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Estatuts del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
al Desenvolupament
Article 1.
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament és un òrgan de participació sectorial amb
funcions consultives i assessores en matèries relacionades
amb la promoció de la cooperació internacional per al
desenvolupament dels països del tercer món.

Article 2.
Són funcions del Consell Municipal
Cooperació al Desenvolupament:

de

Solidaritat

i

a) Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament en matèria
de cooperació al desenvolupament.
b) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords,
els informes, les propostes i els estudis que elabori en
aquesta matèria.
c) Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les
propostes de distribució i assignació de recursos amb
les finalitats següents:
-

Projectes de
mínim el 70%.

-

Campanyes o ajudes d’emergència per a la cooperació,
com a màxim el 15%.

-

Contribucions a projectes bilaterals de cooperació al
desenvolupament pròpies de l’Ajuntament, com a màxim
el 20%.

-

Campanyes i activitats de sensibilització, com a màxim
el 10%.

cooperació

al

desenvolupament,

com

a
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d) Elaborar una proposta de bases reguladores per a
concessió
d’ajuts
a
projectes
de
cooperació
desenvolupament en el tercer món.

la
al

e) Participar en el seguiment, control, supervisió i
avaluació de l’eficàcia amb què han estat utilitzats els
recursos assignats a cada finalitat.
f) Promoure la participació de les entitats ciutadanes,
tant a les campanyes i accions de solidaritat, com per a
l’aportació de fons econòmics i d'altres recursos
destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.
g) Elaborar una memòria anual de totes les accions i
projectes desenvolupats en l’àmbit local en relació amb
la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Article 3.
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Desenvolupament estarà integrat pels membres següents:

al

a) El president del Consell que serà el regidor/a en qui
delegui l’alcalde.
b) Un representant de cada organització
de la ciutat que tingui entre els
solidaritat i la cooperació per al
proposta d’aquestes i nomenat per
màxim de 8.

sense ànim de lucre
seus objectius la
desenvolupament, a
l’alcalde, amb un

Les associacions han d’estar inscrites en el Registre
Municipal d’Entitats i Associacions i disposar d’un grup
estable a la ciutat.
c) Un regidor de cada Grup Municipal.
d) Podran assistir tècnics o assessors a les sessions, amb
veu i sense vot, per tal d’assessorar en la presa
d’acords.

Article 4.

3

El president del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament el representarà i tindrà les
funcions següents:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell i dirigir
els debats.
b) Actuar
com
a
portaveu
del
Consell
Municipal
Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.

de

c) Convocar a les reunions del Consell les persones que
consideri adients com a observadors o per informar, amb
veu però sense vot, o a proposta de qualsevol dels
membres.
d) El president vetllarà per l’acord
més ampli en les
decisions i tindrà vot de qualitat per tal de dirimir
els empats a les votacions.

Article 5.
a) El Ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
al Desenvolupament s’haurà de reunir un cop cada tres
mesos en sessió ordinària i en sessió extraordinària
sempre que la Presidència ho consideri necessari o ho
sol·liciti la tercera part dels seus membres.
b) La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà
amb una antelació mínima de 8 dies i anirà acompanyada
de l’ordre del dia i, s’escau, de la documentació
pertinent.
Per
a
les
sessions
exrtraordinàries
l’antelació mínima serà de 48 hores.
Article 6.
El Consell es considerarà vàlidament constituït en sessió
amb l’assistència mínima de 3 dels seus membres.
Els acords s’adoptaran per majoria
presents que tinguin dret a vot.

Article 7.

simple

dels

membres
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S’aixecarà l’acta de cada sessió en la qual figuraran els
acords, les conclusions adoptades i les incidències que
siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.

Article 8.
L’Ajuntament podrà modificar aquest Reglament a proposta
del Consell o a iniciativa pròpia en els termes que es
consideri oportuns.

Diligència: Per fer constar que aquests Estatuts que
consten de 4 fulls escrits a una sola cara, segellats amb
el segell de l'Ajuntament i signats per mi, varen ser
aprovats inicialment pel Ple de l'Ajuntament en la sessió
del dia
. Dono fe.
Figueres,
El secretari general

Fernando González Cebrián

