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1. El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i dones i homes
Transsexuals.

El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i dones i homes Transsexuals és l’òrgan
consultiu de participació sectorial creat el 22 de juliol de 2004 que actua com a
plataforma estable de debat amb la finalitat de fomentar la igualtat de drets, les
llibertats i el reconeixement social dels gais i les lesbianes i els homes i dones
transsexuals.

Són competències del Consell les següents:

1. Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que
consideri d'interès per a les associacions, els altres agents del consell i el
municipi per tal de facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més cívica i
estructurada des de les aportacions dels ciutadans.

2. Afavorir i potenciar la coordinació entre les institucions que hi són implicades,
així com impulsar la coordinació i col·laboració entre les entitats, les
associacions ciutadanes, els sectors professionals i representants municipals.

3. Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure les
aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i dones transsexuals en tots
els àmbits (social, cultural, polític, etc.) i a atendre específicament els homes i
dones transsexuals i les lesbianes i els gais que pateixin situacions greus.

4. Ésser l’òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances que
afectin les lesbianes i els gais i els homes i dones transsexuals, no solament
durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els
mateixos treballs d’elaboració.

5. Analitzar la situació en que es troba la ciutat respecte als gais i les lesbianes i
els i les transsexuals, com també les actuacions que s'hi duen a terme, així
com proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis
derivades de les realitats detectades. 

En el període desembre 2005 – maig 2007 l’organització i funcionament dels
òrgans del Consell ha estat la que segueix:

- La Presidència ha estat al càrrec de la Ima. Sr. Pilar Vallugera mentre que la
Vice-presidència l’ha exercida el Sr. Joan Miró.

- El Plenari del Consell s’ha reunit en 4 ocasions mentre que, la Comissió
Permanent ho ha fet fins a 7 vegades. 

- Pel que fa als grups de treball, en el període 2003-2005 en varen funcionar
dos, el d’Educació i el de Discriminació, ambdós actius fins a la producció de
dos documents de posicionament. En la etapa 2005-2006 un tercer grup de
treball va ser el motor del cicle Jornades del Consell: La ciutat davant el
col·lectiu GLBT. 



Ajuntament de Barcelona Sector de Serveis Personals
Consell Municipal de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals
Av. Diagonal, 233, 4a.
08013 Barcelona

Cal fer una menció especial a tota l’activitat vinculada al procés de constitució del
Consell 2004-2006. Aquest procés mai resulta senzill i s’ha caracteritzat per la seva
riquesa i vitalitat no exempta de controvèrsia i debat, es tracta d’un col·lectiu divers no
només pel que fa a orientació com també per la manera de concebre el futur del
moviment i les alternatives que proposem per fer front als reptes existents. 

L’estiu de 2006 culmina el procés de constitució amb la aprovació en Ple Municipal
del Reglament Intern de Funcionament del Consell. 

Pel que fa a la composició actual, en formen part 30 entitats, 5 grups municipals, 4
partits polítics, 5 joventuts de partits polítics, 4 tècnics municipals, 1 sindicat i 1 d’altre
consell de participació (la relació de tots ells consta a l’annex)

Pel que fa a l’ampliació del Consell:

Amb data 12 d’abril el Plenari del Consell (últim del mandat) proposa la incorporació
de l’Oficina per a la No Discriminació i delega en la seva Comissió Permanent la
valoració de les següents sol·licituds d’incorporació:

- Xarxa-gai – L’Espai Professional GLBT
- Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
- Comissions Obreres Barcelonès

Amb posterioritat han arribat a la secretaria del Consell les següents noves sol·licitud:

- Projecte dels Noms
- Espai per la informació GLBT – Ens Entenem

2. Activitat en el període

Àmbits de treball del Consell i principals realitzacions: 

   Redacció de comunicats de posicionament

   Grups de treball de Discriminació / Educació / Joventut

   Actes institucionals del 28 de Juny

   Presentació d’iniciatives externes al Consell demanant el seu posicionament

 Eines per a l’elaboració d’un futur Pla / Programa municipal GLT

_________________________________________
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   Redacció de comunicats de posicionament

El Consell s’ha posicionat a través dels seus comunicats i manifestos en relació a
qüestions centrals de l’actualitat social i política que afecten particularment als
col·lectius en ell representats:

- Manifest de resposta del Consell Municipal de Gais, Lesbianes, i homes i dones
Transsexuals, als recents Pronunciaments homòfobs fruit de les modificacions
legals que equiparen amb drets el col·lectiu homosexual amb l'heterosexual, a
proposta de la Comissió Permanent del Consell amb data 2 de maig de 2005:

“Els últims cicles electorals han fet possible que el Parlament de Catalunya i el
Congreso de los Diputados hagin aprovat àmpliament les modificacions del Codi de
Família i del Codi Civil, respectivament, permetent així l’adopció i acollida d’infants i el
matrimoni, a parelles del mateix sexe. 

