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L’Ajuntament del Papiol ha adoptat en data 30/09/2021, l’Acord del Ple municipal número
0805P21 que es transcriu a continuació:
EXP.E: 2021_1540: APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I REGULACIÓ DEL CONSELL DE
DONES DEL PAPIOL (CODOP).
Vista la conveniència d’articular un instrument d’organització i participació ciutadana que
faciliti la intervenció i/o consulta en els assumptes que afecten al temes relacionats amb la
igualtat de la dona al Papiol, d’acord amb els següents consideracions:


La normativa de règim local i del procediment administratiu comú de les administracions
públiques preveuen la creació i regulació d’instruments jurídics que facin possible canalitzar la
participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.



L’Ajuntament del Papiol desplega la creació del Consell de Dones del Papiol, com a instrument
de participació col·legiada dels diferents representants i ciutadans/es que permetin una
pluralitat d’opinions i punts de vista que donin un valor afegit a les dinàmiques que es generen
en el seu sí.



El Consell ha de ser un recurs per a la planificació estratègica del poble, que permeti la seva
vertebració i fortalesa envers les polítiques d’igualtat efectiva d’oportunitats entre dones i homes
del nostre poble.



L’objectiu de l'Ajuntament al crear el Consell de Dones respon a la implementació de polítiques
participatives i transversals, a la impulsió de diferents tipus d’accions destinades a millorar la
qualitat de vida de la ciutadania, així com a la finalitat de desenvolupar una política activa
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.



El Consell de Dones, que es regirà per les normes establertes en la present regulació interna,
és un espai d’interlocució que articula la participació de forma reglada i organitzada, i serveix de
marc estable i permanent per a la informació, la consulta i la deliberació.



Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament del Papiol de contribuir al compliment
del 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 del individu i dels grups en els quals
s’integren siguin reals i efectives, eliminar tots els obstacles que n’impedeixin o dificultin la
plenitud, i facilitar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la vida política, econòmica,
cultural i social.



En el marc estatal, el Títol VIII de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, estableix una sèrie de disposicions organitzatives, amb la creació
d’una Comissió Interministerial d’Igualtat entre dones i homes i les unitats d’Igualtat a cada
Ministeri. A més, la Llei constitueix un Consell de participació de la dona, com a òrgan col·legiat
que ha de servir perquè les institucions participin en aquestes matèries.



La Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya,
atribueix als poders públics la garantia del compliment del principi d’igualtat d’oportunitats entre
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dones I homes en l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció professional, les condicions de
treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, així com garantir que les dones no
siguin discriminades per causa d’embaràs o maternitat. Els poders públics han de garantir la
transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les
polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.


Formen part dels objectius a dur a terme durant aquest mandat 2019/2023, la creació del
Consell de Dones del Papiol; l’adequació de l’administració municipal al principi d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, la promoció de la participació de la ciutadania i les entitats
del municipi i la presència equilibrada de dones i homes en l’acció municipal.



En el marc local d’aquestes polítiques públiques, la Junta de Govern Local núm. 0412J21 de
data 22 de juny de 2021 va acordar la iniciació de les presents actuacions.

