
“REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES 
DONES

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS.

Article 1. Caràcter d’òrgan sectorial de participació

1. El Consell Municipal de les Dones de Sant Adrià de Besòs és l’òrgan 
consultiu i  de participació que, d’acord amb l’article 29 i  següents del 
Reglament  municipal  de  participació  ciutadana,  integra  i  recull  la 
pluralitat de grups i opinions de la ciutat en l’àmbit de la dona i la igualtat  
de gènere. 

2. Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida, sobre la base 
d’una confiança mútua entre l’ajuntament, les entitats i les ciutadanes i 
ciutadans i es regula per aquest Reglament i les disposicions normatives 
que en resultin d’aplicació.

Article 2. Objectius

El Consell Municipal de les Dones té com a objectiu:
a)  Promocionar i  enfortir  el teixit  associatiu així  com la participació dels 

diferents col·lectius de dones en les iniciatives que es donen al municipi,  
especialment el Consell Municipal de les Dones.

b) Conèixer les diferents realitats i  necessitats socials i  territorials de les 
dones al municipi, per identificar les circumstàncies sobre les quals cal 
actuar per a una efectiva igualtat de gènere.

c) Promoure  i  vetllar  per  l’aplicació  del  Pla  Municipal  per  a  la  Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes, fent el seu seguiment i  generant 
noves propostes.

d) Sol·licitar  informes  i  elaborar  recomanacions  sobre  temes  relacionats 
amb la igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de gènere i/o 
sexe en les polítiques de les diferents àrees municipals.

e) Integrar la visió de les dones en les polítiques públiques municipals.



f) Promoure la informació, debat públic i  denúncia de les condicions de 
vida de les dones que signifiquen discriminació per raó de gènere. 

g) Conèixer i  fer el seguiment de processos participatius que es portin a 
terme a la ciutat d’especial interès per l’àmbit de referència del Consell. 

h) Qualsevol  altra  funció  proposada  pel  Ple  municipal  que  es  consideri 
d’interès pel Consell Municipal de la Dona.

Article 3. Funcions 

1. Per assolir les seves finalitats, dins l’àmbit de les actuacions municipals 
relacionades amb les dones i  les polítiques d’igualtat  i  lluita contra la 
discriminació per raons de gènere i/o sexe, el Consell té les següents 
funcions:

a) Formulació de propostes i suggeriments
b) Canalització de les inquietuds ciutadanes.
c) Elaboració d’Informes preceptius.

2. Aquestes  funcions  es  podran  realitzar  per  iniciativa  del  Consell  o  a 
petició de l’ajuntament.

3. Els informes, propostes i suggeriments tenen caràcter de recomanació 
per als òrgans del govern municipal, d’acord amb allò establert a l’article 
22 del Reglament Municipal de Participació.

TÍTOL SEGON: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Capítol Primer. Òrgans i funcionament

Article 4. Òrgans del Consell

Són òrgans del Consell Municipal de les Dones:

a) la Presidència i la Vice-presidència, 
b) el Consell Plenari 
c) la Comissió Permanent de Treball
d) els Grups de Treball Específics 

Article 5. Funcionament



1. Se cercarà el consens per adoptar els acords o resolucions dels òrgans 
col·legiats del Consell i quan no sigui possible, es prendran per majoria 
absoluta  dels  i  les  membres  presents,  fent-ne  constar  els  vots 
particulars. 

2. Els òrgans col·legiats del consell es consideraran vàlidament constituïts 
quan  hagin  estat  convocats  d’acord  amb  aquest  Reglament  i  siguin 
presents, en primera convocatòria, la majoria de les seves membres i en 
segona convocatòria, sigui quin sigui el número de membres presents.

Article 6. Durada del mandat

1. Tots els òrgans del Consell exerciran les seves funcions coincidint amb 
el mandat de la corporació municipal, sens prejudici que puguin tornar-
ne  a  formar  part  en  els  següents  mandats  si  tornen  a  ser  escollits 
mitjançant els mecanismes establerts en aquest Reglament. 

2. En qualsevol moment, les dones membres del Consell poden sol·licitar 
donar-se de baixa mitjançant escrit  on faran constar la seva renúncia 
expressa.

3. Es  considerarà  que  existeix  una  renúncia  tàcita  quan  alguna  dona 
membre no assisteixi al 50% de les reunions que es convoquin durant 
l’any.  En aquest cas es comunicarà a la persona interessada la seva 
baixa dins el Consell i aquesta podrà interposar recurs davant el Plenari 
si ho considera pertinent.

