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REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ 

 
 
1.- PREAMBUL 
 
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Banyoles es constitueix com un 
òrgan de participació, de caràcter consultiu, on s’hi poden fer propostes, consultes i 
suggeriments, per millorar els temes relacionats amb l’àmbit de solidaritat i 
cooperació, així com estendre aquests valors entre els ciutadans i ciutadanes de 
Banyoles, a partir de les contribucions de tots els agents implicats i en funció de les 
capacitats humanes i materials reals que disposa l’Ajuntament.  
 
Aquest REGLAMENT, per tant, obre una nova etapa d’activitat amb més espai per a 
la reflexió sobre l’acció a desenvolupar tant per aquest òrgan de participació com 
pel mateix Ajuntament. 
 
2.- OBJECTIUS 
 

a) Fomentar la sensibilitat i la consciència ciutadana envers els problemes del 
subdesenvolupament i pobresa que afecten gran part de la població dels 
anomenats països del Tercer Món. 

b) Donar contingut als agermanaments solidaris que des de fa anys va assumir 
el nostre municipi. Aprofundir en les relacions de col�laboració amb aquelles 
comunitats i donar a conèixer la seva problemàtica a la població banyolina.  

c) Servir de plataforma que impulsi el debat sobre el desenvolupament dels 
drets humans i la solidaritat. 

d) Donar a conèixer el CMSC a tota la ciutadania, especialment a aquelles 
entitats relacionades amb la cooperació per tal de facilitar-ne la seva 
incorporació al Consell. 

 
3.- FUNCIONS 
 
Les funcions del CMSC seran CONSULTIVES, D’ESTUDI I DE PROPOSTA, i 
estaran orientades a:  
 

a) Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d’informació i de sensibilització 
de la població que es considerin prioritàries en matèria de solidaritat i 
cooperació internacional. 

b) Coordinar accions de caire ciutadà en col�laboració amb altres institucions, 
àrees municipals, entitats i/o col�lectius a fi d’optimitzar els recursos 
humans, pressupostaris i materials i assolir el màxim ressò. 

c) Emetre consultes relacionades amb els projectes en matèria de cooperació i 
solidaritat que sol�licitin el suport institucional per al seu desenvolupament.  

d) Rebre informació sobre les subvencions atorgades, sobre l’execució dels 
projectes i sobre els informes justificatius que acreditin la transparència dels 
projectes subvencionats. 

e) Canalitzar les opinions i els suggeriments de particulars i entitats en l’àmbit 
de la cooperació i solidaritat. 

f) Participar, si s’escau, fent propostes econòmiques mitjançant informe del 
Consell que s’elevarà a la regidoria d’Acció Social.  
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g) Debatre objectius i prioritats generals que han d’inspirar les actuacions de 
solidaritat i cooperació internacional.  

 
4.- COMPOSICIÓ 
 
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació serà presidit pel  Regidor/a d’Acció 
Social i estarà format, almenys, per un representant de les associacions 
relacionades en l’àmbit de la solidaritat i de la cooperació, inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats i un/a tècnic/a de l’Ajuntament en la matèria que s’escau amb 
veu i sense vot. 
 
S’integraran també en el Consell un representant de cada grup polític municipal. 
 
L’Ajuntament promourà, a proposta del Consell, la incorporació d’aquelles persones 
de prestigi reconegut i contrastat o amb experiència professional en la seva matèria 
que tinguin rellevància social en l’àmbit de cooperació, quan es consideri oportú, i 
amb un màxim de 4 persones. 
 
El Consell nomenarà un secretari d’entre els seus membres, que aixecarà les actes 
de les sessions. Tenint en compte les seves funcions d’informació, consultives i 
deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per consens, 
però no seran vinculants. 
 
5.- FUNCIONAMENT 
 
1. El Consell es reunirà en sessió ordinària un mínim de dues vegades l’any i 

extraordinàriament sempre que el/la president/a ho consideri oportú o que li ho 
demani un terç dels seus membres per escrit. 

2. Les reunions seran convocades almenys amb una setmana d’antelació. 
Juntament amb la convocatòria es trametrà l’acta de la sessió anterior i l’ordre 
del dia amb les aportacions fetes pels membres del Consell. 

3. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta que serà 
signada pel secretari/a amb el vist i plau del president/a i s’aprovaran en la 
sessió posterior. 

4. En les reunions es podran incloure nous punts en l’ordre del dia al començament 
de la reunió, sempre que no impliquin decisions de caràcter econòmic o 
d’especial importància i que requereixin un criteri meditat en el si de les 
diferents entitats representades en el Consell. 

5. Cada entitat designarà un representant i un suplent. El representant serà qui 
exercirà el dret a vot en nom de l’entitat. En cas d’absència del mateix el 
suplent serà qui el substituirà en els seus drets i funcions. Els acords 
s’adoptaran per majoria absoluta de vots presents i en cas d’empat decidirà la 
votació el vot de qualitat del president/a. 

6. El/La President/a podrà tallar una intervenció quan vegi que no s’ajusta al tema 
que s’està tractant o que ha estat tractat, quan el que es diu pugui ésser 
ofensiu per algun membre del Consell o quan es produeixin reiteracions. 

 
6.- REPRESENTANTS 
 

• Els membres del CMSC ho seran per un mínim d’un any, a excepció dels 
membres del consistori que ho seran mentre el grup polític al qual 
representen tingui representació municipal en el vigent mandat. En el cas 
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dels representants d’ONG es renovaran mitjançant proposta explícita de la 
pròpia entitat. 

• Es perd la condició de membre per renúncia expressa, per pèrdua de la 
representació del sector, per cessament disposat per la presidència dels 
membres designats, per canvi de persones en el càrrec i per recomanació 
justificada del propi CMSC o de la Regidoria d’Acció Social. 

• Les vacants que es produeixin seran cobertes respectivament per la persona 
que designi el grup polític o l’entitat corresponent, si s’escau. 

• Els nous membres es podran incorporar a petició de la pròpia entitat que 
haurà d’estar degudament legalitzada i inscrita en el Registre Municipal 
d’Entitats, amb el vist i plau del CMSC o be per recomanació justificada de la 
Regidoria d’Acció Social. 

• Cada dos anys es revisarà la composició dels representats del CMSC per 
modificar-la, si s’escau. 

 
7.- SEU SOCIAL 
 
El Consell de Cooperació i Solidaritat de Banyoles, té la seva seu social a 
l’Ajuntament de Banyoles, Passeig de la Indústria, 19. 
 
8.- COMISSIONS DE TREBALL 
 
Si es creu oportú, es podran crear comissions de treball per al seguiment dels 
temes d’interès general o per campanyes o accions concretes a desenvolupar. 
 
9.- VIGÈNCIA DEL REGLAMENT 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, i hagi transcorregut el termini 
previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
 


