REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES
PREÀMBUL
La Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 consagra en l'article 14 la igualtat davant de la
Llei de tots els espanyols i espanyoles, i estableix que “els espanyols són iguals davant de la Llei,
sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, sexe, religió, opinió, o qualsevol
altra condició o circumstància personal o social”.
Així mateix, l'article 9.2 estableix que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la
llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integra siguen reals i efectives, remoure els
obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania
en la vida política, econòmica, cultural i social”.
La situació de les dones en la nostra societat planteja greus contradiccions ja que, tot i existir una
igualtat de dret basada en la Constitució, les desigualtats de fet per raó del sexe se segueixen donant
de forma sistemàtica.
El reconeixement de drets no és prou, és necessari, l'acció dels poders públics perquè siguen
efectius.
L'Ajuntament d'Alaquàs, considera convenient la creació d'una via de participació en l'àmbit municipal
a través d'un d'instrument de cooperació i coordinació capaç d'aglutinar els interessos de les
administracions públiques i organitzacions ciutadanes.
Per això, la Regidoria de Drets Socials i Igualtat ha considerat convenient l'elaboració d'un reglament
que regule la constitució i funcionament del Consell de les Dones.
TÍTOL PRELIMINAR
De la Constitució del Consell Municipal de les Dones
DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1.
El Consell municipal de les Dones es constituïx com a òrgan de caràcter consultiu d’aquest
Ajuntament de conformitat amb el que disposen els articles 130 i 131 del R.O.F. aquest Consell es
constituïx com a òrgan de participació, coordinació i assessorament encarregat de recollir, estudiar i
fer propostes per a la resolució de les demandes, conflictes i situacions de discriminació amb què
s'enfronta la dona en la societat.
Article 2. Àmbit.
L'àmbit territorial del Consell correspon al terme municipal d'Alaquàs.
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TÍTOL I. DELS OBJECTIUS, FUNCIONS I COMPOSICIÓ
DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES
CAPÍTOL I. Dels objectius i funcions.
Article 3.
EL Consell Municipal de les Dones tindrà els següents objectius:
Defendre els drets de les dones, vetllant pel compliment de la legalitat vigent i corregint i prevenint les
possibles discriminacions que pogueren existir en qualsevol dels seus camps d'actuació.
Fomentar la presa de consciència de les dones davant de la seua pròpia situació global.
Promoure la participació de les dones, en la vida social, cultural i política, de manera que es
constituïsquen com a responsables i protagonistes del seu propi procés de promoció i
desenvolupament.
Impulsar i recolzar les associacions de dones, sense interferir amb això, ni en el seu
desenvolupament ni en el seu camp d'actuació respectant i fomentant la seua autonomia.
Article 4.
Per a l'èxit de dits objectius, el Consell Municipal de les Dones tindrà les funcions següents:
1. Coordinar les activitats i projectes que relacionats amb les dones, realitzen les distintes Regidories
de l'Ajuntament.
2. Exercir d'òrgan de consulta no vinculant de l'Administració Municipal, en tots aquells assumptes
que des dels òrgans corporatius, es considere necessari sotmetre a la seua informació.
3. Proposar a la Corporació Municipal, a través de l'Àrea de la Dona:
a) Les mesures que considere oportunes per a aconseguir el foment i potenciació de
l'associacionisme i la participació de la dona.
b) Actuacions globalitzadores encaminades a aconseguir una major igualtat entre homes i dones.
c) La realització de debats, reflexions, treballs d'investigació i totes aquelles actuacions, que
contribuïsquen a modificar el canvi d'actituds de la població d'Alaquàs, a favor de la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones.
d) Informe, estudi i proposta de noves sol·licituds d'inclusió en el Consell Municipal de les Dones
4. Obtindre informació periòdica de les actuacions municipals dirigides específicament a la dona.
5. Obtindre informació de les actuacions d'altres Administracions, organismes i entitats, dirigides
específicament a les dones, així com efectuar propostes a l'Ajuntament i a altres administracions o
entitats.
6. Vetllar perquè en els plans i programes de les diferents Regidories i Àrees municipals, s'elaboren
amb els corresponents informes d'impacte de gènere i realitzar el seu seguiment.
7. Seguiment i denúncia sobre situacions de discriminació per raó de sexe, sense detriment de la
capacitat de cada organització per a dirigir-se als organismes pertinents.
8. Vigilar el compliment de la legislació en matèria d'igualtat i promoure la seua modificació, si fóra
necessari, en l'àmbit de les seues competències.

