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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

Article 1 

 

1. El Consell de les Dones de Sant Martí és un òrgan consultiu i de participació 

sectorial, creat de conformitat amb el que preveu l’article 12 de les Normes 

reguladores de la participació ciutadana, els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, i en acompliment d’allò previst a la Llei 22/98, de 30 de 

desembre, de la Carta Municipal de Barcelona. 

 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat del Districte de Sant Martí de contribuir en el 

seu àmbit territorial, a: 

- L’acompliment del mandat de l’art. 14 de la Constitució 

Espanyola que prohibeix la discriminació per raó de sexe o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social, i de l’art. 9.3 segons el qual 

correspon als poders públics promoure les condicions per a la igualtat de la 

persona i dels grups així com eliminar els obstacles que impedeixen la 

plenitud de drets. 

 

- Les recomanacions de la Comunitat Europea que des de l’any 

1975 ha desplegat una important activitat legislativa en el camp dels 

programes per a la igualtat d’oportunitats. 

 

- La política endegada pel Govern autònom de Catalunya que 

recolza aquesta via, amb la creació de la Comissió Interdepartamental de 

Promoció de la Dona (Decret 25/1987, de 29 de gener) i de l’Institut Català 

de la Dona (Llei 11/1989, de 19 de juliol). 

 

- L’adequació a la realitat del districte de les línies incloses en 

el Pla Municipal per a les Dones de l’Ajuntament de Barcelona (Acord de la 

Comissió de Govern de 9 de maig de 1991). 

 

- Tenir en compte en cadascun dels mandats els apartats del Pla 

d’Actuació Municipal que fa referència a les dones. 

 

 

Article 2 

 

1. El Consell de les Dones del Districte de Sant Martí (en endavant Consell de les 

Dones) funcionarà com a òrgan consultiu i de participació de l’esmentat districte, 

per a aquelles qüestions d’interès per a les dones i, en concret, per a aquelles 

competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de vida 

d’aquest sector de la població i que són pròpies del Districte 
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2. La creació del Consell de les Dones es justifica per la importància d’aquest sector en 

la vida del districte, pel seu pes demogràfic, per l’especificitat de les seves 

necessitats, per les discriminacions per raó de sexe que encara existeixen a la nostra 

societat i per la voluntat explícita de les associacions i entitats de dones del districte. 

 

 

Article 3 

 

Són competències del Consell de les Dones: 

 

a) Estudiar i emetre informes sobre els temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats 

i/o la no discriminació per raó de sexe 

b) Potenciar la coordinació entre altres serveis i comissions del districte per tal d’evitar 

la discriminació per raó de sexe en totes les actuacions i programes 

c) Conèixer la situació de les dones del districte i les seves diferents problemàtiques 

d) Actuar d’acord amb les línies d’actuació recollides en el Pla Municipal per a les 

Dones de l’Ajuntament de Barcelona i, mitjançant el Consell del Districte, proposar 

la concreció de l’esmentat Pla en programes i actuacions específiques 

e) Promoure la informació, el debat i la difusió de la qualitat de vida de les dones 

f) Presentar al Consell del Districte els acords aprovats al Consell de les Dones 

 

 

 

Article 4 

 

L’àmbit d’actuació del Consell de les Dones abasta aquelles matèries que tinguin una 

relació directa o indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de la població en 

general, i de les dones en particular. 

 

 

 

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

 

 

Article 5 

 

El Consell de les Dones pot funcionar en Plenari o en Comissió Permanent 

 

 

Article 6 

 

El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell de les Dones i l’integren: 

 

a) El regidor president del Districte, que actuarà com a president 

b) La consellera per a la Igualtat que actuarà com a vicepresidenta 
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c) Una/un representant de cada grup municipal presents en el Consell Municipal del 

Districte 

d) Una representant de cada associació de dones del districte, legalment constituïda 

e) Una representant de cada associació de veïns del districte 

f) Una representant de cada escola de persones adultes del districte 

g) Una representant de cada casal de gent gran del districte 

h) Quatre dones que, a títol personal, hi vulguin participar 

i) Una tècnica adscrita a la Divisió de Serveis Personals del districte, que actuarà com 

a secretària, amb veu però sense vot 

 

 

Article 7 

 

Són competències del Plenari: 

 

a)  Les enumerades a l’article 3 d’aquestes Normes 

b)  Proposar l’admissió de noves entitats al Consell de les Dones 

c)  Designar els grups de treball per a l’anàlisi i l’estudi de temes concrets, a proposta 

de la Comissió Permanent. 

 

 

Article 8 

 

1. El Plenari celebrarà, com a mínim, dues sessions ordinàries a l’any. Podrà celebrar 

sessions extraordinàries a proposta de la Presidència o a sol·licitud d’un terç del 

nombre legal de membres del Plenari. 

 

2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de 

set dies i anirà acompanyada de l’ordre del dia i, si s’escau, de la documentació 

pertinent. Per a les sessions extraordinàries és suficient una antelació mínima de 24 

hores. 

