
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NORMES REGULADORES DEL 

CONSELL DE LES DONES DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 12 de juliol de 2000 
 
 



 
 
 
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’article 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’article 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 
 
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 
 
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: 
 
Estudiar i emetre informes sobre els temes relacionats amb la igualtat 
d’oportunitats i/o la no discriminació per raó de sexe 
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 
Conèixer la situació de les dones del districte i les seves diferents 
problemàtiques 
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 
Promoure la informació, el debat i la difusió de la qualitat de vida de les dones 
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: 
 
El regidor president del Districte, que actuarà com a president. 
La consellera per a la Igualtat que actuarà com a vicepresidenta. 
Una/un representant de cada grup municipal presents en el Consell Municipal 
del Districte. 
Una representant de cada associació de dones del districte, legalment 
constituïda. 
Una representant de cada associació de veïns del districte. 



Una representant de cada escola de persones adultes del districte. 
Una representant de cada casal de gent gran del districte. 
Quatre dones que, a títol personal, hi vulguin participar. 
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: 
 
 Les enumerades a l’article 3 d’aquestes Normes. 
 Proposar l’admissió de noves entitats al Consell de les Dones. 
 Designar els grups de treball per a l’anàlisi i l’estudi de temes concrets, a 
proposta de la Comissió Permanent. 
 
 
Article 8 
 
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. 
 
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: 
 
El regidor president del Districte, que actuarà com a president. 
La consellera per a la Igualtat, que actuarà com a vicepresidenta. 
Una representant de cada associació de dones del districte, legalment 
constituïda. 
Una representant de cada associació de veïns del districte. 
Una representant de cada escola de persones adultes del districte. 
Una representant de cada casal de gent gran del districte. 
Quatre dones que, a títol personal, hi vulguin participar. 
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: 
 
Discutir, informar i estudiar els assumptes que es debatran al Plenari 
Canalitzar les peticions de noves entitats al Consell de les Dones, per tal que 
siguin proposades pel Plenari a la Presidència 
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 
 
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. 
 
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. 
 
 
 