9. Proposar la formalització de convenis o contractes encaminats al desenvolupament , promoció
integral de la dona, als òrgans competents de l'ajuntament.
CAPÍTOL II. De la composició i requisits.
Article 5.
A) Podran formar part d’aquest Consell:
Dones de les associacions de dones, organitzacions sindicals, col·lectius, entitats i institucions sense
ànim de lucre que realitzen activitats en matèria d'igualtat d'oportunitats per a les dones i que puguen
aportar o avalar una trajectòria en aquesta matèria d'igualtat.
B) Requisits:
Per a ingressar en el Consell es requerirà a les associacions i organitzacions mencionades:
1. Sol·licitud.
2. Tindre domicili social a Alaquàs.
3. No tindre ànim de lucre.
4. Les Associacions que estiguen constituïdes com a tal hauran de figurar inscrites en el Registre
d'Associacions de l'Ajuntament, amb la documentació que s'establisca a l’efecte.
5. Tota entitat o col·lectiu haurà de presentar memòria d'activitats realitzades i/o projectes d'activitats
a favor de la igualtat d'oportunitats per a les dones.
La incorporació de noves associacions o entitats al Consell, es realitzarà per mitjà de sol·licitud
motivada al Consell, i hauran de complir els anteriors requisits.
Criteris d'admissió. Les associacions i entitats que sol·liciten formar part del Consell seran
seleccionades pel Consell de Dones, seguint els criteris següents:
1. Nombre de persones associades.
2. Temps d'experiència en temes d'igualtat o promoció de les dones.
3. Currículum d'activitats i experiència de l'associació/entitat.
4.Projectes d'igualtat en el municipi o amb l'administració local/autonòmica/nacional/internacional en
els que ha participat.
5. Àrea d'intervenció (violència, immigració, discapacitat, salut, ocupació, etc).

C) Exclusions.
Les associacions i entitats que no reunisquen els requisits esmentats en els epígrafs 1,2,3,4, no
podran formar part del Consell.
D) Composició.
El Consell Municipal de les Dones ha d'estar compost per les següents components:
1. La Presidenta. Que serà l'Alcaldessa o regidora en qui delegue com a vicepresidenta executiva.
2. La Vicepresidenta segona serà una representant del moviment ciutadà, en l'àmbit específic de la
dona i a designar per l’Alcaldessa entre les integrants del propi Consell.
3. Una representant (regidora o no) proposta per cada un dels grups polítics i que tinguen
representació en la Corporació.
4. Dues dones representants de cada entitat o associació
5. Dues dones de reconegut prestigi en la població en l'àmbit de polítiques d'igualtat, a designar per
l'Alcaldia a proposta del Consell.
6. La Secretària. El/la de la Corporació o funcionària en qui delegue. Assistirà a les reunions i tindrà
veu, però no vot.
7. Tècniques de l'Ajuntament que tindran veu però no vot.
Cada un d’aquests grups i entitats indicats, podrà designar un suplent, que podrà assistir amb veu
però no vot.
Article 6.
L'extinció del mandat de les membres del Consell coincidirà amb la celebració de les eleccions
municipals, llevat que l'Alcaldessa siga substituïda per una moció de censura, i en aquest cas es
procedirà a l'elecció de la totalitat dels membres del Consell.
No obstant això, la condició de membre del Consell es perdrà:
a) Per voluntat pròpia expressada per escrit.
b) Per la dissolució de l'Associació, grup o col·lectiu al qual representen.
c) Per canvi de delegació o cessament, en el cas de membres en representació de la Corporació.
d) Per cessament en la representació de l'associació que li proposa.
e) Per defunció.
Igualment, l'absència injustificada a dues sessions consecutives del Consell, o tres alternes, en un
mateix període anual, determinarà la perduda del dret de vot i la possibilitat que el Consell determine
la seua exclusió que podrà ser temporal o definitiva.

TÍTOL II. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Capítol I. De l'organització del Consell.
Article 7.
Els òrgans de funcionament del Consell Municipal de les Dones són:
a. Presidència i Vicepresidència.
b. El Ple del Consell
c. Les comissions de treball.
Capítol II. La Presidenta.
Article 8.
La Presidenta és la màxima representant del Consell i ostenta les funcions de:
a. Exercir la representació de l'òrgan assessor, òrgans, entitats i comissions i també delegar en el Ple
del Consell la dita representació.
b. Acordar les convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar l'ordre del dia.
c. Presidir les sessions, moderar els debats, mantindre l'ordre al llarg de la sessió i suspendre-la per
causes justificades.
d. Canalitzar davant de l'òrgan municipal corresponent totes les peticions, requeriments i actuacions
aprovades pel Ple del Consell.
e. Exercir les funcions inherents a les condicions de presidenta del Consell.
f. Presidir, per mitjà del vot de qualitat en cas de produir-se l’empat en una votació.
g. Altres que se li pogueren atribuir.
En cas d'absència de la presidenta, l'exercirà la vicepresidenta.
Capítol III. Del Ple.
Article 9.
El Ple és el màxim òrgan assessor del Consell de les Dones i li corresponen les funcions de:
a. Informar i assessorar de les actuacions a la corporació, així com controlar el seu
desenvolupament.
b. Aprovar la constitució de les comissions de treball i designar les membres que formen part.
c. Conéixer els informes elaborats per òrgans específics, a requeriment de la presidenta del Consell.
d. Designar les membres que han de representar al Consell en els actes i activitats que siga
necessari. La seua representació serà de caràcter presencial però no decisori.
e. Designar les membres que han d'assistir a les Comissions Informatives Municipals, si se'ls
requereix per aqueix motiu, i sempre que es deliberen assumptes que afecten l'Àrea de la Dona.
f. Qualsevol altra funció que corresponga al Consell Municipal de les Dones i no estiga atribuïda a
cap altre òrgan.

