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Sol·licitud de les entitats, organitzacions i col·lectius d’accés al CMLGTBI 

Les entitats, organitzacions o col·lectius que vulguin sol·licitar l’accés a l’òrgan de participació 
del Consell Municipal LGTBI de Barcelona han de fer la petició per mitjà de l’adreça electrònica 
del Consell, cmlgtbi@bcn.cat, i fer arribar, per correu ordinari o escanejada, la documentació 
següent:   

 Estatus de l’entitat.  
 NIF/CIF.  
 Projecte de l’entitat. 
 Memòria del darrer any (si se’n disposa). 
 Un document breu o fitxa de presentació de l’entitat.  
 Carta de recomanació d’una entitat que us conegui i que us avali.  
 Altres documentacions que l’entitat consideri pertinents.  

Des de la Secretaria Tècnica del Consell, i un cop revisada la documentació, es proposarà a 

l’entitat, organització o col·lectiu una reunió (presencial o virtual) amb la finalitat de conèixer 

el treball de l’organització. Si respon als requeriments d’accés establerts al Reglament intern 

del CMLGTBI, s’acordarà la presentació al Plenari del CMLGTBI per a l’aprovació de les entitats, 

organitzacions i col·lectius que el componen.  

Un cop acabat aquest procés, l’entitat, organització o col·lectiu passarà a formar part del 

CMLGTBI.  

Com a membre del CMLGTBI és necessari fer arribar emplenades, signades i escanejades les 

dades bàsiques de l’entitat i les de protecció de dades que trobareu a les fitxes següents:  

 Fitxa de recull de dades bàsiques de l’entitat  

 Fitxa de protecció de dades  

[Les dues fitxes les podeu descarregar a l’apartat de Més informació del web] 

IMPORTANT: Per al bon funcionament de l’organització i comunicació del Consell amb les 

entitats membres, aquestes han de garantir que ambdues fitxes siguin actualitzades per les 

entitats membres, especialment quan hi hagi un canvi en la seva representació en el consell. 

Per qualsevol altre dubte, podeu contactar amb la Secretaria Tècnica del CMLGTBI, per mitjà 

de l’adreça electrònica cmlgtbi@bcn.cat.  
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