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Dijous, 6 de juliol de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Montornès del Vallès

ANUNCI

Es fa públic que, en compliment del que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local i l'article 178 del Decret Llei 2/2003, de 28 d'abril, d'ordenances i reglaments i per a coneixement general  
que, havent transcorregut el termini d'informació pública de l'acord plenari d'aprovació inicial de data 6 d'abril de 2017 de 
la modificació dels estatuts del Consell municipal de solidaritat i cooperació de Montornès del Vallès, publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat núm. 7354 de 21 d'abril de 2017, i al Butlletí Oficial de la Província de data 24 d'abril de 2017, i a 
l'e-tauler, sense que s'hagin presentat reclamacions, ni al·legacions, en compliment de l'acord plenari,  es considera 
aprovada definitivament la modificació dels estatuts.

El  text  íntegre  dels nous estatuts  del  Consell  Municipal  de Solidaritat  i  Cooperació de Montornès del  Vallès és el  
següent:

"Exposició de motius.

El Ple de l'Ajuntament de Montornès del Vallès en sessió ordinària de data 07/02/2002 va acordar, entre d'altres, la 
creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació així com l'aprovació dels seus estatuts d'acord amb els articles 
26 i 27 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) en que s'estableix que el Ple de l'Ajuntament podrà acordar la creació 
de consells sectorials com a òrgans consultius i d'assessorament.

Aquest acord de Ple s'inspira en la voluntat de facilitar a la ciutadania i al teixit social i associatiu de Montornès d'un 
espai per al debat i la participació en matèries pròpies de cooperació i solidaritat i té en compte l'articulat següent:

L'article  20 de la  Llei  estatal  23/1998,  de 7 de juliol,  de cooperació internacional  per  al  desenvolupament,  en que 
s'estableix que "la cooperació per al desenvolupament que es realitzi des de les Comunitats Autònomes i les Entitats  
Locals, expressió solidària de llurs respectives societats, s'inspira en els principis, objectius, i prioritats establertes a la 
Secció II del Capítol I del text legal esmentat".

L'article 1 de la Llei del Parlament de Catalunya 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, 
estableix que el seu objecte consisteix a establir i regular el règim jurídic al qual s'ha d'ajustar l'activitat de l'Administració 
de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional, enteses com a bens públics 
globals en la realització de les quals s'ha compromès la societat catalana". L'apartat segon de l'article afegeix que "els 
valors,  les  finalitats  i  els  principis  d'aquesta  Llei  informen  l'activitat  dels  ens  locals  de  Catalunya  en  matèria  de 
cooperació al desenvolupament" i que "aquesta Llei regula també les relacions de coordinació, cooperació i col·laboració 
entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en aquesta matèria, dins el respecte degut a l'autonomia local".

A posteriori, el Parlament de Catalunya articula el següent:

Llei del Parlament 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la Pau, que segons el seu article 1r té com a objecte "el foment 
de la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures, nacions i estats; la prevenció i 
la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, i l'enfortiment i l'arrelament de la pau i de la convivència són  
valors que han de guiar l'activitat de l'Administració de la Generalitat i els ens locals".

Segons això l'article 2n esmenta que, "amb la finalitat de fomentar la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat, l'Administració  
de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives, han d'actuar en els àmbits (...) dels drets  
humans i els llibertats individuals i col·lectives, la convivència ciutadana, al promoció del diàleg i la solució pacífica dels  
conflictes, l'ensenyament i l'educació per la pau, els mitjans de comunicació social, i el foment del desarmament global".

Finalment l'article 8è de la mateixa Llei institueix el Consell Català de Foment de la Pau definit com " l'òrgan consultiu i  
de participació de la societat de Catalunya per al foment de la pau en les activitats de l'Administració de la Generalitat i  
dels ens locals en aquest àmbit", adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Posteriorment el Decret 139/2012, de 30 d'octubre, articula la regulació dels òrgans de coordinació i col·laboració i els  
òrgans  consultius  que  estableix  la  Llei  26/2001  d'acord  amb  els  següents:  la  Comissió  Interdepartamental  de C
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Cooperació  al  Desenvolupament,  la  Comissió  de  Coordinació  amb  els  Ens  Locals  i  el  Consell  de  Cooperació  al 
Desenvolupament.

