dones i d’igualtat de gènere. 

 

Les polítiques públiques de dones i d’igualtat de gènere tenen com a finalitat eradicar les desigualtats 

existents, encara avui, entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política i cultural. 

Podem definir les polítiques d’igualtat com el “conjunt d’intencions i decisions, objectius i mesures 

adoptades pels poders públics entorn de la promoció de la situació de la dona i de la igualtat de gènere 

entre dones i homes”
2
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1   Valiente (1998-1999)   
2  Bustelo (2002, p.17) 
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El Consell Sectorial Municipal de les dones de Cubelles va acordar en sessió plenària i a proposta de la 

Comissió Tècnica Permanent de data 26 de setembre de 2014 va acordar anomenar el Centre d’Informació i 

Assessorament per a Dones de Cubelles CIAD VIOLETA. 

 

Article 2. Fonamentació i objecte 

1. El present annex es suma a l'Ordenança Reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i 

espais oberts municipals i descriu les especificitats concretes per a l’ús de les dependències del 

Centre d’Informació i Assessorament per a Dones, VIOLETA, ubicat en la planta baixa de 

l’habitatge situat al carrer Nostra Senyora de la Mercè de Cubelles, independentment del títol en 

virtut del qual l’Ajuntament els posseeix. 

2. Seu del Consell Municipal de les Dones de Cubelles.  

3. Seu del Centre d'Informació i Recursos per a les Dones 

 

 

Article 3.-  Àmbit subjectiu d'aplicació.- 

1. Per fer efectiva la política de promoció de les dones i de la igualtat, i la participació de les dones en 

tots el àmbits de la vida social, econòmica, cultural i política  tenen una especial consideració  en 

aquest  annex: 

a. Les associacions o entitats de dones inscrites al Registre d’Entitats Municipals. 

b. Les entitats que promoguin de manera especial els drets de les dones i l’eradicació de la 

violència masclista 

c. Els departaments municipals que treballin de manera transversal la promoció de les dones i 

l'equitat de gènere. 

d. EL Consell Sectorial de les Dones de Cubelles  

e. El Centre d'Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) 

 

 

CAPÍTOL II 

UTILITZACIÓ DEL CENTRE D’INFORMACIÓ I RECURSOS PER A LES DONES DE 

CUBELLES 

 

Article 4.-  Usos i activitats permeses.- 

1. La ubicació de recursos municipals específics i especialitzats adreçats a la informació, 

sensibilització, atenció i orientació a les dones del municipi de totes les edats. 

2. Activitats de caràcter formatiu, de dinamització, d'empoderament de les dones de caràcter puntual o 

permanent 

3. Per a serveis de suport psicosocial i per la integració sociolaboral adreçats a les dones  

4. Per a desenvolupament de les activitats i accions que es derivin dels serveis del Centre d'Informació 

i Recursos per a les Dones de Cubelles 

 

Article 5.- Horaris 

1. Es preveu establir un horari d’atenció al matí i a la tarda. 

2. L’organització dels horaris i planificació dels usos correspondrà a la Regidora de Polítiques 

d’Igualat. 

 

 

Article 6: Tipus d’actes, sol·licitut i tramitació.-  

1. Els tipus d’actes es diferenciaran per usos permanents o actes puntuals. 

2. La sol·licitud s’haurà de fer aportant la documentació necessària i el model normalitzat. 

3. La tramitació de la corresponent autorització serà emesa per la Regidoria de Polítiques d’Igualtat en 

els mateixos termes que es recullen en l’Ordenança. 

 

Article 7:  Definició dels espais  i material cedibles.- 
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Segons la definició donada a l’article 2 de l’OOMM, l’Ajuntament de Cubelles és titular dels espais o 

dependències, sotmeses a aquesta reglamentació i aquest annex: 

 

1. ESPAIS TANCATS 

1.1. CIRD (planta baixa de l’habitatge C. Ntra Senyora de la Mercè núm. 7) 

1.2. Despatx 

1.3. Sala de formació 

1.4. Sala de tallers 

 

Art. 8: Usos permesos.-  

1. A les dependències previstes anteriorment únicament es permetran els següents usos o activitats: 

1.1 Seu del CMDC. 

1.2 Plenaris, Comissions i reunions del CMDC. 

1.3 Xerrades, tallers i cursos 

1.4 Suport psicosocial i sociolaboral a dones. 

1.5 Exposicions. 

1.6 Cinema, teatre i representacions. 

1.7 Servei de ludoteca per a les usuàries. 

1.8 Altres que es puguin considerar d’interès públic. 

2.  Excepcionalment, quan les circumstàncies de l’activitat així ho aconsellin, es podran autoritzar usos 

diferents als previstos en l’apartat anterior, sempre i quan l’objecte estigui relacionat amb l’ús del centre. 

 

Article 9.- Prioritat de les sol·licituds i procediment d’autorització. 

1. Les sol·licituds es prioritzaran segons estricte ordre d’entrada. 

2. El departament competent d’acord amb els criteris establerts en aquest reglament haurà de 

determinar la disponibilitat i requisits necessaris per autoritzar l’acte o programa d’actes.  

3. Haurà de resoldre la sol·licitud i comunicar-la  a la persona interessada. 

 

DISPOSICIÓ  

El present Reglament formarà part de l’Ordenança reguladora de l’ús privatiu dels locals, dependències i 

espais oberts municipals i la cessió de material de l’Ajuntament de Cubelles com annex a tots els efectes 

oportuns. 

 

DILIGÈNCIA per fer constar que aquest Annex, que consta de 9 articles i 1 disposició, ha estat aprovat 

a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 14 de gener de 2015. 

 

Cubelles, 14 de gener de 2015 

 

 

LA SECRETÀRIA GENERAL; 

Carme López-Feliu i Font 
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ANNEX 1 

SOL·LICITUD D’UTILITZACIÓ DE L’ESPAI MUNICIPAL – CIRD-   

USOS PERMANENTS 

 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms o raó social  

 

DNI/NIF 

En representació de l’ENTITAT NIF/CIF 

Carrer, plaça…  Número/Pis Població CP 

Telèfon 

 

Correu electrònic Fax 

ACTIVITAT 1 

 Nom de l’activitat: 

 Breu descripció:  

 Espai:             Despatx 1              Sala formació           Sala tallers 

 Data:  

 Hora d’inici / final:  

 Material necessari: 

 

MATERIAL  

 

Especificar segons l’espai sol·licitat. 

OBSERVACIONS 

 

 La utilització de qualsevol dependència implica el retorn d’aquesta en el mateix estat de 

neteja i conservació en què es van cedir per a la seva utilització. 

 

 A efectes de coordinació i organització, cal que aquesta sol·licitud es presenti amb un 

termini mínim de 15 dies abans de la realització de l’activitat. 

 

 

Cubelles, a         de                            de  20                                              Signatura 
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