Atès que en definitiva, l’objectiu d’aquesta organització pròpia és el de facilitar la
interrelació, respecte dels assumptes en qüestions d’igualtat entres dones i homes que
afecten de forma directa i/o indirecta al nostre municipi.
Atès que a la citada interrelació de contingut, col·laboració i de coordinació, han de
participar necessàriament, la ciutadania, les entitats i les autoritats municipals, juntament
amb els professionals que es considerin adients.
Atès que en relació a les presents actuacions és essencialment aplicable la regulació
continguda a les normes següents:
 Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 7/1985, de 2 d’abril (LRBRL).
 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (TRLLMRLC).
 Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització i
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF).
 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administració comú de les Administracions
Públiques (LPACAP).
 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
 Les normes jurídiques ressenyades al punt expositiu anterior (la Constitució Espanyola,
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei orgànica 3/2007).
I que són també d’aplicació, la resta de les disposicions concordants amb les anteriors o
que les desenvolupen en matèria de règim local, organització i funcionament, així com les
que corresponen a la matèria objecte de la present regulació.
Atesos els antecedents documentals relacionats amb aquesta iniciativa, els quals han estat
incorporats a les actuacions.
Atès que s’ha considerat que, sense perjudici de les competències pròpies dels òrgans de
govern municipals, de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, es fa convenient la creació del
Consell de Dones del Papiol (CODOP).
Atès que el text que es sotmès a aprovació ha estat consensuat entre tots els grups polítics
d’aquest Ajuntament.
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Ateses les potestats en matèria d’autoorganització que preveu l’article 4.1.a) de la citada
Llei 7/1985, reguladora de les Bases de Règim Local.
Atesa la proposta que ha estat formulada per l’òrgan instructor mitjançant la unitat
administrativa (VIA) tramitadora.
ES RESOL
Primer.- Crear amb efectes de data 01/11/2021, el Consell de Dones del Papiol (CODOP)
que donarà suport directe, assistència i col·laboració als òrgans de Govern del Papiol.
Segon.- Tenir per creat i constituït a tots els efectes, en aquest municipi, el/la citat/da
Grup/Comissió de treball de caràcter col·legiat i aprovar les instruccions bàsiques
d’organització i funcionament següents:
INSTRUCCIÓ REGULADORA DEL CONSELL DE DONES DEL PAPIOL
1. DENOMINACIÓ I NATURALESA JURÍDICA
1.1 La denominació d’aquest grup sectorial de treball (consulta i participació) serà la de Consell de
Dones del Papiol (CODOP).
1.2 El Consell de Dones (CODOP) és la representació més àmplia de participació i deliberació de
les problemàtiques que afecten als temes a les matèries detallades al punt següent i el seu àmbit
territorial és el terme municipal del Papiol.
1.3 El CODOP és un instrument consultiu, de participació, deliberació i assessorament de
l’Ajuntament del Papiol en matèria d’igualtat d’oportunitats i, en concret, per executar les
competències i funcions pròpies de l’Ajuntament que suposin millorar el benestar i la qualitat de
vida d’aquest sector de la població.
1.4 El CODOP es justifica per l’especificitat de les necessitats del col·lectiu de dones, per les
discriminacions per raó de sexe, que encara hi ha en la nostra societat, i per la voluntat explícita de
les associacions i entitats que lluiten pels drets de les dones.
1.5 El CODOP és un òrgan integrat en la Regidoria corresponent, actualment la de sanitat, igualtat
de gènere, personal i promoció econòmica, que té atribuïdes les competències en matèria
d’igualtat.
1.6 La composició i el funcionament del CODOP s’estableix a la present regulació; addicionalment,
l’Ajuntament, previ dictamen del propi Consell, podrà desenvolupar aquesta reglamentació o
aprovar normes complementàries quan ho consideri necessari.
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1.7 Els pronunciaments i/o acords adoptats per part del CODOP no tindran caràcter vinculant pels
òrgans de govern municipals.
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2. COMPETÈNCIES I/O ATRIBUCIONS
2.1 El Consell, a iniciativa del govern municipal, tindrà les funcions i/o atribucions en relació a les
següents matèries i/o aspectes:
a) Promoure la participació de les dones i de les entitats de dones en l’elaboració i l’avaluació de
les polítiques públiques.
b) Promoure la realització de les iniciatives i activitats necessàries per tal de sensibilitzar la
societat respecte a la situació de les dones, amb l’objectiu d’assolir la no discriminació per raó
de gènere.
c) Promoure l’associacionisme dels grups de dones facilitant la informació, la difusió, el suport i
l’assessorament oportuns; promoure la participació de la comunitat de dones; així com donar a
conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que les assisteixen.
d) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i
organismes públics municipals, relacionats amb la igualtat d’oportunitats, amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida de la ciutadania, principalment de les dones.
e) 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 promocionar les dones.
f) Emetre els informes que li siguin sol·licitats per l’Ajuntament del Papiol, sobre projectes,
activitats i programes relatius a la igualtat d’oportunitats a desenvolupar al poble.
g) Ser instrument de consulta en els processos d’elaboració de normes que afectin a les dones,
realitzar recomanacions i propostes, no vinculants, sobre els projectes normatius que els
afectin, per a la seva consideració municipal.
h) Proposar als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són propis
d’aquest Consell de Dones i instar-los a garantir el compliment dels drets en qualsevol àmbit.
i) Designar subgrups de treball per a l’estudi i l’anàlisi de temes concrets referents a l’àmbit de
dones, vinculats als eixos estratègics del pla municipal per a la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
j) Promoure la informació, el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat del
CODOP que afecti al conjunt de les dones.
k) Altres funcions i/o atribucions derivades d’aquesta regulació.
l) Qualsevol altre qüestió que afecti amb àmbit d’igualtat del municipi del Papiol quan així ho
acordi un òrgan de govern de l’Ajuntament del Papiol.
2.2 El CODOP té un caràcter consultiu, deliberant i de participació. Les funcions (consultives,
deliberants i/o de participació) del COPOP s’exerciran mitjançant l’elaboració d’informes,
dictàmens o demandes, que tindran rang de recomanació per als òrgans del govern local, i per
tant, no seran vinculants.
2.3 Els seus pronunciaments i/o deliberacions tindran com a base amb caràcter general, les
propostes, decisions, projectes, programes o documents que siguin sotmesos a la consideració
del Consell per part del govern municipal. El Consell tindrà autonomia per elevar propostes al Ple
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3. ÀMBITS FUNCIONALS D’ACTUACIÓ
3.1 El camp d’actuació del CODOP serà aquell que tingui relació directa o indirecta amb el
reconeixement del paper social i de qualitat de vida de les dones; així com la igualtat efectiva
entre dones i homes.
3.2 El Consell intervindrà també en l’aplicació de les polítiques d'igualtat de gènere que
contribueixin, des de la seva perspectiva, a aconseguir avenços socials en qualsevol sentit.
3.3 La seva actuació serà per tant, integral i assumirà tots els aspectes relacionats amb el
benestar social des del punt de vista econòmic, social, cultural, etc.
4. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ
4.1 El Consell de les Dones s’estructura en una Presidència assistida per la Vicepresidència, en la
Junta General del CODOP i en les juntes especials o subgrups que puguin crear-se per temes
determinats.
4.2 La composició i/o designació de la JUNTA GENERAL dels membres del Consell de les Dones
del Papiol (CODOP) es regirà pels següents apartats.