Després de més de 30 anys de lluita, aquestes iniciatives han significat l’equiparació
legal del col·lectiu homosexual a l’heterosexual. S’han fet realitat històriques
reivindicacions i lluites del col·lectiu GLT, tot i que, aquest punt i final a la discriminació
legal és un punt i seguit a les discriminacions en l’àmbit social que pateix el col·lectiu.

Aquestes equiparacions legals han estat ben rebudes, com és de suposar, pel
col·lectiu GLT i per la gran majoria de la societat. Però des del primer moment, des
dels sectors més conservadors de la societat i la política, liderats des del Vaticà, la
Conferéncia Episcopal Española i alts estaments de la jerarquia catòlica, han mostrat
un rebuig frontal a aquestes modificacions legals. Aquest posicionaments, més enllà
d'expressar de forma lliure i legítima la seva opinió, han ultrapassat el joc democràtic
en el moment en què són foment de l'homofòbia, s'acompanyen d'insults, vexacions,
odi i menyspreu cap al col·lectiu, amb un preocupant intent d'ingerència i
deslegitimació de la capacitat executiva i legislativa dels governs i de les cambres de
representació democràtica.

Aquestes actituds han generat una tensió i crispació de la societat del tot injustificades.
El darrer episodi, amb la crida al cos funcionarial a la desobediència civil, ha estat la
gota que ha fet vessar el vas d’allò què podem entendre com a èticament i
democràticament acceptable. De forma paradoxal, i davant d’una situació com aquesta
que requereix d'una resposta contundent i unitària de tots els agents democràtics hem
vist com molts han intentat fer un ús particular i partidista de la situació creada,  enlloc
de buscar la complicitat necessària per respondre de forma contundent i amb el major
consens social, a les agressions que s'estan produint a l'estat de dret i al col·lectiu gai,
lesbià i transsexual. 

Per tot això, i davant la tensa situació social que han generat recents declaracions de
representants polítics i de la jerarquia catòlica, la Comissió Permanent del Consell
Municipal de Gais, Lesbianes, i homes i dones Transsexuals, reunida de forma
extraordinària, acorda: 
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1. Donar el seu recolzament a les dues modificacions legals que s’han produït al
Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, manifestant que, amb
elles s’ha aconseguit una equiparació legal justa i necessària

2. Demanar que finalitzin els intents d’ingerència de la jerarquia de l'església
catòlica en les funcions dels òrgans que la societat democràticament ha
escollit, i es respectin escrupolosament la separació de poders així com l’estat
de dret de què ens dotem.

3. Condemnem i rebutgem enèrgicament aquells discursos mediàtics i polítics que
lluny de mostrar un posicionament contrari a ambdues lleis, utilitzen els insults,
l’odi i el menyspreu al col·lectiu, és a dir, aquells que utilitzen l’homofòbia com a
únic argument.

4. Demanem la unitat de tots els sectors socials i polítics a favor de la llibertat i de
la defensa dels drets del col·lectiu, defugint qualsevol ús partidista i interessat
de la situació creada.

5. Demanem a tots els organismes competents vinculats al govern estatal, català i
municipal, que continuïn treballant en l’equiparació de drets de tots els
col·lectius, i en especial, que posin el recursos necessaris per lluitar contra els
actes de discriminació, d’agressions, i d’homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, que
desgraciadament encara es viuen a la nostra societat.

6. Amb el benentès que rebutgem la crida realitzada a l'objecció de consciència,
demanem que a la ciutat de Barcelona no es discrimini a ningú per motius
d'orientació sexual, i es garanteixi a tothom el dret a contreure matrimoni. 

