
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

EXPOSICIÓ DELS MOTIUS

La participació ciutadana és el dret de les persones, entitats i associacions a
intervenir  en  els  assumptes  públics,  així  com  en  el  procés de  presa  de
decisions.

La  Constitució  espanyola  de  1978  ha  consagrat  definitivament  els  principis
fonamentals  que  han  d'inspirar  l'actuació  de  tots  els  poders  públics,  en
particular pel que fa al dret de tots/es els/les ciutadans/es  de participar en els
assumptes públics reconegut en el seu article 23 i a les obligacions dels poders
públics de promoure les condicions per a que la llibertat i igualtat dels individus
i grups en que s'integrin, siguin reals i efectius, neutralitzant per això tots els
obstacles que dificultin o impedeixin la seva plenitud i facilitant la participació de
la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social.

Aquests  principis  consagrats  constitucionalment han  estat  reconeguts
posteriorment per la legislació reguladora del règim local, per una banda en els
articles 24 i 69 de la llei 7/85 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim
Local,  en relació  amb l'àmbit  estatal,  i  per  altra  en els  articles 61 a 65 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal  i  de règim Local  de Catalunya i  regula els  òrgans de participació
sectorial.

Per això l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, fent ús de les facultats que li
confereix  la  legislació  vigent  de  caràcter  general  i  el  mateix  reglament  de
Participació Ciutadana, alhora de tenir em compte la importància creixent dels
municipis  i  de  les  administracions  locals  en  la  seva contribució  econòmica,
material i humana als països en vies de desenvolupament, considera adient la
creació del Consell Municipal de Solidaritat. Essent aquest Consell, el canal de
participació  de  les  persones  i  entitats  de  la  nostra  ciutat  que  mostren  una
sensibilitat  solidaria  vers  aquests  països empobrits,  que  enriquirà  l'activitat
municipal  en  la  mesura  en  què  l'Ajuntament  accedirà a  una  via  de  diàleg
permanent.

Amb aquesta finalitat es dicta el reglament següent:
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TÍTOL I.  DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Naturalesa i finalitat

1. El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Adrià de Besòs, és
un  òrgan  de  caràcter  consultiu,  assessor,  col·laborador  del  Govern
municipal  i participatiu que integra i recull la pluralitat de grups i interessos
de  la  ciutat  en  l'àmbit  de  la  solidaritat  i  cooperació  internacional,  creat
d'acord amb l'article 29 i següents del Reglament municipal de participació
ciutadana.

2. Es fonamenta en el  principi  de responsabilitat  compartida, sobre la base
d'una  confiança  mútua  entre  entitats,  ciutadania  i  Ajuntament.  Ha  de
disposar  d'instruments  que garanteixin  la  seva funcionalitat,  operativitat  i
continuïtat.

Article 2. Objectius i funcions

1. Els objectius generals d'aquest Consell són:

a) Promoure  una  cooperació  vers  els  països empobrits  on  el  dret  a  la
llibertat,  a  la  igualtat  entre  dones  i  homes  i,  en  general,  als  drets
humans, sigui l'eix vertebrador. 

b) Promoure  el  desenvolupament  dels  pobles  des  de  les  pròpies
comunitats  i  experiències,  respectant-ne  la  història  i  les  realitats
socioculturals,  no fomentar  la  dependència econòmica dels  receptors,
sinó contribuir a un desenvolupament autònom i sostenible. 

c) Foment de l'austeritat, el consum responsable i el comerç just.
d) La lluita per la pau i el desarmament, fomentant l'equitat i la tolerància.

Promovent, per tant, la Cultura de la Pau en el municipi.
e) Estimular la participació dels ciutadans i ciutadanes en el teixit social de

la ciutat, fonamentant la solidaritat i la cooperació, així com la Cultura de
la Pau.

f) Ésser un espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per
arribar a una visió compartida respecte a les línies estratègiques en el
camp de la solidaritat i cooperació, i les eines necessàries per a treballar
en la promoció de la Cultura de la Pau, a Sant Adrià de Besòs.

g) Promoure  les  iniciatives  i  estratègies vers  l'educació  al
desenvolupament,  adreçades a la ciutadania de Sant Adrià de Besòs,
basats en els drets i deures, i en els principis d'igualtat i equitat.

h) Afavorir  la  proximitat  i  la  confiança  mútua  entre  administració  i
ciutadania, tot respectant l'autonomia d'ambdues.