El/la president/a serà l’Alcalde/essa de l’Ajuntament del Papiol.
El/la vicepresident/as serà el/la regidor/a amb competències en matèria de Polítiques d’Igualtat.
Un/a vocal representant de cadascun dels partits i/o formacions polítiques representats al
Consistori. La proposta de membres, que podran no tenir la condició de regidor/a, es realitzarà
per part dels portaveus dels grups municipals constituïts.
Un vocal representants de cada entitat del Papiol legalment constituïda i inscrita al registre
municipal d’entitats, que desenvolupi activitats vinculades a la promoció de la dona i de la
igualtat d’oportunitats.
Dos vocals consistent en persones a títol individual escollides aleatòriament d’entre una llista
d’inscripció voluntària, que no estiguin vinculades a cap de les entitats esmentades al punt
anterior.
El/la secretari/a de l’Ajuntament, o qui actuï per delegació.

El/la president/a podrà convocar puntualment a les reunions quan així ho consideri convenient (a la
totalitat de la reunió o a punts de l’ordre del dia concrets), a qualsevol altre/a tècnic/a, empleat/da
municipal, expert/a o persona relacionada amb els assumptes a tractar, en aquest supòsit tindran
veu però no vot.
4.3 Per cada membre titular podrà designar-se també un membre substitut que actuarà
transitòriament en supòsits, renuncia, mort, impossibilitat d’assistència o altres causes justificades
d’absència.
4.4 Els vocals representants de les institucions o associacions seran escollits i revocats per acord
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de l’òrgan que, d’acord amb les normes legals o estatutàries, sigui competent per efectuar la
designació. El Consell respectarà el dret de les entitats a designar o revocar en qualsevol moment
els seus representants.
4.5 Tots els membres es renovaran totalment coincidint amb els canvis de mandat corporatiu de
l’Ajuntament després de cada elecció municipal; no obstant això, l’alcalde/ssa podrà promoure, en
el marc l’apartat 4.2 anterior, renovacions parcials (fins al final del mandat) en cas de pèrdua de la
condició de membre titular o suplent per causa de renuncia de l’interessat/da o, per qualsevol altre
motiu justificat; no obstant això, les persones vocals de les entitats associatives podran ser
renovades a criteri de l’associació cada dos anys.
Igualment els vocals a títol personal podran també ser renovats transcorregut un període de dos
anys.
4.6 Les persones membres del Consell de Dones no percebran retribucions per aquesta condició.
4.7 Les designacions, modificacions i/o revocacions de la condició dels membres titulars o
suplents del CODOP es formalitzaran per decret de l’alcalde o alcaldessa.
4.8 En cas de manca d’assistència reiterada i/o injustificada a les reunions/sessions per part de
qualsevol membre d’un membre del CODOP, l’alcalde/ssa podrà determinar de forma permanent
i/o puntual que assumeixi la titularitat de la representació el membre suplent, passant el titular a
adquirir la condició d’aquell; i en el supòsit que això no fos possible, podrà promoure una renovació
parcial per part de qui correspongui d’acord amb l’apartat 4.4 precedent.
5. LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA I SECRETARIA
5.1 Són funcions i/o atribucions de la Presidència les següents:











