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PROPOSTA REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE GÈNERE I LGTBI 

 
PREÀMBUL 
El govern del districte de Sants-Montjuïc conscient que la participació de tots els 
ciutadans i les ciutadanes és la base per construir societats plenament democràtiques, 
lliures i solidàries, es vol dotar dels instruments necessaris perquè es puguin discutir, 
analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions concretes que ajudin a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes del districte en tot allò 
que tingui a veure amb la igualtat de les persones, amb independència del sexe o 
l’orientació sexual, i promoure l’eradicació de les desigualtats de gènere existents, així 
com, qualsevol altre expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les 
persones.  
 
CAPÍTOL 1. OBJECTIUS I FUNCIONS 
 
1. El Consell Municipal de Gènere i LGTBI té com a objectius i funcions:  
 

 Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels gais i 
les lesbianes i les persones intersexuals, transsexuals i bisexuals i crear un 
entorn de gestió d’iniciatives i propostes adreçades a difondre la perspectiva de 
gènere en tots els àmbits del districte. 
 

 Consolidar un òrgan en el que les entitats del districte puguin adreçar-se per 
incorporar la perspectiva de gènere en el seu funcionament i coordinar les 
polítiques de gènere a nivell de districte.  

 

 Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que 
consideri d’interès per a les associacions, els altres agents del Consell i el 
districte, per tal de facilitar aquells canvis que ens portin a tenir uns barris més 
inclusius i igualitaris.  

 

 Atendre específicament les persones intersexuals, transsexuals i bisexuals i les 
lesbianes i els gais que pateixin situacions greus com a conseqüència de la seva 
condició afavorint i potenciant la coordinació entre les institucions que hi són 
implicades.  

 

 Ser consultat abans que els òrgans del districte debatin i aprovin assumptes 
d’especial incidència en aquests sectors, principalment en els processos 
d’aplicació d’ordenances que afectin a les lesbianes i els gais i a les persones 
intersexuals transsexuals i bisexuals, no solament durant els períodes 
d’informació pública expressa, sinó també durant els mateixos treballs 
d’elaboració i la igualtat de gènere.  
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 Analitzar la situació en que es troba el districte des d’una perspectiva de gènere 
i respecte els gais i les lesbianes i les persones intersexuals, transsexuals i 
bisexuals, com també les actuacions que s’hi duen a terme, i proposar mesures 
d’acord amb l’anàlisi.  

 

 Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i lesbianes i 
les persones intersexuals, transsexuals i bisexuals, facilitant la informació, la 
difusió, el suport i l’assessorament oportuns.  

 

 Donar suport als consellers i conselleres de barri en aquelles accions que 
tinguin referència directa a l’àmbit de treball d’aquest Consell.  

 
 
2. Atès el caràcter consultiu i de participació d’aquest consell, seran les seves funcions 
l’elaboració d’informes, l’impuls de processos participatius, dictàmens i demandes 
amb caràcter de recomanació per als òrgans del govern del districte, podent també 
formular propostes i suggeriments. Un cop l’any emetrà un informe que elevarà al Ple 
del Districte.  
Amb una periodicitat anual, com a mínim, ha de donar compte de la seva activitat a 
totes les entitats de gais, lesbianes i les persones intersexuals, transsexuals i bisexuals i 
escoltar les seves propostes d’accions prioritàries de futur.  
 
 
3. El Consell Sectorial de Gènere i LGTBI ha de tenir en compte, tant en la seva 
estructura interna, com en totes les seves actuacions, l’especificitat de les diferents 
realitats que formen el seu àmbit de referència i especialment les diferències de 
gènere.  
 
 
CAPÍTOL 2. COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
 
El Consell Sectorial  de Gènere i LGTBI de Sants-Montjuïc està integrat per: 
 

 La Regidora o el Regidor del districte que actuarà com a presidenta o president. 
En la seva absència la consellera o conseller de l’àmbit de Gènere i LGTBI 
assumirà la representació i les funcions de la presidència. 

 La vicepresidenta o el vicepresident del Consell de Gènere i LGTBI serà escollida 
d’entre les i els representants que integrin el Consell de Gènere i LGTBI del 
districte.   

 La Consellera o Conseller de l’àmbit de Gènere i LGTBI. 

 Una persona en representació de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori 
del districte que actuarà com a secretària del Consell. 

