
 
 
CREACIÓ DE L’ÒRGAN MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ 
SECTORIAL “CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR” 
 
Vist l’informe emès des de la Regidoria Delegada de la Dona de 
l’Ajuntament, i d’acord amb el que s’estableix en els punts 3.1.2, 
3.1.3 i 3.1.4  del Pla Local de Dones de Lloret de Mar aprovat per la 
Junta de Govern Local en data 14/12/2007 i ratificat per acord del  
Ple Municipal en data 28/01/2008, s’assumeixi la iniciativa de posar 
en marxa els espais i mecanismes de participació de les dones en 
aquelles qüestions referides a potenciar la igualtat d’oportunitats i, en 
aquest sentit, es proposa la creació del Consell de Dones de Lloret de 
Mar amb la intenció que sigui un ens municipal de participació 
sectorial en el si del qual es reflexioni sobre els problemes que 
afecten les dones  de Lloret, així com que es proposin mesures per  
fer-hi front, i que es convidi a formar-ne part als ens públics i privats 
que treballen o interactuen amb dones a Lloret. 
 
Atès que la figura jurídica que millor s’ajusta al plantejament realitzat 
en l’informe és la d’un òrgan de participació sectorial, el qual té la 
consideració d’òrgan municipal complementari que forma part de 
l’estructura organitzativa de l’Ajuntament, i que es troba regulat en 
els articles 62-64  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. 
 
Atès que de l’ esmentat article 62 del Decret legislatiu 2/2003, així 
com de l’article 22.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, es desprèn que és competència del Ple la 
creació dels òrgans municipals complementaris. 
 
Atès allò establert a l’article 131.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals (ROF), en el sentit que 
en l’acord de creació dels consells de participació sectorial caldrà 
establir també la composició, organització i àmbit d’actuació 
d’aquests òrgans. 
 
El Ple Municipal, amb l’informe favorable de la Comissió Informativa 
de Serveis Personals i Governació, adopta el següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar la creació del Consell de Dones de Lloret de Mar, 
que tindrà la consideració d’òrgan complementari municipal. 
  
SEGON. Aprovar les Normes Reguladores del Consell de Dones de 
Lloret de Mar, en les quals s’estableix la seva naturalesa jurídica, 
àmbit d’actuació, objectius, competències, composició, òrgans i 
funcionament, les quals conformen, juntament amb la present 
proposta, aquest expedient administratiu. 
 



TERCER. Notificar el present acord a totes les entitats públiques i 
privades que, d’acord amb les normes reguladores aprovades, formen 
part del Consell de Dones de Lloret de Mar. 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL DE DONES DE LLORET DE MAR 

 

 
Article 1r. Naturalesa jurídica 
 
1.1. El Consell de Dones de Lloret de Mar es crea per tal de coordinar 

l’actuació de les diferents administracions públiques i associacions de 
caràcter privat que tenen com a objectiu comú treballar per 
promoure la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes del 
municipi. 

 
 
1.2. Aquest organisme té caràcter consultiu i assessor i, en conseqüència, 

en cap cas podrà ni substituir ni assumir competències pròpies dels 
organismes representatius. La finalitat del Consell de Dones és 
l’elaboració d’estudis, informes i propostes, així com la formulació 
dels objectius per la  implementació del Pla Local de Dones de Lloret 
de Mar, per fer efectiu el principi d’igualtat entre la dona i l’home en 
tots els àmbits de la nostra societat. 

 
 
1.3. El Consell de Dones és un òrgan municipal de participació sectorial, 

de caràcter consultiu, creat per l’Ajuntament de conformitat amb el 
que preveuen els articles 62-64  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. Per tant, es constitueix com a òrgan 
complementari de l’Ajuntament i passa a formar part de l’estructura 
organitzativa municipal. 

 
1.4. L’acord de creació del Consell de Dones haurà de ser adoptat pel Ple 

de l’Ajuntament. 
 
 
Article 2n. Objectius 
 
Seran objectius principals d’aquest Consell: 

 
1. Fomentar la prestació de serveis específics a favor de la dona. 
2. Participar en la definició de les necessitats de les dones del municipi 

així com aportar propostes viables de solucions. 
3. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació 

d’aquelles qüestions que contribueixin a millorar la qualitat de vida de 
les persones que resideixen en el nostre municipi. 