Designar i/o nomenar els membres (titulars i suplents) del CODOP a proposta dels òrgans i/o
entitats competents en cada cas o en aplicació directa de la present regulació.
Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats
amb vot de qualitat.
Fixar l’ordre del dia de les sessions, a iniciativa pròpia o a proposta raonada d’una quarta part
dels membres de la Junta general.
Vetllar pel seguiment dels acords que s’hagin pres.
Autoritzar, a iniciativa pròpia i/o a proposta raonada d’una quarta part dels membres del
Consell, l’assistència a la Junta general o a les juntes especials de persones de reconeguda
vàlua o coneixements específics, quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable.
Donar publicitat als informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.
Proposar la creació, els objectius i finalitats de les juntes especials. Aquesta funció podrà ser
exercida a l’àmbit de la Junta general; no obstant això, en qualsevol cas caldrà que es formalitzi
mitjançant una resolució administrativa.
Aprovar mitjançant resolució administrativa i a proposta de la Junta general, el reglament i/o
instrucció de règim interior i funcionament del CODOP.
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5.2 Correspon al/la vicepresident/a substituir al/la president/a en supòsits de vacant, absència,
malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti l’exercici de les seves atribucions. La
Presidència podrà ser delegada de forma puntual o permanent en la Vicepresidència.
5.3 Actuarà de secretari/a del Consell de les Dones el secretari general de la Corporació o
empleat/da municipal en qui delegui. Són funcions del/la secretari/a:









Assistir, amb veu però sense vot, a totes les reunions de la Junta General i/o de les juntes
especials.
Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.
Redactar les actes de les sessions per ordre de la Presidència.
Redactar les actes de les sessions.
Custodiar la documentació del Consell.
Preparar el despatx dels assumptes, redactar i autoritzar les actes de les sessions.
Certificar amb el vistiplau del/la president/a.
Traslladar els acords als seus destinataris, en els terminis i formes establerts per la Legislació
de procediment comú de les administracions públiques.

El/la secretari/a del Consell de les Dones CODOP) estarà sempre present en les reunions
resolutives o formals.
6. LA JUNTA GENERAL DEL CODOP
6.1 Formen part de la Junta General el/la president/a, el/la vicepresident/a i la resta de
representants/es relacionats a l’apartat 4.1 d’aquesta regulació i el/la secretari/a.
6.2 A més de les que estableix l’article 2.1, són funcions de la Junta General les següents:








Proposar, si s’escau, l’aprovació del reglament i/o instrucció de règim interior i funcionament
del CODOP.
Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp
d’actuació del Consell.
Formular propostes a l’Ajuntament sobre els problemes i assumptes administratius que els
afectin.
Emetre els informes que li siguin demanat per l’Ajuntament, sobre matèries de competència
municipal.
Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els
organismes públics municipals o sobre qüestions que afectin al Poble en general.
Proposar l’aprovació de la creació i/o composició concreta de les juntes especials.
Qualsevol altra funció de naturals anàloga que li atribueixi el Ple de la Corporació en qualsevol
acord o norma municipal de caràcter general.

