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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT 
 
 
 
INTRODUCCIÓ 
 
L'Ajuntament de Vilafranca, conscient de la importància de la problemàtica en 
temes d'igualtat entre les dones i els homes, decidí ,en iniciar aquest mandat 
consistorial, la creació d'una regidoria específica per tal d'impulsar l'acció 
política adreçada a promoure i vetllar per la Igualtat d'Oportunitats en la 
nostra ciutat. Al març del 1996 es va fer la presentació pública del document 
base del PLA PER LA IGUALTAT, de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 
 
Per tal de promoure la participació de persones, grups i entitats vilafranquines 
interessades en la igualtat d'homes i dones, i a fi de recollir tots aquells 
suggeriments que puguin ajudar a dur a terme una acció el més acurada 
possible en favor de la igualtat de les dones i dels homes de la nostra ciutat. 
 
L'objectiu de la creació d'aquest Consell Municipal per la Igualtat, respon a la 
voluntat de l'equip de govern perquè les tasques que es desenvolupin tan a 
nivell municipal, com social, contemplin les necessitats des de la perspectiva 
de la igualtat de drets dels homes i les dones i el dret a gaudir-ne de les 
diferències.  
 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1r. Constitució i naturalesa jurídica: 
 
1. El Consell Municipal per la Igualtat, és un òrgan permanent de participació 
sectorial de caràcter consultiu, creat de conformitat amb el que preveuen els 
arts. 59 i 60 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès de contribuir al compliment del mandat de l'art. 9.2 de la Constitució, 
que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè 
la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en els quals s'integren 
siguin reals i efectives, de remoure els obstacles que ho impedeixen, i de 
facilitar la participació de la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i 
social.   
 
Article 2n. Objectiu 
 
1. El Consell Municipal per la Igualtat té com a objectiu l'elaboració d'estudis, 
informes i propostes per a fer efectiu el principi d'igualtat de l'home i la dona 
en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social 
del municipi de Vilafranca. 
 



 
 
 
 
 

Pl. Verema 1, 1r pis – Tel: 93 890 32 18 –  
08720 Vilafranca del Penedès – casaldona@vilafranca.org 

 
 
Article 3r. Finalitat 
 
1.Són finalitats i competències del Consell Municipal per la Igualtat: 
 
a. Fomentar la prestació de serveis específics a favor de la igualtat. 
 
b. Promoure l'elaboració i la divulgació d'estudis sobre la situació de la 

Igualtat en el municipi de Vilafranca. 
 
c. Estudiar, promoure i difondre les actuacions que contribueixin al 

desenvolupament efectiu dels drets de la dona i elaborar propostes de 
reformes adreçades a eliminar les barreres que dificulten la igualtat real i 
efectiva d'ambdós sexes. 

 
d. Potenciar la participació de les dones en els assumptes municipals i 

fomentar l'associacionisme per a la defensa dels seus drets. 
 
e. Impulsar la creació i la cooperació entre les associacions i altres entitats 

que portin a terme activitats de promoció de la Igualtat. 
 
f. Proposar i fomentar l'adopció de programes d'atenció a la dona i 

d'actuacions que contribueixin a l'eliminació de la discriminació directa o 
indirecta en tots els àmbits de la vida. 

 
g. Proposar la realització de campanyes de sensibilització i informació en tots 

aquells aspectes que contribueixin a millorar la qualitat de la vida de les 
dones i dels homes. 

 
h. Aquelles altres funcions orientades a aconseguir una major atenció i 

benestar social de la dona. 
 
2. Les funcions del Consell Municipal per la Igualtat s'exerciran mitjançant 
l'emissió de dictàmens, informes o peticions, i no seran vinculants per als 
òrgans de govern municipals. 
 
 
Article 4rt 
 
L'Ajuntament facilitarà en la mesura que consideri possible i necessari els 
mitjans oportuns per al compliment de les funcions del Consell Municipal per 
la Igualtat i el seu adequat funcionament.   
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Article 5 
 
1. Són òrgans del Consell Municipal per la Igualtat: 
    
   El Plenari 
   La Comissió Permanent  
 
2. El Plenari del Consell Municipal per la Igualtat estarà format  per: 
 

a. El president: L'Alcalde-president de l'Ajuntament de Vilafranca o 
regidor/a en qui ho delegui   

b. Un/una representant de cada grup municipal de l'Ajuntament  
c. Un/una representant de cada Associació de Veïns 
d. Un/una representant de cada sindicat d'àmbit local i comarcal 
e. Un/una representant per cada entitat i/o associació que treballin en pro 

de la igualtat i d'acord amb la línia estratègica del Pla per la Igualtat de 
l'Ajuntament de Vilafranca.  

f. Un/una representant de la Comissió Tècnica del PPI 
g. La Tècnica Responsable del Pla per la Igualtat 
h. La Responsable del Casal de la Dona 
i. El Consell Municipal per la Igualtat tindrà una secretària que serà per 

delegació, la responsable del Casal de la Dona, amb les funcions 
següents: assistir a les reunions, responsabilitzar-se de la documentació 
del Consell i d'atendre i custodiar les actes 

 
 
3. La Comissió Permanent del Consell Municipal per a la Igualtat estarà 
formada per: 

a. La presidència:  L'Alcalde o alcaldessa de l'Ajuntament de Vilafranca o 
regidor/a en qui ho delegui 

b. Un/una representant de cada un dels col·lectius o entitats dels apartats 
anteriors b, c, d, e, dins del plenari del Consell Municipal per la Igualtat 

c. Un/una representant de la Comissió Tècnica del PPI 
d. La Tècnica Responsable del PPI 
e. La Responsable del Casal de la Dona 
f. La Comissió Permanent del Consell Municipal per la Igualtat tindrà una 

secretària que serà per delegació, la Responsable del Casal de la Dona 
amb les funcions descrites a l'apartat i) de la composició del Plenari del 
Consell Municipal per la Igualtat. 

 
4. Les entitats i/o associacions que participin en l'esmentat Consell Municipal 
per la Igualtat no perseguiran fins lucratius 
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Article 6è 
 
1. El Consell Municipal per la Igualtat es reunirà com a mínim 2 vegades a 
l'any i sempre ho cregui necessari el/la president/a o quan ho sol·liciti una 
quarta part dels seus membres. En aquest cas els/les consellers/es instants 
hauran d'expressar en la sol·licitud els assumptes que s'hagin de tractar, sens 
perjudici de la facultat de la presidència d'afegir-ne d'altres 
 
 
2. El Consell Municipal per la Igualtat s'estructura en Sessió Plenària i en la 
Comissió Permanent. 
 
 
3. Les persones membres del plenari escolliran els membres que integraran la 
Comissió Permanent del Consell Municipal per la Igualtat. 
 
 
4. La Comissió Permanent del Consell Municipal per la Igualtat es reunirà 
periòdicament cada quatrimestre. 
 
 
5. El Consell Municipal per la Igualtat podrà demanar si s'escau l'assistència 
de persones especialistes en matèries d'interès per als seus treballs. 
 
 
6. El Consell Municipal per la Igualtat elaborarà una memòria  anual 
d'activitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


