CONSELL MUNICIPAL SECTORIAL DE LES DONES DE CUBELLES
REGLAMENT ORGÀNIC

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL SECTORIAL DE LES DONES DE
CUBELLES
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. Constitució i naturalesa jurídica.
1. El Consell Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles (CMDC) és un òrgan
permanent de participació ciutadana de caràcter consultiu, creat de conformitat amb
allò que disposen els art. 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
mitjançant el qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de
Catalunya, així com amb l'article 17 del Reglament d’Organització i Funcionament
del Consell de la Vila de Cubelles.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Cubelles de promoure la
participació social i política de les dones de Cubelles en els afers públics, en relació
a tots els àmbits d'activitat pública que afecten la vida de les dones del municipi,
contribuint al compliment del mandat de l’art. 9.2 de la Constitució Espanyola, que
atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s’integren siguin reals i
efectives , de remoure els obstacles que ho impedeixen, i de facilitar la participació
de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.
Article 2n. Finalitat
1. Promoure el reconeixement de les aportacions de les dones en la construcció, el
manteniment i la transformació de la societat
2. Fomentar la seva participació en tots els àmbits.
3. Donar valor i reconèixer els sabers i coneixements específics que han desenvolupat
les dones al llarg de la història de Cubelles
4. Promoure el desenvolupament de polítiques locals que incorporin experiències
femenines.
5. Difondre la participació en tant que instrument per a potenciar l'apoderament de les
dones, l' increment de la seva autonomia i el seu enfortiment social i polític.
Article 3r. Objectius generals
1. El Consell Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles té per objecte esdevenir un
òrgan consultiu i de participació ciutadana de les dones de Cubelles per aquelles
qüestions d’interès de la ciutadania.
2. El Consell Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles es justifica per la
importància que tenen les dones en la vida del municipi, pel seu pes demogràfic, per
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la valuosa aportació en el passat i en el present del poble, per l’especificitat de les
seves necessitats i per la desigualtat per raó de sexe i de gènere que encara existeix
avui dia en la nostra societat.
Article 4t. Objectius específics (funcions)
1. Analitzar i fer seguiment de la política municipal en matèria de dones i d'equitat de
gènere a partir dels plans o programes d'actuació aprovats per l'Ajuntament.
2. Diagnosticar i planificar les necessitats a nivell local en matèria de promoció de la
igualtat per raó de gènere
3. Col·laborar amb l'Ajuntament en l'elaboració de plans, programes, projectes o
estudis, en benefici de Cubelles.
4. Elaborar iniciatives i propostes ciutadanes que puguin elevar-se al Ple.
5. Canalitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives que contribueixin a fer
efectiu el principi d'igualtat i de no discriminació per raó de sexe i de gènere al
municipi.
6. Crear un espai d’informació, estudi i debat en el qual tinguin cabuda els diversos
agents institucionals i socials que treballen pel desenvolupament de les dones i de la
igualtat de gènere.
7. Esdevenir l'òrgan de consulta municipal en la presa de decisions sobre temes que
tinguin incidència i interès per al desenvolupament social, econòmic i polític de les
dones.
8. Presentar suggeriments, queixes, iniciatives i propostes no vinculants a
l'Ajuntament, per tal que siguin discutides pels òrgans municipals competents.
9. Estimular la participació i l’associacionisme de dones, facilitant-ne la informació, la
difusió, el suport i l’assessorament oportú.
10. Fomentar la col·laboració i la solidaritat entre les diferents entitats i organismes de
Cubelles que treballin per la igualtat de gènere.
11. Proposar la realització de debats i campanyes que facin visibles les idees, la manera
de fer, la memòria històrica, els sabers i la veu de les dones.
12. Fomentar la creació de serveis específics per a les dones que donin resposta a les
seves necessitats.
Article 4t. Atribucions.
Correspon Consell Municipal Sectorial de les Dones DE Cubelles (CMDC), en relació a
l’àmbit material d’activitats que constitueix el seu objecte i les seves funcions, les
següents atribucions:
• Emetre informes o dictàmens a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre
matèries de competència municipal.
• Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.
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TÍTOL II
COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5è. Òrgans de governs
El govern i l’administració del CMDC s’exercirà pels òrgans següents:
-

Presidència
Plenari
Comissió Tècnica Permanent

Article 6é. De la Presidència
La Presidència del Consell l’assumeix i desenvolupa la persona de màxima
representació de l'ajuntament: l’alcalde o l'alcaldessa.
Així mateix li correspon resoldre sobre l’admissió de noves entitats representatives de
les dones al Consell i, en el seu cas, la renovació de la totalitat de les membres del
CMDC d’acord al que s’estableix a l’article 9è 3.
La Presidència podrà delegar per substitució en altra regidora amb motiu d’absència.
Article 7é. Funcions de la Presidència
1. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir, si
s’escau, els empats amb vot de qualitat.
2. Fixar l'Ordre del Dia de les sessions.
3. Rubricar, amb el seu vistiplau, les actes i els certificats dels acords que adopti el
Plenari i la CPT.
4. Proposar la creació, els objectius i les finalitats de la Comissió Tècnica Permanent.
5. Vetllar per l’execució dels acords que s'hagin pres.
6. Autoritzar l’assistència al Plenari i a les Comissions de Treball de persones, que
hagin manifestat el seu interès a participar-hi i que tinguin coneixements específics
o la vàlua reconeguda,amb veu i sense vot si el tractament d'un tema concret ho fa
aconsellable.
7. Nomenar, a proposta del Plenari, les 7 membres que constituiran la Comissió
Tècnica Permanent.
8. Actuar d’enllaç entre el CMDC i els òrgans municipals.
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Article 8è. Del Plenari
El Plenari és l’òrgan col·legiat que ostenta la màxima condició d’ òrgan de govern del
CMDC estarà format per:


La Presidència



La regidoria de polítiques d’igualtat.