 

 

Capítol II. De la Comissió Permanent 

 

 

Article 9 

 

La Comissió Permanent és l’òrgan de treball del Consell de les Dones i està integrada 

per: 

 

a) El regidor president del Districte, que actuarà com a president 

b) La consellera per a la Igualtat, que actuarà com a vicepresidenta 

c) Una representant de cada associació de dones del districte, legalment constituïda 

d) Una representant de cada associació de veïns del districte 
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e) Una representant de cada escola de persones adultes del districte 

f) Una representant de cada casal de gent gran del districte 

g) Quatre dones que, a títol personal, hi vulguin participar 

h) Una tècnica adscrita a la Divisió de Serveis Personals del districte, que actuarà com 

a secretària, amb veu però sense vot 

 

Article 10 

 

Són competències de la Comissió Permanent: 

 

a) Discutir, informar i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari 

b) Canalitzar les peticions de noves entitats al Consell de les Dones, per tal que siguin 

proposades pel Plenari a la Presidència 

c) Articular els mecanismes que possibilitin l’assoliment de les tasques que té 

encomanades el Consell de les Dones. Amb aquesta finalitat, la Comissió pot 

proposar al Consell de les Dones la creació de grups de treball, en què seran presents 

les responsables de les entitats que són membres de la Comissió 

 

 

Article 11 

 

1. La Comissió Permanent celebrarà sessions ordinàries cada dos mesos i les sessions 

extraordinàries que estimi oportunes, a proposta de la Presidència o d’un terç dels 

seus membres integrants. 

 

2. La convocatòria de les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de cinc 

dies i anirà acompanyada de l’ordre del dia corresponent i, si s’escau, de la 

documentació pertinent. Les sessions extraordinàries seran convocades amb una 

antelació mínima de dos dies. 

 

 

Article 12 

 

Els acords, tant del Plenari com de la Comissió Permanent, s’adoptaran per majoria dels 

membres assistents. 
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Gemma Arau  

Servei Secretaria Tècnica 

 

 

 

 

Gemma, 

 

Te envío copia de las Normas del Consell de Dones de Barcelona que 

fueron aprobadas por mayoría absoluta en el Plenario del Consell de Dones 

del día 12 de Julio de 2000. 

 

En este documento ya están incluidas todas las sugerencias y 

rectificaciones que nos hizo en su día Mercè Armengou. 

 

La sesión Plenaria, con presencia de los políticos del grupo municipal, 

transcurrió sin incidentes. 

 

Gracias por el asesoramiento recibido. 

 

Felices vacaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitación Tarilonte 

 

 

 

 

Barcelona, 17 de Julio de 2000 
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Vigente de 1993 al 2000 

 

 

 

 

 

 

 

Consell de Dones de Sant Martí 
 

 

 

 

 

Creació del Consell de Dones 

 

El dia 5 de març de 1993 es va constituir el Consell de Dones de Sant Martí, el primer a 

tota la ciutat de Barcelona. 

 

 

 

Disposicions generals del Consell de Dones 

 

El Consell de Dones és un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat amb la 

voluntat del Districte per promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les 

persones i dels grups en els quals s'integren siguin reals i efectives, remoure els 

obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud, i facilitar la participació dels 

ciutadans i de les ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social. 

 

El Consell de Dones és un òrgan consultiu i de participació del Districte de Sant Martí 

per a aquelles qüestions d'interès per a les dones del Districte i, en concret, per a 

aquelles competències i funcions que suposin una millora del benestar i de la qualitat de 

vida d'aquest sector de població i que són pròpies del Districte. 

 

El Consell es justifica per la importància d'aquest sector i pel seu pes demogràfic, per 

l'especificitat de les seves necessitats, per les discriminacions per raó de sexe encara 

existents a la nostra societat i per la voluntat explícita de les associacions i entitats de les 

dones del Districte. 
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Competències del Consell de Dones 

 

Estimular la participació i l'associacionisme dels col·lectius de dones i facilitar-los la 

informació, la difusió, el suport i l'assessorament oportuns. 

 

Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure la presència 

de les dones a la societat en tots els àmbits (social, polític, laboral, etc.) i a atendre 

específicament aquelles dones que pateixen situacions greus. 

 

Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les 

entitats i les institucions, ja siguin públiques o privades, que organitzen activitats per a 

la promoció de les dones. 

 

Estudiar i emetre informes sobre temes d'interès per a les dones, per tal de contribuir als 

canvis que ens portin vers una societat més justa i solidaria. 

 

Proposar la creació de debats i campanyes innovadores que facin visible les idees, la 

manera de fer i la veu de les dones. 

 

Ser consultat abans que els òrgans municipals del Districte debatin i aprovin assumptes 

d'especial incidència en aquest sector. 

 

Ser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances que afectin les dones, 

no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó també durant els 

mateixos treballs d'elaboració. 

 

Els camps on el Consell de Dones actuarà seran aquells que tinguin una relació directa o 

indirecta amb la qualitat de vida i el benestar social de la població, en general, i de les 

dones en particular.  

 