Capítol IV. Les Comissions de Treball.
Article 10.
Les comissions de treball es crearen per decisió del Ple del Consell, i en l'acord de creació
s'establiran les activitats concretes que les desenvoluparan.
Les funcions de les comissions seran aquelles que li siguen delegades o pogueren encomanar el Ple
del Consell en matèria d'assessorament, estudi o elaboració de projectes que han de ser sotmesos a
consideració.
Article 11.
Les comissions de treball es constituiran per:
a. La coordinadora de la comissió.
b. Les membres del Consell que ho sol·liciten i estiguen ratificades pel Ple.
c. La secretària del Consell, que assistirà a les reunions i tindrà veu però no vot.
La coordinadora de la comissió serà la regidora delegada pel la Sr/Sra. Alcalde/ssa.
Podran ser designades, a proposta del Ple, tècniques municipals o altres persones que, sense formar
part, es considere convenient la seua assistència pels especials coneixements de la matèria objecte
de l'estudi.
Article 12.
La condició de membre de la comissió de treball es perdrà, a més de les causes prevista en l'article 6
per decisió de l'òrgan que la va designar.
Article 13.
Les funcions de la coordinadora de la comissió de treball són les següents:
a. Organitzar i moderar el funcionament de la comissió.
b. Convocar les sessions de la comissió de treball i adjuntar a la convocatòria l'ordre del dia de la
sessió, així com els documents de la mateixa.
c. Canalitzar al Ple del Consell local la documentació elaborada per la comissió que ha de ser objecte
d'estudi o debat.

TÍTOL III. DRETS I DEURES DE LES MEMBRES
DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES
Capítol I. Dels drets de les membres.
Article 14.
Són drets de les membres del Consell:
a. Estar representades en els Plens del Consell
b. Rebre informació referent a les activitats que es realitzen en compliment dels acords adoptats pel
Ple del Consell.
c. Tindre accés als actes i documentació del Consell.
d. Presentar i defendre iniciatives i interessos en l'àmbit del Consell. Participar, tenint dret a veu i vot,
en les reunions del Consell.
e. Sol·licitar a través del Consell, als serveis de la Corporació aquella informació que li siga
necessària per a l'elaboració d'una proposta.
f. Fer constar en els actes de les sessions les observacions i raonaments adequats.
g. Tots aquells que se'ls puguen atribuir per aquest reglament o per la legislació vigent que s'aplique.
Capítol II. Dels deures de les membres.
Article 15.
Són deures de les membres del Consell:
a. Assistir a les sessions plenàries i a les comissions de treball en les quals participen, a més de
col·laborar en les activitats promogudes pel Consell, en compliment dels acords adoptats.
b. Contribuir a millorar el desenvolupament i promoció del Consell.
c. Respectar i complir allò que s'ha exposat en el reglament.
d. Comunicar a l'Ajuntament, en el cas d'associacions, grups o col·lectius, els canvis efectuats en els
seus estatuts, per si el dit canvi afectara els criteris de la seua designació.
e. Comunicar els canvis que es produïsquen de la persona que ostente la delegació o del domicili
social de l'entitat o associació a la qual represente.
f. Tots aquells que se li puguen atribuir per aquest reglament o per la legislació vigent que s'aplique.

TÍTOL IV. DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Capítol I. Del Ple.
Article 16.
1. El Ple del Consell es reunirà almenys una vegada al trimestre en sessió ordinària.
2. De manera extraordinària, es reunirà sempre que es considere necessari a proposta de la
presidenta o d'un terç dels vocals.
3. La convocatòria es realitzarà amb una antelació mínima de 3 dies hàbils, amb expressió dels punts
a tractar en l'ordre del dia.
A fi de facilitar les comunicacions i notificacions, les membres del Consell hauran de facilitar a la
Secretària els seus respectius domicilis.
4. Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre assumptes no compresos en la
seua convocatòria, així com els que s'adopten en sessions ordinàries sobre matèries no incloses en
el respectiu ordre del dia, excepte especial i prèvia declaració d'urgència feta pel Consell amb el vot
favorable de la majoria simple de les membres del Consell presents en la sessió.
Perquè puguen incloure's en l'ordre del dia les propostes, mocions o assumptes, hauran de
presentar-se amb 7 dies hàbils d'antelació a la celebració de la sessió.

