Març 2012
REGLAMENT DEL CONSELL DE LA IGUALTAT

Objectius i funcions
Art. 1
El Consell de La Igualtat del PSC és un òrgan de debat i elaboració de propostes que té
com a objectius fomentar la participació de les dones al si del projecte socialista i
introduir la perspectiva de gènere en tots els programes, plans i accions del PSC.
Art. 2
Són funcions del Consell de la Igualtat


Debatre els projectes, propostes i actuacions del PSC, per tal de valorar-los des de
l’àmbit del gènere i realitzar els suggeriments que es creguin oportuns.



Elaborar i impulsar propostes en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats i els drets de
les dones i elevar-les als òrgans de direcció i execució del PSC i representants
institucionals



Col·laborar amb els òrgans de direcció i execució del PSC i amb la Secretaria de
Polítiques de les Dones en els camps de la formació, el foment de la participació i
en la coordinació de les polítiques de gènere en els diferents àmbits.

Composició
Art. 3
3.1. Són membres del Consell de la Igualtat


La secretària de Polítiques de les Dones del PSC i les secretàries de Polítiques de
les Dones de les Federacions.



Totes aquelles persones, dones o homes, afiliades al PSC que expressin el seu
desig i compromís en participar-hi i compleixin amb les disposicions d'aquest
Reglament.
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Les persones escollides com a electes a llistes del PSC que expressin el seu desig
i compromís en participar-hi i compleixin amb les disposicions d'aquest
Reglament.



La secretària de Polítiques de les Dones de la JSC.



La màxima responsable de la Federació de Dones de Catalunya per la Igualtat
(FDCI) que sigui afiliada al PSC.



La màxima responsable de la Internacional Socialista de Mujeres (ISM) que sigui
afiliada del PSC.



La responsable del Departament de la Dona de la UGT que sigui afiliada al PSC.

3.2. Els i les membres del Consell de la Igualtat del PSC han de col·laborar en el
compliment de les funcions i objectius d’aquest i podran participar en les Comissions
de Treball específiques que es constitueixin.
3.3. Els i les membres del Consell de la Igualtat han d’assistir a totes les sessions
plenàries del Consell o, en el cas d’absència a alguna d’aquestes sessions, justificar la
causa davant la Mesa del Consell. La no assistència injustificada o bé la no assistència
justificada en quatre ocasions donarà peu a la baixa com a membre del Consell.
3.4. La relació de membres del Consell de la Igualtat serà aprovada a l’inici de cada
mandat congressual. Només en el cas que en el període entre Congressos es produeixi
més d’un 30% de baixes respecte a la relació inicial, es podrà obrir un període d’altes,
els terminis i característiques del qual seran aprovats pel Plenari del Consell o pel
Consell Nacional.

Estructura del Consell
Art. 4. El Plenari del Consell
4.1. Formen el Plenari del Consell els i les membres del Consell que recull l’article 3
4.2. Al Plenari li recauen les funcions i objectius del Consell marcats per aquest
Reglament.
4.3. El Plenari es reunirà de forma ordinària com a mínim dos cops a l’any en sessió
ordinària i en sessió extraordinària. Ho podrà fer per instància de la Secretaria de
Polítiques de les Dones o d’un quart de les components del Consell.
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4.4. Les sessions ordinàries es convocaran amb quinze dies d’antelació com a mínim
4.5. Les dones escollides com a electes a llistes del PSC o càrrecs orgànics, han
d’assistir a aquelles sessions ampliades del Plenari del Consell a què siguin convocades
per la Mesa del Consell quan aquesta consideri que es tracten temes relacionats amb
el seu àmbit d’actuació política.
4.6. El Plenari del Consell de la Igualtat podrà revocar totalment o parcialment la Mesa
per majoria absoluta de les membres del Consell presents. La proposta de revocació
signada per un 10% de les conselleres i els consellers haurà de figurar a l'Ordre del Dia
de la convocatòria.
4.7. Podran assistir a les sessions dones representants del moviment associatiu
(convidades com a expertes del tema de debat). La permanent haurà de decidir obrir
la sessió a altres participants i quines persones / entitats poden ser convidades.

