Dimarts, 17 d'octubre de 2017
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Terrassa
ANUNCI sobre l'aprovació definitiva de la modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional
El Ple de l'Ajuntament de Terrassa en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2017, adoptà, entre d'altres, l'acord
d'aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional.
Durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap reclamació o suggeriment, per la qual cosa l'aprovació inicial
ha esdevingut definitiva.
Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir
del dia següent al de la seva publicació. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.
En aplicació de l'article 66.1 del Reglament d'obres i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995,
es fa públic el text íntegre del Reglament als efectes de la seva entrada en vigor conforme determina l'article 70.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE L'AJUNTAMENT
DE TERRASSA.
OBJECTIUS DEL CONSELL.
Article 1.- El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional és un òrgan participatiu de l'Ajuntament de
Terrassa que té caràcter deliberatiu, propositiu i capacitat d'assolir acords, de manera que el govern els prengui en
consideració. El seu objecte és estimular i canalitzar la participació dels ciutadans i les ciutadanes i de les seves entitats
i col·lectius, així com l'anàlisi, el debat i l'elaboració de propostes i el seguiment d'activitats i projectes en l'àmbit de la
solidaritat i la cooperació internacional al desenvolupament.
El Consell té la comesa d'organitzar la cooperació internacional al desenvolupament de la ciutat de Terrassa, coordinant
l'esforç local amb la participació activa dels diversos agents interessats.
El seu objectiu principal és divulgar el coneixement de les desigualtats entre el Nord i el Sud, i sensibilitzar la ciutadania
respecte a les greus mancances que pateix una bona part de la humanitat, i de les causes estructurals que generen
aquestes desigualtats.
També té entre els objectius prioritaris l'impuls dels drets humans, arreu i per a tothom, de la bona governança i
l'autonomia local, i la canalització dels recursos procedents de la ciutadania, que l'Ajuntament de Terrassa destina a
pal·liar aquelles mancances al Sud, per mitjà de la cooperació descentralitzada.

FORMACIÓ I COMPOSICIÓ DEL CONSELL.
Article 3.- El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional estarà format per persones nomenades per
l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Terrassa, per a cada període de mandat Consistorial.
L'Alcalde donarà compte al Ple de l'Ajuntament dels nomenaments i els cessaments dels seus membres.
Article 4.- La composició del Consell serà la següent:
President/a:
- El regidor o regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional.
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Article 2.- El Consell eleva les seves propostes als òrgans competents de l'Ajuntament per a la seva consideració,
coneixement i, en el seu cas, aprovació i execució, que es difonen amb el lema "Terrassa/Solidària".
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Sots-president/a:
- La vicepresidència s'elegirà entre les persones que formen el plenari del Consell, a excepció dels representants dels
grups polítics.
Vocals:
- Una persona representant de cada grup municipal (partit polític o coalició electoral) que formi part del Consistori.
- Una persona representant de cadascuna de les entitats o ONG's sense ànim de lucre de la ciutat, que tinguin com a
objectius específics la solidaritat internacional i la cooperació per al desenvolupament. Aquestes associacions hauran
d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC), disposar d'un grup estable
d'associats a la ciutat, i manifestar la voluntat de participar en el Consell.
- Col·lectius i persones inscrites en el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania.
- Persones d'una reconeguda trajectòria en l'àmbit de la cooperació internacional, que acceptin participar en qualitat
d'assessors o assessores.
- Un/a funcionari/a municipal que farà les funcions de secretaria.
Article 5.- Els grups municipals, entitats, col·lectius o ciutadania que vulguin estar representades en el Consell
proposaran el nomenament de les persones representants de les mateixes. En els casos de grups municipals, entitats i
col·lectius, d'una persona titular i una suplent. La representativitat serà limitada fins a la renovació del Consell o fins que
el grup municipal, entitat o col·lectiu retiri expressament la representació.
Article 6.- El mandat del Consell coincidirà amb el de la corporació municipal i, per tant, es renovarà en la seva totalitat
amb motiu de l'inici de cada nou mandat. Per tant, la totalitat de les persones membres del plenari cessarà
automàticament per finalització del mandat.
FUNCIONS DEL CONSELL.
Article 7.- Les principals funcions del Consell consisteixen en coordinar l'esforç local en aquest àmbit i, per tant, en
debatre, aprovar i, en el seu cas, elevar propostes d'acord, o resolució, als òrgans competents de l'Ajuntament. En
aquest sentit, les finalitats seran:
1. Conèixer el programa municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa, els objectius
específics anuals, i el pressupost municipal dedicat a aquesta activitat.
2. Conèixer, promoure i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació internacional entre la ciutadania terrassenca,
per a sensibilitzar-la sobre la realitat del Sud. Promoure el respecte als drets humans, combatre les desigualtats i
qualsevol forma de discriminació.