4. Impulsar la col·laboració entre les associacions i entitats que 
treballen per la  igualtat d’oportunitats. 

5. Vetllar pel compliment de la legislació aprovada en temes d’igualtat 
d’oportunitats. 

 
 
 
 
Article 3er. Funcions 
 
Seran funcions del Consell Municipal de Dones: 
 

A) Elaborar propostes i línies d’actuació en el desenvolupament del Pla 

Local de Dones de Lloret de Mar 

 

o Establir els objectius a desenvolupar d’aquells recollits en el 

Pla Local de Dones de Lloret de Mar. 

o Proposar, elaborar i debatre accions encaminades a assolir 

els objectius establerts. 

o Realitzar memòries anuals sobre el compliment dels objectius 

proposats. 

 

      B) Dissenyar propostes per a la implementació del Pla Local de Dones 

o Assessorar i generar processos i espais per al 

desenvolupament d’actituds, eines i processos de participació 

d’agents i entitats. 

o Realitzar avaluacions per anar redefinint i ressituant el Pla 

Local de Dones. 

o Generar un espai per presentar i integrar serveis, entitats, 

professionals i projectes que s’incorporin al municipi per 

intervenir i/o analitzar la realitat.  

o Intercanviar i comunicar experiències, recull de necessitats, 

noves propostes, plantejaments i estratègies per als 

projectes, etc. 

 

 



 
 
Article 4t. Competències 
 
 
4.1. Són competències del Consell de Dones: 
 

o Formular propostes als òrgans municipals competents en 

matèria dels objectius i funcions que li són pròpies.  

o Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament sobre 

matèries de la seva competència. 

 

4.2. Les competències del Consell de Dones s’exerciran mitjançant 
l’elaboració d’informes i propostes que tindran rang de recomanació i que 
en cap cas seran vinculants, però que seran d’obligada resposta per als 
organismes municipals que correspongui 
 
 
 
Article 5è. Òrgans i composició 
 
El Consell de Dones de Lloret de Mar estarà integrat per persones 
nomenades per l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Lloret de Mar, a proposta 
dels grups municipals i entitats que tindran representació, els nomenaments 
i cessaments dels quals es comunicaran en el Ple Municipal. 
 
Els òrgans del Consell de Dones són: 
 

- La Presidència 
- El Plenari 
- Comissions de Treball 

 
  
 
Article 6è. La Presidència 
 
La Presidència del Consell de Dones de Lloret de Mar recau en el regidor/a 
que ostenti la delegació de la Regidoria de la Dona. 
 
Són atribucions de la Presidència: 
 
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i 
dirimir els empats amb el vot de qualitat. 
b) Fixar l’ordre del dia. 
c) Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i 
procediments que calgui. 
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 
e) Signar escrits oficials. 



f) Autoritzar l’assistència al Plenari i a les Comissions de Treball de persones 
de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un 
tema concret ho faci aconsellable. 
 
 
 
 
Article 7è. El Plenari 
 
7.1. El Plenari del  Consell de Dones de Lloret de Mar estarà format per:  
 
- Presidència: el regidor/a que ostenti la delegació de la Regidoria de la 
Dona 
 
 
- Vocals:     - Qui ostenti l’assessorament del Pla de Polítiques de Dones 
  -  Tècnica municipal de la Secció de Benestar i Família 
  -  Tècnica municipal de la Secció d’Esports 
  -  Tècnica municipal de la Regidoria d’Educació 
  -  Tècnica municipal de Participació Ciutadana 
  -  Tècnica de la  Biblioteca Municipal 
  -  Tècnica de Nova Ràdio Lloret 
  -  Tècnica municipal del Casal de la Gent Gran. 

- Una representant de cada grup municipal amb representació   
a l’Ajuntament 
- Una representant de cadascuna de les associacions de dones 
del municipi 
- Una representant dels sindicats majoritaris al poble. 
- Una representant de les AMPA 
- Una representant dels CAP 
- Una representant de les associacions de veïns del municipi. 

 
 
 
- Secretaria Tècnica: Realitzarà les funcions de Secretaria tècnica del 
Consell la persona que ostenti l’assessorament pel desenvolupament del 
PLD de Lloret de Mar. 
 
7.2. La vigència dels nomenaments de la representació política serà fins a 
final de mandat polític municipal. 
Els representants de l’Ajuntament seran designats per l’alcalde, a proposta 
del regidor delegat corresponent. 
 
