Concello de Foz

Concello
o de Foz

REGU
ULAMENT
TO DE ORGANIZ
O
ZACIÓN E FUNCIO
ONAMEN
NTO DO
CONSSELLO DA
A IGUAL
LDADE DO CONC
CELLO DE
E FOZ
C
CAPÍTULO
OI
Natureza
a e marco leexislativo
Artigo 1. Naturez
za
O Consello Local da Igualdade é un órgan
no consultivvo, asesor, de particip
pación e
seguimeento que teen como obx
xectivo prin
ncipal incen
ntivar a parrticipación social na lo
oita pola
igualdad
de de oporrtunidades entre mullleres e ho
omes nos diferentes
d
áámbitos. Así
A como
promovver esta igua
aldade a tra
avés de iniciativas e vela
ar polas con
ndicións qu
ue a posibilitten.
Artigo 2. Marco lexislativo
o
T
Ten
o seu fundamento legal no artigo 69 da
d Lei Regu
uladora dass Bases de Réxime
Local.
Artigo 3. Ámbito
o
O ámbito dee actuación
n do Consello Local da Igualdade
I
é o Concello de Foz.
CA
APÍTULO II
Funcións
Artigo 4. Funció
óns do Con
nsello
A
Artigo
4.1
S función
Son
ns do Conseello Local da
a Igualdadee:
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A
Analizar
e diagnosticar
d
r situaciónss que están motivadas pola discrim
minación por razón
d sexo, pro
de
opoñendo medidas
m
de actuación que
q revertan
n ditas situaacións.



I
Impulsar
m
medidas
e programass de actuacción orienttadas a traatar de ga
arantir a
i
igualdade
n ámbito lo
no
ocal.



F
Fomentar
a participaciión social das mulleress do Concelllo de Foz.



P
Promover
a colaboracción, cooperración e im
mplicación das
d asociaciións en ma
ateria de
i
igualdade



C
Crear
canta
as Comisión
ns se consid
deren para acadar
a
unha
a igualdadee real entre homes e
m
mulleres.



D
Denunciar
s
situacións
d discrimin
de
nación por razón
r
de sex
xo.



L
Levar
a cab
bo o seguim
mento e ava
aliación dos Plans de Igualdade e asesoram
mento da
e
elaboración
n dos mesm
mos.



C
Calquera
o
outra
funció
ón en beneeficio da igualdade qu
ue por unanimidade decida
d
o
p
propio
Consello, por propia inicia
ativa ou a prroposta dou
utros/as.

Artigo 4.2
A funciónss do Conseello Local da
As
d Igualdad
de se exerccerán a traavés da emisión de
ditamess, informes ou petició
óns aos órg
ganos de go
oberno mun
nicipais ou de calquerra outro
carácterr público ou
u privado, e nunca será
án vinculanttes para os mesmos.
m
CA
APÍTULO III
Órga
anos do Con
nsello
Artigo 5.
5 Órganos do
d Consello
o
Artigo 5.1
O Consello Local da Igualdade con
ntará cos seeguintes órg
ganos:



P
Pleno
do Co
onsello



P
Presidencia
a



S
Secretaría
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Artigo 5.2
P
Poderá
acorrdarse por iniciativa
i
da Presidenccia ou da maioría
m
dos m
membros do
d Pleno,
a constiitución de calquera
c
ou
utro órgano
o ou, no seu
u caso, Com
misións de traballo, qu
ue terán
como fu
unción aseso
orar ao Plen
no sobre asu
untos expreesamente so
ometidos.

CA
APÍTULO IV
Comp
posición do Pleno do Co
onsello e fun
ncións
Artigo 6. Compo
osición do Pleno
Artigo 6.1
O Consello Local da Igualdade esttará compossto por:



Pressidente/a: Alcalde/esa
A
a do Conceello de Fozz, ou perso
oa na que delegue,
perttencente á corporación
c
municipal.



Voga
ais:
9 Unha perssoa por cad
da un dos grupos políticos con representa
ación na
corporación local.
9 Unha reprresentante por cada unha das asociación
ns de mullleres do
municipio.
9 Asesor/a en
n materia de
d igualdadee no Concelllo de Foz.
9 Educadora
a Familiar do Concello de
d Foz.
9 Unha perssoa represen
ntante das asociacións
a
de veciños do municip
pio.
9 Unha perssoa represeentante do
o ámbito educativo
e
((ANPAS, dirección
d
centros edu
ucativos,…)
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Secrretario/a: Secretario/a do Concelllo de Foz ou
u persoa naa que deleg
gue. Terá
voz, pero non voto.
v

P
Poderán
asistir ás reu
unións do Pleno
P
do Co
onsello a prroposta de ccalquera membro e
previa autorización
a
n da Presideencia, perso
oas a título individual
i
o entidades que se con
ou
nsideren
axeitada
as por razón
n da súa com
mpetencia, en función das materias que vaian
n a tratarsee na orde
do día. Estas
E
perso
oas intervirá
án con voz, pero
p
sen vo
oto.

