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Ajuntament de Paiporta
Anunci de l’Ajuntament de Paiporta sobre aprovació 
definitiva de la modificació del Reglament del Consell de 
la Dona.

ANUNCI
No havent-se formulat reclamacions durant el tràmit d’informació 
pública de l’expedient (BOP nº 219, de data 14/11/2019) ha esde-
vingut definitiu l’acord adoptat pel Ple d’aquesta Corporació, en 
sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2019, sobre aprovació 
inicial i definitiva de la modificació del reglament del Consell de la 
Dona de l’Ajuntament de Paiporta.
En compliment del que s’estableix en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció 
de la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de Mesures per a la Moder-
nització del Govern Local, mitjançant el present anunci es publica 
íntegrament el text del reglament del Consell de la Dona de l’Ajun-
tament de Paiporta, aprovat definitivament, a fi de la seua entrada en 
vigor conforme al que es disposa en l’article indicat.
Contra l’acord d’aprovació definitiva anteriorment ressenyat, que 
posa fi a la via administrativa, els interessats podran interposar di-
rectament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’ende-
mà al d’inserció del present edicte en el “Butlletí Oficial” de la 
Província, segons disposen els articles 10.1.b) i 25.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa.
Paiporta, a 28 de gener de 2020.—L’alcaldessa, Isabel Martín Gó-
mez.

«REGLAMENT DEL CONSELL DE LA DONA
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r
El Consell Municipal de la Dona de Paiporta es crea de conformitat 
al que s’estableix en l’article 130 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals.
Article 2n
El Consell de la Dona de Paiporta és l’òrgan de representació, par-
ticipació, consulta i proposta de gestió la finalitat de la qual és la 
promoció de la igualtat d’oportunitats i la participació activa de les 
dones en tots els àmbits de la vida del municipi (social, laboral, 
cultural, educatiu, urbanístic, mig ambiental…).
Article 3r
Seran funcions del Consell de la Dona les següents:
a) Emetre informes i prestar assessorament a iniciativa pròpia o de 
l’Ajuntament en tots aquells assumptes relacionats amb la igualtat 
d’oportunitats i, especialment quan es tracte de normatives munici-
pals, la programació d’actuacions i el pressupost municipal.
b) Vetlar perquè es contempla la perspectiva de gènere en tots els 
àmbits i àrees municipals.
c) Impulsar l’elaboració d’un pla municipal d’Igualtat d’oportunitats 
entre dones i home, promovent accions i programes encaminats a la 
consecució dels seus objectius.
d) Formular propostes a l’Ajuntament que milloren la agentivitat i 
el benestar de les dones i que ajuden a resoldre els problemes o 
conflictes de l’àmbit local que els afecten específicament, posant 
l’accent principalment en l’erradicació de la violència de gènere.
e) Actuar com a receptor i difusor de la informació municipal, pro-
vincial i autonòmica relacionada amb la igualtat de gènere, fent-la 
arribar als col·lectius de dones i als organismes oficials competents 
en la matèria.
f) Fomentar l’associacionisme dels col·lectius de dones per a la 
defensa dels seus drets i la seua participació en l’àmbit municipal.
g) Estimular la cooperació entre diferents associacions i organitza-
cions, ja siguen públiques o privades, que desenvolupen actuacions 
per a la promoció de les dones.
h) Promoure, col·laborar i assessorar en la realització d’estudis 
sobre les necessitats i situació actual de les dones en el municipi de 
Paiporta.