7. Donada l'existència des de fa més d'un any del Consell Municipal de Gais,
Lesbianes, i homes i dones Transsexuals, entenem que aquest ha de ser
l'espai de debat, discussió i presa de decisions, en tot allò referent al col·lectiu
que es realitzi dins l'àmbit municipal.

Barcelona, 2 de maig de 2005

- L’Ordenança de Mesures per fomentar i garantir la convivència a la ciutat de
Barcelona: ha centrat bona part del debat durant el primer trimestre de 2006 i  motivat
la celebració d’un plenari extraordinari. El Consell Municipal de Gais, Lesbianes i
Homes i Dones Transsexuals, a proposta del Col·lectiu de Transsexuals de Catalunya
(CTC) i l’Associació de Investigació i Suport de la Identitat i Orientació Sexuals
(AISIOS), en sessió plenària celebrada el 16 de desembre de 2005, va aprovar el
següent comunicat: 

“Pronunciar-se desfavorablement envers del projecte de normativa presentada pel
govern municipal de "mesures per afavorir i garantir la convivència a la ciutat de
Barcelona", demanant la seva retirada en considerar-la inapropiada als problemes que
es volen afrontar, injusta amb els col·lectius implicats en no complir el compromisos
sobre DDHH i mediació assolits per el propi Ajuntament en diferents fòrums nacionals i
internacionals. 
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Demanar al Consistori que alternativament s’actuí en les temàtiques socials
(mendicitat i prostitució), en la dotació de serveis, en el foment i la promoció d'espai i
activitats socials de la ciutadania, tot assolint un veritable debat i interlocució social, on
intervinguin els col·lectius implicats, com es el cas, per exemple, de les treballadores
sexuals en allò referent a la prostitució.

Demanar s'afronti les veritables causes de determinats comportaments i situacions que
viu la ciutat i s’actuí sobre les seves causes primeres, com son: la manca de serveis, la
pèrdua d'espais públics d'esbarjo i de llocs de trobada i socialització, la precarietat
laboral i la manca de vivendes a preus raonables per la gent, l'augment de la pobresa i
la marginació de sectors de la nostre població; que tot això esta conduint a una
Barcelona que potser no esta prou "B" per a tothom.

Volem una ciutat democràtica i solidaria, oberta i participativa. No volem una ciutat
només oportunitat de negoci, orientada principalment pels diners i el comerç. No volem
ser la ciutat més important en números del mon però que maltracta i perd als seus
ciutadans i ciutadanes. Volem una ciutat on viure i conviure, que destaqui en
solidaritat, convivència i llibertats”.

- Pel que fa a la reivindicació de la Llei d’Identitat de Gènere, finalment aprovada el
15 de març de 2007, el procés continuat de pressió per part del col·lectiu per a forçar
l’impuls legislatiu del govern central, ha estat present en la dinàmica del Consell en tot
moment.

El Consell en sessió plenària celebrada l’1 de juny de 2006, va aprovar per unanimitat
el següent comunicat: 

“A l’Estat Espanyol viu una poc nombrosa, però significativa per la seva situació,
comunitat de persones transsexuals. Homes i dones que amb independència de la
seva identitat i personalitat han d’afrontar una realitat legal adversa que, per exemple,
impedeix el reconeixement del propi nom, del propi sexe, i permet situacions de
discriminació a tots els nivells, principalment el laboral, però també el familiar o
l’educatiu.

Malgrat les recomanacions en matèria de transsexualitat del Parlament Europeu, de
les sentencies del Tribunal Europeu de Drets Humans que exigeixen un tracte no
discriminatori per a les persones transsexuals i el respecte de la seva identitat, l’Estat
Espanyol segueix sense aportar cap canvi legislatiu ni acció de govern mereixedora
d’aquest nom cap a les persones transsexuals.

Per tant, el Consell Municipal de dones i homes Transsexuals, Gais i lesbianes, entén
que es imprescindible que el govern espanyol actuï, tal i com s’ha compromès, amb la
major urgència que sigui possible per a atendre les demandes del col·lectiu
transsexual, legislant el canvi de sexe legal en condicions que respectin la dignitat, la
integritat física y el sentir de las persones transsexuals, que s’atengui les necessitats
sanitàries específiques, es reconeguin els drets de filiació del col·lectiu, sense
discriminacions de cap classe, es persegueixi amb mides eficaces la fi de la seva
marginació laboral i s’eradiqui la seva exclusió social.
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   Grups de treball de Discriminació / Educació / Joventut

El grups de treball del CMLGidhT sobre Discriminació, homofòbia, transfòbia i
lesbofòbia i el d’Educació, van redactar dos documents de propostes on es
concretaven accions a impulsar en l’àmbit municipal de les quals en destaquem
algunes realitzacions :

- Millora del protocol d’actuacions a seguir davant agressions des de l’OND
(Oficina per a la No Discriminació) personant-se l’Ajuntament com acusació
particular quan sigui necessari.

