REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU DE LES DONES DEL BAIX
EBRE
PREÀMBUL
L’article 7 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableix que totes les entitats locals cal que subjectin
la seva actuació, entre altres, al principi de participació. Quant a la comarca, aquesta participació
en la gestió comarcal es reconeix, com a dret dels veïns i de les veïnes dels respectius municipis,
en l’article 45.a) de la mateixa Llei i cal que s’exerciti d’acord amb el que s’estableix en les lleis i
les disposicions pròpies de la comarca.
L’article 113 d’aquest text disposa que el règim de funcionament dels òrgans de participació és
determinat pel ple de la corporació.
La fitxa 11 del vigent Programa d’Actuació Comarcal preveu l’existència d’aquest òrgan de
participació l’objectiu del qual és Canalitzar la participació en els afers que específicament
afecten a les dones i siguin d’àmbit comarcal. Dins d’aquest marc s’insereix el Consell de les
Dones del Baix Ebre com a òrgan sectorial de participació ciutadana; que es regeix pel present
Reglament.
Article Primer. Objecte
1.- El present Reglament té per objecte la regulació del Consell de les Dones del Baix Ebre.
2.- Dins l’organització administrativa del Consell Comarcal del Baix Ebre, el Consell de les Dones
del Baix Ebre és un òrgan complementari i sectorial de naturalesa deliberant. La seva finalitat és
la canalització de la participació en els afers que específicament afecten aquest sector de la
població i siguin d’àmbit comarcal.
3.- En la tasca d’òrgan de canalització de la participació en els afers que específicament afecten
les dones, el Consell de les Dones del Baix Ebre actua de forma autònoma i establint els seus
propis criteris d’organització.
Article Segon. Funcions
1.- Són funcions del Consell de les Dones, en la seva relació administrativa amb el Consell
Comarcal del Baix Ebre:
• Redactar informes sobre els projectes reglamentaris que els afectin, abans de la seva
consideració pel Ple del Consell.
• Emetre informes sobre els plans d’actuació social i conèixer el seu seguiment i el grau
d’aplicació.
• Emetre informe previ a la seva aprovació sobre el Pla Comarcal de Polítiques de Dones del
Consell Comarcal del Baix Ebre.
• Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats pel Consell Comarcal.
Elaborar els informes i les propostes de millora dels serveis del Consell Comarcal respecte a les
dones com a ciutadanes, fent especial incís en el sistema de serveis socials

• Presentar propostes i iniciatives al President o Presidenta del Consell Comarcal per a la seva
resolució o per tal d’elevar-les al Ple del Consell.
• Proposar l’elaboració i modificació, si s’escau, del Reglament de règim intern del Consell de
les Dones
• Nomenar, proposar o informar, segons procedeixi, les representants de la comarca en els
òrgans consultius autonòmics creats o que es puguin crear que afectin el col·lectiu de dones.
• Nomenar, proposar o informar, segons procedeixi, les representants de la comarca en
congressos, jornades i trobades d’interès per a la promoció i l’apoderament de les dones.
• Elaborar anualment, el pla de treball del Consell de les Dones del Baix Ebre i la memòria
pertinent i, si s’escau, trametre’l al Ple del Consell Comarcal per al seu coneixement.
2.- Són funcions del Consell de les Dones, en la seva funció d’òrgan de canalització de la
participació en els afers que específicament els afecten :
• Promoure accions encaminades a crear i millorar l’entorn físic i social de les dones.
• Actuar amb col·laboració amb les persones i grups per assolir l’empoderament de les dones. •
Fomentar la realització d’activitats o projectes d'utilitat pública o interès social per promoure la
igualtat d'oportunitats per a les dones, i/o que facin palès el caràcter transformador de les
experiències i els sabers femenins.
• Incidir en tots aquells aspectes familiars, educatius, laborals, econòmics, socials...que puguin
afavorir un desenvolupament òptim de les dones i dels homes.
• Aconseguir compromisos per a les polítiques de gènere i la seva l’acceptació social.
• Fomentar la igualtat de tracte entre els homes i les dones en tots els àmbits de la vida com a
element indispensable per a la convivència democràtica i la constitució d’una societat
equilibrada, fonamentada en el respecte a la diferència i en els drets humans.
• Crear i potenciar espais propis de dones establint xarxes per a l’intercanvi de coneixements i
experiències, tot fent palesa la creació cultural de les dones i la diversitat cultural. Afavorir la
participació de les dones en els òrgans de presa de decisions i en els de planificació i discussió
de polítiques sobre el bé comú de la societat
• Promoure l’associacionisme de les dones i la participació comunitària.
• Encoratjar la reorganització del temps i del treball saludables.
• Afavorir i potenciar el caràcter emprenedor de les dones.
• Contribuir a l'eradicació de les violències contra les dones i els homes a través de la prevenció,
l'atenció, la cooperació i la recerca.
• Lluitar contra tot tipus de discriminació per raó de gènere, ètnia, classe, raça, edat, discapacitat
i orientació sexual, participant activament en la recerca de solucions.
• Vetllar pel compliment de les normes i lleis i emprendre accions de defensa de les dones.

