
160 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL DE LES 
DONES DE BARCELONA 
(Aprovades per acord del Consell Plenari de 3 de 
febrer de 1995) 

El Consell Plenari, en sessió del día 3 de febrer de 
1995, acordil: 

Aprovar la creació del Consell de les Dones de 
Barcelona, segons allo prevista l'article 12 de les Nor
mes Reguladores de la Participació Ciutadana, apro
vades per acord del Consell Plenari de 5 de desembre 
de 1986 i a l'article 59 de la Uei 8/1987, de 15 d'abril, 
Municipal i de Regim local de Catalunya, i d'acord 
amb el document adjunt. 

Article 1 

TÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 

1. El Consell de les Dones de Barcelona és un or
gan consultiu i de participació sectorial, creat de con
formitat amb el que preveuen els articles 12 de les 
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, i 
59 i 60 de la Llei Municipal i de Regim Local de 
Catalunya. 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de 
I'Ajuntament de Barcelona de contribuir al compliment 
del mandat de l'article 9.2 de la Constitució Espanyo
la, que atribueix als poders públics l'obligació de pro
maure les condicions perque la llibertat i la igualtat de 
les persones i deis grups en els quals s'integren si
guin reals i efectius, de remoure els obstacles que 
n'impedeixin o dificultin la plenitud, i de facilitar la par
ticipació deis ciutadans i de les ciutadanes en la vida 
política, económica, cultural i social. 

Article 2 
1. El Consell de les Dones que es crea és un organ 

consultiu i de participació de I'Ajuntament de Barcelo
na per aquelles qüestions d'interes per a les dones de 
Barcelona i, en concret, per a aquelles competencies i 
funcions que suposin una millora del benestar i de la 
qualitat de vida d'aquest sector de la població i que 
són propies del municipi. 

2. El Consell de les Dones de Barcelona es justifica 
per la importancia d'aquest sector en la vida de la ciu
tat, pel seu pes demografic, per l'especificitat de les 
seves necessitats, per les discriminacions per raó de 
sexe encara existents a la nostra societat i per la vo
luntat explícita de les associacions i entitats de les do
nes de Barcelona. 

3. El Consell de les Dones de Barcelona és un or
gan de participació i consulta de I'Ambit de Benestar 
Social i, per tant, participa en el Consell Municipal de 
Benestar Social, d'acord amb els mecanismes que 
aquest preveu. 

Article 3 
1. Són competencies del Consell de les Dones de 

Barcelona: 
a) Estimular la participació i l'associacionisme deis 

col-lectius de dones, facilitan! la informació, la difu
sió, el recolzament i l'assessorament oportuns. 

b) Coneixer i debatre les actuacions municipals que 
contribueixin a promoure la presencia de les do
nes a la societat en tots els ambits (social, cultural, 
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polític, laboral, etc.) i a atendre específicament a 
aquellas dones que pateixen situacions greus. 

e) Impulsar la coordinació, la col-laboració i la coope
ració entre les associacions, les entitats i les insti
tucions, ja siguin públiques o privades, que realit
zen activitats per a la promoció de les dones. 

d) Estudiar i emetre informes sobre temes d'interes 
per a les dones, per tal de contribuir als canvis que 
ens portin a una societat més justa i solidaria. 

e) Propasar la realització de debats i campanyes 
novedosas que facin visibles les idees, la manera 
de ter i la veu de les dones. 

f) Ser consulta! abans que els organs municipals de
batín i aprovin assumptes d'especial incidencia en 
aquest sector. 

g) Ésser l'organ de consulta en els processos d'ela
boració i d'ordenances que afectin les dones, no 
solament durant els períodes d'informació pública 
expressa. sinó també durant els mateixos treballs 
d'elaboració. 

h) Proposar els procediments adequats pera la parti
cipació de les ciutadanes en els serveis i empre
ses municipals. 

2. El Consell de les Dones de Barcelona té un ca
racter consultiu i de participació. Les seves funcions 
s'exerciran mitjanvant l'elaboració d'informes, dicta
mens o demandes, que tindran rang de recomanació 
per als organs del govern municipal i, per tant, no se
ran vinculants. 

Artic/e 4 
Els camps on el Consell de les Dones actuara se

ran aquells que tinguin una relació directa o indirecta 
amb la qualitat de vida i el benestar social de la pobla
ció, en general, i de les dones, en particular. 

L'actuació del Consell sera, dones, integral i assu
mira tots aquells aspectes relacionats amb el benestar 
social des d'un punt de vista economlc, social o cultu
ral. 

Article 5 

TfTOL 11 
ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 

Són organs del Consell: la Presidencia, la Vice-pre
sidencia, el Plenari i la Comissió Permanent. 

Artic/e 6 
Una persona del Plenari formara part del Consell 

Municipal de Benestar Social, en representació 
d'aquest, segons el que disposen les Normes Regula
dores d'aquest Consell. 

Articte 7 
El Consell de les Dones disposara d'una Secretaria 

Tecnica, amb les funcions propies d'un orgar¿ auxiliar 
de suport tecnic í administratiu, adscrites a I'Ambit de 
Benestar Social. 

