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Exposició de Motius
Al llarg dels darrers 40 anys la cooperació al desenvolupament ha estat una de les
qüestions rellevants en la política municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Prova d’això, és que l’Ajuntament ha estat donant suport a diversos projectes de
cooperació al desenvolupament, a iniciatives de sensibilització i a accions
d’agermanament amb el municipi de Puerto Cabezas a Nicaragua, destinant part del
seu pressupost a finançar projectes d'ajut humanitari i de reconstrucció en zones
afectades per emergències a través del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, del que n'és membre des de l'any 1986.
L'any 1997 l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes va crear el Consell Municipal de
Cooperació, format per representats dels grups polítics municipals i representants de les
entitats i/o col·lectius municipals, que participin o treballin en el món de la cooperació,
amb la finalitat de canalitzar les peticions i iniciatives promogudes des del teixit
associatiu, des de la societat civil i les de la pròpia administració local envers la solidaritat
i la cooperació al desenvolupament amb els pobles dels països més desfavorits.
El Departament de Cooperació, Solidaritat i Pau i Agermanament aprova el Pla Director
Municipal en Cooperació Internacional (2017-2020), i vetlla pel seu compliment i
execució dels objectius marcats: establir uns eixos de referència per a les actuacions
del Consell, identificar prioritats geogràfiques i sectorials a les quals donar suport, així
com els recursos humans i econòmics que s’hi destinaran. A més, mantenir els objectius
transversals de les actuacions que promouran el respecte i la consolidació dels drets
humans, la governabilitat i l’enfortiment del teixit comunitari, així com de vetllar per
l’equitat i la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. Les línies d’actuació
municipals seguiran els reptes i les línies d’actuació marcades pels Objectius de
Desenvolupament Sostenible definides en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.
La consolidació al llarg dels anys del Consell Municipal de Cooperació de Sant Pere de
Ribes com a òrgan sectorial de caràcter consultiu d’estudi i promoció d’interessos
relacionats amb la solidaritat i la cooperació al desenvolupament, deriva a aprovar el
Reglament del Consell Municipal de Cooperació que s’organitzarà i funcionarà d’acord
amb la normativa següent:
Article 1. Naturalesa i Objecte
Aquest Consell Municipal és un òrgan permanent de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes
de participació sectorial de caràcter consultiu, deliberatiu i propositiu, amb capacitat
d’assolir acords en matèries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la
cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món.
L’objecte del Consell és organitzar, fomentar i estimular els processos de participació
entre els diversos actors i entitats del municipi que treballin en temes de Cooperació i
Solidaritat, així com d’altres actors que estiguin interessats, a fi de coordinar actuacions
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encaminades a la defensa de la Pau, dels Drets Humans i la Justícia Social, posant
èmfasi en el desenvolupament humà sostenible, la lluita contra les desigualtats, la
eradicació de la pobresa, i la sensibilització a la ciutadania vers les mancances que
pateix gran part de la humanitat.
Article 2. Finalitats
Per a fer efectiu l’objecte d’aquest Consell, es basarà en la premissa de d’aconseguir
col·lectivament els 17 objectius de desenvolupament sostenible fixats en l’agenda 2030
mitjançant la promoció del desenvolupament sostenible, adopció d’estils de vida
sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la cultura de pau i no violència, la
ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i contribució a l’eradicació de la
pobresa. El Consell, doncs, guiarà la seva activitat a l’assoliment de les següents
finalitats:
a. Estimular la participació de col·lectius, persones, entitats i associacions en el
camp de la Cooperació, la Solidaritat i la Cultura de la Pau, fomentant
l’associacionisme i oferint el suport i l’assistència oportunes per als Drets
Humans i la Justícia Global.
b. Promoure iniciatives adreçades a la reducció de les desigualtats entre els països
del nord i del sur, fomentant tant els valors de la Cultura de la Pau, com incidint
també en el foment del respecte als Drets Humans, econòmics i socials en el si
del nostre territori.
c. Promoure activitats i programes adreçades a la Cooperació, la Solidaritat i la
Cultura de la Pau, que impliquin un treball col·lectiu entre tots els agents
municipals implicats en la causa, i que promoguin la sensibilització de la opinió
pública i la participació.
d. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions i actors que actuen en
l’àmbit de la cooperació i la solidaritat al municipi.
e. Assegurar la participació directa dels diversos agents socials del propi municipi.
f. Assegurar l’intercanvi d’informació i coordinació entre la regidora responsable
d’aquesta matèria i el Consell Municipal de Cooperació.
Article 3. Funcions
Corresponen al Consell les següents funcions, en relació amb el sector propi d’activitats:
a. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en matèria
de Solidaritat, Cooperació al Desenvolupament i Drets econòmics, socials i
culturals.
b. Emetre informes i/o propostes d’actuació a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament en
matèria relacionada amb Cooperació, la Solidaritat i els Drets econòmics, socials
i culturals.
c. Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes de distribució i
d’assignació de recursos derivats del pressupost anual, destinats a la realització
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d.
e.

