PROJECTE DEL REGLAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL PER LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Denominació i definició
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat és un òrgan de participació i
interlocució que pretén incorporar als diversos sectors de la població en la promoció i
desenvolupament de les polítiques destinades a la consecució de la igualtat efectiva
de dones i hòmens i de la igualtat efectiva en la diversitat sexual en el municipi
d’Alzira.
Article 2. Finalitat
Ser un òrgan consultiu i espai vehicular de participació ciutadana en polítiques
d’igualtat de dones i hòmens i d’igualtat en la diversitat sexual.
Article 3. Naturalesa jurídica
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat es constituïx com un Consell Sectorial
que tindrà caràcter consultiu en matèria d’igualtat de dones i hòmens i d’igualtat en la
diversitat sexual.
Article 4. Règim jurídic
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat es regirà pel que disposen les
presents normes i pel que establisca la legislació autonòmica i estatal vigent.
Article 5. Adscripció
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat s’adscriu a la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat.
Article 6. Àmbit d’actuació
Este Consell tindrà com a àmbit d’actuació territorial la ciutat d’Alzira, sense perjuí que
puga participar, coordinar-se i col·laborar amb altres ens administratius supralocals;
sempre amb l’aprovació i autorització de l’òrgan de govern municipal.
Article 7. Funcions del Consell
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat té per funcions:
1. Canalitzar la participació ciutadana en matèria d’igualtat i diversitat sexual.
2. Promoure la igualtat real de dones i hòmens i la diversitat sexual.
3. Promoure la incorporació de la igualtat de fet en les entitats i organitzacions locals.
4. Deliberar sobre els temes que es consideren d’interés en l’àmbit de la igualtat de
dones i hòmens i de la normalització de la diversitat sexual.
5. Assessorar el Govern Local en els processos de decisions en la política d’igualtat.
6. Informar sobre les qüestions que afecten la qualitat de vida de les dones i hòmens
de la ciutat amb relació a la igualtat i la diversitat sexual.
7. Estudiar, analitzar, reflexionar i proposar línies de treball que incidisquen en la
consecució dels objectius de la política d’igualtat.

8. Formular propostes i suggeriments en matèria d’igualtat de dones i hòmens i
normalització de la diversitat sexual.
9. Informar l’Ajuntament d’Alzira sobre assumptes que siguen sotmesos a la seua
consideració.
10.
Col·laborar amb els altres consells municipals d’este Ajuntament en la
promoció de la igualtat de dones i hòmens i la diversitat sexual.

CAPÍTOL II
Estructura, organització i funcions
Article 8. Estructura
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat tindrà la següent estructura:
1. Presidència
2. Secretaria
3. Vocalies
Article 9. Organització
El Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat funcionarà sempre en ple.
Article 10. Presidència
Són funcions de la presidenta o del president:
a) Representar el Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat d’Alzira.
b) Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell.
c) Executar els acords del Consell com correspon a les seues competències.
d) Transmetre les deliberacions i acords del Consell als òrgans pertinents de decisió
municipal.
Article 11. Secretaria
Són funcions de la secretària o del secretari:
a) Confeccionar i enviar les convocatòries de les sessions.
b) Alçar acta de cada sessió del Consell amb el vistiplau de la presidenta o president.
c) Portar el registre d’integrants del Consell i de les altes i baixes que es
produïsquen.
d) Tramitar o gestionar tota l’altra documentació que es genere.
e) Aquelles altres funcions que li encomane la Presidència del Consell.
Article 12. Vocalies
Seran vocals, amb veu i vot, la resta d’integrants d’este Consell.

CAPÍTOL III
Composició
Article 13. Composició
La composició serà la següent:
a) Presidència. Presidix este Consell l’alcalde o l’alcaldessa d’Alzira, que
delegarà les funcions efectives en la regidora o regidor de Polítiques
d’Igualtat.

b) Secretaria. S’elegirà d’entre el personal funcionariat municipal de la
Regidoria de Polítiques d’Igualtat; per designació de la presidenta o del
president d’este mateix Consell.
c) Vocalies. Podran ser vocals:
a. Una regidora o un regidor en representació de l’oposició, que es
designarà pel Ple municipal.
b. Una o un representant de cadascun dels altres consells municipals
d’esta Administració local que ho sol·liciten. A esta finalitat, cada
consell elegirà la persona que el represente.
c. Un o una representant de les entitats de la localitat que ho sol·liciten
formalment i complisquen els requisits establits.
Article 14. Procediment d’inclusió.
Les entitats que complisquen els requisits i vullguen formar part del Consell Municipal
per la Igualtat i la Diversitat ho sol·licitaran formalment per mitjà d’un escrit dirigit a la
Presidència del Consell; per registre d’entrada i aportant la documentació indicada en
l’article 16.
La resolució de les sol·licituds serà a càrrec de la Presidència del Consell. La
denegació d’ingrés serà motivada i només podrà basar-se en l’incompliment dels
requisits establits en este reglament.
Article 15. Requisits de les entitats per formar part d’este Consell.
Les entitats que vullguen formar part d’este Consell han de complir els requisits
següents:
a) Que estiguen registrades com a tals en el Registre Municipal i de la Generalitat
Valenciana en el moment que es presente la sol·licitud.
b) Realitzar la seua activitat i tindre la seu en el terme municipal d’Alzira.
c) No tindre fins lucratius.
d) Acceptar el present Reglament i les disposicions que se’n deriven.
e) Tindre entre els seus interessos el foment de la igualtat de dones i hòmens i/o
la igualtat en la diversitat sexual.
Article 16. Documentació que cal aportar
Per a sol·licitar la seua incorporació al Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat,
les entitats hauran de presentar:
a) Sol·licitud motivada, amb indicació de titular i suplent que representarà l’entitat.
b) Document acreditatiu d’estar formalment inscrites en el registre d’entitats de la
Generalitat Valenciana.
c) Còpia del CIF.
d) Còpia dels estatuts de l’entitat amb el registre visible.