Art. 5. La Mesa del Consell
5.1. La Mesa del Consell de la Igualtat estarà formada per 5 membres: la presidenta
(que serà la secretària de Polítiques de les Dones del PSC), la vicepresidenta primera, la
vicepresidenta segona i dues secretàries. Una de les dues vicepresidències serà
exercida per un afilat home del PSC. S’escollirà per majoria simple del Plenari del
Consell.
5.2. Les funcions de la Mesa són:
a. Convocar les sessions i establir el seu Ordre del Dia.
b. Vetllar perquè amb l’antelació suficient sigui distribuïda a les conselleres i els
consellers la documentació necessària pels debats a les sessions del Plenari.
c. Controlar l’assistència de les conselleres i els consellers als plenaris.
d. Moderar les sessions i adoptar les mesures necessàries pel seu bon
desenvolupament.
e. Redactar les Actes de les sessions.
f. Rebre els comunicats adreçats al Consell i proposar la seva presa en
consideració.
g. Elaborar l’Informe de Gestió del Consell de la Igualtat i presentar-lo al Consell
Nacional del PSC.
Reglament del Consell de la Igualtat

Página 3

h. Comunicar les resolucions i propostes als òrgans competents, així com als
òrgans executius del PSC a tots els nivells.
i.

Representar el Consell de la Igualtat.

5.3. El mandat de la Mesa coincidirà amb el del Consell de la Igualtat
5.4. Les vacants que es produeixin poden ser cobertes en qualsevol moment, sempre
que la proposta figuri a l'Ordre del Dia.

Art. 6. La permanent del Consell
6.1. La Permanent del Consell de la Igualtat estarà formada per les següents persones:
- Els i les membres de la Mesa del Consell (inclou a la secretària de Polítiques de
les Dones )
- Les i els responsables de cada comissió i projecte de treball
6.2. La Permanent del Consell és la responsable d’impulsar els treballs del Consell i el
compliment de les seves funcions, així com de vetllar pel seguiment de les resolucions
que sorgeixin del Ple del Consell, mentre aquest no es reuneixi.
6.3. Serà també funció de la Permanent del Consell impulsar i coordinar la tasca de les
Comissions de Treball
6.4. La Mesa podrà convocar les secretàries de Polítiques de les Dones de les
Federacions a la Permanent quan ho cregui oportú.

Art. 7 Les Comissions de Treball
7.1. El Consell de la Igualtat crearà les Comissions de Treball que cregui oportunes per
tal de facilitar el treball concret en cadascun dels àmbits d'actuació del Consell.
7.2. La creació de Comissions de Treball serà aprovada pel Plenari del Consell.
7.3. Les Comissions es crearan amb un objectiu final i un període concret de treball. Un
cop creades presentaran al Consell un Pla de Treball, un informe de les seves activitats
a cada Plenari, i un informe final al finalitzar la seva tasca. Si es considera que és
interessant continuar treballant en la mateixa Comissió, un cop finalitzat el termini
previst, es sotmetrà a votació la seva continuïtat.
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7.4. Cada Comissió tindrà entre 3 i 7 conselleres i consellers responsables, que es
procurarà que siguin de diferents àmbits de treball relacionats amb l'objecte de la
Comissió. Una d'elles serà la coordinadora de la Comissió, que serà escollida pel
Plenari del Consell de la Igualtat. La resta de responsables seran escollides/ts per les
membres de la seva Comissió.
7.5. Una vegada creada una Comissió podran apuntar-s’hi totes els/les membres del
Consell que ho desitgin (seran membres adscrits/es a la Comissió). També podran
assistir-hi i col·laborar-hi altres persones que no siguin membres del Consell per decisió
de la Permanent.

Art. 8 La presa de decisions
8.1. El Consell prendrà les decisions a la reunió del Plenari i, quan sigui necessari,
mitjançant votació de les membres presents.
8.2. Per l'elecció d’òrgans i representants, la votació serà per majoria simple.
8.3. Per votar els dictàmens i recomanacions es necessitarà majoria qualificada (2/3)
de les presents. Es procurarà sempre arribar a conclusions de consens, i si no és
possible, en els dictàmens finals es recolliran i explicaran totes les opinions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot el que no estigui regulat pel present Reglament serà d’aplicació el que disposin
els Estatuts i els Reglaments del PSC.
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