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NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN DE LA TAULA D'IGUALTAT 

La Taula d'Igualtat és l'òrgan de participació ciutadana que canalitza les iniciatives i les 

inquietuds ciutadanes en l'àmbit de la igualtat, feminismes i LGTBI. És el punt de trobada 

dels diferents agents que tinguin interès en el compliment dels objectius i l'aplicació de 

les polítiques feministes i de gènere en l'àmbit municipal. 

És un òrgan consultiu, plural i autònom per a la participació municipal de tots els grups 

i entitats actives per a la igualtat entre dones, persones no binàries i homes a Argentona 

amb voluntat de participar-hi. Està vinculat a l'Ajuntament d'Argentona a través de la 

Regidoria d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, de la qual rebrà el suport operatiu necessari. 

Això no exclou unes altres formes de trobada de les parts participants. 

NATURALESA 

La Taula d'Igualtat de l'Ajuntament d'Argentona és un espai de participació ciutadana 

per a promoure el debat i generar propostes i suggeriments respecte de les polítiques 

de gènere i LGTBI d'àmbit local. Tant de la perspectiva institucional com del teixit 

associatiu i polític de la vila d'Argentona. 

És plural i autònoma, per a la participacio de persones, entitats ciutadanes, entitats 

feministes i associacions que treballen per a la igualtat, els feminismes i els drets del 

col·lectiu LGTBI, com també grups polítics i sindicats de la vila d'Argentona, i que tinguin 

com a finalitat l'elaboració de propostes per a fer efectiu el principi d'igualtat i de 

respecte a la diversitat sexual en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, 

educativa i social del municipi.  

Està vinculada a l'Ajuntament d'Argentona a través de la Regidoria d'Igualtat, 

Feminismes i LGTBI. Així, les funcions de la Taula són de caràcter participatiu, consultiu, 

propositiu, promocional i de supervisió. 

FUNCIONS 

D'acord amb l'article 9 del Reglament de Polítiques Municipals d'Igualtat, l'Ajuntament 

d'Argentona reconeix la importància de la participació social de la ciutadania al municipi, 

especialment pel fa a la dinamització del teixit associatiu femení i a la valorització de les 

aportacions que fan les associacions i col·lectius de dones.  
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Així, les funcions de la Taula d'Igualtat són: 

1. Ser el canal de comunicació i camp de relació entre les parts.  

2. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i de la ciutadania en general 

quant a la igualtat de gènere, els feminismes i els drets LGTBI. 

3. Coordinar les accions unitàries a la vila respecte d'aquests àmbits. Especialment 

les commemoracions del 8 de març, del 28 de juny i del 25 de novembre, i altres 

en les quals la Taula decideixi de participar.  

4. Proposar actuacions i ajudar a dissenyar accions dels àmbits de la igualtat, 

feminismes i LGTBI. 

5. Deliberar, fer el seguiment i l'avaluació dels plans de justícia de gènere de 

l'Ajuntament i avaluar i proposar millores en les polítiques d'igualtat, feminismes 

i LGTBI. 

6. Encarregar-se d'integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les 

seves actuacions polítiques, portar la iniciativa, deliberar, fer el seguiment i 

l'avaluació de la introducció de la transversalitat a les diferents àrees.  

COMPOSICIÓ  

Poden formar part de la Taula d'Igualtat totes aquelles persones de la societat civil i 

representants d'entitats, grups polítics i sindicats que tinguin interès a participar 

activament en la definició de les polítiques d'igualtat, feminismes i LGTBI del consistori. 

Per part de l'Ajuntament d'Argentona, hi participaran la tècnica i la persona regidora de 

l'àrea d'Igualtat, Feminismes i LGTBI, per tal de donar el suport logístic, operatiu i 

institucional necessari a la Taula. 

A més, la regidoria enviarà una convocatòria a totes les entitats feministes, socials i 

culturals que hi puguin estar interessades i als grups polítics municipals i se'n farà difusió 

a través dels canals institucionals perquè les persones de la societat civil que ho vulguin 

puguin formar-ne part. 

Per afegir-se a la Taula, només caldrà fer-ho constar a través dels canals habilitats per la 

regidoria competent. A partir del dia de la constitució de la Taula, la seva composició pot 

ser variable segons qui hi vulgui participar. 
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FUNCIONAMENT 

CONVOCATÒRIA 

Les sessions de la Taula es convocaran, subjectes a canvis i ajornaments, almenys tres 

vegades l'any i cada volta que sigui necessari de convocar-les. 

Les convocatòries es faran a través de correu electrònic, grup de WhatsApp, si escau, i via 

web institucional. S'enviaran amb una antelació d'una setmana, pel cap baix, i aniran 

acompanyades de l'ordre del dia, l'acta de la sessió anterior i els documents de treball 

adients, si n'hi ha. 

ACORDS 

Ateses les funcions i caràcter consultiu de la Taula d'Igualtat, com també l'essència de la 

participació ciutadana i l'assemblearisme, la presa de decisions i acords s'assolirà 

mitjançant el consens.  
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