
 

LORENZO PÉREZ SARRIÓN, SECRETARI GENERAL  DEL PLE I DE LA COMISSIÓ 
DE POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (R. CONSELLERIA  DE 
PRESIDÈNCIA 13/12/2012, DOCV 26/12/2012).
 

CERTIFIQUE: Que  la  Comissió  del  Ple  de  Polítiques  Socials  i  Participació 
Ciutadana, en sessió ordinària  celebrada el dia 1 de febrer de 2017,  ha emès el 
següent  dictamen  sobre  l'assumpte  de  referència,  en  compliment  del  que  preveu 
l'article 122.4 a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i 136 del Reglament Orgànic del Ple (ROPLE): 

«3.1  CREACIÓ  DEL  CONSELL  SECTORIAL  LGTBI  (LESBIANES,  GAIS, 
TRANSSEXUALS, BISEXUALS I INTERSEXUALS) DE GANDIA.

Es dóna compte de la proposta presentada per la vicealcaldessa i regidora de govern 
delegada de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, de data 27 de gener de 
2017, en relació a l’assumpte de referència i del tenor literal següent:

“ANTECEDENTS DE FET

I.-L’Ajuntament  de  Gandia,  mitjançant  l’Àrea  d’Igualtat,  Diversitat  i  Polítiques 

Inclusives, té previst la creació del Consell LGTBI, com a resultat d’un procés iniciat fa 

uns mesos amb l’objectiu de ser representatiu de la situació social en la que es troba 

la  comunitat  LGTBI  de  la  nostra  ciutat,  així  com  de  ser  objecte  receptor  de  les 

demandes de més participació activa dels col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, 

bisexuals  i  intersexuals  i  d’aquelles persones interessades en  participar  d’aquesta 

iniciativa,  sempre  i  quan  ho  facen  en  representació  d’algun  moviment,  entitat  o 

col·lectiu de LGTBI. 

II.-El Consell LGTBI que es crea és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament 

de Gandia per a aquelles qüestions d’interès per als col·lectius LGTBI de la ciutat i, en 

concret, per a l’exercici d’aquelles competències i funcions que suposen una millora 

del benestar i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que son pròpies del 

municipi.
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III.-El Consell LGTBI es fonamenta per la importància d’aquest col·lectiu tan arrelat en 

la  vida  de  la  ciutat,  per  la  especificitat  de  les  seues  reivindicacions,  per  les 

discriminacions per raó de la seua orientació sexual i/o identitat de gènere, encara 

existents  a  la  nostra  societat,  i  per  la  voluntat  explícita  dels  col·lectius  LGTBI  de 

Gandia.

IV.-El Consell de Participació Ciutadana, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 

2016,  va  informar  favorablement  la  creació  d’aquest  Consell  Sectorial  als  efectes 

previstos en l’article 42 de la Carta de Participació Ciutadana.

FONAMENTS DE DRET. 

Primer-  El  Consell  LGTBI  es  crea  amb la  voluntat  de l’Ajuntament  de Gandia  de 

contribuir  al  compliment  del  mandat  contingut  en  l'article  9.2  de  la  Constitució 

Espanyola,  que  atribueix  als  poder  públics  l’obligació  de  promoure  les  condicions 

perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguen 

reals i efectives, salvant tots aquells obstacles que impedisquen o dificulten la seua 

plenitud;  i  facilitar  la  participacions  dels  ciutadans  en  la  vida  política,  econòmica, 

cultural i social del seu municipi.

Segon- La Carta de Participació Ciutadana, norma municipal de caràcter reglamentari 

( que té la naturalesa de Reglament Orgànic) aprovada pel Ple de la Corporació en 

sessió de 7 de maig de 2003, publicada en el BOP núm. 194 de 16/08/2003, dedica 

als consells sectorials el títol 8, articles 42 a 46, dels quals resulta el següent:

1. Article 42. El Ple de l’Ajuntament, després de l’informe del Consell de Participació 
Ciutadana i del dictamen de la comissió informativa que corresponga, podrà acordar 
l’establiment de consells sectorials per a cadascun dels sectors  o les àrees de 
l’activitat  municipal, amb la finalitat de canalitzar la participació dels ciutadans i les 
seues associacions en assumptes municipals, amb plena subjecció al que estableix el 
RD 2.568/86,  de 28  de novembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals.(ROFRL).
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2. Article 43. Els consells sectorials  són òrgans de participació, d’informació i de 
proposta de la gestió municipal, referida als diversos sectors d’actuació en els quals 
l’Ajuntament té competència.

