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Administració Local

2012-08304
Ajuntament de Reus
Secretaria General

A N U N C I

El Ple de la corporació, en sessió duta a terme el dia 4 de maig de 2012, va aprovar l’extinció del Consell municipal
de les Dones i del Consell municipal de polítiques per a la igualtat; la constitució del Consell Municipal de Polítiques
de Gènere i l’aprovació inicial del Reglament d’aquest darrer Consell municipal. Efectuat el tràmit d’informació pública
sense que s’hagin formulat reclamacions o al·legacions, l’esmentat expedient resta aprovat definitivament i es publica
el text íntegre del Reglament regulador del nou Consell Municipal de polítiques de gènere:

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE GÈNERE

I. Objecte

ARTICLE 1. El Consell Municipal de Polítiques de Gènere és un òrgan de participació sectorial de l'Ajuntament de
Reus constituït a l'empara d'allò que disposen els articles 62 i 63 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, que té com a finalitat integrar la participació
dels ciutadans/es i les seves associacions en els assumptes municipals relacionats amb la Igualtat entre dones i
homes.

II. Composició

ARTICLE 2. El Consell Municipal de Polítiques de gènere estarà presidit per un/a regidor/a a qui l'alcalde delegui.
Formaran part del Consell les següents persones nomenades pel Ple de la Corporació:
a) Un/a regidor/a municipal designat per l'Alcalde que actuarà per delegació d'aquest com a president/a del Consell.
b) Un/a representant de cada grup municipal amb representació a l'Ajuntament.
c) Un/a representant de cadascuna de les entitats de la ciutat legalment constituïdes i inscrites al registre municipal

d'entitats ciutadanes que desenvolupin activitats que estiguin vinculades a la igualtat entre homes i dones
El seu mandat tindrà la mateixa durada que el mandat corporatiu i en qualsevol cas cessaran quan perdin la condició
que ha determinat el seu nomenament.

ARTICLE 3. Les entitats i grups municipals amb representació al Consell poden proposar també el nomenament
d'un/a vocal suplent, que substituirà al titular en cas d'absència.

ARTICLE 4. Els/les membres del consell no percebran retribucions per aquesta condició.

ARTICLE 5. El/la president/a convocarà, presidirà i aixecarà les reunions del Consell, dirigirà les seves deliberacions
i dirimirà els empats amb el seu vot de qualitat.

ARTICLE 6. El Consell nomenarà entre els seus membres un vicepresident/a que substituirà al president/a en cas
d'absència d'aquest/a.

ARTICLE 7. Actuarà com a secretari/a del Consell un/a funcionari/a municipal per delegació del Secretari General
de la Corporació.

III. Funcions del Consell Municipal de polítiques de gènere 

ARTICLE 8. El Consell tindrà les següents funcions
a) Impulsar el principi d’igualtat, de drets i de no discriminació de les dones i els homes de la nostra ciutat.
b) Emetre informes, a petició de l'Ajuntament, sobre projectes, activitats i programes relatius a les polítiques de

gènere a desenvolupar a la ciutat de Reus.
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics

municipals relacionats amb les polítiques de gènere.



d) Proposar a l'Ajuntament de Reus, a través del/la seu/seva president/a, aquelles actuacions que estiguin vinculades
a les polítiques especialment relacionades en temes de gènere com la formació, les relacions laborals...

e) Emetre un informe anual sobre les actuacions i projectes desenvolupats a la ciutat.
f) Formular propostes i suggeriments, encaminades a millorar la qualitat de vida de les persones, principalment les

dones. Aquestes propostes es vehicularan per mitjà del/a president/a del Consell.
g) Altres que l’administració competent pugui encomanar.

IV. Règim de funcionament 

ARTICLE 9.
El Consell es reunirà en sessió ordinària com a mínim un cop al trimestre i en sessió extraordinària quan així ho
estimi oportú el/la president/a o quan ho sol·liciti almenys un terç dels seus membres.
Les sessions ordinàries seran convocades amb una antelació mínima de 10 dies naturals. Les sessions
extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

ARTICLE 10.
Es considerarà que el Consell queda vàlidament constituït amb l'assistència mínima de la meitat dels seus membres,
i la del president/a i el/la secretari/a o les persones que els substitueixin.
Els acords del Consell s'adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat
del/la President/a.
El Consell canalitzarà i, si s’escau, donarà curs als informes, acords, propostes i estudis que es desitgin elevar a la
consideració dels òrgans municipals competents, mitjançant el seu president/a i/o secretari/a.

ARTICLE 11. El/la secretari/a del Consell aixecarà acta de cada sessió en la qual figuraran els assistents, els acords
adoptats i les incidències que siguin procedents. Les actes seran signades per el/la secretari/a amb el vist i plau del
president/a i seran sotmeses a aprovació a l’inici de la sessió següent.

ARTICLE 12. El Consell podrà constituir comissions sectorials o especials, si ho considera convenient, adreçades
a l’estudi d’aspectes específics relacionats amb les polítiques de gènere.

V. Difusió i repercussió del Consell Municipal de Polítiques de Gènere.

ARTICLE 13. L’acció del Consell Municipal de Polítiques de Gènere gaudirà dels mecanismes de difusió i repercussió
que seguidament s’indiquen:
a) Informació pública a la pàgina web.

La informació disponible a la pàgina web de l’Ajuntament sobre el Consell de Polítiques de gènere serà:
- El reglament.
- La composició: nom de les entitats.
- Les comissions sectorials, si s’escau.
- La informació sobre els resultats de cada reunió.
- Resum anual i balanç de les aportacions i els projectes consultats i les seves accions derivades.
- Informe anual sobre la participació.

b) Actes públics i difusió als mitjans.
Tota iniciativa o actuació promoguda pel consell o amb el seu suport, es publicitarà a fi de fer visible aquest òrgan
estable de participació.

El secretari general, per delegació de signatura,
El vicesecretari, Josep M. Sabaté Vidal.
Reus, 16 de juliol de 2012.
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