6.3 La Junta General celebrarà reunió ordinària cada sis mesos. Així mateix, celebrarà sessions
extraordinàries quan les convoqui la Presidència, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera
part del seus membres. En aquest darrer cas, la sol·licitud haurà de fer-se per escrit raonat, signat
personalment per tots els membres que la subscriguin.
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Les sessions/reunions (ordinàries i extraordinàries), seran públiques per regla general llevat que
per causes justificades s’acordi el contrari; i podran tenir el caràcter resolutiu (formal) quan emetin
un dictamen, o bé el caràcter deliberant (informal) quan no adoptin cap posició formal.
El règim de funcionament s’adequarà a la regulació bàsica i/o complementària i supletòriament a
les normes de caràcter general.
6.4 L’ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà provisionalment deu dies abans que es
reuneixi, a fi que s’hi puguin incloure propostes. L’ordre del dia definitiu es tancarà i notificarà cinc
dies abans de la sessió.
6.5 La convocatòria serà per escrit i amb constatació expressa de l’ordre del dia i per a la vàlida
constitució de l’òrgan, a efectes de la celebració de les sessions, es requerirà la presencia del/la
president/a i del/la secretari/a, o de qui legalment els substitueixin, i d’una tercera part, al menys,
dels seus membres.








En el supòsit de no assolir-se el quòrum d’assistència establert al punt anterior, la sessió es
celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard, i s’exigirà el mateix quòrum
d’assistència que en primera convocatòria.
Atès el caràcter participatiu del Consell de les Dones, la presidència tractarà de potenciar el
diàleg i el debat, per si fos possible d’arribar a posicions o propostes consensuades; no obstant
això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria simple dels assistents.
Les votacions ordinàries es faran a ma alçada, llevat que una tercera part dels assistents
sol·licités una votació nominal.
Els vots són personals i intransferibles.
A les actes del Consell de les Dones se’ls donarà publicitat mitjançant la pàgina web.

6.6 La creació de juntes especials o subgrups del CODOP correspon al president/a per pròpia
iniciativa o a instancia del de la Junta general del Consell. La resolució de creació determinarà la
seva finalitat, composició, durada i els seus objectius concrets. Formaran part de les juntes
especials els representants que es trobin directament relacionats amb els objectius propis de cada
junta concreta. La presidència i la secretaria correspon a les mateixes persones, que ho són de la
Junta general.
El règim de reunions de les Juntes especials vindrà marcat per l’acord dels seus membres, en
funció de les necessitats i dels objectius fixats.
7. ACTES I DISPOSICIONS DEL CODOP
7.1 La producció d’actes administratius amb eficàcia enfront tercers, resta exclusivament atribuïda
als òrgans de govern de l’Ajuntament.
7.2 Aquesta regulació bàsica d’organització i funcionament podrà ser complementada i/o ampliada
si es considera convenient.
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7.3 Quan al seu funcionament, el CODOP es regirà, en tot allò que no es trobi expressament
previst aquesta regulació o en les seves normes internes, per la normativa supletòria continguda al
Capítol II del Títol Preliminar (articles 15 a 18 de la Secció III) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic (LRJSP) i preceptes concordants.

Tercer.- Establir que tindrà la condició de Regidor/a responsable del Consell de les
Dones del Papiol, el/la regidor/a vicepresident/a.
Quart.- Informar que contra aquesta resolució, que posa fi i exhaureix la via administrativa,
es poden interposar els recursos següents:
 REPOSICIÓ POTESTATIU davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes.
 CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona,
en el termini de dos mesos.
 QUALSEVOL ALTRE recurs o acció que considereu oportú i sigui procedent de conformitat
amb la normativa vigent.
Pel que fa als terminis per a la interposició dels recursos anteriors es comptaran a partir del
dia següent a la recepció de la notificació o, si és el cas, de la darrera publicació apareguda
al diari o butlletí oficial.
Cinquè.- Donar difusió al present acord regulador del CODOP entre la població i entitats
d’aquest municipi.
Sisè.- Practicar en relació a l’exteriorització i difusió interna d’aquest acte els tràmits
següents:
AVISOS INTERNS: als membres del Ple municipal i al personal afectat al servei d’aquesta
Administració.
PUBLICACIONS: al e-tauler d’anuncis municipal (seu electrònica).
Setè.- Adoptar l’anterior decisió per 4 vots a favor del Grup Municipal d’ERC, 2 vots a favor
del Grup Municipal de FEM, 4 vots a favor del Grup Municipal de SUMEM i 1 vot en contra
del Grup Municipal CUP.
S’expedeix aquesta còpia autèntica, identificant el número de resolució/acord, per a la seva
incorporació a l’expedient/s corresponent/s.
Certificat (signatura electrònica)
Alfons Díaz Rodríguez
SECRETARI

Òrgan col·legiat (de govern)
Ple Mpal.
DATA DE SESSIO 30/09/2021.