Article 7. Secretaria Tècnica

1. L’Ajuntament de Sant Adrià posa a disposició del Consell una secretaria 
tècnica, que donarà suport, impuls i dinamització als seus òrgans, i que 
comptarà amb els recursos humans i mitjans materials necessaris. 

2. El  Consell  ha  de  disposar  dels  instruments  que  facilitin  la  seva 
funcionalitat, operativitat i continuïtat.

Capítol Segon. La Presidència i Vice-presidència

Article 8. La Presidència

1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/ssa o regidora en qui delegui. 

2. Són funcions de la Presidència:



a) Convocar  i  presidir  les sessions del  Consell  Plenari  i  de la Comissió 
Permanent de Treball,

b) Elaborar l’ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix,
c) Representar el Consell,
d) Dirimir els empats amb el vot de qualitat,
e) Donar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords,
f) Traslladar als òrgans municipals els informes preceptius aprovats en el 

Consell Plenari. 

Article 9. La Vice-presidència

1. La Vice-presidència la nomenarà l’alcalde/ssa a proposta de la majoria 
absoluta del Consell Plenari. 

2. La persona proposada haurà de ser membre del Consell i no pot recaure 
en cap regidora o representant d’un grup polític municipal. 

3. Substitueix la Presidència en supòsits d’absència i durà a terme funcions 
de col·laboració i assistència a la Presidència. En cap cas podrà realitzar 
aquelles  funcions  que  la  legislació  vigent  reserva  als  càrrecs  polítics 
electes.

Capítol Tercer. El Consell Plenari

Article 10. Funcions 

1. El  Consell  Plenari  és  l’òrgan  de  màxima  representació  del  Consell 
Municipal de les Dones amb les finalitats i funcions indicades als articles 
2 i 3.

2. Té també com a funcions:

a) Vetllar per l’assoliment dels objectius del Consell.
b) Crear els grups de treball específics necessaris.
c) Debatre i aprovar les disposicions i/o propostes de la Comissió 

Permanent de Treball.

Article 11. Composició

Integren el Consell Plenari, a més de la Presidència i Vice-presidència:

a) Una regidora o representant de cada grup polític municipal. 
b) Una representant de cada entitat que compti amb els requisits exposats 

a l’article 12.



c) Fins  a  vint  dones  a  títol  individual,  majors  de  16  anys,  escollides 
aleatòriament del padró d’habitants, tendint a la representació d’edat i 
territori. 

d) Fins  a  cinc  dones  d’especial  rellevància  i  representació  de  l’àmbit 
sectorial proposades per l’alcalde/essa o per un terç de les membres del 
Consell i aprovades pel mateix Consell. 

e) Una dona, tècnica de l’Àrea municipal corresponent a l’àmbit del Consell.
f) El/la  secretari/  de  l’Ajuntament  o  dona  en  qui  delegui  qui  exercirà 

funcions de secretaria dels òrgans col·legiats del Consell
g) Podran  assistir  professionals  i  experts/es,  responsables  polítics  i 

tècnics/ques de les àrees municipals quan les temàtiques a tractar així 
ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç de  les membres 
del plenari.

h) També podran participar representants d’altres administracions. 

Assistiran amb veu però sense vot els membres esmentats als punts e, f, g i h. 

Article 12. Associacions membres del consells 

1. Per tal de garantir la funcionalitat i  l’equilibri representatiu del Consell 
Plenari,  les  entitats  inscrites  al  Registre  Municipal  d’Entitats  de  Sant 
Adrià que sol·licitin integrar-s’hi hauran de reunir els següents requisits: 

a) Que les finalitats i activitats de l’entitat siguin principalment de l’àmbit de 
la dona o la igualtat de gènere o bé, que acreditin com a mínim en el 
darrer any, activitats continuades i d’interès ciutadà en aquest àmbit.

b) Que  tinguin  una  organització  democràtica,  i  un  equip  humà  format 
majoritàriament per persones voluntàries.

 
2. Les entitats  interessades hauran de sol·licitar  la  seva  incorporació  al 

Consell mitjançant escrit dirigit a la Presidència al qual caldrà adjuntar la 
certificació  de  l’acord  de  l’Assemblea  general  en  el  que  es  decidí. 
Igualment  hauran  d’indicar  el  nom  de  la  persona  que  de  manera 
ordinària representarà l’entitat i el d’una suplent que la substitueixi  en 
cas d’impossibilitat.