3. Article  44. La  composició,  l’organització,  l’àmbit  d’actuació  i  el  règim  de 
funcionament dels  consells  sectorials  s’establiran  en  l’acord  plenari  corresponent, 
després d’un informe del Consell de Participació Ciutadana. En tot cas, cada consell  
serà  presidit  per  l’alcalde,  o  membre  de  la  Corporació  en  qui  delegue,  com  a 
vicepresident  executiu;  la  vicepresidència  segona  recaurà,  necessàriament,  en  un 
representant del moviment associatiu.

4. Article  45.  Una  vegada  s’haja  constituït  el  Consell  Sectorial,  es  dotarà  d’un 
reglament de funcionament intern, que haurà  de ratificar  el  Ple de l’Ajuntament 
després del dictamen de la comissió informativa corresponent i l’informe del Consell de 
Participació Ciutadana.

5.   Article 46.   Són funcions   del Consell Sectorial:

a) Presentar iniciatives, propostes o suggeriments a l’Ajuntament, per a ser discutits en 
les  comissions  informatives  municipals  corresponents,  sobre  la  base  de  la  funció 
bàsica de la potenciació de la participació ciutadana.

b) Participar en l’elaboració del programa anual d’actuació i el pressupost de l’àrea 
corresponent.

c) Participar en els patronats, les societats ……… corresponents.

d)  Ser  informats  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  i  el  Ple  de 
l’Ajuntament, pel que fa a aquells temes del seu interès, si així ho sol·liciten.

Sobre la base dels antecedents de fet i dels fonaments jurídics exposats i vist l’informe 
favorable emès pel Consell de Participació Ciutadana en sessió del dia 1 de desembre 
de 2016, es formula al Ple de la Corporació , previ dictamen de la Comissió del Ple de 
Polítiques Socials i Participació Ciutadana ( òrgan competent per raó de la matèria) la 
següent 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER-  Crear  el  Consell  Sectorial  de  LGTBI  (Lesbianes,  Gais,  Transsexuals, 

Bisexual  i  Intersexuals)  de  Gandia,  com  a  òrgan  consultiu  i  de  participació  de 

l’Ajuntament de Gandia per aquelles qüestions d'interès per als col·lectius LGTBI de la 

ciutat.
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SEGON- El Consell Sectorial de LGTBI estarà integrat pels membres següents:

Presidència nata: L’Alcaldessa.

Presidència efectiva  que s’exercirà  en qualitat  de Vicepresidència  executiva:  la 

Regidora Delegada de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.

Presidència segona: un/una representant de moviment LGTBI.

Vocals:

 Un representant de cada grup polític municipal.

 Associacions LGTBI de la ciutat: un representant de cada identitat sexual o de 

gènere per associació.

 ONG’s amb implantació a la ciutat que tinguen entre les seues finalitats la de 

potenciar la diversitat immigrant en tots els aspectes: un/a.

 Defensor/a de la Ciutadania: un/a.

 Tècnic/a Àrea de Diversitat de l’Ajuntament: un/a.

 Sindicats de la ciutat: un/a per sindicat.

 Coordinadora d’AMPES : un/a. 

 Consell Escolar Municipal: un/a.

 Universitats de Gandia (UPV, UV): un/a.

 Membres  de  qualsevol  altra  associació,  col·lectiu  o  entitat  de  la  ciutat  de 

Gandia, que promoguen polítiques igualitàries i de diversitat.

Secretari/a Delegat/a: Un/a funcionari/a (per delegació del Secretari General del Ple) 

adscrit/a a l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.

