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sEXUArs I or oÉNrnr

Torrogono q7 de setembre de2021

REUNITS

D'uno port, lq Sro. Cinto Pqstó iSoles, Consellerq competent en Feminismes i LGTBIQ+ de l'Aiuntoment de
Torrogono, qmb NIF P 4315000 B i domicili o Torrogono, plogo de lo Font, 1, expressoment focultodo pel

Decret núm.2021/8137, de I de ¡uliol, de delegoció de l'Alcoldio.

I de l'oltro, lo Sro. Estelo Mortín Urbono, en lo sevo condició de degono de l'll.lustre Col.legi de l'Advococio
deTorrogono, omb CIF 43ó300 1-A, omb domicili olcorrerd'Enric d'Ossó, núm. l, deTorrogono.

EXPOSEN

El diq 10 d'octubre de2014, el Porloment de Cotolunyo vo oprovcrr lo Llei 11/2014, per gorontir els

drets de les persones lesbiones, gois, bisexuols, tronsgéneres i intersexuols i per errodicor l'homofóbio, lo

bifóbio i lo tronsfóbio.

L'orticle 27 de lo normo legol esmentodo disposo que les odministrocions públiques de Cotqlunyo hon

de gorontir o les persones LGBTI que poteixen o es troben en risc de potir quolsevol fipus de violéncio o
discriminoció el dret o rebre de mqnero immedioto uno protecció integrol, reol i efectivo.

Per lo sevo bondo, l'orticle 29 estobleix que les odministrocions públiques de Coiolunyo hon d'estoblir
els meconismes necessoris per gorontir que les persones LGBTI tinguin dret o rebre toto lo informoció i

l'ossisféncio iurídico especiolitzodo relocionodo qmb lo discriminoció i els diversos tipus de violéncies
exercides contro oquestes persones.

IJAiuntoment de Torrogono vo posor en morxo el 20l Z elservei d'Atenció lntegrol o les Diversitots Sexuols

i de Géneres, des d'on es focilito qtenció i suport o les persones i/o fomílies ofectodes per bullying
homofóbic, blfóbic i tronsfóbic, incloenthi totes oquelles ogressions i ossetioments que es produeixen o
persones que tronsgredeixen les normes del génere.

HI'lustre Col.legi de l'Advococio de Torrogono ocredito, com o odministrqció corporotivq, uno dilotqdo
experiéncio quont o lo prestoció de serveis d'orientqció i ossisténcio legol en diferents drees i bronques

iurídiques o fovor de lo ciutodonio, i especiolment o fovor de col.lectius vulnerobles.
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En oquest sentit, lo voluntqt d'ombdues institucions és lo de focilitor unq ossisténcio iurídico especiolitzodo
i de quolitot per o les persones LGBTI enfront de conductes discriminolóries i de violéncies sofertes.

En virtut d'oixó, l'll.lustre Col.legi d'Advococio de Torrogono (d'oro endovqnt ICAT) i l'Aiuntomenf de

Torrogono ocorden otorgor oquesf conveni de col.loboroció sobre lo bose dels següents

PACTES

Primen Definició i oblecte delconveni

lJobjecte d'oquest conveni és regulor lo col.loboroció entre l'Aiunfoment de Torrogono i l'll.lusfre Col'legi
de l'Advocqcio de Torrogono per donor suport ol proiecte municipol del Servei d'Atenció lntegrol o les

Diversifots Sexuols i de Géneres (SAl), oixí com estoblir les condicions i els procediments en qué es

concretorü oquesto col.loboroció.

Aquesto col.loboroció té com o obiectiu l'ossisténcio legol o les persones LGBTI definides en els termes

especificots en lo Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per gorontir els drets de lesbiones, gois, bisexuols,
tronsgéneres i intersexuols i per errodicor l'homofóbio, lo bifóbiq i lo trqnsfóbio, que siguin derivodes o
I'ICAT pel Servei d'Atenció lntegrol o les Diversitqts Sexuols i de Géneres de l'Aiuntoment de Torrogono.

Segon. Funcionoment del Servei

lJAiuntoment de Torrogono, o trovés del Servei d'Atenció lntegrol q les Diversitots Sexuols i de Géneres, i

en col.loboroció omb l'lCAl oferird, entre d'oltres, ols seus usuoris i usudries un servei d'orientoció iurídico
d'otenció personolitzodo, per tol d'ossessoror-los en reloció omb possibles conductes discriminqtóries i de

violéncies sofertes.

Aquesto col'loboroció proporcionord un primer consell orientodor i informord sobre lo possibilitot d'ocudir
ols tribunols o de recórrer o les vies olternotives de resolució de conflictes, peró no es redoctorü cop
document ni es tromitqrü cop ossumpte.