Article 17. Pèrdua de la condició d’integrant del Consell Municipal per la Igualtat
i la Diversitat.
Es perdrà la condició d’integrant o membre d’este Consell en els supòsits següents:
a) Quan qui representa l’entitat així ho decidisca voluntàriament i ho
manifeste per escrit.
b) A petició de l’entitat a la qual represente. En este cas, la susdita
organització podrà nomenar una altra persona per representar-la en este
Consell.
c) Per dissolució de l’entitat representada.
d) Per decisió de dos terços de les o dels integrants del Consell, davant una
manifesta i demostrada actitud de no-promoció de la igualtat o

e)

comportament contrari al present reglament o a l’objecte del mateix
Consell.
Per absència injustificada a més de dues sessions contínues.

CAPÍTOL IV
Funcionament
Article 18. El Ple/Plenari. Règim de sessions
1. Sessió ordinària: El Ple del Consell Municipal per la Igualtat i la Diversitat es reunirà
en sessió ordinària, como a mínim, semestralment; prèvia convocatòria per escrit de
la presidenta o del president amb una antelació d’almenys deu dies hàbils.
2. Sessió extraordinària: El Ple podrà reunir-se en sessió extraordinària quan la
urgència ho requerisca. Serà convocada per qui exercisca la presidència amb un
mínim de 24 hores d’antelació.
Article 19. Convocatòries
Les convocatòries de cada sessió del Ple del Consell es faran amb un mínim de deu
dies naturals d’antelació, les ordinàries; o amb un mínim de 24 hores d’antelació quan
la urgència ho requerisca, les extraordinàries. I amb un ordre del dia, hora i lloc de la
sessió. Hi haurà una única convocatòria per a cada sessió.
Article 20. Assistència i participació
Per a la celebració vàlida de les sessions es requerix la mitat més una, com a mínim,
de les persones que integren el Consell en cada sessió; entre les quals haurà d’estar
necessàriament qui exercisca la Presidència i qui exercisca la Secretaria.
L’absència injustificada a dues sessions consecutives del Ple d’este Consell
comportarà la pèrdua del dret al vot i la possibilitat que el Consell determine la seua
exclusió, temporal o definitiva. Si una entitat cessa la seua assistència a les sessions,
es proposarà la seua exclusió en la següent reunió del Consell.
Es considerarà absència injustificada aquella que no haja sigut comunicada almenys
24 hores abans de l’hora de la sessió convocada.
En el cas d’imprevistos o malaltia sobrevinguda que impedisquen l’assistència s’haurà
de comunicar el més prompte possible i justificar fefaentment.
Article 21. Deliberacions i acords
Els acords del Consell s’adoptaran per majoria simple. Hi ha majoria simple quan els
vots afirmatius són més que els negatius. En cas d’empat, decidirà qui exercisca la
Presidència amb vot de qualitat. Cada integrant d’este Consell tindrà dret a un vot.
Els acords sobre informes de modificació d’este reglament o dissolució d’este Consell
s’adoptaran per majoria absoluta.
Article 22. Actes
Les actes s’aprovaran, si és el cas, en la següent sessió que se celebre.
Disposició transitòria única.

La presidenta o el president d’este Consell, una vegada aprovat definitivament el
present Reglament seguint el procés que determina la llei, i en el termini màxim de
trenta dies des de la susdita aprovació definitiva, convocarà la sessió de constitució.
Disposició addicional primera. Potestat del Ple municipal
Qualsevol altre mecanisme o procés de participació que es puga proposar no previst
en estes normes ha de ser dictaminat en el Ple del Consell i aprovat definitivament en
el Ple municipal d’este Ajuntament.
Disposició addicional segona. Modificació o dissolució
Correspon en exclusiva al Ple de l’Ajuntament d’Alzira la decisió i aprovació de
qualsevol modificació d’este reglament i de la dissolució d’este Consell, amb l’informe
previ sempre del Ple del mateix Consell.
Disposició addicional tercera. Marc normatiu
En allò no previst en este Reglament caldrà ajustar-se al que disposen les normes
vigents.
Disposició final única. Entrada en vigor
El present Reglament entrarà en vigor als quinze dies de la seua publicació definitiva
en el Butlletí Oficial de la Província, després d’haver sigut tramitat d’acord amb el
procediment establit, preceptes i terminis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.