• Donar a conèixer els recursos disponibles i els mitjans útils per a la detecció de necessitats i
problemes que afectin a les dones.
• Establir mecanismes de promoció, col·laboració i coordinació de les iniciatives i activitats
sobre gènere i dones de la comarca.
• Qualsevol altra activitat o projecte de dinamització que s’acordi desenvolupar.
Article Tercer. Composició
1.- La Presidència del Consell de les Dones correspondrà a l’Il·lm. Sr. President o l’Il·lma. Sra.
Presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre. Al President o Presidenta li corresponen les
atribucions inherents al càrrec en tot òrgan col·legiat.
2.- La Vicepresidència correspondrà al President o Presidenta de la Comissió Informativa
d’Atenció a les Persones del Consell Comarcal del Baix Ebre o aquella que, amb denominació
diferent, la substitueixi. Al Vicepresident o Vicepresidenta li correspon la substitució i la
suplència reglamentàries del President o Presidenta.
3.- Seran vocals del Consell de les Dones: a) Tots els Consellers i les Conselleres Comarcals que
integren la Comissió Informativa d’Atenció a les Persones o aquella que, amb denominació
diferent, la substitueixi. b) Una representant de cada una de les associacions, legalitzades amb
seu i àmbit d’actuació en qualsevol dels municipis de la comarca, l’objecte de les quals sigui la
promoció i l’empoderament de les dones i la lluita per l’eliminació de les desigualtats socials de
les dones. Es nomenarà una suplent que podrà assistir també a les assembles i tindrà vot només
en cas d’absència de la titular. La designació d’aquestes representants la farà cada una de les
associacions segons les seves normes internes de funcionament amb respecte, en qualsevol cas,
a normes democràtiques. c) Un/a Treballador/a Social de la xarxa de SSAP del Consell Comarcal
del Baix Ebre.
4.- Els membres esmentats en els apartats 1, 2 i 3 constituiran el Consell de les Dones del Baix
Ebre.
Article Quart. De la Delegada del Consell de les Dones del Baix Ebre
1- L’Assemblea General escollirà entre les vocals del Consell de les Dones la Delegada del
Consell de les Dones. La Delegada és elegida per un període de 4 anys prorrogable per
períodes de igual durada. El càrrec té un caràcter nominal i, en cas de baixa per renúncia,
dimissió o qualsevol altre motiu, es procedeix a la convocatòria del procés electoral per
cobrir la vacant, tal com s’estableix al paràgraf 1 d’aquest article. La Delegada de les Dones
cessarà immediatament de les seves funcions quan hagi un canvi en la Presidència del
Consell Comarcal del Baix Ebre, moment en el qual es procedirà a una nova elecció.
2- 2- Funcions de la Delegada de les Dones: a) Impulsar les actuacions que possibilitin complir
les funcions que té encomanades el Consell de les Dones b) Presidir la Comissió Executiva i
les Comissions de Treball. c) Representació del Consell de les Dones per delegació del/la
President/a i/o Vice-president/a.
Article Cinquè. Funcionament

1 L'Assemblea General es regeix, pel que fa a llur règim d'acords i funcionament, pel que disposa
la normativa aplicable als òrgans col·legiats de les administracions públiques i els seus acords
s'adoptaran pel principi majoritari.
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari cada 6 mesos i amb caràcter
extraordinari, quan la convoqui el President/a per pròpia iniciativa o bé a petició d'un terç com
a mínim de les persones que la composen.
Article Sisè. Comissió Executiva i Comissions de treball
1-L’Assemblea General podrà acordar la constitució d’una comissió executiva, que estarà
formada per la Delegada del Consell de les Dones i 4 vocals escollides en Assemblea. La Comissió
Executiva ha de celebrar sessions ordinàries almenys cada tres mesos. La Comissió Executiva ha
d’articular els mecanismes que possibilitin complir les funcions que té encomanades el Consell.
Perquè aquestes funcions es puguin fer correctament, la Comissió Executiva pot proposar al
Consell que es creïn comissions de treball ad hoc.
2-L’Assemblea General del Consell de les Dones podrà acordar la constitució de comissions
d’estudi i preparació de temes o aspectes concrets de treball. La composició d’aquestes
comissions anirà en funció dels assumptes a tractar i s’acordarà per Assemblea General.
Article Setè. La Secretaria
La Secretaria del Consell de les Dones l’ostentarà el/la Secretari/a del Consell Comarcal o el
personal funcionari en qui aquest/a hagi delegat.
Article Vuitè. Pressupost
1.- Les dotacions per atendre les despeses que generi el funcionament del Consell de les Dones
seran consignades en l’estat de despeses del Pressupost del Consell Comarcal del Baix Ebre.
2.- Sense perjudici de la col·laboració voluntària dels/les vocals, les tasques administratives del
Consell de les Dones seran escomeses pel personal del Consell Comarcal.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona. PUNT 11è- Aprovació inicial

