Acord de la Junta de Portaveus per a la integració de la Policia Municipal de
Sabadell en el Sistema de Seguiment Integral en els casos de violència de gènere
(Sistema VioGén).
Andalusia, Catalunya, Canàries i Comunitat Valenciana són les comunitats autònomes on
es concentren més de la meitat de les víctimes per violència de gènere.
La Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, va posar en funcionament el
26 de juliol del 2007, en compliment del que s'estableix en la Llei orgànica 1/2004, de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, el Sistema de Seguiment
Integral en els casos de Violència de Gènere (Sistema VioGén) implantat en totes les
Comunitats Autònomes excepte el País Basc.
Formar part del Sistema VioGén comporta múltiples avantatges ja que amb l'objectiu de
combatre la violència masclista es permet la col·laboració de les diferents institucions
públiques competents en matèria de violència de gènere, a més de:
-

Aglutinar a les diferents institucions públiques que tenen competències en matèria de
violència de gènere.
Integrar tota la informació d'interès que s'estimi necessària.
Fer predicció del risc.
Atès el nivell de risc, realitzar seguiment i protecció a les víctimes en tot el territori
nacional.
Efectuar una labor preventiva, emetent avisos, alertes i alarmes, a través del
"Subsistema de Notificacions Automatitzades", quan es detecti alguna incidència o
esdeveniment que pugui posar en perill la integritat de la víctima.

Una de les principals eines del Sistema VioGén consisteix en una aplicació web a la qual
accedeixen usuaris de les Forces i Cossos de Seguretat (Policia Nacional i Guàrdia Civil
obligatòriament, i les Policies Autonòmiques i Locals que voluntàriament s'adhereixin),
Institucions Penitenciàries, Jutjats, Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses,
Oficines d'Assistència a les Víctimes, Fiscalies, Delegacions i Subdelegacions del Govern
i, finalment, Serveis Socials i Organismes d'Igualtat de les diferents Comunitats
Autònomes.
Aquesta eina estableix una espessa xarxa que permet el seguiment i protecció de manera
ràpida, integral i efectiva de les dones maltractades, i dels seus fills i filles, en qualsevol
part del territori nacional.
El passat 26 d'Octubre el Govern de la Generalitat va anunciar la signatura del conveni
amb el Ministeri de l'Interior, pas imprescindible perquè les policies locals a Catalunya es
puguin adherir.
Per tot l’anterior, la Junta de Portaveus adopta el següent:
ACORD

Únic.- Sol·licitar que la nostra policia municipal s'incorpori al Sistema de seguiment
integral en els casos de violència de gènere (Sistema VioGén).