f.

g.
h.

de projectes tant de cooperació i d’educació al desenvolupament, com de
sensibilització.
Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament les propostes sobre les línies
d’actuació que es duran a terme.
Participar en el seguiment i control tant de les actuacions desenvolupades com
de la eficàcia amb la que han estat utilitzats els recursos assignats a cada
projecte.
Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els informes, les propostes i
avaluacions que elabori en aquesta matèria, dins de l’àmbit de les seves
competències.
Promoure campanyes d’emergència per l’ajut humanitari.
Elaborar una memòria anual de les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit
local en relació amb la Solidaritat, la Cooperació al Desenvolupament i Drets
econòmics, socials i culturals.

Article 4. Estructura del Consell
El Consell Municipal de Cooperació queda estructurat pels següents òrgans de govern:
Presidència, Vice-Presidència, el Plenari del Consell i les Comissions de Treball que es
constitueixin.
a. Presidència:
• L’Alcalde/essa, qui ostentarà el càrrec de President/a del Consell.
b. Vice-presidència:
• El/la Regidor/a de Cooperació Internacional, en qui l’Alcalde/essa podrà
delegar la presidència.
c. Vocals del Consell:
• Una persona representant de cada partit polític o coalició present en el
Consistori.
• Una persona representant de cadascuna de les entitats dedicades a la
cooperació internacional.
• Persones ciutadanes de la població que, deliberadament, s’accepti la seva
incorporació al Consell.
d. Secretari/a:
• Tècnic/a municipal o expert designat per la Presidència del Consell.
Article 5. Criteris d’admissió al Consell
Per a tots els casos caldrà:
a. Presentar formalment per escrit el document d’adhesió i/o ratificació,
degudament complimentat i signat per la persona i/o entitat. Caldrà fer la
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presentació al registre de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, adreçada al
Consell Municipal de Cooperació o a la Regidoria de Cooperació.
b. La demanda d’admissió, com a membre del Consell Municipal de Cooperació,
serà estudiada per les persones membres del propi Consell Municipal de
Cooperació, en la següent reunió ordinària a la data de petició. Serà el Consell
Municipal de Cooperació qui estudiarà cada cas i qui emetrà un informe
d’avaluació amb les seves recomanacions (donat que es tracta d’un òrgan
consultiu), que elevarà a la Regidoria de Cooperació, qui s’encarregarà del
registre del nou membre participant.
c. El propi Consell estudiarà totes i cadascunes de les peticions en funció dels
criteris següents:
-

En el cas d’ésser una entitat no governamental (ONG):
i.

ii.
iii.
iv.

-

Caldrà que la ONG tingui establerta una seu estable al municipi de Sant
Pere de Ribes, o en el seu defecte, manifesti la voluntat de tenir una
persona que representi l’entitat al Consell Municipal de Cooperació de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. La ONG sol·licitant, haurà d’acreditar
mitjançant dades i fotocòpia del document justificatiu d’estar al registre
d’ONGs de la Generalitat de Catalunya, l’any anterior a la data de petició
d’admissió al Consell.
Justificar els motius pels quals l’entitat té interès en participar i ésser
membre d’aquest Consell Municipal de Cooperació de Sant Pere de Ribes.
Manifestar la voluntat i comprometre’s a assistir amb regularitat a les
reunions convocades pel Consell Municipal de Cooperació.
Expressar el compromís de realitzar, com a mínim, dues activitats de
divulgació i/o sensibilització a l’any al municipi de Sant Pere de Ribes,
sobre qüestions i temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament
(projectes, sensibilització, campanyes, etc...)

En el cas d’ésser un/a persona particular:
v.

vi.
vii.