- S’ha passat al nomenclàtor la proposta de dedicar un carrer al 28 de juny.

- S’està estudiant la manera de fer visible la relació de Safo amb les dones
lesbianes als jardins de Safo situats a l’esquerra de l’Eixample.

- Es programarà formació orientada a la millora de la capacitat de resposta dels
PIADs pel que fa a la diversitat d’orientació sexual.

- Es reforçarà la presència d’informació relacionada amb les dones i homes
transsexuals, gais i lesbianes als webs municipals.

- Revisió de condicions vigents en el pacte de relacions laborals de
l’Ajuntament de Barcelona, per ex. pel que fa a permisos de maternitat i
paternitat i sobre com queden regulats els casos amb dues mares, que puguin
resultat discriminatoris.

- Es potencia i col·labora en la producció de materials, exposicions, etc., amb
orientació pedagògica iniciativa d’entitats del Consell

    Actes institucionals amb motiu del 28 de Juny. 

Els anys 2005 i 2006 en el context de la celebració, s’han organitzat dues recepcions
encapçalades per l’Alcalde de la ciutat, per compartir les reivindicacions dels col·lectius
i retre l’homenatge necessari.

   Presentació d’iniciatives externes per conèixer el posicionament del Consell

En qüestions com ara:
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- Guia Turística de Gais, Lesbianes i Dones i Homes Transsexuals produïda per
Turisme de Barcelona.

-  Suport a la candidatura (que finalment ha estat escollida) de l’entitat Panteres
Grogues per a l’organització dels Eurogames 2008 a la ciutat de Barcelona.

   Eines per a l’elaboració d’un futur Pla / Programa municipal GLT

El Consell, l’últim trimestre de 2006 acull la demanda de la presidència de generar la
documentació necessària que serveixi de base per a l’elaboració d’un futur pla /
programa municipal en l’àmbit  GLT i, en aquest sentit, s’organitza un procés de treball
intern que culmina en la proposta d’organització d’un cicle de Jornades que sota el títol
“La ciutat davant el col·lectiu GLBT” perseguirà també un objectiu relacional en tant
que seran una oportunitat de posar en comunicació,  col·lectius i agents socials i
institucionals que conviuen a la ciutat però entre els quals no existeixen, encara,
canals o mecanismes d’intercanvi i coneixement mutu. 

Les temàtiques considera prioritaries a tractar són

1. Pel que fa a drets, “Fins a quin punt podem exercir els nostres drets? Què ho
segueix impedint?”

2. “El desenvolupament de programes educatius d’integració de la diversitat social
i afectiva. La formació del professorat. L’extensió dels programes als centre de
lleure”

3. “El Benestar social. L’habitatge. La formació ocupacional i la inserció laboral.
Les persones amb disminució”

4. “La salut, l’accés als serveis i millores necessàries en serveis especialitats”

5. “Programes adreçats a sectors de població: joves, gent gran, etc.”

El passat 26 de gener de 2007 se'n va organitzar la primera i va comptar amb
l’assistència de prop d’un centenar de persones sota un programa que es va iniciar
amb l’acte de presentació a càrrec de la Ima. Sr. Pilar Vallugera, presidenta del
Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones Transsexuals i en el qual va
intervenir també la regidora de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona, la Ima. Sra.
Dolors Martínez. Ambdues van estar acompanyades per la Ima. Sra. Carme Porta,
actual Secretària de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del Departament d'Acció
Social i Ciutadania i pel Sr. Joan Miró, actual vice-president del Consell.
Posteriorment, vàrem tenir oportunitat d’escoltar la xerrada a càrrec del Síndic de
Greuges de la ciutat de Sabadell, el Sr. Josep Escartín que, un cop finalitzada, va
donar pas a l’organització de quatre grups de treball. 
La producció d’aquesta primera jornada s’ha concretat en un informe d’avaluació, un
reportatge fotogràfic i dos documents de conclusions que són un molt bon punt de
partida per donar a conèixer les inquietuds i les necessitats expressades pel col·lectiu i
també la reflexió i el debat que s’hi va donar.
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3. ANNEXOS

 Reglament de funcionament intern del Consell.

