
AJUNTAMENT DE LA
COMTAL VILA DE RIPOLL 

(Ripollès)

ESTATUTS REGULADORS DEL CONSELL DE DONES 
DE RIPOLL

Preàmbul 
La Constitució Espanyola de 1978 estableix els principis fonamentals en què s’han de 
basar tots els poders públics en les seves actuacions, sobretot pel que fa als drets de  
tota la ciutadania a l’hora de participar en els assumptes públics, que estan recollits en  
l’article 23.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, a l'article 29, assenyala que tots els 
ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers  
públics de Catalunya i, més endavant, en l'article 41, estableix que les polítiques  
públiques han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits  
cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les  
associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques.

L’Ajuntament de Ripoll, a través de la regidoria de participació, té la voluntat de  constituir 
el Consell Municipal de Dones. Aquesta iniciativa neix per la creixent  importància del 
paper de les dones en tots els àmbits de la vida del municipi, per  l’especificitat de les 
seves necessitats i inquietuds i, sobretot, per la importància de  crear un canal de 
participació específic per a la dona.

Per tot això, l’Ajuntament de Ripoll posa en marxa un Consell de caràcter de caràcter 
consultiu, informatiu, deliberatiu no decisori, d’assessorament i d’informe que permeti a 
les dones del municipi aportar les seves opinions i  participar en les decisions municipals 
a través d’una via de diàleg estable entre  l’Ajuntament i les persones i/o associacions 
que més coneixen la realitat específica de  les dones de Ripoll. 

Prèviament a la seva elaboració, ha dut a terme un Procés  Participatiu amb l’objectiu 
d’implicar les veïnes del municipi en el disseny i la creació  d’aquest òrgan. Així, s’ha 
comptat amb la seva participació des de l’inici per destacar  les principals 
problemàtiques de la dona ripollesa i també per definir les funcions i la  composició del  
Consell Municipal de Dones de Ripoll.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Constitució i Naturalesa
El Consell Municipal de Dones de Ripoll és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, 
deliberatiu no decisiu i sectorial d’assessorament i d’informe a l’Ajuntament, creat de 
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conformitat amb el que preveuen els arts. 62 i 63 del Decret legislatiu 2/ 2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Ripoll de contribuir al 
compliment de mandat de l'art. 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 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.

En els darrers anys s’ha aconseguit avançar en molts aspectes relacionats amb la 
igualtat entre homes i dones. Però encara trobem un munt de barreres invisibles que 
impossibiliten una societat igualitària. Per tant, hem de buscar eines per anar avançant 
en tots els reptes que encara ens queden per assolir. 

La creació d’aquest Consell de Dones es basa en articular la veu de la població femenina 
de forma social i política. Es vol estructurar i potenciar la seva participació per afavorir 
la igualtat entre homes i dones, a més de fer visibles les seves reivindicacions. Un altre 
dels objectius és fomentar l’empoderament de les dones i ser un espai de trobada i 
d’intercanvi d’experiències, de coneixements i d’informació. A banda, s’hi ha de fomentar 
l’associacionisme i promoure que es creïn xarxes de dones. Ha de tenir uns objectius 
reals i assumibles i una mirada intercultural. 

Amb un òrgan com aquest i a través de moltes altres accions que es duen a terme al 
municipi i per part d’altres col·lectius, la principal intenció és la d’erradicar del tot la 
violència envers les dones i les conductes sexistes. Així mateix, també hem de treballar 
per l’equitat i promoure una reflexió sobre cap on ha d’anar el moviment feminista en un 
futur. Aquest ha de ser un espai pensat de i per a les dones, en el qual es pugui 
col·laborar per millorar en tot el que s’ha esmentat anteriorment.

Perquè no comptar amb la participació igualitària de les dones en la societat significa no 
tenir en compte a més de la meitat de la ciutadania. I aquest Consell de Dones vol ser 
una acció positiva per la consolidació del sistema democràtic i d’igualtat entre homes i 
dones.