La persona haurà de justificar els motius pels quals té la voluntat en
participar i ésser membre d’aquest Consell Municipal de Cooperació de
Sant Pere de Ribes.
Justificar algun vincle o interès al municipi de Sant Pere de Ribes (tipus
residència, estudis, àmbit laboral, o altres).
Manifestar la voluntat i comprometre’s a assistir amb regularitat a les
reunions convocades pel Consell Municipal de Cooperació.

Article 6. Criteris de Permanència
a. S’entendrà la voluntat de permanència sempre i quan el membre del Consell
Municipal de Cooperació no manifesti el contrari.
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b. Podrà estudiar-se la permanència d’un membre del Consell Municipal de Cooperació
quan no es garanteixi la vigència exposada en l’apartat (i) art 5.3 d’aquest document.
c. Podrà estudiar-se la permanència d’un membre del Consell Municipal de Cooperació
quan, sense causa justificada, no hagi assistit a les reunions convocades pel Consell
Municipal de Cooperació com a mínim en 3 reunions consecutives o 5 d’alternes.
Sense acomplir el compromís (iii) art 5.3 d’aquest document.
d. Podrà estudiar-se la permanència d’un membre del Consell Municipal de Cooperació
quan, l’entitat ONG no realitzi, com a mínim les dues activitats de sensibilització a
l’any al territori de Sant Pere de Ribes, per tant sense acomplir el compromís (iv) art
5.3 d’aquest document.
Article 7. Durada dels Càrrecs
a. El període del càrrec de membre del Consell, com a representant de la corporació,
coincidirà amb el cicle de cada mandat municipal. Es renovaran amb ocasió del canvi
en la Corporació Municipal i seran designats pel Ple de la Corporació.
b. Es permetrà la reelecció dels membres del Consell.
c. En el supòsit en que una dels membres hagi de ser substituïda sense haver esgotat
el termini prefixat, per causes alienes al Consell, l’entitat corresponent mitjançant
escrit presentarà al Consell una nova representant, per a esgotar el temps de
nomenament de l’anterior membre.
d. En el cas de que una entitat no nomeni una persona representant al consell, tot i que
se li hagi requerit, tant per a renovació de mandat com per al cas d’una substitució,
la condició de membre quedarà suspesa fins a que es procedeixi a la designació de
la nova representant.
Article 8. Criteris de Renúncia
Qualsevol membre del Consell Municipal de Cooperació podrà renunciar a continuar
formant part del Consell, en el moment que ho consideri oportú. La renúncia formal la
realitzarà el propi membre del Consell Municipal, verbalment en una reunió del consell,
o per qualsevol sistema escrit, carta, instància adreçada a l’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, o correu electrònic adreçat a la Regidoria de Cooperació, Solidaritat i Pau. La
renúncia es considerarà admesa a la següent reunió del Consell on es pugui exposar la
demanda formulada.
En un termini de 15 dies hàbils després de la celebració de la reunió ordinària del Consell
Municipal de Cooperació on s’hagi tractat aquest punt, la Regidoria de Cooperació
comunicarà per escrit al sol·licitant, si ha estat admesa la renúncia per part del membres
del Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Article 9. Criteris d’Expulsió
Un membre del Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes,
podrà ésser expulsat del propi Consell, quan es donin algun dels següents requisits:
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•
•
•

L’entitat/ONG, la seva representant o una persona membre a títol particular, no
respectin els ideals i els fins d’ésser una entitat sense ànim de lucre que treballi per
les qüestions de cooperació internacional i /o temes de solidaritat.
No es respectin reiteradament, en tres ocasions o més, els acords presos pel propi
Consell Municipal de Cooperació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
Es falti al respecte personal o es malmeti la imatge pública d’un altre membre del
Consell Municipal de Cooperació.

Els motius d’expulsió d’un membre del Consell Municipal de Cooperació es tractaran i
debatran a la primera reunió del Consell Municipal de Cooperació que hagi de tenir lloc,
i en un termini de 15 dies hàbils posteriors a la celebració de la reunió del Consell, es
comunicarà als afectats els acords presos respecte a la proposta emesa pel Consell.
Article 10. Òrgans de Govern
El Ple de la Corporació és l’òrgan màxim de presa de decisions del Consell Municipal
de Cooperació, que validarà l’assignació dels seus càrrecs.
El govern i l’administració del Consell Municipal s’exercirà pels següents òrgans:
La Presidència:
Són funcions seves:

a. Convocar, presidir, suspendre i aixecar sessions, moderar els debats i dirimir els
b.
c.
d.
e.
f.
g.

empats amb vot de qualitat.
Actuar com a portaveu del Consell.
Determinar l’ordre del dia.
Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres.
Trametre els informes i les propostes del consell a la resta dels òrgans
municipals.
Decidir la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de Treball
d’acord amb el Plenari.
Autoritzar l’assistència al Plenari, quan el tractament d’un tema ho faci
aconsellable, de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics; amb
veu i sense vot.

