REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT
EXPOSICIÓ DE 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 estableix els Principis Fonamentals en els que s’han de basar
tots els Poders Públics en les seves actuacions, sobre tot pel que fa al dret de tots/es els/les
ciutadans/es a l’hora de participar en els assumptes públics, que està recollit en l’article 23.
La Constitució fa referència a les obligacions que tenen aquest Poders Públics, en relació a la
promoció de les condicions adients per a que la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups
que formen siguin reals i efectives, neutralitzant els obstacles que impedeixin o dificultin els seu
desenvolupament així com facilitant la participació de la ciutadania en la vida social, cultural,
econòmica i política.
Els principis inclosos a la Constitució Espanyola han estat reconeguts i recollits a la legislació
reguladora del règim local de la següent manera:
-Als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
en relació amb l’àmbit estatal.
-Als articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic.
-Als els articles 119.1.d), 130, 131 i 139.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar crear una sèrie de mecanismes destinats a
desenvolupar la nostra democràcia municipal. El Reglament Orgànic Municipal (ROM secció 3ª,
arts. 103 a 105) estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà acordar la creació de consells
sectorials com a òrgans consultius i d’assessorament (art. 103 del ROM). El mateix ROM
estableix, a l'article 103, que seran funcions dels consells sectorials l’assessorament, la
informació i la col·laboració i la participació en els assumptes propis del seu àmbit d’actuació.
Dins els assumptes municipals, aquest Ajuntament, en conformitat del que disposa l’article 2 de
la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, té competències
en matèria de cooperació internacional sobre la base dels principis d’autonomia pressupostària i
auto responsabilitat en el desenvolupament i l’execució de les accions de cooperació que a
aquests efectes tingui per oportú desenvolupar.
Per això, aquest Ajuntament, fent ús d’aquestes facultats i davant la importància creixent dels
municipis i de les administracions locals en la seva contribució econòmica i material i humana al
desenvolupament de països del tercer món, considera adient la creació d’un canal de
participació de les persones i entitats de la nostra ciutat que mostren una sensibilitat i unes
accions d’ajut solidari vers aquests països, mitjançant la creació d’un consell de caràcter
consultiu, 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:

TÍTOL 1
Article 1. Naturalesa i finalitat
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Boi de Llobregat és un òrgan sectorial
de caràcter consultiu, assessor i col·laborador del Govern municipal en matèries relacionades
amb la promoció de la solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament dels
països del tercer món, creat d’acord amb el que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de
15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya i la secció 3ª, art. 103 a 105 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Article 2. Objecte i funcions
2.1. El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat com a òrgan consultiu i de participació, té
per objecte assessorar i informar al Govern municipal respecte a les polítiques públiques que
s’emprendran a l’àmbit de la cooperació i la solidaritat de Sant Boi de Llobregat i, en concret, pel
que fa a aquelles competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la
millora i potenciació d’aquesta activitat a la ciutat.
2.2. Per fer efectiu el seu objecte, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tindrà com a
funcions les següents:
a) Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 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 la solidaritat.
d) Informar de les activitats de solidaritat i cooperació que portin a terme les associacions,
l’Ajuntament o d’altres institucions.
e) Promoure la participació dels ciutadans i de les ciutadanes, així com de les associacions,
tant a les campanyes i les accions de solidaritat com per a l’aportació de fons econòmics i
altres recursos destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.

TÍTOL II
Article 3. Composició
El govern i administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:
-El/la president/a
-El Ple
Art. 4. La presidència
4.1. La presidència del Consell correspon al/a la regidor/a titular de la ponència de l’àmbit
afectat, d’acord amb allò previst a l’article 105 del ROM, nomenat mitjançant decret d’alcaldia.
4.2. El/La president/a del Consell tindrà les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Ostentar la representació del Consell.
Convocar i presidir les sessions del plenari i dirigir-ne els debats.
Assegurar l’execució dels acords adoptats.
Vetllar per l’acord més ampli en les decisions i dirimir amb el seu vot els empats.

