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Edicte d’aprovació del Protocol Intern per a la prevenció, detecció i actuació davant 
situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere i 
expressió de gènere de l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

El Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Cabrera de Mar, en sessió ordinària de data 22 de 
setembre de 2022, en compliment de la normativa vigent, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes,  i fruit del compromís de l’actual equip de 
govern, va aprovar el Protocol Intern contra l’assetjament sexual de l’Ajuntament de Cabrera de 
Mar..

En compliment del tràmit d’informació pública, el text del protocol, es pot consultar al tauler 
d’anuncis de la pàgina web d’aquest Ajuntament https://www.cabrerademar.cat durant el termini 
de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les 
dependències municipals per tal que es formulin les al.legacions que s’estimin pertinents. En 
cas que no n’hi hagi cap, s’entendrà aprovat definitivament dit Acord.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del preceptuat en els articles 178 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i 63 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

L’ Alcalde
Jordi Mir i Boix

Cabrera de Mar a 23 de gener de 2023

Per corroborar la validesa d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació d24b0077e1c04f7daf9327a1356e5578001

Url de validació https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=099
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