Arttigo 6.2

O membro
Os
os do Conssello renovvaranse tota
almente cad
da dous an
nos, e podeerán ser
reelixidos ao remattar este perííodo.
S prexuízzo do anteriior, perdera
Sen
ase a condicción de mem
mbro do Co
onsello por calquera
c
das segu
uintes causa
as:


Diso
olución da asociación
a
á que repressenta



Von
ntade propia
a



Falta de asisteencia ao Pleno duran
nte tres sessións conseecutivas seen causa
xusttificada



Leva
ar a cabo co
ondutas ou actividadess contrarias aos princip
pios e obxecctivos do
Consello, aprecciadas pola maioría
m
do Pleno



Por finalizació
ón do ma
andato da Corporacción, para os memb
bros de
reprresentación política



Por reiterado incumprim
mento do presente
p
Reegulamento, dos acorrdos dos
órga
anos de goberno e/ou perturbación
p
n grave do funcioname
f
ento do Con
nsello

D
Dita
perda será acorda
ada polo Plleno tras da
ar audienciia á asociacción ou perssoa, que
non imp
pedirá a súa
a reincorporración, unh
ha vez desap
parecidas ass causas quee a motivaro
on.

Artigo 7. Preside
encia
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O Presideente/a do Consello
O/a
C
Loccal da Iguald
dade ostentta a máximaa representa
ación do
mesmo e respondee ante o Plen
no.

A súas atriibucións serrán:
As


Diriixir a activid
dade do Con
nsello e con
nvocar o Plen
no.



Elab
borar, conx
xuntamentee coa Seccretaría, a Orde do Día das sesións,
gara
antindo a inclusión
i
n mesma das proposstas dos m
na
membros do
o Pleno,
sem
mpre e cando
o se presentten coa suficciente antellación.



Exerrcer de mod
derador no transcurso
t
das reunión
ns do Conseello.



Elevvar aos órg
ganos comp
petentes os acordos e propostas que se ado
opten no
Con
nsello.



Reallizar, a pro
oposta dos membros do Pleno, os nomeam
mentos e ceeses dos
mem
mbros do Co
onsello.



Prop
por a constiitución de Comisións
C
de
d Traballo.



Calq
quera outra que lle enccomende o Pleno
P
do Co
onsello.

Artigo 8. Secreta
aría

C
Correspónd
delle á perso
oa que osten
nte o cargo de Secretarrio/a:


Efecctuar a convvocatoria das sesións do
d Consello
o, por orde da Presidencia, así
com
mo as citació
óns dos mem
mbros do mesmo.



Dar fe dos aco
ordos adopttados polo Consello, levantando
l
acta das sesións e
expeedindo as ceertificaciónss oportunass.



Calq
quera outra que lle enco
omende o Consello
C

Artigo 9. Comisiións de Traballo

Arttigo 9.1
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A Comisións de Traba
As
allo crearan
nse a propossta do Pleno
o do Conselllo, e requiriirá a súa
aprobacción pola maioría do mesmo.
m
S crearán en función de temas de
Se
d especial relevancia para as mu
ulleres, así como
c
da
súa inciidencia.

Arttigo 9.2

A funciónss das Comissións de Tra
As
aballo serán
n:



Estu
udar e invesstigar temass de relevan
ncia para a ig
gualdade.



Elevvar informes dos difereentes estudo
os e acciónss, así como as súas con
nclusións
ao Pleno
P
do Con
nsello.



Reallizar propo
ostas nos diferentes
d
ámbitos
á
ás que se aso
ocian ao Pleno
P
do
Consello.

CA
CAPÍTULO
OV
Fu
uncionamen
nto
Artigo 10.



P
Pleno
se reeunirá con carácter
c
ord
dinario un mínimo du
unha vez caada semestrre e, con
c
carácter
extraordinario, cando o estime opo
ortuno a Prresidencia, ou a instan
ncia dun
t
terzo
dos membros
m
do Pleno do Consello.
C



O Pleno qu
uedará debid
damente co
onstituído en
n primeira convocatorria cando assistan ao
m
menos
a metade
m
máiis un dos seus memb
bros con dereito
d
a vvoto, e en segunda
c
convocatori
ia, unha ho
ora despois,, calquera que
q sexa o número dee asistentes, que en
c
caso
algún poderá
p
ser inferior a trres. Será sem
mpre necessaria a preseenza da Preesidencia
e da Secreta
aría, ou de quen
q
as sub
bstitúan.



A decisión
As
ns do Pleno do Consello
o se adoptarán por ma
aioría simplee dos memb
bros con
d
dereito
a vo
oto presentees. En caso de empate, o voto de calidade do
o/a Presiden
nte/a ou
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p
persoa
na que
q deleguee terá caráctter dirimen
nte. No caso
o de solicitu
ude de modiificación
d
deste
Regullamento, seerá necesario o voto fav
vorable de dous
d
terzos d
dos seus meembros.


A convoca
As
atorias cursa
adas pola Secretaría,
S
se
s realizarán
n cunha anttelación míínima de
s
sete
días e as
a extraordinarias con corenta e oito
o horas de
d antelació
ón, acompañ
ñadas da
O
Orde
do Día
a da sesión..



Á sesións do Pleno poderán
Ás
p
asiistir persoall técnico ou
u representtantes de en
ntidades
r
relacionada
as cos asun
ntos a trata
ar, con vozz pero sen voto, prevvia autoriza
ación da
P
Presidencia
a.



A Comisió
As
óns de Trab
ballo se reu
unirán coa periodicida
p
de que librremente deccidan os
m
membros
q as comp
que
poñan.

sición adic
cional
Dispos
A aprobació
ón, así com
mo a modificcación totall ou parciall do presentte Regulam
mento e a
disolu
ución do Consello
C
Local da Igua
aldade corrresponde ao
a Concello de Foz, mediante
m
acord
do Pleno.
Dispos
sición fina
al
O presentee Regulameento entrará
á en vigor ao día seg
guinte da ssúa publica
ación no
Boletíín Oficial da
a Provincia.

O Alcalde--Presidentee do Concelllo de Foz
José M
María Garcíía Rivera
20-0
02-2009
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