Article 2 . Legislació aplicable 
Aquest òrgan de participació es regeix per aquests Estatuts, per allò establert en la Llei 
39/2015, d’ 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, Decret legislatiu 2/ 2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el tex refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com el Reglament Orgànic Municipal i 
resta de disposicions concordants.

Article 3. Relació amb l’Ajuntament de Ripoll
El Consell Municipal de Dones de Ripoll en tot allò que fa referència als aspectes que li 
són propis, es relacionarà amb la regidoria de Convivència i Participació , així com també 
amb aquelles altres àrees municipals que tinguin relació amb temes d’interès d’aquest 
consell. 
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El Consell Municipal de Dones  de Ripoll com a òrgan sectorial de participació en l’àmbit 
dels assumptes que tractin el món femení,  podrà establir acords de reciprocitat i 
cooperació amb altres consells del mateix Ajuntament o d’altres administracions i 
entitats en l’àmbit d’aquests estatuts.

Article 4. Àmbit d’actuació 
El Consell Municipal de Dones de Ripoll  desenvoluparà les actuacions en l’àmbit 
territorial del municipi de Ripoll.

Article 5. Domicili 
El domicili del Consell Municipal de la Dona de Ripoll  serà a la plaça de l’Ajuntament 
número 3 de Ripoll. El domicili podrà ser modificat pel Ple de la Corporació a proposta 
del Consell.

Article 6. Objectiu
La finalitat d’aquest òrgan és elaborar propostes que fomentin el principi d’igualtat entre 
la dona i l’home en tots els àmbits de la societat, així com l’ elaboració, la implementació 
i el seguiment del Pla Local de Polítiques de Dones de Ripoll. Així mateix vol esdevenir 
el mitjà pel qual les dones de Ripoll puguin participar i fer sentir la seva veu en tots els 
àmbits de la vida pública i social del municipi.

Això ha de permetre que puguin fer les seves aportacions, propostes, suggeriments i 
demandes dins el marc institucional, millorant i oferint un espai de més interrelació així 
com la promoció  i interrelació de la dona en el municipi.

El Consell de Dones ha de tenir té per objecte esdevenir un òrgan consultiu, informatiu 
i de participació de l'Ajuntament de Ripoll per aquelles qüestions d'interès per al 
col·lectiu femení i en concret per aquelles competències i funcions que suposin una 
millora del benestar i de la qualitat de vida d'aquest sector de la població i que són 
pròpies del municipi.

Article 7. Finalitats i funcions 
Les finalitats i funcions , sense que sigui una relació tancada, que el Consell de Dones 
de Ripoll realitzarà seran les següents

 Estimular la participació i l'associacionisme dels col·lectius de dones, facilitant la 
informació, la difusió, el recolzament i l'assessorament oportuns.

 Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la 
presència de les dones a la societat en tots els àmbits (social, cultural, polític, 
laboral, etc.) i a atendre específicament aquelles dones que pateixen situacions 
greus.

 Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, 
les entitats i les institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats 
per a la promoció de les dones.
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 Estudiar i emetre informes sobre temes d'interès per a les dones, per tal de 
contribuir als canvis que ens portin a una societat més justa i solidària.

 Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facin visibles les 
idees, la manera de fer i la veu de les dones.

 Ser consultat abans que els òrgans municipals debatin i aprovin assumptes 
d'especial incidència en aquest sector.

 Fomentar la prestació de serveis específics per a les dones.
 Fomentar formació en polítiques  d'igualtat d'oportunitats
 Promoure i difondre les actuacions municipals que contribueixin efectivament en 

convertir la igualtat de dret en igualtat de fet.
 Esser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances que afectin 

les dones, no solament durant els períodes d'informació pública expressa, sinó 
també durant els mateixos treballs d'elaboració.