L’Alcalde/essa, mitjançant Decret, podrà nomenar lliurement el/la Regidor/a que haurà
d’exercir la Presidència.
La Vice-Presidència:

a. Serà nomenada per l’Alcalde/essa.
b. Seran funcions seves substituir la Presidència, amb tots els seus drets i deures.
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La Secretaria:
Serà la pròpia Secretaria de la Corporació municipal, la qual podrà delegar en una
funcionaria de la Corporació.
Les seves funcions són:
a. Assistir amb veu i sense vot.
b. Estendre els actes de les reunions i custodiar la documentació del Consell.
c. Certificar acord amb el vistiplau de la Presidència.
d. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.
e. Convocar el consell per ordre de la Presidència.
Article 11. Funcionament del Plenari del Consell
a. Exercirà les atribucions del Consell detallades en l’article número 3 d’aquest
Reglament.
b. Es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim dos cops l’any i amb caràcter
extraordinari quan així ho requereixi la presidència o una majoria simple dels seus
membres.
c. Es constituirà vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal de
membres.
d. En els casos d’abstenció a les convocatòries, es permetrà la substitució i delegació
de les funcions en una altra persona representant de la mateixa entitat del Consell.
e. L’acta de la sessió del Consell es trametrà com a màxim deu dies abans de la
convocatòria del Ple del Consell a la totalitat dels seus membres.
f. Aprovarà la memòria anual d’activitats del Consell.
g. Vetllarà per la consecució d’aquelles altres competències necessàries per
l’acompliment de les finalitats pròpies del Consell.
Article 12. Convocatòria i Sessions
a. Es notificarà la convocatòria de les sessions a la totalitat de les entitats membres
amb una antelació mínima de 10 dies. La convocatòria es farà per escrit o correu
electrònic i inclourà l’ordre del dia de la sessió.
b. La presència del President/a i del Secretari/a en les sessions serà requerida per a
una vàlida constitució de l’òrgan a efectes de la celebració de les sessions, a més
del terç exigit dels membres.
c. Atès al caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat, amb el fi
d’arribar a propostes consensuades. Tanmateix, en el supòsit de desacord, les
decisions es prendran per majoria simple de membre assistent.
d. Les votacions ordinàries es faran a mà alçada, llevat de que una quarta part dels
assistents demanin realitzar una votació nominal o secreta.
e. Els vots són unipersonals i intransferibles representatius de la ONG o entitat.
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Article 13. Comissions de Treball
a. Es podran constituir les Comissions de Treball que es trobin necessàries per al
tractament d’una temàtica concreta, a proposta de la Presidència o a petició com a
mínim d’un terç dels membres del Consell, a fi de fomentar la participació i d’agilitzar
el desenvolupament de la gestió del Consell.
b. El nombre de participants i la composició de cada comissió divergirà i serà adient a
la tasca encomanada.
c. Aquestes comissions restaran obertes a la participació, si s’escau, de tècnics
especialistes en el tema d’estudi o treball.
d. La constitució d’aquestes Comissions serà a partir de l’encàrrec d’una tasca
específica i la comesa de la mateixa finalitzarà un cop el Ple consideri acomplert
l’objectiu encomanat.
e. Les comissions de treball informaran periòdicament al Consell del desenvolupament
i estat de les seves tasques.

Article 14. Modificació del Reglament
Es podrà modificar aquest reglament a proposta del Ple del Consell en els termes que
consideri oportú.
Disposicions Addicionals:
Disposició Final Primera:
En tot allò no previst en aquest Reglament s’aplicarà allò establert en:
•
•
•
•

La Llei Estatal 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
(articles 6.2, 49, 62 i 63)
El 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. (article 20)
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals. (articles 130 i 131)
El Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sant
Pere de Ribes en sessió ordinària del dia 04/11/2014.
Disposició Final Segona:

Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al
Butlletí Oficial de la Província i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, mantenintse vigent fins la seva modificació o derogació expressa.
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