Una representant de cada una de les entitats de dones reconegudes pel seu treball
per la igualtat de gènere, l’equitat i l’eradicació de la violència masclista
degudament inscrites al registre municipal.



Una representant de cada entitat (culturals, esportives, veïnals, sectorials, etc)
compromeses amb les polítiques d’igualtat, que estiguin degudament inscrites al
registre municipal.



Una representant dels centres públics de primària i de secundaria.



Una representant designada per cadascuna de les entitats i associacions d'àmbit
econòmic i comercial, que estiguin degudament inscrites al registre municipal.



Una regidora en representació de cadascun dels grups polítics amb representació
municipal.

Els acords requeriran del vot de la majoria simple de les membres presents.
Article 9è. Designació de membres del Plenari del Consell
El Plenari es constituirà amb la totalitat de les candidatures
associacions i entitats amb capacitat de promoure iniciatives.

proposades per les

Les membres del Plenari representants de les entitats de Cubelles, seran nomenades per
decret d’alcaldia un cop donat compte al Ple de l’ Ajuntament i es renovaran en la seva
totalitat cada quatre anys comptats a la data de constitució del CMDC.
Per Resolució de la presidència del CMDC, i a proposta de la majoria de les persones
membres del Plenari, el Consell podrà modificar el nombre membres del Plenari, així
com la substitució de les seves membres amb motiu de vacant.
Article 10è. Funcions del Plenari
1. Aprovar el seu règim intern de funcionament i de sessions plenàries.
2. Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament, formulant propostes dirigides a
l’adopció de mesures municipals relatives a la promoció de les dones de Cubelles i
de la igualtat de gènere.
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3. Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en les matèries de
competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació.
4. Proposar a la Presidència, la modificació del nombre d’entitats representades en el
seu si.
5. Proposar a la Presidència la designació de les membres que han de constituir la
Comissió Tècnica Permanent.
6. Crear les comissions de treball que consideri adients per a l'assessorament i la
millor realització de les seves funcions, especialment per a l’anàlisi i l’estudi de
temes específics rellevants.
7. Aprovar les actes del Plenari.
8. Qualsevol altra competència necessària per a la seva consecució de les finalitats,
pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda als altres òrgans del Consell.
Article 11è. La Secretària
La Secretaria del Consell serà la persona que designi la Presidència.
Article 12è. Funcions de la Secretària
1. Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari.
2. Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
3. Custodiar la documentació del CMDC.
4. Redactar i custodiar les actes de les sessions.
5. Certificar els acords amb el vistiplau de la Presidència.
6. Traslladar els acords a les destinatàries.
7. Portar de forma actualitzada el registre de les membres i representants dels diversos
òrgans, així com de les altes i baixes.
Article 13è. Convocatòria i règim de sessions del Plenari
1. La convocatòria de les sessions serà lliurada a tots els membres amb una antelació
mínima de deu dies hàbils.
2. La convocatòria es farà per escrit i inclourà l'ordre del dia de la sessió i
l’esborrany,en el seu cas, de l’acta de la sessió anterior, i es farà arribar a les
membres del CMDC per correu ordinari o electrònic, segons sigui la preferència
escollida per cada una de les components del CMDC.
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3. El plenari del CMDC es reunirà amb caràcter ordinari un cop cada semestre i amb
caràcter extraordinari quan la Presidència, per pròpia iniciativa o a proposta d’un
terç de les membres del plenari, ho sol·licitin. En aquest cas la petició s’haurà
d’acompanyar d’una proposta de l’ordre del dia. Les reunions extraordinàries es
convocaran amb un mínim de 10 dies.
4. El plenari del CMDC es constitueix vàlidament amb l’assistència de la Presidenta,
la Secretària o Secretari, i d’un terç del seu nombre legal de membres, que s’haurà
de mantenir durant tota la sessió.
5. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat que una quarta part de
l'assistència sol·liciti una votació nominal o secreta.
6. Els vots son personals i intransferibles amb l'excepció de la situació de baixa per
maternitat que se’n podrà fer ús del dret mitjançant el procediment que s’acordi en
el si del plenari.
Article 14é. De la Comissió Tècnica Permanent
1. La Comissió Tècnica Permanent és l’òrgan de treball del Consell Municipal
Sectorial de les Dones de Cubelles, en la mesura que s’encarrega de proposar i
d’informar els assumptes que es debatran al Plenari.
2. La Comissió Tècnica Permanent estarà integrada per la presidència, o persona en
qui delegui, i per 7 membres més, designades per la mateixa entre les que integren el
Plenari.
3. Establirà el calendari de reunions.
4. Proposarà al Plenari el seu pla de treball.
5. Proposarà les Comissions de Treball necessàries per al correcte desenvolupament de
la seva funció donant compte dels resultats a la Comissió Tècnica Permanent que les
elevarà, si ho creu oportú, al plenari.
6. Executarà els acords que li encarregui el plenari i en farà el seguiment.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
PRIMERA
Es crearà un fitxer de dades personals de totes les membres del CMDC; la creació i
tractament d’aquest fitxer es regularà segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de
desplegament, aprovat mitjançant Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.
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SEGONA
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució del Consell
Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles, correspon al Ple de l’ Ajuntament de
Cubelles.
TERCERA
El Consell Municipal Sectorial de les Dones de Cubelles es regirà supletòriament, en tot
allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació i allò que
estableix aquest Reglament, per la normativa continguda als articles 22 i següents de la
Llei 30/1992,de 22 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu.
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA. Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona i continuarà la seva vigència fins que el Ple de l’Ajuntament
n’acordi la seva modificació o derogació.

Cubelles, 5 d’abril de 2013
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