Capítoll 
De la Presidencia i la Vice-presidencia 

Artic/e 8 
La Presidencia i la Vice-presidencia del Consell 

correspondran a les persones membres del Govern 
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Municipal que designi !'Alcalde per a aquests cfmecs. 
1. La Presidencia estara a carrec de la persona de 

maxima representació de I'Ajuntament al Consell. A 
ella li correspon convocar i presidir toles les sessions 
del Plenari i de la Comissió Permanent. 

2. També li correspon resoldre sobre l'admissió de 
noves entitats representativas de les dones de la Ciu
tat al Consell Plenari i, quan escaigui, propasar els 
mecanismes d'alternan<;a de les persones compo
nents de la Comissió Permanent. 

3. La Vice-presidencia assisteix í cof.fabora amb la 
Presidencia, i la substitueix en suposits d'absencia. 

Articfe 9 

Qapítol 11 
Del Plenari 

1. El Plenari és l'organ de maxima representació 
del Consell de les Dones de Barcelona. L'integren: 
a) Els i les Tinents d'Aicalde i els Regidors i les Regi

dores que designi !'Alcalde pera aquesta funció, i 
un maxim de cinc persones tecniques de l'organit
zació municipal. 

b) Dones representants de fundacions, federacions, 
consells, coordinadores d'associacions i d'asso
ciacions civiques, veinals, sindicals i culturals de 
les dones que el seu ambit d'actuació sigui la ciu
tat. Per pertanyer al Plenari del Consell, les enti
tats hauran de sol·licitar-ho i acomplir les condi
cions següents. 
- estar legalment constitu'ides 
- no tenir anim de lucre 
- acreditar una activitat continuada de més de 

dos anys en el seu camp de treball 
- comptar amb més de 50 associades 
- que els seus estatuts no estiguin en contradic-

ció amb els objectius que es desprenen 
d'aquestes Normes. 

Les associacions que no reuneixin aquestes con
dicions pero que hagin expressat les seves inten
cions de participar al Consell, ho podran ter mitjan
<;ant els Grups de Treball que es constitueixin, 
previstos a l'article 16e, punt 3 d'aquestes Nor
mas. 
Es considerara que ja han obtingut representació 
al Consell, aquellas associacions que s'integren 
en coordinadores, federacions o altres entitats que 
formin part del Plenari. 

e) Dues dones representants de cada Consell de les 
Dones deis Districtes Municlpals de Barcelona que 
seran elegides, per un període de 2 anys, reno
vant-se anualment la meitat de les seves mem
bres. 
Aquestes representants seran elegides de confor
mitat amb el que disposin les normes de funciona
ment intern deis Consells de les Dones de cada 
Districte. 

2. Per resolució de la Presidencia del Consell i a 
proposta de la majoria de les persones membres del 
Plenari, el Consell es podra ampliar amb la represen
tació de més entitats. 

3. Es designara una Secretaria del Consell que 
sera assumida per l'organització municipal i exercira 
les seves funcions al mateix temps al Plenari a la Co
missió Permanent. 
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La Secretaria participara en les sessions del Plenari 
i de la Comissió Permanent amb veu pero sense vot. 

Article 10 
Són competencias del Plenari les relacionadas a 

l'article 3.1 de les presents Normes. 
Són també funcions del Plenari proposar l'admissió 

de noves entitats al Consell de les Dones i designar 
els grups de treball per a l'anEilisi i l'estudi de temes 
concrets, a proposta de la Comissió Permanent. 

Article 11 
El Plenari del Consell celebrara tres sessions ordi

narias cada any. Podra celebrar sessions extraordi
narias quan la Presidencia ho decideixi o quan ho de
maní un ter<; del nombre legal de membres. 

Article 12 
El Plenari del Consell es constitueix validament 

amb l'assistencia d'un ter~t del seu nombre legal de 
membres. Aquest quorum s'ha de mantenir alllarg de 
tota la sessió. Cal igualment l'assistencia de les per
sones que realitzin les funcions de Presidencia i Se
cretaria o qui, en cada cas, les substitueixi. 

Article 13 
Les sessions del Plenari del Consell són públiques, 

i s'hauran de convocar, acompanyades de l'ordre .del 
dia corresponent, amb una antelació mínima de cinc 
dies naturals, excepte les extraordinarias que es con
vocaran almenys dos dies naturals abans de la cele
bració. 

Capítollll 
De la Comissió Permanent 

Article 14 
1. La Comissió Permanent és l'organ de treball del 

Consell de les Dones de Barcelona en la mesura que 
s'encarrega de discutir, informar i estudiar els as
sumptes que es debatran al Plenari. 