7.3. Els representants de la resta d’administracions o ens seran designats 
per qui correspongui. Ni persones ni entitats no podran duplicar la seva 
representació al Plenari. Les entitats podran nomenar una persona suplent 
per tal de substituir el seu representant en cas d’absència. Les persones que 
representen les entitats podran ser substituïdes per acord exprés de l’òrgan 
de decisió de l’entitat. En la primera sessió de l’Assemblea que se celebri es 
constituirà el consell amb l’assistència de les persones designades pels 
òrgans corresponents. 
 



7.4. La participació en el Consell és voluntària. Les persones membres del 
Plenari que en el termini de tres sessions ordinàries no mostrin voluntat de 
participar-hi i no justifiquin degudament la seva absència, seran donades de 
baixa i, sempre que sigui possible, substituïdes per una altra persona que 
designi la seva entitat.  
 
 
 
Article 8è. Competències 
 
Les competències del Plenari del Consell són les establertes en l’article 4 
d’aquest reglament. 
 
 
 
Article 9è. Comissions de treball 
 
El Consell podrà constituir comissions sectorials o especials, si ho considera 
convenient per a l’estudi d’aspectes relacionats amb el seu objecte, i 
estaran obertes a la participació de persones no membres del Plenari. 
Aquestes Comissions tenen com a missió elaborar, preparar o fer el 
seguiment sobre temes específics per ser sotmesos a la consideració del 
Plenari. 
La seva creació, composició, contingut i duració vindran donades per l’acord 
del Plenari del Consell. 
 
 
 
Article 10è. Funcionament dels òrgans col·legiats 
 
 
10.1. Funcionament del Plenari 
 
La periodicitat de les sessions del Plenari tindrà caràcter semestral, havent-
ne de celebrar un màxim de dues sessions ordinàries a l’any.  
 
 
La Presidència, amb l’assistència de la Secretaria Tècnica, serà 
l’encarregada de convocar les sessions. Així mateix, qui ostenti la 
presidència podrà convocar d’ofici sessions extraordinàries quan ho 
consideri oportú. 
 
Així mateix, la Presidència haurà de convocar sessions extraordinàries quan 
ho sol·liciti per escrit 1/3 part dels membres del Plenari. 
 
La convocatòria de les sessions anirà acompanyada del corresponent ordre 
del dia, que s’haurà de fer arribar a totes les persones integrants amb una 
antelació mínima de 5 dies hàbils. 
 
Per tal que pugui constituir-se el Plenari serà necessària l’assistència, com a 
mínim, d’1/3 dels membres de dret, amb l’assistència necessària de qui 
ostenti la Presidència i la Secretaria Tècnica. 



 
En absència de la Presidència, presidirà les sessions del Plenari l’ alcalde o 
regidor/a en qui aquest delegui. 
 
Si alguna de les persones vocals no pot assistir a alguna de les sessions ho 
haurà de comunicar a la Presidència o a la Secretaria el nom de la persona 
que, si s’escau, la substituirà.  
 
Quan, com a conseqüència de la celebració d’eleccions municipals, s’iniciï 
una nova legislatura a  l’Ajuntament de Lloret de Mar, s’hauran d’efectuar 
novament els nomenaments de membres del Plenari els quals hagi de 
designar l’Ajuntament. 
 
10.2 Funcionament de les Comissions de treball 
 
El règim de reunions de les Comissions de treball vindrà marcat per acord 
dels seus membres i en atenció a les directrius marcades pel Plenari. 
 
A les Comissions de Treball també podran assistir-hi persones de 
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema 
ho faci aconsellable. Aquesta proposta podrà fer-se a iniciativa de la 
Presidència, o per acords del Plenari o de les pròpies Comissions de treball. 
 
 
10.3 Aplicació normativa subsidiària 
 
Per qualsevol aspecte no previst en aquestes normes serà d’aplicació 
subsidiària la normativa reguladora de l’organització i funcionament dels 
ens locals. 
 
 
Article 11è. Règim d’adopció d’acords 
 
Els acords de l’Assemblea (que, com ja s’ha dit, no tindran en cap cas 
caràcter vinculant) s’hauran d’intentar adoptar de forma consensuada i, en 
cas que no sigui possible, es votarà i s’adoptaran per majoria simple dels 
membres assistents. En cas d’empat, decidirà el vot de qui ostenti la 
Presidència. 
 
 
Article 12è. Règim Econòmic 
 
El finançament del funcionament ordinari del consell es realitzarà a càrrec 
del pressupost ordinari de l’Ajuntament.  
 
 
 
 
 