El servei s'iniciorio o trqvés de lo derivoció mitiongont un informe d'un model normolitzot. El Servei d'Atenció
lntegrol o les Diversitots Sexuqls i de Géneres focilitord o lo persono peticionório lo informoció relotivq ql

funcionqment del servei, vqlororü lo sol.licitud i, si escou, li demonqrü lo documentoció necessürio per o
uno possible derivoció o l'lCAT.

L'll.lustre Col.legi de l'Advococio de Torrogono, un cop disposi de l'expedient complet derivof per port del

Servei d'Atenció lntegrol o les Diversitots Sexuols i de Géneres, designorü un dels lletrots o lletrodes odscrits

voluntdrioment per prestor el servei esmentot. Aquesi lletrot o lletrodq otendrd lo persono peticionürio,
dins de l'horori prévioment estoblert, o les dependéncies que el Servei d'Atenció lntegrol o les Diversitots

Sexuols i de Géneres posi o disposició sevo.
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S'entén que lo prestoció del servei per port del lletrot o de lq lletrodo de I'ICAT finolitzorü en oquest

moment, un cop s'hogi completot l'ossessoroment.

Tercer. Compromisos de les ports

L'Aiuntoment de Torrogono, o trovés del Servei d'Atenció lntegrol o les Diversitots Sexuols i de Géneres,
qmb visto o focilitor l'ossisténcio iurídico especiolitzodo o les persones LGTBI, durü q terme les funcions
següents:

r Efectuor-ne uno primero otenció i voloroció i, en el seu cos, derivor-les o l'lCAT.

. Completor els expedients omb lo informoció necessório per ol servei.

. Fqcilitor o I'ICAT lo reloció de persones i/o fomílies que hon sol'licitot el servei esmentot i que

s'odregoron o ells per rebre l'ossessoroment professionol del lletrof o de lo lleirqdo.

o Disposor d'un espoi per fer l'ossessoroment.

Per lq sevq port, I'ICAT es compromet o donor suport ol proiecte de Servei d'Atenció lntegrol o les

Diversitots Sexuols i de Géneres mitjongont els següents compromisos:

Donor difusió o lo signoturo del conveni.

Posor els lletrqts i lletrodes o disposició del SAI i montenir-ne un torn voluntori, per focilitor un

primer ossessoroment legol grotuil.

Vetllor perqué els professionols dedicots o oquesto qssisténcio iurídico especiolitzodo
responguin en tot moment ol perfil necessori per desenvolupor-lo de monero sotisfoctório,
reolitzont, si escou, un seguiment puntuol de lo tosco duto pels lletrots i lletrodes, respectont

sempre el secret professionol.

Les entitots firmonts outoritzen o utilitzor el nom de les respectives institucions en occions de comunicoció,
promoció i difusió del conveni subscrit, oixí com o publicor-lo en les corresponents seus electróniques o
pogines web, per ol coneixement generol de tots els grups d'interés.

Quort. FINANQAMENT

Els compromisos onteriors, ossumits per ombdues ports, no donqron lloc o cop compensoció económico,
per lo quol cosq codoscuno de les ports ossumirü les despeses própies derivodes de lo col.loboroció.

Així moteix, tompoc seron susceptibles d'exigéncio de cop toxo, torifo o qltre tipus de controprestoció o

les persones beneficiüries del referit servei.

a
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Cinqué. Durodo del conveni

El present conveni entro en vigor en el moment de lo sevo signoturo i té uno durodo d'un ony, prorrogoble
per un ony més per ocord exprés de les ports, sens periudici que quolsevol d'elles en denuncii lo vigéncio
o que es pugui donor per finolitzot en el moment que s'incompleixin els compromisos ols quols s'obliguen.

Sisé. Resolució del conveni

Són couses de resolució onticipodo del conveni les següents:

o [incompliment per quolsevol de les ports dels compromisos ossumits en el conveni.

. L'ocord mutu de les ports, que s'ho d'instrumentor per escrit.

o Lo impossibilitot sobrevingudo, legol o moteriol, de donor compliment ols poctes.

. Lo denúncio d'olguno de les ports omb un preovís de dos mesos.

. Lo vulneroció del deure de confidenciolitot sobre les dodes esmentodes o de quolsevol qltro

obligoció derivodo de lo legisloció de protecció de dodes personols.

Seté. Protecció de dodes personols i confidenciqlitot de lo informoció

Per portor o terme les obligocions descrifes en oquest conveni de col.loboroció, les dodes que es troctoron
de persones ofectodes per bullying homofóbic, bifóbic i tronsfóbic són les referents o lo sevo identificoció, o

les corocterístiques personols, o les circumstóncies sociols, o lo solut i o informqcions especiolment sensibles

{orientoció sexuol) i de nqturoleso penol. Lo informoció que les ports es lliurin per ol desenvolupoment
d'oquest conveni tombé té cordcter confidenciol, o menys que s'ocordi expressoment el controri.