i) Promoure campanyes de sensibilització, així com projectes i altres 
activitats relacionades amb la problemàtica de les dones, així com 
col·laborar amb les que es formulen des de la Unió Europea, Admi-
nistració Central, Autonòmica i Local, i unes altres a iniciativa de 
les diferents associacions del municipi.
Article 4t
L’Ajuntament facilitarà els mitjans oportuns (mitjans econòmics, 
espai físic…) per al compliment de les funcions del Consell de la 
Dona i el seu adequat funcionament.
CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ I ÒRGANS DE GOVERN
Article 5é
1. El Consell estarà presidit per un membre de la Corporació, nome-
nat i separat lliurement per l’Alcaldia, que actuarà entre enllaç entre 
aquella i el Consell.
2. La Vicepresidència recaurà en la persona que ostente la Delegació 
d’Alcaldia en matèria d’Igualtat.
3. La Secretaria serà exercida pel Secretari/a General de l’Ajuntament 
o per la persona que designe entre el funcionariat municipal.
4. Formaran part del Consell:
a) Una regidora o representant de cadascun dels grups polítics amb 
representació municipal.
b) Una representant de cadascuna de les associacions o entitats de 
dones, legalment reconegudes, que desenvolupen la seua activitat en 
el municipi de Paiporta, estant inscrites en el Registre Municipal 
d’Associacions.
c) Una representant d’organitzacions empresarials legalment reco-
negudes.
d) Una representant de cada organització sindical, preferentment de 
l’Àrea de Dona del sindicat corresponent.
e) Una representant de cadascuna de les associacions i entitats ciu-
tadanes del municipi, legalment reconegudes i inscrites en el Regis-
tre Municipal d’Associacions, amb finalitats encaminats a aconseguir 
els objectius generals del Consell.
f) Un representant de cadascun dels consells locals existents.
5. El Consell podrà sol·licitar la participació de persones de recone-
gut prestigi o expertes en les matèries objecte del Consell, amb veu 
però sense vot, prèvia autorització de la presidència.
6. Podrà assistir personal tècnic municipal, amb veu però sense vot, 
prèvia autorització de la presidència.
7. Tot/as els/les representants del Consell podran designar un/una 
suplent.
8. Per a formar part del Consell, les associacions o entitats a dalt 
esmentades hauran de sol·licitar-lo per escrit i complir els següents 
requisits:
• Estar legalment constituïdes i tindre domicili social a Paiporta.
• No perseguir finalitats lucratives.
• Figurar inscrites en el Registre Municipal d’Associacions o Regis-
tre corresponent si escau.
9. Podran admetre’s en la forma establida en l’apartat 4 d’aquest 
article, membres observadors amb veu però sense vot, previ informe 
del Consell Municipal de la Dona.
10. El Consell estarà format majoritàriament per dones.
Article 6é
Funcions dels membres:
De la Presidència:
a) Representar legalment al Consell.
b) Elaborar l’Ordre del dia de les convocatòries.
c) Convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions, dirigir els debats 
i decidir els empats en les votacions mitjançant el vot de qualitat.
d) Requerir la presència de personal municipal per a assessorament 
i formació quan, pels assumptes a tractar, ho considere convenient.
Del/de la Vicepresidència:
a) Substitució de la Presidència en cas d’absència, vacant o malal-
tia.
De la Secretaria:
a) Portar el registre d’entrada i eixida de documents i el servei d’ar-
xiu.
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b) Prestar o recaptar l’adequada assistència tècnica.
c) Facilitar la documentació i, en el seu cas, els mitjans materials 
que els membres del Consell requerisquen per a l’exercici de les 
seues funcions.
d) Estendre acta de les sessions.
e) Custodiar les actes i la documentació del Consell, expedint, amb 
el vistiplau de la Presidenta, certificació relativa a aquelles.
f) Qualssevol altres que se li atribuïsquen en el desenvolupament de 
l’activitat del Consell.
La Secretaria actuarà amb veu però sense vot.
Article 7é
Els/les membres integrants del Consell romandran en la seua funció 
fins que, com a conseqüència d’eleccions municipals, es renove la 
Corporació, o es produïsca el seu cessament per pèrdua de la repre-
sentació que ostenta en el Consell, que podrà produir-se per alguna 
de les següents causes:
• Renúncia expressa.
• Incapacitat permanent.
• Inhabilitació per a càrrecs públics
CAPÍTOL III
FUNCIONAMENT
Article 8é
1. El Consell de les Dones podrà elaborar el seu propi reglament de 
règim intern, fruit del consens, que serà aprovat per majoria absolu-
ta dels membres integrants.
2. En tant s’aprove el reglament de règim intern serà aplicable al 
funcionament del consell el règim establit en la legislació de règim 
local per a les comissions informatives municipals.
Article 9é
1. El Consell es reunirà preceptivament en sessió ordinària almenys 
dues vegades a l’any, decidint en cadascuna la data de la pròxima 
sessió ordinària. Així mateix, es reunirà en sessió extraordinària:
• A iniciativa de la Presidència.
• A sol·licitud de les 2/3 parts dels i les membres integrants.
Per a la declaració d’urgència dels punts de l’ordre del dia que es 
vulguen tractar, serà preceptiva la seua aprovació per, la majoria 
absoluta parts de les i els membres del Consell.
2. El Consell de les Dones podrà crear comissions internes i grups 
de treball per a l’estudi d’assumptes puntuals. En cada comissió o 
grup de treball hi haurà un/a coordinador/a triat/a d’entre els i les 
membres integrants.
Article 10é
La convocatòria de les sessions del Consell Municipal de les Dones 
serà realitzada per la Presidenta i, acompanyada de l’Ordre del dia, 
serà cursada als i les membres integrants amb cinc dies d’antelació 
almenys, a la data en què es realitze.
Es considerarà vàlidament celebrada la sessió quan assistisquen en 
primera convocatòria la meitat més un dels i les membres integrants, 
i en segona convocatòria, mitja hora més tard, quan assistisca 1/3 
dels i les membres integrants del Consell a més de la Presidenta o la 
persona en qui delegue i la Secretària.
Els acords s’adoptaran per majoria simple de els/as representants del 
consell, llevat que alguna disposició exigisca la majoria absoluta.
Només es podran tractar assumptes no inclosos en l’ordre del dia 
quan prèviament siguen declarats d’urgència, declaració que haurà 
de ser ratificada per acord de les persones assistents”.

2020/1440