3. Es  considerarà  vàlidament  convocada  l’entitat  quan  l’escrit  de 
convocatòria es remeti al seu domicili  social o, si  així  ho indica en la 
seva sol·licitud d’admissió, al  domicili  de la persona designada com a 
representant. La convocatòria de les reunions només es farà a nom de la 
persona  titular  que  s’encarregarà  de  comunicar  la  seva  absència  i 
l’assistència de la persona suplent.

4. La incorporació de representants de noves entitats al Consell s’acordarà 
pel  Consell  Plenari  en  la  sessió  de  renovació  que  coincidirà  amb la 
darrera sessió anual, llevat dels anys en els que finalitzi el mandat de la 



Corporació que es farà coincidint  amb la renovació de la  totalitat  del 
Consell Municipal de les Dones. 

Article 13. Convocatòria

1. El Consell Plenari és convocat per la presidència al menys un cop cada 
tres mesos i sempre que ho sol·liciti  un 10% dels seus membres o la 
Comissió Permanent de Treball.

2. La convocatòria, que haurà d’incloure l’ordre del dia de la reunió, es farà 
per  escrit  al  domicili  indicat  per  cada  membre  del  Consell  amb  una 
antelació  mínima  de  quinze  dies  en  sessió  ordinària  i  una  antelació 
mínima de tres dies en sessió extraordinària. 

Article 14. Caràcter públic de les sessions 

Totes les sessions del Consell Plenari són públiques, tot i que les possibilitats 
d’intervenir  només  pertoquen  als  membres  nomenats  del  Consell  i  a  les 
persones indicades pels apartats 1.g i 1.h de l’article 11. 

Capítol Quart. La Comissió Permanent de Treball

Article 15. Caràcter 

És  l’òrgan  col·legiat,  elegit  pel  Consell  Plenari  que  vetlla  pel  funcionament 
ordinari  de  les  activitats  promogudes  pel  Consell  Municipal  de  les  Dones, 
promovent  les  accions  necessàries  per  a  la  consecució  de  les  finalitats 
acordades.

Article 16. Funcions

a) Preparar les reunions del Consell Plenari
b) Coordinar els Grups de Treball Específics creats pel Consell Plenari
c) Elaborar les propostes i informes que hagi d’aprovar el Consell Plenari
d) Sol·licitar la convocatòria del Consell Plenari
e) Qualsevol  altre  dirigida  a  la  consecució  dels  objectius  proposats  pel 

Consell Plenari

Article 17. Composició

Està format per la Presidència i vice-presidència, i per totes les dones membres 
i ratificades pel Consell Plenari  que hi vulguin participar i  es comprometin a 
assistir a les convocatòries corresponents. 

Article 18. Funcionament



1. Es  convocat  per  la  Presidència,  al  menys  un  cop  al  mes  i  quan  ho 
sol·licitin 2/3 dels seus membres, mitjançant escrit que haurà d’incloure 
l’ordre del dia i haurà de ser tramés, amb una antelació mínima de cinc 
dies.

2. Tanmateix,  pot  acordar  l’establiment  d’un  calendari  de  reunions  no 
superior a sis mesos si així ho decideix per majoria absoluta dels seus 
membres.  En  aquest  cas  no  caldrà  convocatòria  específica  de  cada 
reunió, considerant-se la totalitat de membres convocats/es a partir de 
l’acord.  Les  persones  que  no  hagin  assistit  a  la  reunió  on  s’acordà 
aquest calendari, hauran de ser notificades d’aquest acord mitjançant la 
tramesa de l’acta de la reunió al seu domicili.

Capítol Cinquè. Els Grups de Treball Específics

Article 19. Caràcter i funcions

Són Grups de Treball que realitzen tasques especifiques acordades pel Consell 
Plenari i faciliten el compliment de les finalitats perseguides. La proposta de la 
seva constitució la pot fer el propi Consell Plenari, la Comissió permanent o un 
mínim de 10 persones membres del Consell Municipal de les Dones.

Article 20. Composició

Poden formar part persones que no estiguin incorporades al Consell Municipal 
tot i que les tasques de coordinació i presentació de les seves activitats sempre 
anirà a càrrec d’una persona membre. L’acord de creació del Grup de Treball  
indicarà quina persona del Consell farà les funcions de coordinació i portaveu.
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