Les ports es comprometen o fer oquest troctoment d'ocord omb el que disposen lo Llei orgdnico 3/2018,
de 5 de desembre, de protecció de dodes personols i gorontio dels drets digitols, i el Regloment (UE)

núm. 2016/679 del Porlqmeni Europeu i del Consell, de 27 d'obril de 201ó, relotiu o lo protecció
de les persones físiques pel que fo ol troctoment de dodes personols i o Io lliure circuloció d'oquestes
dodes.

L'Aiuntoment de Torrogono i l'ICAT ossumeixen lo condició de responsobles del trocioment. Per tol de
gorontir lo confidenciolitot de lo informoció i les dqdes personols, qmbdues ports es compromefen o

estoblir, complir i respector les següents obligocions:

Portqr o terme el troctoment de lo informoció i les dodes personols únicoment i exclusivoment per o
les finolitots relocionodes directoment omb el servei, restqnt expressoment prohibit utilitzorJes per o
f¡nolitots diferents.

a

Gorontir lo confidenciolitot, lo reservo i l'estricte secret professionql respecte o lo informoció, les

dodes personols i lo documentoció o qué puguin occedir per o lo prestoció dels serveis en virtut
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del present conveni. Les ports hqurqn de tenir regulot el deure de secret i, si s'escou, l'ocord de

confidenciolitot qmb els seus frebollodors i hebollodores, odvocodes i odvocots col.legiots de I'ICAT

i personol col.lqborqdor. Les obligocions de confidenciolitot tindron uno durodo indefinido i es

montindron vigents en cos que finolitzi lo prestoció de serveis, per resolució o per quolsevol oltrq

couso legolment odmeso o esfqblerto en oquest conveni.

Aplicor les mesures de segurefot en funció del nivell de risc ossociot o lo informoció, per gorontir

lo confidenciolitot, integritot i dispon¡b¡l¡tot de les dodes. Entre oltres, les dqdes houron d'estor

ubicqdes en servidors dins de l'Espoi Económic Europeu.

Asseguror lq custódio i confidenciolitot de lo documentoció i gorontir-ne lo destrucció controlodo, en

els terminis estoblerts per lo legisloció vigeni.

No fer cop tronsferéncio internocionql de les dodes i de lo informqció foro de l'Espoi Económic

Europeu.

Codo port ossumeix lo responsob¡litot dovont de l'oltrq pels possibles donys i periudicis que es

puguin derivor com o conseqüéncio de l'incomplimenf de les obligocions definides ol present

document, incloent-hi les possibles sqncions per port dels orgonismes regulodors del troctoment de

dodes personols.

Ambdues ports decloren hover estoi informodes que es troctoron les dqdes personols del personol ¡ dels

col.loborodors i col'loborodores de l'oltro port omb lo finqlitot de lo gestió del servei. Aquestes dodes

seron conservqdes després de lo finolitzoció del conveni per gorontir el complimenf de lo legisloció i les

competéncies de codo entitot. Per q més informoció del troctoment i per occedir, rectificor, suprimir o
exercir lo resto de drets, col dirigir-se o:

o ÍAiuntoment de Torrogono, mitiongont un escrit indicont-hi quin dret es vol exercir (occés,

rectificoció, supressió, limitoció, oposició o portobilitot de les dodes) i odiuntont-hi uno cópio

del DNl. [escrit es pot trqmetre presenciolment o per correu ordinori o l'Oficino Municipol
d'Atenció Ciutodono situodo o lo plogo de lo Font, 43003 Torrogono, o mitiongont el trdmit

específic de lo seu electrónico, "Exercici del drets d'occés, rectificoció, supressió i oposició de

les dqdes personols".

HCAT: per correu electrónic o lo següent odrego: dpd@icotorrogono.com.

Vuité. Comissió de seguiment

Es constitueix uno comissió de seguiment d'oquest conveni, lo quol estd formodo per uno personcr

representont de I'ICAT i uno persono representont de l'Aiuntqment de Torrogono. Aquesto comissió de

seguiment s'ho de reunir, com o mínim, un cop l'ony per tol d'ovqluor el compliment del present conveni
i de recollir lo informoció dels diferents tipus d'ossessoroment reolitzoi.

o
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Nové. Jurisdicció

Aquest conveni té noturoleso odministrqtivo. Els dubtes que es puguin plonteior sobre lo sevo interpretoció
s'hon de resoldre de mufu ocord entre les ports. No obstont oixó, en cos de persisténcio del desocord,
correspon o lo iurisdicció contencioso odministrotivo de lo ciutot de Torrogono resoldre sobre les qüestions
litigioses que puguin sorgir de lo sevo interpretoció i compliment.

I com o provo de conformitot omb el contingut del present conveni, les ports que hi intervenen el signen
per duplicot en lo doto indicodo.

Sro. Cinto Posló isoles
Consellero de Feminismes i LGTBIQ+

de l'Ajuntoment de Torrogono

Sro. Estrelo Mortín Urbono

Degono de l'll.lustre Col.legi de

l'Advocqcio de Torrogono
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