TITOL PRIMER. Disposicions generals
          
      Article 1. Definició
      Article 2. Competències

TITOL SEGON. Òrgans de funcionament
         
      Article 3. Òrgans
      Article 4. Secretaria Tècnica
Capítol l. De la Presidència i la Vice-presidència
      Article 5. Presidència i Vice-presidència
Capítol ll. Del Plenari
      Article 6. Composició i funcionament 
      Article 7. Funcions
Capítol lll. De la Comissió Permanent
      Article 8. Composició i funcionament
      Article 9. Funcions
Capítol lV. Altres
      Article 10. Consell de Ciutat
      Article 11. Grups de Treball

Disposició addicional primera

Disposició addicional segona

Disposició derogatòria
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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r

1.- El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals és
un òrgan consultiu i de participació sectorial, creat de conformitat amb el que
estableixen els articles 19, 20 i 21 de les Normes reguladores de la participació
ciutadana, els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
els articles 8, 30 i següents de la Carta de Barcelona.

2.- Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de
contribuir al compliment del mandat de l’article 9.2 de la Constitució
Espanyola, que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què
s’integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o
dificultin la plenitud i facilitar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes
en la vida política, econòmica, cultural i social

Article 2n

1.- El  Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals té
com a objectius i funcions: 

a) Fomentar la igualtat de drets, les llibertats i el reconeixement social dels
gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals.

b) Estudiar, emetre informes i elaborar propostes sobre els assumptes que
consideri d'interès per a les associacions, els altres agents del consell i el
municipi per tal de facilitar aquells canvis que portin a una ciutat més cívica i
estructurada des de les aportacions dels ciutadans.

c) Impulsar l’acció municipal per transformar Barcelona en una ciutat acollidora
per a totes les persones.

d) Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixin a promoure
les aportacions de les lesbianes, els gais i els homes i les dones
transsexuals en tots els àmbits (social, cultural, polític, etc.) i a atendre
específicament els homes i les dones transsexuals i les lesbianes i els gais
que pateixin situacions greus.

e) Afavorir i potenciar la coordinació entre les institucions que hi són
implicades.

f) Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes
d’especial incidència en aquest sector.
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g) Ser òrgan de consulta en els processos d’elaboració d’ordenances que
afectin les lesbianes i els gais i els homes i les dones transsexuals, no
solament durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també
durant els mateixos treballs d’elaboració.

h) Impulsar la coordinació i col·laboració entre les entitats, les associacions
ciutadanes, els sectors professionals i representants municipals.

i) Cooperar activament amb l'Ajuntament per desenvolupar accions que donin
a conèixer les associacions i els seus objectius.

j) Analitzar la situació en què es troba la ciutat respecte als gais i les lesbianes
i els homes i les dones transsexuals, com també les actuacions que s'hi
duen a terme.

k) Proposar i promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis
derivades de les realitats detectades. 

l) Impulsar la participació i l’associacionisme dels col·lectius de gais i
lesbianes i els homes i les dones transsexuals, facilitant la informació, la
difusió, el suport i l’assessorament oportuns.

m) Conèixer els pressupostos municipals corresponents al sector de gais i
lesbianes i homes i dones transsexuals.

n) Donar suport als consells sectorials de districte que tinguin referència
directa a l'àmbit de treball d’aquest Consell.

2.- El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones transsexuals té
un caràcter consultiu i de participació. Les seves funcions s’exerceixen
mitjançant l’elaboració d’informes, informes participatius, dictàmens i demandes
que tenen rang de recomanació per als òrgans del govern municipal, i no són,
en cap cas, vinculants. També té la possibilitat de formular propostes i
suggeriments.

Un cop l'any ha d’emetre un informe al Consell de Ciutat, i amb una periodicitat
anual, com a mínim, ha de donar compte de la seva activitat a totes les entitats
de gais i lesbianes i homes i dones transsexuals i escoltar les seves propostes
d'accions prioritàries de futur. 