4. Cooperar amb municipis de països del sud, agermanats o amb relacions solidàries, i amb les institucions i
organitzacions municipalistes o supramunicipals dedicades a aquesta finalitat.
5. Conèixer, avaluar, acompanyar i fer el seguiment del progrés i la justificació de les activitats de sensibilització i dels
projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per les entitats locals.
6. Fomentar l'associacionisme en les ONG's i entitats solidàries de la ciutat.
7. Elaborar un calendari anual d'activitats de divulgació i sensibilització ciutadana, i un programa d'activitats formatives
per a promoure i estendre els valors de la solidaritat i de la necessitat de la cooperació internacional.
8. Elaborar les normes de funcionament intern: bases, formularis i fitxes de valoració, i una convocatòria anual de bases
reguladores per destinades d'acord amb la Ordenança General Subvencions de l'Ajuntament de Terrassa a la concessió
de subvencions a entitats solidàries per a activitats de sensibilització i per a projectes de desenvolupament en el sud,
que tingui present les directrius i prioritats emanades de la Unió Europea, de l'Estat (per mitjà del Ministeri d'Afers
Exteriors i Cooperació), i de la Generalitat, en funció de les seves respectives competències.
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3. Promoure i participar en campanyes d'ajut humanitari en episodis d'emergència.
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9. Elevar als òrgans competents de l'Ajuntament les propostes del Consell i la distribució i assignació de recursos per a
les finalitats recollides en l'article anterior.
10. Participar en l'organització, el seguiment, el control, la supervisió i l'avaluació final de l'eficàcia amb què han estat
utilitzats els recursos assignats a cada finalitat.
11. Promoure i abonar dinàmiques de cooperació i solidaritat a la ciutat, en el sentit de desenvolupar sentiments i
actituds de solidaritat, tolerància i respecte a totes les cultures i pobles del món, treballant per la pau, els drets humans i
la justícia social.
12. Participar en els agermanaments i relacions solidàries de la ciutat de Terrassa amb ciutats de països del sud, com a
mecanismes per afavorir l'aproximació, el coneixement i l'intercanvi d'experiències entre els pobles, per tal de cooperar
al seu desenvolupament, beneficiar-se de la seva experiència, i aprofundir el bon govern, la democràcia i l'autonomia
local.
13. Donar a conèixer la informació sobre els fons disponibles, programes i ajuts destinats a la cooperació i el
desenvolupament en els diferents àmbits.
RÈGIM DE FUNCIONAMENT.
Article 8.- El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional funcionarà mitjançant un òrgan Plenari i una
Comissió delegada Permanent. També podran crear-se, comissions de treball per tractar temes que es considerin
d'especial interès. Aquestes comissions seran òrgans limitats en el temps i podran estar oberts a d'altres representants,
entitats, ciutadania i professionals que tinguin relació amb la temàtica a tractar.
Article 9.- El Consell Plenari, integrat per tots els seus membres, es reunirà en sessió ordinària amb caràcter semestral, i
en sessió extraordinària quan així ho consideri oportú la presidència, o per iniciativa de la majoria de la Comissió
Permanent.
Les sessions, les convocarà la presidència enviant la informació municipal adequada i necessària, amb una antelació
mínima de 10 dies.
Les convocatòries, les actes, els informes i els acords del Consell es publicaran en el web municipal, en la seu
electrònica i en el Portal de Govern Obert. A més, es trametran tant a les persones membres del Consell com a les
entitats a les quals representen.
Article 10.- La Comissió Permanent del Consell estarà presidida per la presidència i formada pels següents membres,
(vocals) del plenari:
- Una persona en representació de cada un dels grups municipals representats al Consistori.
- La vicepresidència.
- Els/ les assessors/es del Consell.

- El/la secretari/a del Consell.
En cas d'absència de la presidència, la sessió la presidirà la vicepresidència o, en cas de la seva no presència, el
regidor/a de més antiguitat en el Consell d'entre les persones assistents.
Article 11.- La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària amb caràcter trimestral, i en sessió extraordinària
quan així ho estimi oportú la presidència, o per iniciativa de la majoria de la Comissió. Les sessions es convocaran amb
una antelació mínima de 10 dies.
Article 12.- Els representants de les ONG's i entitats solidàries locals a la Comissió Permanent seran escollits entre els
membres del Plenari del Consell. La seva presència a la Comissió Permanent tindrà un caràcter rotatori, i se'n renovarà
cada any la meitat (quatre membres), de manera que cada entitat hi estarà representada per un període màxim de dos
anys consecutius.
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- Vuit persones en representació de les ONG's i entitats solidàries locals.
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Article 13.- Les sessions del Consell seran públiques i estaran obertes a tots els ciutadans i les ciutadanes.
Article 14.- A més d'assistir a les reunions, els ciutadans i ciutadanes, les entitats i els col·lectius de la ciutat tindran dret
a intervenir al Consell i a rebre la informació detallada en relació amb assumptes específics del consell. El procediment
per formalitzar la intervenció serà entrant la petició mitjançant una instància en qualsevol dels registres municipals, o a
través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat), amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans que
tingui lloc la reunió convocada.
Article 15.- El Consell per mitjà del Plenari o la Permanent podrà constituir les comissions de treball que consideri
oportunes, per a l'anàlisi i proposició d'aspectes concrets relacionats amb els seus objectius, comissions que es
dissoldran una vegada completat l'encàrrec corresponent. Les comissions de treball restaran obertes a la participació de
la ciutadania interessada, independentment de la seva pertinença o no al consell.
Article 16.- Es trametran acta de totes les reunions no només a les persones membres del consell, sinó també a totes
les entitats que representen. Les actes s'han d'enviar en el termini màxim de quinze dies.
Article 17.- La persona que assumeixi la secretaria del Consell tindrà cura dels aspectes tècnics i estendrà l'acta de les
sessions plenàries i de la comissió permanent, les quals remetrà als membres del Consell i a les seves entitats
juntament amb l'ordre de dia, abans de la sessió següent.
Article 18.- L'Ajuntament podrà modificar aquest Reglament, a proposta del Consell, en els termes que consideri
oportuns.
Article 19.- Tot allò que no hagi previst aquest Reglament es regirà pel Reglament de Participació Ciutadana vigent.
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Terrassa, 28 de setembre de 2017
El secretari general, Oscar González Ballesteros

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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