 Proposar els procediments adequats per a la participació de les ciutadanes en 
els serveis i empreses municipals.

 Elaborar un Pla Transversal de polítiques feministes

Article 8 . Atribucions
El Consell Municipal de Dones de Ripoll és un òrgan de caràcter consultiu i deliberatiu no 
decisori, d’assessorament i d’informe a l’Ajuntament de Ripoll i, per tant, podrà elevar 
recomanacions i propostes sobre totes aquelles iniciatives municipals que afectin a l’àmbit 
de la dona , però en cap cas no podrà substituir ni assumir competències pròpies dels òrgans  
municipals.

En conseqüència les atribucions seran:

a) Emetre informes, no vinculants, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’Ajuntament sobre 
assumptes de competència municipal que incideixin en el seu àmbit d’actuació i sobre 
projectes que puguin tenir relació i afectació en el món femení  que es plantegin al municipi, 
públics o privats.
b) Exercir el dret a iniciativa davant de l’Ajuntament de Ripoll, formulant propostes adreçades 
a l’adopció de mesures municipals relatives al seu àmbit d’actuació.
c) Proposar a la Presidència l’ampliació de membres del Consell.
d) Rebre informació general sobre les actuacions municipals en matèria de gènere
e) Realitzar sessions informatives adreçades a col·lectius interessats en el tema per al 
d’informar i recollir opinions.
f) Acordar la creació de comissions de treball per al tractament de temes concrets.
g) Els membres del Consell exerciran les seves funcions amb total independència de criteri 
i en interès general de Ripoll. La seva participació serà de caràcter voluntari i no comportarà 
cap compensació econòmica.

CAPÍTOL II. DE LA COMPOSICIÓ I EL FUNCIONAMENT 
Article 9. Òrgans del Consell Municipal de Dones 

El òrgans del Consell de Dones són:
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1. El Plenari
2. Presidència
3. Vicepresidència
4. Secretaria tècnica
5. Vocalies, un mínim de cinc i un màxim de quinze 
6. Comissions de treball, poden complementar aquesta organització, prèvia 

aprovació de la seva constitució per acord del Ple del Consell, i a diferència dels 
òrgans esmentats als punts 1 a 5, ambdós inclosos d’aquest mateix article, no 
tindran caràcter permanent.

9.1 El Plenari
És l’ òrgan de màxima representació del Consell de Dones i està format per:

 la presidència 
 la vicepresidència 
 les vocalies

Es reuneix amb caràcter ordinari un cop cada semestre i, amb caràcter extraordinari, 
quan la presidència ho consideri oportú.

Exerceix el dret a la iniciativa davant de l’Ajuntament i formula propostes per adoptar 
mesures, en l’àmbit municipal, relatives a les dones.

Quan un membre deixi de formar de l’ entitat a la qual representi deixarà de formar part 
del Consell. L’ entitat procedirà a elegir una nova representant en el termini de dos 
mesos.

Les sessions del Ple s’hauran de convocar, acompanyades de l’ ordre del dia, amb una 
antelació mínima de set dies naturals, excepte les sessions extraordinàries, que es 
convocaran , com a mínim, dos dies naturals abans de la celebració.

El Ple serà vàlid quan hi hagi, com a mínim, una tercera part dels membres del 
Consell, així com la Presidència o Vicepresidència i la Secretaria tècnica.

Les propostes i/o informes del Ple del Consell es vehicularan a través de la regidoria 
que tingui competències en matèria de convivència i participació.

Els acords del Plenari s’ adoptaran per majoria simple dels membres presents. El vot 
serà personal i indelegable. 