TERCER- El Consell LGTBI funcionarà, sense perjudici del reglament intern que puga 

aprovar-se, de conformitat amb el que disposen els articles 134 a 139 del Reial Decret 

2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i, en allò no previst en ells, serà 

aplicable el  que es disposa  sobre  funcionament  del  Ple  en el  Reglament  Orgànic 
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Municipal del Ple (ROPLE), aprovat en sessió celebrada el 20/10/2011 i publicat en el 

BOP núm. 100 de 27/04/2012.

QUART- El  Consell  LGTBI  exercirà  les  funcions  que  l'article  46  de  la  Carta  de 

Participació Ciutadana assigna als consells sectorial, les quals es concreten en les 

següents:

 Estimular la participació i l’associacionisme dels col·lectius LGTBI, facilitant la 

informació, la difusió, el  suport  i  l’assessorament oportuns en cada un dels 

àmbits  socials  que  representen  les  seues  distintes  necessitats 

intergeneracionals.

 Col·laborar  en  la  redacció  del  Pla  Municipal  de  Diversitat  de  la  ciutat  de 

Gandia.

 Assessorar  els  òrgans  de  l’Ajuntament  de  Gandia  en  matèria  d’Igualtat  i 

Polítiques  de  Diversitat,  i  formular  propostes  per  a  millorar  el  Centre  de 

Diversitat, així com les necessàries en qualsevol altra àrea.

 Conèixer i debatre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la 

presència  dels  col·lectius  LGTBI  en  la  societat  en  tots  els  àmbits  (social, 

cultural,  polític,  laboral,  empresarial,  investigador,  etc.)  i  atendre 

específicament aquelles persones que pateixen situacions greus, amb l’ajuda 

de personal especialitzat del Centre de la Diversitat.

 Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre les associacions, les 

entitats i les institucions, ja siguen públiques o privades, que realitzen activitats 

per a la promoció dels col·lectius LGTBI. 

 Arreplegar les demandes socials  derivades dels distints sectors i  col·lectius 

socials.

 Estudiar i emetre informes sobre temes d’interès per als col·lectius LGTBI, a fi 

de  contribuir  als  canvis  que  ens  conduïsquen  a  una  societat  mes  justa  i 

solidària,  emprant,  amb  aquesta  finalitat,  la  divulgació  i  sensibilització 

ciutadana.

 Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facen visibles 

les idees, les formes de fer i la veu dels col·lectius LGTBI. 
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 Ser consultat abans que els òrgans municipals debaten i aproven assumptes 

d’especial incidència en aquest sector.

 Ser  l’òrgan  de  consulta  en  els  processos  d’elaboració  d’ordenances  que 

afecten els col·lectius LGTBI, no sols durant els períodes d’informació pública 

expressa, sinó també durant els dels treballs d’elaboració.

 Proposar  la  creació  de  la  Comissió  Interinstitucional  contra  la  LGTBIfobia, 

integrada, entre d’altres, per:

-Sistema Sanitari (Hospital Gandia)

-Sistema Judicial (Jutjats de Gandia)

-Sistema Policial (representants de les forces policials de la ciutat)

-Centre de la Diversitat (tècnic/a, coordinador/a, regidor/a)

-Representants d’associacions LGTBI 

-AMPES i Consell Escolar Municipal

 Elaborar una memòria anual d'activitats desenvolupades.

CINQUÈ- Procedir a la constitució formal del Consell Sectorial de LGTBI”.

La Comissió del Ple de Polítiques Socials i Participació Ciutadana, sense debat i 
amb 8 vots  a  favor  (2  PSPV-PSOE,  2  Més Gandia i  4  PP)  i  1  abstenció  (C's 
Gandia),  dictamina  favorablement  la  proposta  transcrita  i  l’eleva  al  Ple  de  la 
Corporació per a la seua aprovació».

I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 
d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present  certificació,  d’orde  i  amb el  vistiplau  del  Sr.  President  de  la  Comissió,  en 
Gandia a 1 de febrer de 2017.

                  Vist i plau

 EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ

       (Decret núm. 4191 de 24/07/2015)

           Nahuel González López  
(Signat electrònicament, segons codificació al marge)
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