i) Afavorir el diàleg i debat sobre els pressupostos i la rendició de comptes
de  l'exercici  anterior,  de  la  Regidoria  de  Solidaritat  i  cooperació  de
l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
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2. Per  fer  efectiu  el  seu  objecte,  el  Consell  Municipal  de  Solidaritat  i
Cooperació, tindrà com a funcions les següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu de l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs,
en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament.

b) Elevar  als  òrgans  competents  de  l'Ajuntament  propostes d'acord,
informes i estudis en matèria de cooperació i solidaritat.

c) Participar  en  el  seguiment,  el  control,  la  supervisió  i  l'avaluació  de
l'eficàcia amb que han estat utilitzats els recursos municipals assignats a
l'àmbit de la cooperació i solidaritat.

d) Contribuir  a  ésser  l'espai  on  compartir  les  diferents  activitats  de
solidaritat i cooperació o de promoció de cultura de la Pau, que portin a
terme les associacions, l'Ajuntament o d'altres institucions.

e) Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d'informació i d'educació pel
desenvolupament, envers la població de Sant Adrià de Besòs, que es
considerin prioritàries en el camp de la solidaritat, cooperació i cultura de
la pau.

f) Promoure la participació de la ciutadania, així com de les associacions,
a les campanyes i les accions de solidaritat i cultura de la pau. 

g) Coordinar  les  accions,  programes  i  projectes  de  la  ciutadania  i
associacions,  en  col·laboració  amb  altres  institucions,  entitats  i/o
col·lectius,  a  efectes  d'optimitzar  els  recursos  humans,  econòmics  i
materials per tal d'assolir el màxim ressò i participació.

h) Debatre la proposta de bases reguladores per a la concessió d'ajuts a
projectes  de  cooperació  al  desenvolupament,  cada  exercici,  per  a
entitats de cooperació internacional de Sant Adrià de Besòs.

i) Elaborar  una  memòria  anual  de  totes  les  accions  i  projectes
desenvolupats en l'àmbit local en relació amb la solidaritat, cooperació i
cultura de la pau.

j) Promoure i organitzar campanyes d'emergència humanitària, quan així
ho decideixin els seus membres i sempre que aquest fet no suposi cap
despesa addicional del pressupost municipal.

k) Qualsevol  altre  funció  proposada  pel  Ple  Municipal  que  es  consideri
d'interès pel Consell de Solidaritat.

TITOL II. COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 3. Composició

El Consell Municipal de solidaritat i cooperació de Sant Adrià de Besòs estarà
format per representants municipals i per les ONG locals, garantint la presència
dels diferents grups polítics amb representació municipal i del teixit associatiu
de la ciutat. Tanmateix podran participar del Consell fins a tres persones que a
títol individual estiguin sensibilitzades en l'àmbit de la solidaritat, cooperació i
cultura de la pau, i que demanin la seva incorporació.
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Tant les ONG locals com altres entitats o associacions que vulguin pertànyer al
Consell Municipal de Solidaritat i cooperació de Sant Adrià, han d'estar inscrites
en el  Registre Municipal  d'Entitats  i  disposar  d'un grup estable en la  ciutat.
També  podran  les  entitats  que, tot  i  que  la  seva  forma  organitzativa  sigui
d'àmbit comarcal, desenvolupin les seves actuacions a la ciutat i/o siguin de
reconegut interès, que així ho demostrin i sigui aprovat pel Consell.

Les persones que a títol individual vulguin ser  partícips d'aquest Consell, han
de viure a la ciutat o be estar vinculades a ella i han de demostrar per escrit el
seu  desig de  pertany-hi.  Un  cop  valorat  això,  si  el  Consell  Plenari  així  ho
considera, farà la proposta l'Alcalde.

Podran assistir entitats a modo d'observadors, sense veu ni vot.

Article 4. Organització

1. Són òrgans del Consell:

a) La Presidència
b) La Vice-presidència
c) El Consell Plenari
d) La Comissió Permanent
e) Les comissions de treball per temes específics

2. L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posarà a disposició del Consell una
secretaria tècnica, que donarà suport, impuls i dinamització als seus òrgans,
i que comptarà amb els recursos humans i materials necessaris. Aquesta
secretaria tècnica assistirà amb veu i sense vot.

Article 5. La Presidència.

1. La Presidència correspondrà a l'Alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.

2. Són funcions de la Presidència:

a) Presidir i representar el Consell
b) Convocar el Ple i la Comissió permanent del Consell i elaborar-ne l'ordre

del dia
c) Vetllar per l'acord més ampli en les decisions i dirimir amb el seu vot els

empats
d) Donar el vist-i-plau a les actes i certificacions dels acords
e) Assegurar l'execució dels acords adoptats
f) Traslladar als òrgans municipals els informes preceptius aprovats en el

marc del Consell Plenari
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Article 6. La Vice-presidència.