 Una consellera o conseller en representació de cada grup municipal present en 
el Consell Municipal de districte. 
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 Una persona representant de cada associació de veïns i veïnes, entitats o altres 
associacions i grups, totes elles relacionats, total o parcialment, amb l’àmbit de 
Gènere i LGTBI  del districte de Sants-Montjuïc. Així mateix, podran assistir 
ciutadanes i ciutadans a títol individual. 

 
 
CAPÍTOL 3. DRETS I DEURES DE LES PERSONES PARTICIPANTS AL CONSELL 

 
 Les persones que integrin el Consell tenen dret a ser convocades a les sessions 

del Consell i a les comissions de treball. 

 Les persones que integrin el Consell tenen dret a obtenir informació dels 
assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions del Consell i de les 
comissions de treball i tenen el deure de donar a aquesta informació el 
tractament que correspon a l’exercici de la seva condició de membre del 
Consell. Es facilitarà la documentació pertinent envers els temes inclosos en 
l’ordre del dia o d’altres que hagi decidit el Consell. 

 Les persones que integrin el Consell tenen dret a ser escoltades en les sessions 
del Consell i de les comissions de treball. 

 
 
CAPÍTOL 4. RÈGIM DE FUNCIONAMENT  
 
1.- Convocatòria 

 El Consell de Gènere i LGTBI de Sants-Montjuïc es reunirà, com a mínim, dos 
cops a l’any, conjuntament amb el Consell de Dones del mateix districte, tal i 
com es va acordar a la primera sessió d’ambdós consells celebrada el passat 16 
de desembre de 2015. 

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

 Podrà celebrar sessions extraordinàries a proposta de la presidència o a 
sol·licitud d’un terç del nombre legal de les persones que integrin el Plenari. 

 Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de dos 
dies. 

 En la convocatòria de les sessions figurarà la data i el lloc de celebració, l’hora 
d’inici i la documentació necessària per a la sessió. 

 
2.- Desenvolupament de les sessions 

 Les sessions ordinàries s’estructuren, orientativament, d’acord amb els apartats 
següents: 

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 Part informativa. 
 Torn d’intervencions de les persones que integren el Consell. 
 Debat i aprovació, si s’escau, d’acords i propostes. 
 Torn de paraules 
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 S’elaborarà l’ordre del dia tenint en compte les propostes que puguin presentar 
les persones integrants d’aquest Consell sectorial. 

 En l’ús de la paraula, les persones que integrin el Consell vetllaran perquè 
puguin intervenir totes les persones presents a la sessió. 

 Com a forma de treball es procurarà el consens. Quan la presidència ho 
consideri convenient es votarà i s’adoptaran els acords per majoria de vots. En 
cas d’empat, la presidència tindrà vot de qualitat. 

 Sempre que es consideri necessari, la Presidenta o el President del Consell 
sectorial podrà convocar persones expertes, serveis o entitats que puguin 
aportar els seus coneixements o assessorament, segons els temes que s’hi 
tractin. Aquestes persones assistiran a les reunions amb veu però sense vot. 

 
3.- Renovació 
El Consell de Gènere i LGTBI es renovarà conjuntament amb el Consell Plenari de 
Districte. 
 
 
CAPÍTOL 5. COMISSIONS DE TREBALL I SECRETARI/A 

 
1. Comissions de treball 
Quan sigui necessari, per atendre qüestions específiques i amb caràcter permanent o 
temporal, segons escaigui, es podran constituir comissions de treball territorials o 
temàtiques, a iniciativa de la presidència del Consell o per iniciativa de les persones 
que l’integrin. L’adscripció de les persones del Consell a les comissions serà voluntària. 
 
2. La Secretària o el Secretari 
El Consell de Gènere i LGTBI del districte disposarà d’un secretari o d’una secretària 
que serà una persona de la Direcció de serveis a les persones i el territori responsable 
en matèria de Gènere i LGTBI del districte. El secretari o la secretària s’encarregarà de 
donar el suport administratiu i tècnic necessari per al desenvolupament del Consell. 
 
 
CAPÍTOL 6. RÈGIM SUBSIDIARI 
 
En tot allò no previst del present reglament, serà d’aplicació supletòria el Reglament 
intern d’organització i funcionament del districte de Sants-Montjuïc. 
 
 