3.- El Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals ha
de tenir en compte tant en la seva estructura interna, com en totes les seves
actuacions, l’especificitat de les diferents realitats que formen el seu àmbit de
referència i especialment les diferències de gènere.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I  FUNCIONAMENT

Article 3r
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Són òrgans del Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals la Presidència i la Vice-presidència, el Plenari i la Comissió
Permanent.

Article 4rt

1.- El  Consell Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals
disposa d’una secretaria tècnica, amb les funcions pròpies d’un òrgan auxiliar
de suport tècnic i administratiu, designat per l’Ajuntament de Barcelona.

2.- El/la responsable de la Secretaria Tècnica assumeix les funcions de
secretaria d'actes del Consell Plenari i de la Comissió Permanent.

Aquesta funció és compatible amb la de membre del Consell.

3.- Les decisions dels òrgans del Consell es prenen per majoria simple.

CAPÍTOL I. De la Presidència i la Vice-presidència

Article 5è

1.- La Presidència correspon a l’Alcalde o Alcaldessa, que podrà delegar en
un/a Regidor/a del govern municipal.

2.- La Vice-presidència correspon a un/a  representant del sector associatiu a
què fa referència l'article 6è.2.c) d'aquestes Normes. La seva elecció es fa
entre aquests/es representants a l'inici de cada mandat 

3.- La Vice-presidència és elegida per un període de 4 anys no prorrogable. 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 punt 2 d’aquest article.

CAPÍTOL Il. Del Plenari

Article 6è. Composició i Funcionament

1.- El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell
Municipal de Gais i Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals. El nomenament
o designació dels seus membres correspon a l’Alcaldia, la qual també pot
designar membres suplents. 
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2.- El Consell Plenari està integrat per:

a) La Presidència i la Vice-presidència, amb veu i vot

b) 1 representant de cadascun dels grups polítics de la corporació, amb veu
però sense vot.

c) 1 representant per part de cadascuna de les associacions de gais i lesbianes
i homes i dones transsexuals, amb veu i vot.

d) Fins a 5 representants de les associacions d’empresaris i institucions,
universitats  o altres sectors d’especial interès, o que per la seva trajectòria
personal destaquin pels seus coneixements sobre els assumptes d’interès
d’aquest Consell, amb veu però sense vot

e) Fins a 10 representants de partits polítics i sindicats que tinguin constituïda
una comissió específica destinada a treballar amb els gais i les lesbianes i els
homes i les dones transsexuals, i d'entitats o grups específics destinats també
al treball amb els gais i les lesbianes i els homes i les dones transsexuals, amb
veu i vot.

f) En el cas que el nombre de partits polítics, sindicats, entitats o grups
representats per aquest sector de vocals sigui superior a 10, la designació dels/
de les representants es produirà després del corresponent procés electoral, al
l’efecte d'assegurar la seva representativitat.

g) Fins a 5 tècnics/ques  municipals, d'entre les àrees i districtes relacionats
amb els objectius i continguts marcats com a prioritaris, amb veu però sense
vot.

3.- El mandat dels membres d'aquest Consell té una durada de quatre anys.

4.- El Plenari, el convoca la Presidència com a mínim dues vegades l’any.
Aquesta convocatòria és l’ordinària, i ha de tenir ordre del dia i ser feta amb
una antelació mínima de set dies hàbils.

La convocatòria extraordinària del Plenari ha de tenir també ordre del dia i
s’ha de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils. El Plenari és
convocat per la Presidència, bé a iniciativa pròpia o bé quan ho demanin dues
cinquenes parts del nombre legal de membres del Plenari.

5.- El quòrum necessari per a constituir vàlidament el Plenari ha de ser d’un
terç del seu nombre legal de membres. Aquest quòrum s’ha de mantenir al
llarg de tota la sessió.



Ajuntament de Barcelona Sector de Serveis Personals
Consell Municipal de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals
Av. Diagonal, 233, 4a.
08013 Barcelona

Article 7è. Funcions

Són pròpies del Plenari:

a) L’aprovació, i modificació si escau, de la proposta  de Normes Reguladores
del propi Consell.

b) Totes les funcions establertes en l’Article 2n del present reglament. Les
contingudes als apartats f), g) i m) del mateix article són funcions exclusives del
Plenari. 

c)  L’elecció i revocació de la Vice-presidència, d’acord amb el que estableix
l’article 5è del present reglament.

d) L’elecció i revocació del/la representant del Consell Municipal de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals al Consell de Ciutat, d’acord amb el
que estableix l’article 10è del present reglament.

e) L’elecció i revocació dels/les representants de les entitats a la Comissió
Permanent en la forma prevista a l’article 8.2 i 8.3.