1. La Vice-presidència la nomenarà l'Alcalde a proposta de la majoria absoluta
del Consell Plenari.

2. La persona proposada haurà de ser membre del Consell i no pot recaure en
cap regidor/a o representant d'un grup polític municipal, i tindrà ple dret, es
a dir, veu i vot.

3. Substitueix la Presidència en supòsits d'absència i durà a terme funcions de
col·laboració  i  assistència  a  la  Presidència.  En  cap  cas  podrà  realitzar
aquelles funcions que la legislació vigent reserva als càrrecs polítics electes.

TITOL III. EL CONSELL PLENARI

Article 7.  El Plenari

1. El Consell Plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació amb les finalitats i funcions indicades a l'article 2,
així  com  vetllar  per  l'assoliment  dels  objectius  del  Consell,  crear  les
comissions de treball  necessàries i  discutir  i  aprovar  les  disposicions i/o
propostes de la Comissió Permanent.

7.1. Funcionament del Consell Plenari

1. El Consell Plenari es reunirà al menys un cop cada tres mesos, a l'any en
sessió ordinària i, en sessió extraordinària quan ho estimi oportú a proposta
de la Presidència o un terç de les persones membres.

2. El Consell Plenari es constitueix vàlidament amb l'assistència de la meitat
dels seus membres amb dret de vot en primera convocatòria i, en segona,
d'un terç d'aquest nombre.

3. És  necessària  igualment,  l'assistència  de  les  persones  que  ocupin  la
Presidència i la Secretaria o de les persones que les substitueixin.

4. Els acords o resolucions del Consell Plenari, s'adoptaran sempre que sigui
possible per consens. Si aquest no és possible els acords es prendran per
majoria absoluta dels i les membres presents.  Només es comptarà un vot
per membre, el qual no es podrà delegar.

5. La  convocatòria  de  les  sessions  anirà  acompanyada  de  l'ordre  del  dia
corresponent,  que s'haurà d'enviar  amb una antelació  mínima de quinze
dies  naturals  en  convocatòria  ordinària  i  de  set  dies  naturals  en
convocatòria extraordinària.
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6. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se'n redactarà l'acta, que
serà recollida amb el vist-i-plau de la Presidència. Es donarà publicitat dels
diversos acords del Consell.

Article 8. Composició del Consell Plenari

1. Integren el Consell Plenari a més de la Presidència i Vice-presidència:

a) Un representat de cadascuna de les entitats i associacions que treballin
en el camp de la solidaritat, cooperació o foment de la cultura de la pau,
a la ciutat, inscrites al Registre Municipal d'Entitats i que manifestin el
seu interès per adherir-se a aquest Consell.

b) Un representant de les  entitats i associacions que estiguin vinculades,
relacionades o mostrin interès en l'àmbit de la solidaritat, cooperació o
foment de la cultura de la pau al municipi, inscrites al Registre Municipal
d'Entitats, o be que,  tot i que la seva forma organitzativa sigui d'àmbit
comarcal,  desenvolupin  les seves actuacions a la  ciutat  i/o  siguin de
reconegut interès,  i que manifestin el seu interès per adherir-se a aquest
Consell.

c) Persones a títol individual residents a la ciutat o vinculades a ella per
diferents motius, que manifestin el seu interès per adherir-se a aquest
Consell. La seva pertinença s'aprovarà en una sessió del Plenari.

d) Una  persona,  tècnica  de  l'Àrea  municipal  corresponent  a  l'àmbit  del
Consell o la figura tècnica que realitza aquestes tasques. Assistirà amb
veu sense vot i assumirà la secretaria tècnica del Consell, sobre tot pel
que fa a actes i acords, que es recollirà en l'acta de la reunió.

e) Un  representant  de  cada  un  dels  partits  polítics  amb  representació
municipal a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, amb veu sense vot.

f) Podran  assistir amb  veu  sense  vot,  professionals  i  experts/es,
responsables polítics i  tècnics/es de les àrees quan les temàtiques a
tractar així ho requereixin, a  petició de la presidència o d'un terç dels
membres del plenari.

g) També podran participar representants d'altres administracions amb veu
i sense vot.

2. Totes  les  sessions  del  Consell  són  públiques,  tot  i  que  les  possibilitats
d'intervenir  només pertoquen als  membres nomenats pel  Consell  i  a  les
persones indicades pels apartats 1.e, 1.f i 1.g, d'aquest article.