e) Convocar a les reunions del Consell a les persones que consideri adient, com a observadors
o per informar, amb veu però sense vot, a proposta de qualsevol dels membres del Consell.
f) Les funcions inherents a la seva condició i les que siguin expressament delegades pel
Plenari del Consell.
4.3. Els casos d’absència, vacant o malaltia, assumirà la presidència el/la regidor/a a qui
correspongui la substitució del/ de la regidor/a designat president/a.
Article 5. El Ple
5.1. El Ple del Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern
d’aquest i estarà integrat pels membres següents:
a) El/La President/a
b) Els vocals
5.2. Seran vocals del Consell:
-un representant de cada partit polític amb seu a Sant Boi
-un representant de cadascuna de les entitats i associacions de la ciutat, inscrites al Registre
Municipal d’Entitats, que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat
internacional.
5.3. Les persones membres del plenari seran nomenades per la presidència a proposta de les
associacions i partits polítics. En cas de vacants, la Presidència nomenarà als/a les substituts/es,
a proposta de les associacions i partits polítics.
Article 6. Atribucions del Ple
Seran atribucions del Ple del Consell les següents:
a) Desenvolupar les normes de funcionament del Consell, fixades en aquest reglament i el seu
règim específic de sessions plenàries.
b) Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, formulant
propostes adreçades a l’adopció de mesures municipals relatives a la cooperació i la
solidaritat.
c) Emetre informes, no vinculants, a demanda de l’Ajuntament, previs a la pressa de decisió de
l’Ajuntament en les matèries de cooperació i solidaritat.
Article 7. Règim de sessions del Ple
7.1. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari un cop cada tres mesos i amb caràcter extraordinari
quan la presidència ho consideri necessari o ho sol·liciti per escrit la tercera part dels seus
membres.
7.2. En ambdós casos, serà necessària la prèvia convocatòria de la sessió per part del/de la
President/a, que no es podrà demorar més de quinze dies si es reuneix a petició de la tercera
part dels seus membres, en el qual hi haurà de figurar: el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la
sessió. Aquesta convocatòria serà notificada als membres del Ple per qualsevol procediment
que deixi constància de la seva recepció, amb cinc dies d’antelació o quaranta-vuit hores en cas
d’urgència.
7.3. El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal
durant tota la sessió. Cal també l’assistència de les persones que realitzin les funcions de
presidència i secretària o qui en cada cas els substitueixi.

7.4. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents i no s’admet la delegació
de vot.
7.5. Els empats, de produir-se seran dirimits pel vot de qualitat del/de la president/a, sense
necessitat de realitzar una segona votació.
Article 8. Secretaria
8. 1. Serà secretari/a del Consell el/la tècnic/a municipal responsable del treball en aquest àmbit.
Serà designat pel/per la president/a del Consell i tindrà veu però no vot en les sessions
plenàries. Assumirà la funció d’assessorament i fe pública pròpies de les secretaries dels òrgans
col·legiats administratius
8.2. El/La secretari/a aixecarà acta de cada sessió, en la qual figurarà els acords i les
conclusions adoptades i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.
Article 9. Normativa supletòria
En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà allò establert a l’article 22 i següents de la
llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Article 10. Modificació del reglament
Es podrà modificar aquest reglament a proposta del Ple del Consell o de l’òrgan municipal
competent, en els termes que consideri oportú.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província.

INFORME
La proposta de nou Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat es fa d’acord
amb allò establert al Reglament Orgànic Municipal sobre els consells sectorials, tenint en compte
les modificacions que es van introduir en el ROM posteriorment a l’aprovació del Reglament del
Consell de Cooperació i Solidaritat i que fan referència a la participació dels partits polítics als
Consells Sectorials.
En el cas de la cooperació internacional al desenvolupament i la solidaritat, els ajuntaments
tenen competències pel que fa a aquests temes, tal com estableix la Llei 23/1998 de cooperació
al desenvolupament. Dins d’aquestes actuacions municipals, i en coherència amb el dret de
tots/totes els/les ciutadans/es a l’hora de participar en els assumptes públics, té un paper
fonamental la creació de canals de comunicació, assessorament i consens entre l’Ajuntament i
les entitats locals que específicament treballen els temes de cooperació i solidaritat.
D’acord amb el ROM també s’estableix a la proposta de nou Reglament que formaran part
d’aquest Consell els partits polítics amb seu a Sant Boi.
El Consell , segons la proposta de nou Reglament, es defineix com a òrgan consultiu, assessor i
col·laborador amb el govern municipal en les matèries de cooperació i solidaritat i que tindrà com
a objecte el d’informar i assessorar a l’Ajuntament respecte a les polítiques públiques que
s’emprenguin a l’àmbit de la cooperació i la solidaritat de Sant Boi.
L’experiència de funcionament del Consell de Cooperació des de la seva constitució ha fet
necessària la modificació del Reglament, recollint aquells aspectes que en la pràctica s’estan
fent com és per exemple el Règim de Sessions que al nou Reglament es determina que siguin
cada tres mesos.
Es per tot això que s’informa favorablement pel que fa a la proposta de Reglament del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat.
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