2. La Comissió Permanent estara integrada per la 
Presidencia, la qua! sera assumida per delegació per 
la Vice-presidencia, i setze persones membres més, 
designadas per la mateixa entre les que integren el 
Plenari, d'acord amb les proporcions següents: 
a) Cinc persones tecniques de I'Ajuntament de 

Barcelona. 
b) Dues persones en representació de les centrals 

sindicals. 
e) Una persona en representació del moviment vei

nal. 
e) Sis persones en representació de federacions, 

consells, coordinadores d'associacions i associa
cions de dones que actu'in en l'ambit de la ciutat. 

f) Dues persones en representació deis Consells de 
Dones deis Districtes, que representaran tots els 
Districtes de la ciutat. . 

3. Per tal de garantir la representativitat de totes 
les entitats del Consell de les Dones, a proposta de la 
Presidencia, el Plenari del Consell decidira mecanis
mes per tal d'assegurar l'alternanc;a d'aquestes a la 
Comissió Permanent. 

Totes les persones membres de la Comissió Per
manent han d'actuar com a representants del seu am
bit a nivel! de ciutat. 
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Article 15 
1. La Comissió Permanent celebrara sessions ordi

narias almenys cada dos mesos, i les extraordinarias 
que estimi oportunas a proposta de la Presidencia o 
d'un ten; de les persones membres. 

2. La convocatoria de les sessions anira acompa
nyada de l'ordre del dia corresponent, que s'haura de 
distribuir entre les persones membres amb una ante
lació mínima de cinc dies naturals. Les sessions ex
traordinarias hauran de ser convocadas, com a mí
nim, dos dies naturals abans de la seva celebració. 

Article 16 
1. La Comissió permanent és l'organ encarregat de 

canalitzar les peticions de noves entitats al Consell 
Per tal que siguin proposades pel Plenari del Consell 
a la Presidencia. 

2. En aquest sentit, informara si les entitats comp
ten amb els requisits exigits a l'article 7.1 b) de les pre
sents Normes i tara una valoració sobre el seu grau 
de representativitat i impacte social que haura de tra
metre al Plenari per tal que aquest proposi. 

OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PEA A 1995 
(Aprovada per acord de la Comisió de Govern de 
16 de desembre de 1994 i del Consell Plenari de 23 
de desembre de 1994) 

El Consell Plenari, en sessió del 23 de desembre 
de 1994, acorda: 

Ratificar l'acord de la Comissió de Govern, de 16 
de desembre de 1994, pel qual s'aprova !'Oferta Pú-

Annex 1 

Funcionaris de carrera 
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3. La Comissió Permanent, a més, haura d'articular 
els mecanismes que possibilitin assolir les funcions 
que té encomanades el Consell. Per tal de ter possi
ble el correcta compliment d'aquestes funcions, la Co
missió Permanent propasara af Consell la creació de 
Grups de Treball en els quals hauran d'ésser presents 
les persones membres de les entitats de la Comissió 
Permanent. 

Arlicle 17 
Els acords, tant al Plenari com a la Comissió Per

manent, s'adoptaran per majoria de les persones 
assistents. 

Disposició final 
En tot allo no previst per aquestes Normas correspon 

a la Presidencia del Consell adoptar la decisió que con
sideri més adient, d'acord amb el's criteris generals que 
les inspiren, com també les Normas Reguladores de la 
Participació Ciutadana, informan! al Plenari en la ses
sió següent per a la seva ratificació i, si escau, propo
sant la corresponent modificació de la Normativa. 

blica d'Ocupació de I'Ajuntament de Barcelona pera 
l'exercicí 1995, amb les especificacions que nombre i 
places que consten en el document adjunt com a an
nex 1, i es crea en la Plantilla municipal, dins de !'Es
cala d'Administraió Especial, Classe de Tecnics Su
periors, la categoría de Tecnic Superior en Gestió, i 
dotada amb 11 places. 

Grup segons article 25 de la llei 30/84 Classificació Denominació Nombre de places· 
Escara d'Administració Generar 

8 .............................................................. Sots-escala de gestió Gestor Administració General .... .. .. . .. . 6 

Escala d'Administració Especial 
Sots-escala tecnica 

A .. .... ................. .................. .... .... ............. Tecnics Superiors .............. Art i Historia.................. ........ ..... 8 
A ............ .. .... ........................................ .... T ~cn~cs S~periors .. ...... ...... G~sti? .......... :.. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. 11 
B ........... .... ............................................... Tecnrcs Mlt]ans .................. C1enc1es Soc1als ............ ............ 45 
Total places . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . . . . ... .. . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. . . . . 70 

Decrets de 1' Alcaldia 

Decret. Vistos el present expedient i !'informe del 
Cap de la Secretaria de la Ponencia de Nomenclator, i 
en ús de les facultats conferidas a aquesta Alcaldía 
per l'article 7e 1 r de la Llei de Regim Especial 
d'aquest Municipi, disposo 

Donar el nom de playa de Teresa Claramunt a la 

pla9a situada en la confluencia deis carrers de la 
Mare de Déu de Port i Ferrocarrils Catalans, en el 
Districte de Sants-Montju'ic. 

Barcelona, 2 de febrer de 1995. L'Aicalde, Pasqual 
Maragall i Mira. 

{Ref. 329/95) 