3. Les persones designades als apartats 1.a, 1.b i 1.c podran ser donats/des
de baixa  de la  seva  participació  del  Consell  Plenari  i,  per  tant,   de  les
Comissions que d'aquest se'n derivin,  quan elles mateixes, les entitats o
associacions  que  representin,  ho  creguin  oportú,  manifestant  aquesta
decisió  per  escrit.  També  podran  ser  donats/des  de  baixa  del  Consell
Plenari, quan aquest  òrgan ho consideri oportú i aprovant aquesta decisió
per votació unànime, un cop exposats els motius de la mateixa.
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4. Tots els òrgans del Consell exercitaran la seva representativitat coincidint
amb la  legislatura  municipal.  Això  sens prejudici  que puguin  tornar-ne a
formar part en els exercicis següents.

TITOL IV. LA COMISSIÓ PERMANENT

Article 9. Caràcter

1. El Consell Plenari té la potestat de crear la Comissió Permanent si així ho
creu necessari.

2. La Comissió Permanent és l'òrgan de treball, de continuïtat del Consell en la
mesura que s'encarrega de discutir,  informar i estudiar els assumptes que
es debatran al Plenari.

3. Vetllar pel funcionament ordinari de les activitats promogudes pel Consell,
promovent  les  accions  necessàries  per  a  la  consecució  de  les  finalitats
acordades.

Article 10. Composició

1. Els integrants de la Comissió Permanent, s'escolliran el dia de constitució
del Plenari, entre les entitats, associacions i/o persones a títol individual que
pertanyin al Consell Plenari i hagin mostrat la seva voluntat de ser-hi.

2. També  integraran  la  Comissió  Permanent  la  Presidència,  la  Vice-
presidència i la Secretaria Tècnica.

3. Com a mínim haurà de ser de 4 participants, i un màxim de 6.

Article 11. Funcions

1. Activar el funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i  cooperació, i
proposar els temes a tractar en el Plenari.

2. Portar a terme les decisions preses en les sessions plenàries que celebri el
Consell.

3. Preparar i dirigir les activitats previstes, així com impulsar i coordinar la feina
de les comissions de treball que puguin crear-se. Recollir-ne els resultats i
les propostes per tal de sotmetre'ls a l'aprovació del Plenari del Consell.
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4. Totes  aquelles que siguin necessàries per al  compliment  dels objectius i
finalitats  del  Consell  Municipal  de  Solidaritat  i  cooperació,  i  les  que  es
deleguin per part del Plenari del Consell.

Article 12. Funcionament

1. La  Comissió  Permanent  es  reunirà,  ordinàriament,  un  cop  al  mes  i,
extraordinàriament, sempre que es consideri necessari, a petició d'un terç
dels seus membres o a proposta de la Presidència.

2. Les  convocatòries  les  efectuarà  el  president,  almenys  amb  set  dies
d'antelació per les sessions ordinàries i  amb dos dies d'antelació, en les
extraordinàries, mitjançant escrit que haurà d'incloure l'ordre del dia.

3. Els acords que s'enderivin de les funcions, s'adoptaran per majoria simple.

4. De cada sessió, tan ordinària com extraordinària, se n'estendrà acta.

5. La Comissió Permanent podrà sol·licitar l'assistència a les seves reunions
de persones de reconeguda vàlua i coneixements en la matèria, amb veu
sense vot.

TITOL V. COMISSIONS DE TREBALL

Article 13. 

L'objectiu  serà  el  tractament  de  temes  concrets,  elaborar  informes  i  fer
propostes al Plenari.

1. Les Comissions de Treball les crearà el Plenari del Consell, amb caràcter
estable per al seguiment dels temes d'interès general recollits a l'article 2
d'aquest Reglament.

2. Podran  formar  part  persones  que  no  estiguin  incorporades  al  Consell
Municipal, tot i que les tasques de coordinació i presentació de les seves
activitats, sempre anirà a càrrec d'un persona membre. La seva composició
serà acordada pel mateix Plenari del Consell.

3. A l'acord de creació de la Comissió de Treball indicarà quina persona del
Consell farà les funcions de coordinació i portaveu.

4. Cada Comissió podrà establir el seu propi mandat de treball per a dur a
terme els objectius pels que ha estat creada.
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DISPOSICIONS FINALS

1. El  Consell  presentarà  una  valoració  de  funcionament  de  forma  pública
passat un any a partir de la seva data de constitució. 

2. Aquest Reglament entrarà en vigor a partir  de la seva aprovació pel Ple
Municipal.
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