Són funcions del Plenari:

1. Proposar a l’Ajuntament la modificació dels Estatuts i/o Reglament que es puguin 
aprovar. 

2. Proposar iniciatives , suggeriments sobre qüestions relacionades amb les seves 
competències
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3. Potenciar el coneixement i la coordinació entre institucions i entitats
4. Analitzar, promoure debats i sensibilitzar sobre les qüestions claus per a la 

igualtat 
5. Sol·licitar informació sobre qualsevol matèria que afecti l’àmbit d’actuació del 

Consell
6. Funcions encaminades a aconseguir una plena participació de la dona en la 

política municipal
7. Proposar ala Presidència del Plenari la constitució de les taules de treball i la 

seva composició atenent als àmbits i temes prioritzats objecte d’ estudi
8. Qualsevol altra dins dels objectius generals i específics del Consell de Dones.

9.2 Presidència:
La presidència l’ocuparà  qui ostenti l’alcaldia o la regidoria a la qual delegui. 

Les funcions de la presidència són:

 Representar públicament el Consell
 Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, fixant-ne l’ordre del dia
 Moderar els debats
 Emetre vot de qualitat en cas d’empat
 Vetllar per l’ execució dels acords que s’hagin pres
 Signar els escrits oficials
 Realitzar la proposta dels components del Ple, els nomenaments i les baixes 

dels membres del Consell.
 Autoritzar l’assistència al Ple i a les comissions de treball de persones amb 

coneixements específics sobre el tema a tractar
 Garantir la presència del Consell en tots els processos participatius que 

s’emprenguin al municipi.

9.3 Vicepresidència:
Substitueix la Presidència en els casos d’absència o vacant i assisteix en l’ exercici del 
seu càrrec. La vicepresidència serà la persona escollida pel Consell Plenari, d’entre els 
membres que el formen.

9.4 Vocalies:
Formades per entitats de Ripoll legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’entitats 
de Ripoll, i persones a títol individual de Ripoll.

Cada entitat tindrà dret a tenir un representant al Consell de Dones.

9.5 Secretaria tècnica:
Ostentarà la secretaria tècnica l’empleat/da públic que tingui atribuïdes les funcions de 
responsable del servei de participació a l’Ajuntament de Ripoll.

Les seves funcions seran:
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 Realitzar i enviar les convocatòries de les reunions
 Emetre l’acta de les reunions
 Portar el registre dels membres representants dels diferents òrgans, les altes i 

baixes

9.6 Comissions de treball
Es crearan per acord del Ple del Consell de Dones i atenent les directrius que marqui
Podran ser permanents o temporals
Es reuniran el segon dimarts de cada mes. 
Podran portar propostes al Ple del Consell
Podran assistir-hi persones de reconeguda vàlua o coneixements específics quan el 
tractament d’ un tema ho faci aconsellable. Es decidirà per iniciativa de la Presidència o 
per acord del Ple del Consell.

Article 10. Extinció del mandat dels membres del Consell de Dones 
L’extinció del mandat de la Presidència del Consell de Dones coincidirà amb la 
celebració de les eleccions municipals.

No obstant això, els membres del Consell de Dones perden aquesta condició en els 
supòsits següents:

1. Per voluntat pròpia expressada per escrit
2. Per defunció 
3. Per dissolució del Consell
4. Per canvi substancial en els Estatuts que modifiquin el criteri pel qual varen ser 

designats
5. Per canvi de delegació o cessament, en el cas de membres en representació de 

la Corporació Local

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. El Consell de la Dona podrà redactar un reglament intern del funcionament, 
dins del marc dels presents Estatuts

Segona. Les persones, les entitats, les associacions o grups que vulguin formar 
participar en el Consell de Dones hauran de notificar-ho al Servei de Participació de 
l’Ajuntament de Ripoll. 

Tercera. El mandat dels membres del Consell de dones que es constitueix durant el 
present mandat municipal expirarà a la finalització d’aquest.

DISPOSICIÓ FINAL 

Els Estatuts del Consell de dones entraran en vigor una vegada aprovats definitivament 
pel Ple de la Corporació, s’hagi publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i transcorregut el termini legalment establert per a la seva aprovació definitiva.