CAPÍTOL III. De la Comissió Permanent

Article 8è. Composició i funcionament

1.- La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell en la mesura
que s’encarrega de discutir, emetre informes i estudiar els assumptes que es
debatran al Plenari.

2.- La Comissió Permanent està integrada per:

- la Presidència
- la Vice-presidència
- el/la Representant al Consell de Ciutat
- els /les Representants dels Grups Municipals (sense vot)
- 12 entitats escollides entre les intregants del Plenari amb veu i vot.

Aquesta xifra haurà de ser sempre com a mínim un 25% del total de
membres amb veu i vot del Plenari.

- Coordinadors/es dels Grups de Treball (sense vot)
- la Secretaria Tècnica (sense vot)

La Comissió Permanent pot convidar a les seves reunions, si així ho creu
convenient, amb veu i sense vot, els/les Tècnics/ques municipals representats
al Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals.
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3.- L’elecció de les entitats que integren la Comissió Permanent es fa per
votació de totes les entitats del Plenari que disposen de dret a vot. 

El mandat dels membres de la Comissió Permanent és de dos anys, tret de la
Vice-presidència i el/la  representant al Consell de Ciutat, que és de quatre
anys.

4.- La Comissió Permanent, la convoca la Presidència com a mínim cinc
vegades l’any.  Aquesta convocatòria és la convocatòria ordinària, i  haurà de
tenir ordre del dia i ser feta amb una antelació mínima de set dies hàbils.

La convocatòria extraordinària de la Comissió Permanent haurà de tenir també
ordre del dia i s’haurà de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils. És
convocada per la Presidència, bé a iniciativa pròpia o bé quan ho demani la
meitat dels membres de la Comissió Permanent.

5.- Si el/la representant a la Comissió Permanent d’una entitat escollida causés
baixa per qualsevol motiu, aquesta entitat nomenarà el/la substitut/a
corresponent.

En el cas que una entitat causés baixa per qualsevol motiu de la Comissió
Permanent, es procedirà a l’elecció d’una nova entitat sota els mateixos criteris
esmentats a l’Article 8.3 del present reglament.

Article 9è. Funcions

Són funcions de la Comissió Permanent:

a)  Les  esmentades a l’Article 2n d’aquest reglament, tret d’aquelles que estan
reservades de forma exclusiva al Plenari, d’acord amb allò que es disposa a
l’article 7è. b) d’aquest reglament.

b) La proposta al Plenari, per a la seva aprovació, si escau, de la creació de
grups de treball, així com el nomenament dels/les respectius/ves
coordinadors/es. També pot proposar al Plenari la supressió d’aquells grups de
treball que es mostrin inactius d’acord amb l’Article 11è.1. del present
reglament.

c) Informar i retre comptes al Plenari sobre totes les activitats i actuacions dutes
a terme en l’exercici de les seves funcions. 

CAPÍTOL IV. Altres

Article 10è. Consell de Ciutat
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1.- La representació del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals al Consell de Ciutat correspon a un/a dels/les representants del
sector associatiu a què fa referència l’article 6.2.c) del present reglament. La
seva elecció la farà el Plenari a l’inici de cada mandat.

2.- La representació del Consell Municipal de Gais, Lesbianes i Homes i Dones
Transsexuals al Consell de Ciutat es regeix pel que es disposa en el Reglament
intern d’aquest. En tot cas, el càrrec té un caràcter nominal i en cas de baixa
per renúncia, dimissió o qualsevol altre motiu es procedirà a la convocatòria del
procés electoral per cobrir la vacant tal com s’estableix al 1r punt d’aquest
article.

Article 11è. Grups de Treball 

1.- Els Grups de Treball estan formats per membres del Consell Municipal de
Gais, Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals o per persones en qui deleguin
aquests. 

2.- S’han de reunir un mínim d’una vegada cada dos mesos i han d’informar de
la feina realitzada sistemàticament a la Comissió Permanent i un cop l’any al
Plenari.