Article 17.
El Ple del Consell es considerarà constituït quan haja sigut convocat segons les normes establertes i
es troben presents la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria i en segona, mitja
hora després, per les membres presents, el número de les quals no podrà ser inferior a 5. En tot cas,
haurà d'assistir la presidenta i la secretària o qui legalment les substituïsquen.
Les sessions del Consell no són públiques. Quan alguna associació, entitat, col·lectiu o persona
desitge efectuar una exposició davant del Ple en relació a algun punt de l'ordre del dia en la prèvia
tramitació de la qual hagueren intervingut, haurà de sol·licitar-ho a la presidència amb una setmana
d'antelació a la celebració de la sessió. Amb l'autorització d’aquesta i a través d'una única
representant, podrà exposar el seu parer durant el temps que assenyale la presidència, amb
anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa en l'ordre del dia.
Capítol II. De les comissions de treball.
Article 18.
Les comissions de treball poden ser permanents o especials i s'acordarà la creació d'acord amb el
que preveu l'article 10 del present reglament.

Article 19.
1. Les comissions permanents són aquelles en les quals es tractaran determinades qüestions de
caràcter general, a proposta del ple del Consell.
2. Les comissions especials seran aquelles constituïdes per a donar resposta a un assumpte concret
i s'extingiran en el moment que acabe el tractament de la matèria, estudi i consideració que
determine la seua creació.

Capítol III. De les votacions i actes
Article 20.
1. Abans de la votació, la presidenta del Consell plantejarà de forma clara i concisa l'assumpte a
votar i la forma d'emetre el vot, aplicant el vot ponderat a les associacions que estiguen presents en
la reunió.
2. Les votacions seran ordinàries, excepte que el Ple del Consell acorde, per a un assumpte concret,
la votació nominal o secreta.
3. El vot s'emetrà en sentit afirmatiu o negatiu, i es contemplarà la possibilitat de l'abstenció.
4. Els acords s'adoptaran per majoria simple, de les membres presents.
5. En el cas de produir-se un empat en la votació, s'efectuarà una nova votació, i si persistira l'empat
decidirà el vot de qualitat de la presidenta del Consell.
6. Finalitzada la votació la secretària computarà els vots emesos i anunciarà en veu alta el resultat,
en vista del qual la presidenta proclamarà l'acord adoptat.
Article 21.
De les reunions del Consell s'estendrà l'oportuna acta, amb els acords adoptats.
Així mateix i d'acord amb el que disposa els articles 109 i 110 del R.O.F. en l'acta s'arreplegaran de
forma sintetitzada les intervencions dels diferents membres en les deliberacions. En les actes es
reflectirà el nombre de vots afirmatius, negatius i abstencions, i es farà constar nominalment el sentit
del vot quan així ho demanen les persones interessades.
Article 22.
Els acords del Consell, al ser aquest un òrgan consultiu i de participació ciutadana, tindrà el caràcter
de Dictamen, i podrà tindre la consideració de recomanació per als òrgans municipals.
Els acords del Consell seran traslladats als Serveis Municipals corresponents als efectes de
tramitació, si és el cas, de l'oportú expedient.
Articule 23.
L'Ajuntament facilitarà la seu o locals que dispose per a les sessions i els recursos financers
necessaris per a complir els seus objectius.

Capítol IV. De la dissolució del Consell.
Article 24.
El Consell podrà ser dissolt a petició pròpia, acordada pel Ple del Consell per majoria absoluta, que
elevarà la proposta al Ple de l'Ajuntament; o a iniciativa municipal, adoptant l'acord pel Ple de
l'Ajuntament per majoria simple.
Am la dissolució del Consell, tots els béns i materials adscrits al mateix passaran a plena
disponibilitat de l'Ajuntament.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.
En allò no previst en el present Reglament serà d’aplicació supletòria:
-La Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
-La Llei 8/2010 de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
-Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text Refós de les Disposicions Vigents de Règim
Local.
-Reial Decret 2586/86, de 28 de novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i del
Procediment de les Administracions Locals.
-La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
-La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Segona.
Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província, i continuarà la seua vigència fins que el Ple de l'Ajuntament acorde la modificació o
derogació ajustant-se al que estableix l'article 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
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