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Reglament regulador del Consell de les Dones del municipi de l’Eliana

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
FITXA RESUM

De conformitat  amb el  que  preveu l'article  133  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb l’objectiu de millorar la
participació  de  la  ciutadania  en  el  procediment  d’elaboració  de  normes,  amb caràcter  previ  a
l'elaboració  del  Reglament  de  constitució  i  funcionament  del  Consell  de  les  Dones,   s'ha  de
substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, en la qual es demanarà
l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la
futura norma sobre:

1. Els problemes que es pretenen atendre amb la iniciativa.

2. La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.

3. Els objectius de la norma.

4. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

I. ENTITAT PROPOSANT AJUNTAMENT DE L’ELIANA

II. REGIDORIA DELEGADA Regidoria de Polítiques d’Igualtat

Regidoria de Polítiques Socials

III. TIPUS DE NORMA Reglament

IV. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN 
REGULAR

Composició i funcionament del Consell de les Dones

V. NORMATIVA BÀSICA -Articles 14 i 9.2  de la Constitució espanyola.

-Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes (art. 14, 15 i 78).

-Llei  9/2003,  de 2 d’abril,  de la  Generalitat,  per a  la
igualtat entre dones i homes (art. 50).

-  Article 133.1 de la  Llei  39/2015, d’1 d’octubre,  del

1



procediment administratiu comú.

-Pla  d’igualtat  del  municipi  de  l’Eliana  2022  –  2026
(àrea 7, Participació).

VI. SOL·LICITUD D’OPINIÓ PRÈVIA A CIUTADANIA I ORGANITZACIONS POTENCIALMENT AFECTADES

1. Problemes que es 
pretenen atendre amb 
la iniciativa

Amb l’aprovació d’aquest consell, es tracta de dotar el municipi d’un òrgan
de representació, participació i interlocució entre el moviment associatiu de
dones i l’administració local per a la presa de decisions sobre les polítiques
públiques destinades a la consecució de la igualtat efectiva de dones i homes
en l’àmbit local.

2. Necessitat i 
oportunitat de la seua 
aprovació

Per a crear el Consell de les Dones del municipi de l’Eliana és necessari que
se’n regule la composició i el funcionament.  Açò donaria compliment a un
compromís  amb  la  ciutadania  i  permetria  abordar  nombrosos  aspectes
d’interés  amb  les  associacions  de  dones  i  que  treballen  per  la  igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Amb tot açò es pretén donar compliment a un dels objectius del Pla d’igualtat
del municipi de l’Eliana 2022-2026, que en l’àrea 7 relativa a «participació»
recull  en l’objectiu general  introduir  la  perspectiva de  gènere  en la  xarxa
associativa del municipi i potenciar la participació comunitària de les dones
residents a l’Eliana.

3. Objectius de la 
norma

Els principals objectius de la creació del Consell de les Dones del municipi de
l’Eliana és:

-Fomentar  la  participació  de la  ciutadania  i,  en particular,  la  participació i
coordinació de les associacions de dones i que treballen per la igualtat de
dones i homes, promovent una relació fluida amb l’Ajuntament.

-Fer visible la presència i diversitat de les dones al municipi.

- Promoure i incrementar-ne la participació en tots els nivells i àmbits socials.

-Reconéixer el Consell de les Dones com un recurs de planificació estratègica
del municipi en matèria d’igualtat entre dones i homes al municipi.

4. Possibles solucions 
alternatives 
regulatòries i no 
regulatòries

El Consell de les Dones es planteja com un consell sectorial dins del consell de
participació ciutadana, per la qual cosa en tot allò que no estiga regulat es
regirà pel que disposa el reglament de participació ciutadana del municipi.
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La ciutadania, organitzacions i associacions dèbilment identificades que així ho consideren poden
presentar, durant els 20 dies hàbils des de l’endemà a la inserció en el tauler d’edictes d’aquesta
consulta pública, les seues opinions i suggeriments dirigits al departament d’igualtat, indicant de
forma  expressa  que  es  refereixen  a  «consulta  pública  prèvia  sobre  iniciativa  de  Reglament
regulador Consell de dones», i podran ser presentades en el registre d’entrada general o en la seu
electrònica  de  l’Ajuntament,  o  per  correu  electrònic  dirigit  a:  igualtat@leliana.es havent
d’identificar-se en tot cas amb el nom i cognoms o raó social, així com amb el número de DNI, NIF o
document  identificatiu  que  permeta  verificar  la  identitat  de  la  persona  sol·licitant  de  forma
correcta.
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