Aquest reglament té en compte el desplegament legislatiu en matèria de cooperació internacional al desenvolupament i 
amb el canvi en les prioritats globals en matèria de desenvolupament humà sostenible (objectius ODS i assentaments 
humans). També dóna resposta a la idiosincràsia pròpia de la ciutadania i del teixit associatiu de Montornès així com a  
les aliances publiques - privades en les quals entren en joc diferents agents en la construcció d'aquesta sostenibilitat  
sota el paradigma de la cooperació descentralitzada pública (CDP). Un paradigma entès com el conjunt de les accions 
de cooperació que realitzen els governs locals i regionals fomentada en l'autonomia dels diferents agents implicats en 
que es donen relacions simètriques de cooperació i aprenentatge mutu.

Article 1. Denominació.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació és un òrgan sectorial de participació de caràcter permanent, informatiu i 
consultiu que es crea per articular la participació de la ciutadania i entitats locals especialment implicades en matèria de 
la solidaritat i de la cooperació al desenvolupament.  Aquest òrgan elevarà als òrgans competents de l'ajuntament els 
acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori tant per al seu coneixement com pels efectes que se'n 
puguin derivar.

Article 2. Domicili.

El  domicili  del  Consell  Municipal  de  Solidaritat  i  Cooperació  s'estableix  a  l'avinguda  de  la  Llibertat,  número  2  de 
Montornès del Vallès.

Article 3. Missió i Objectius.

La missió es divulgar el coneixement de les desigualtats entre els pobles a través de les relacions de poder entre el 
Nord i el Sud, sensibilitzant la ciutadania respecte a les greus mancances que pateix una bona part de la humanitat i de 
les causes que generen aquestes desigualtats. Es posa especial èmfasi en el  desenvolupament humà sostenible, la 
defensa dels drets humans i de la justícia social, la lluita contra les desigualtats i l'eradicació de la pobresa i el foment de 
la cultura de la pau.

Sota el paradigma de la  cooperació descentralitzada es vol potenciar el bon govern i l'autonomia local, enfortint els 
processos democràtics entre els pobles cooperants a través del coneixement mutu i l'intercanvi d'experiències.

Els objectius principals són:

• Estendre i divulgar els valors de la solidaritat i la cooperació;

• Promoure campanyes de sensibilització i d'educació per al desenvolupament;

• Proposar ajuts d'emergència per fer front a catàstrofes naturals que afectin als assentaments humans;

• Cooperar amb altres municipis, entitats supramunicipals, entitats del 3r sector, organitzacions i altres agents i actors en 
projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament;

• Potenciar la cooperació, especialment amb municipis de països del sud, agermanats o amb relacions solidàries amb 
Montornès del Vallès;

• Facilitar la participació de col·lectius més vulnerables com poden ser joves, dones i persones nouvingudes de diferents 
condicions que treballin a favor de la inclusió, els drets civils, la solidaritat i la cooperació.

•  Dissenyar,  elaborar,  implementar  i  avaluar  el  Pla  Estratègic  de  Solidaritat  i  Cooperació  al  Desenvolupament  del 
municipi que serveixi per marcar les directrius referents a la solidaritat i cooperació de Montornès, actualitzant quan així  
ho requereixi, el Pla.
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Article 4. Funcions.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació té les funcions següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu i de proposta de l'Ajuntament de Montornès del Vallès en les qüestions relacionades 
amb l'àmbit de la solidaritat humana i la cooperació internacional.

b) Presentar als òrgans de govern municipals les propostes de distribució i assignació de recursos d'acord amb les 
bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament 
que es convoquin  per  l'ajuntament.  Així  com també la  distribució  de la  resta  de  les  partides  pressupostàries  que 
depenen  de  la  regidoria  de  cooperació  internacional.  Per  aquesta  finalitat  el  Consell  disposarà  de  la  informació 
necessària amb temps suficient per al seu pronunciament.

c) Redactar el pla i la memòria anual d'activitats corresponent a cada exercici per tal que sigui validada pels òrgans 
pertinents.

d) Promoure la realització d'activitats, campanyes i/o projectes per sensibilitzar i conscienciar l'opinió pública en general i 
a la ciutadania de Montornès del Vallès envers altres pobles i cultures fomentant la participació activa de particulars i  
col·lectius en l'àmbit de la sostenibilitat, la pau, la justícia social, el respecte mutu i els drets humans.

e) Elevar propostes de col·laboració amb altres agents públics o privats que tingui per objectiu l'execució de projectes de 
cooperació amb pobles del món que pateixin situacions de desigualtat.

f) Participar en el seguiment i l'avaluació de l'eficàcia amb que han estat utilitzats els recursos municipals assignats a 
l'àmbit de la cooperació i la solidaritat dels projectes realitzats o en vies d'implementació.

g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga.

Article 5. Composició del Consell.

Formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació els càrrecs següents:

Presidència i Vicepresidència del Consell, amb veu i vot:

a) President/a: L'alcalde/essa.

Suplent: El/la regidor/a en qui es delegui.

b) Vicepresident/a: El/la regidor/a de Cooperació Internacional.

Suplent: El/la regidor/a en qui es delegui.

Vocals, diferenciats en dues tipologies: c) de ple dret, amb veu i vot; d) convidats o convidades, amb veu i sense vot.

c) De ple dret: amb veu i vot. Una persona representant de cadascuna de les entitats i associacions del municipi amb 
interès per la solidaritat i cooperació per al desenvolupament, la defensa de la pau i els drets humans, la sostenibilitat 
dels ecosistemes i la justícia social, i màxim de dues suplències per a cada representant.

Una persona representant per cada grup polític amb representació municipal, que no cal que ostenti el càrrec de regidor 
o regidora i un màxim de dues suplències per a cada representant.

Una persona representant per cada centre educatiu del municipi que imparteixi ensenyaments obligatoris, a proposta del 
Consell Escolar de cada centre, amb un màxim de dues suplències per a cada representant.

d) Convidats o convidades: amb veu i sense vot. Personal assessor i tècnic/a a proposta de qualsevol membre del 
Consell per tal d'assessorar en la presa de decisions, limitant-se a una persona per vocal.
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e) Secretari/ària: El/la de la Corporació o empleat/da públic en qui delegui, que actuarà amb veu i sense vot.

El Consell  estudiarà l'admissió, prèvia sol·licitud, de més representants, en un màxim de tres, a títol individual o en 
representació d'un col·lectiu de caràcter no formal sempre i quan acreditin experiència en projectes de cooperació i 
solidaritat. Aquestes persones vocals ho seran en qualitat de convidades i renovaran el seu càrrec cada any.

En el cas dels partits polítics sense representació municipal poden sol·licitar la seva admissió all consell de cooperació 
d'acord amb el procediment d'admissió establert en l'article 6è d'aquest estatut.

En cap cas, cap càrrec d'aquest Consell serà retribuït pel fet de ser-hi membre atès que és un òrgan de participació  
voluntària en que es demana el compromís de les persones membres.

Article 6. Procediment d'admissió, de nomenament dels membres del Consell i extensió de la seva representativitat.

Per formar part del consell  cal que les entitats i  associacions estiguin inscrites en el Registre Municipal  d'Entitats i 
d'Associacions Ciutadanes i disposar d'un grup estable al municipi, tret dels vocals a títol individual o en representació 
d'un col·lectiu de caràcter no formal que han d'estar empadronats a Montornès.

Les entitats que s'inscriguin al Registre Municipal d'Entitats i d'Associacions Ciutadanes amb posterioritat a l'aprovació 
dels presents estatuts podran sol·licitar la seva admissió al Consell com a membres de ple dret o convidats.

Les persones representats dels grups polítics amb representació municipal seran admeses per la seva condició de ser 
regidor o regidora electe. Aquelles formacions polítiques amb més d'un regidor o regidora al consistori comunicaran qui 
serà la persona que formarà part del consell i un màxim de dues suplències. Si el grup polític decideix nomenar un o 
una representant no electe caldrà que ho sol·liciti expressament.

Un/a mateix/a vocal no pot representar a més d'una entitat, associació, formació política o altres organitzacions.

Les persones vocals de ple dret han de ser nomenades pel càrrec mitjançant decret d'alcaldia, a partir de la proposta 
feta per les institucions, entitats i associacions ciutadanes i formacions polítiques que representin i/o pel propi Consell.

La  representativitat  atorgada  a  aquestes  persones  s'entén  limitada  fins  a  la  renovació  del  Consell  Municipal  de 
Solidaritat i Cooperació.

En cap cas pot haver-hi més d'un vot representant a cada associació, encara que assisteixin més d'un membre.

Es vetllarà perquè el consell sigui paritari en quant a la composició de gènere dels seus membres.

Article 7. Funcions del membres del Consell.

7.1 De la presidència:

- Representar el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

- Convocar i presidir les sessions d'acord amb l'ordre del dia fixat i moderar els debats.

- Exercir el vot de qualitat per dirimir els empats a les votacions.

- Autoritzar amb el vist-i-plau, totes les actes i certificacions dels acords del Consell.

7.2 De la vicepresidència:

- Substituir a la presidència en cas d'absència, malaltia o delegació expressa. En aquests casos exercirà les facultats i  
atribucions pròpies del president/a.