 Disposició addicional primera

Per tal de garantir un bon funcionament del Consell Municipal de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, la Presidència, en qualsevol
moment,  pot convocar un Grup d’Organització Interna per fer una proposta
de revisió i/o adequació d’aquelles disposicions del present reglament que es
considerin oportunes.

 Disposició addicional segona

En tot allò no previst per aquestes Normes, són d’aplicació les Normes
Reguladores de Participació Ciutadana, el ROM i la Carta Municipal.

 Disposició derogatòria.

Queden derogades les Normes Reguladores del Consell Municipal de Gais,
Lesbianes i Homes i Dones Transsexuals, de 19 de setembre de 2003 (B.O.P.
de Barcelona núm. 237 de 3 d’octubre)
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 Composició del Consell – Abril 2007

Entitat     Representant

ACORD Sra. Gemma Sánchez Ruiz

Aemics, Espai per a les llibertats sexuals Sr. Toni Cobos i Garcia

Agència de Salut Pública Sra. Elia Díez

AISIOS Sra. Natalia Parés

Arco Iris Sr. Andrés León Avalo

Àrea de Joventut. Ajuntament Sr. Lluís Coromines i Garcia

Associació  Cristiana de Gais i Lesbianes -
ACGIL

Sra. Pilar Blanco

Associació Catalana per la Integració
d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals
Immigrants. ACATHI

Sr. José Carreño Castro

Associació de Famílies Lesbianes i Gais Sra. Elisabet Vendrell i Aubach

Associació de Pares i Mares de Gais i
Lesbianes, AMPGIL

Sra. Carme Rabadà i Pascual

Associació Universitaria Sin Vergüenza Sra. Joana Cabrera Berger

ATC Libertad Sra. Joana López Roldán

BarceDona Sra. Joana Barrafont i Gimenez

BEARCELONA Sr. Josep Ribes Garasa

Casal LAMBDA Sr. Roger Revilla i Cubero

Col.lectiu Gai de Barcelona Sr. Luís Bradineras i Lis

Col.lectiu Transsexual de Catalunya (rep.
Consell de Ciutat)

Sra. Beatriz Espejo

Comissió Unitària 28 de juny Sr. Montse Rifà

Consell de la Joventut de Barcelona Sr. Eduard Urtasun Domenech

Coordinadora Gai-Lesbiana Sr. Antoni Guirado i Herrera

Direcció de Dona i Drets Civils Sra. Mònica Urgell i Espinàs

Ecogais Sr. Alex Sant Rafael

ERC Sr. Nicolás Martín Fernández
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EUiA, Àrea de Llibertats d'Expressió Afectiu-
sexual

Sr.  Sergi Gómez Planella

FAGC Sr. Eugeni Rodriguez

Fundación para la Identidad de Genero Sr. Pol Galofre Molero

Gais Positius Sr. Joaquim Roqueta

Grup d'Amics Gais GAG Sr. Jose
Benito

Eres Rigueira

Grup de Lesbianes Feministes Sr. Marta Estella

Grup de Transsexuals Masculins de Barcelona Sr. Roger Saumell

Grup Jove Coordianadora Gai Lesbiana Sr. Diego Pol Longo

Grup Mpal. ERC Sr. Xavier Florensa i Cantons

Grup Mpal. PSC (delegada) Sra. Iolanda Collboni

Grup Municipal  IC-V (delegat) Sr. Jordi Casas

Grup Municipal CIU Sra. Maite Fandos i Payà

Grup Municipal PP Sr. Albert Villagrasa

Grup Municipal PSC Sra. Assumpta Escarp i Gibert

ICV Sr. Josep Ma. Gómez

INCLOU Sr. Víctor Escarré i Bou

INFOGAI Sr. Ferran Pereda

Institut Municipal d'Educació de Barcelona Sra. Roser Roldán i Aixandri

JAG Sr. Marc Garriga Solanas

JERC Sr. Lluís Català

JNC Sra. Elena Domenech Moral

Joves Esquerra Verda JEV (pendent)

JSC Sra. Meritxell Cabezón Arbal

Panteres Grogues Sra. Maria Ruiz

PSC Sr. Màrius Tàrraga

STOP SIDA Sr. Jordi López i Albert

UGT Sr. Josep Àlvarez Picos

Unió de Joves Sr. Josep Moliné Soler

Vice-president del Consell Sr. Joan Miró i Roset
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