- Impulsar les accions que calguin per donar compliment als acords que adopti el Consell.

7.3 Dels i les vocals:

- Participar activament en les finalitats del Consell. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

70
12

81
5



5

Dijous, 6 de juliol de 2017

- Acceptar i col·laborar en el compliment dels acords que s'adoptin o encàrrecs que s'encomanin des del Consell.

- Actuar d'acord amb les directrius que li atorga l'entitat a la qual representa.

5.4 Del secretari o secretària:

- Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell.

- Vetllar perquè la documentació arribi oportunament als membres de Consell.

Article 8. Constitució del Consell i règim de sessions.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es reunirà en sessió ordinària un mínim de dos cops l'any i en sessió  
extraordinària quan així ho estimi oportú la presidència o a petició d'un terç dels seus membres. En aquest cas, s'ha de 
sol·licitar mitjançant la presentació de sol·licitud, adreçada al president, en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès.

La  convocatòria  per  a  les  sessions  ordinàries  es  farà  amb  una  antelació  mínima  de  15  dies  naturals  i  anirà 
acompanyada de l'ordre del dia i, si s'escau, de la documentació pertinent.

Per a les sessions extraordinàries, les que es realitzin a iniciativa del president/a es convocaran amb una antelació 
mínima de 5 dies naturals. Si és a petició dels membres del Consell, la presidència haurà de convocar-la dins el termini 
màxim d'un mes des de la data de sol·licitud.

A les sessions es tractaran els assumptes de l'ordre del dia. Si hi ha assumptes d'urgència s'hi poden incloure, si així ho 
acorda la majoria dels assistents a la sessió.

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es considera constituït en primera convocatòria, sempre que hi siguin 
presents la meitat més un del nombre reglamentari dels seus membres i en segona convocatòria, mitja hora més tard, 
amb l'assistència d'un mínim de cinc membres.

Es considera com a nombre reglamentari, el dels membres que s'estableixen a l'article 5 dels presents estatuts.

Article 9. Adopció d'acords.

La presidència vetllarà perquè els acords que s'adoptin comptin amb el màxim consens dels membres. No obstant això, 
quan no es doni  aquesta circumstància s'acordarà el que decideixi  la majoria simple dels membres presents i  que 
tinguin dret a vot, exercint el vot de qualitat per dirimir els empats a les votacions.

L'assistència i el vot són personals i intransferibles.

Per qüestions d'operativitat, el Consell pot crear les comissions de treball que consideri oportunes sense que aquestes 
tinguin caràcter d'òrgan de govern.

S'aixecarà acta de cada sessió en la qual figuraran els acords adoptats.

Article 10. Publicitat i transparència.

Les sessions del Consell tindran caràcter públic.

En un termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar del següent a la data de celebració de la sessió, les actes de les 
sessions del Consell, tan ordinàries com extraordinàries, s'han de trametre a tots els membres del plenari. Un cop les 
actes siguin aprovades definitivament, es publicaran íntegrament a la pàgina web municipal, amb la finalitat de garantir-
ne el lliure accés als ciutadans i ciutadanes i l'opinió pública en general.

Article 11. Cessament dels vocals.

Els vocals cessaran del seu càrrec en els supòsits següents:

a) Els i les membres de la Corporació, quan cessin del càrrec, quan deixin d'exercir la delegació que els habilitava o a 
proposta del grup municipal que els hagués proposat.
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b) Els i les membres representants d'entitats, a proposta de l'associació, institució o entitat que els hagués proposat.

c) Per renúncia per escrit del propi vocal.

d) Per acord del Consell que compti amb el vot favorable de dos terços dels seus membres. Aquest acord de cessament 
ha d'estar justificat mitjançant la redacció d'un informe en que s'exposarà el/s motiu/s del cessament.

Article 12. Modificacions estatutàries.

La modificació dels presents estatuts serà aprovada pel Ple de l'Ajuntament a iniciativa pròpia o a proposta del Consell 
en els termes que aquest consideri oportuns.

Article 13. Dissolució i/o renovació del Consell.

El Consell es renovarà en la seva totalitat a l'inici d'un nou mandat de la corporació municipal en que serà permesa la  
reelecció dels seus membres.

El Consell es podrà dissoldre pel Ple de l'Ajuntament a iniciativa pròpia i/o a proposta del propi Consell de Solidaritat i  
Cooperació.

Disposició final.

El present Reglament entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província i continuarà  
vigent mentre no sigui modificat pel Ple de la Corporació."

Montornès del Vallès, 23 de juny de 2017
L'alcalde, José A. Montero Domínguez
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