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Aprovat pel Ple de l'Ajuntament el Reglament del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació Internacional, es publica el seu text, de conformitat 
amb el que disposa la legislació vigent:  

 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT 
I COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

 

ARTICLE 1. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional és 
un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Reus que té com a finalitat l'anàlisi, el 
debat i l'elaboració de propostes, i també el seguiment d'activitats i de 
projectes en l'àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al 
desenvolupament.  

Els seus principals objectius són els de conèixer i, en el seu cas, elevar 
propostes als òrgans competents de l'Ajuntament per tal d'estendre i divulgar 
els valors de la solidaritat i la cooperació entre la ciutadania reusenca; 
promoure campanyes d'emergència per l'ajut humanitari; cooperar amb 
municipis d'altres països del mal anomenat tercer món i amb organitzacions 
supramunicipals dedicades a aquesta finalitat; el foment i seguiment de 
projectes de cooperació al desenvolupament, i també altres activitats 
relacionades amb aquest àmbit.  

 

COMPOSICIÓ  

ARTICLE 2. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 
estarà integrat pel regidor/a delegat/ada de cooperació, per un representant 
de cadascun dels grups municipals del consistori i per representants 
nomenats a proposta de diverses entitats.  

L'alcalde donarà compte al Ple de l'Ajuntament dels nomenaments i dels 
cessaments dels seus membres.  

ARTICLE 3. La composició del consell serà la següent:  

President:  

- Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Reus que podrà delegar en el 
regidor de cooperació.  

Dos vicepresidents:  



- Vicepresident 1r, el regidor delegat de cooperació o persona en qui delegui.  

- Vicepresident 2n, un dels representants de la resta dels vocals, elegits pels 
mateixos vocals.  

Vocals:  

- Un representant de cada partit polític o coalició electoral amb representació 
al Consistori.  

- Un representant de cadascuna de les associacions, entitats, col·lectius o 
ONGS sense ànim de lucre de la ciutat, que tinguin com a objectius específics 
la solidaritat internacional i la cooperació per al desenvolupament, la defensa 
de la pau i els drets humans. Aquestes associacions hauran d'estar inscrites en 
el Registre Municipal d'entitats i associacions i disposar d'un grup vinculat a la 
ciutat.  

- Un representant de la Federació d'Associacions de Veïns de Reus.  

- Un/a funcionari/aria municipal amb veu i sense vot que tindrà cura de les 
tasques de secretaria.  

ARTICLE 4. Cadascun dels vocals del Consell en nom d'una associació, partit 
polític o coalició electoral amb representació municipal pot proposar també el 
nomenament d'un vocal suplent. La representativitat atorgada a aquestes 
persones s'entendrà limitada fins a la renovació del Consell.  

 

FUNCIONS DEL CONSELL  

ARTICLE 5.- Les principals funcions del Consell consisteixen a elevar propostes 
d'acords i resolucions als òrgans competents de l'Ajuntament per tal de:  

1. Estendre i divulgar els valors de la tolerància, la multiculturalitat, la 
solidaritat i la cooperació entre la ciutadania reusenca, sensibilitzar contra el 
racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de discriminació i a favor de la 
diversitat cultural.  

Quan sigui necessari promoure campanyes d'emergència per l'ajut humanitari.  

Cooperar directament amb municipis de països del tercer món i amb les 
organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat.  

Fomentar i fer el seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament i 
també d'altres activitats relacionades amb aquest àmbit.  

2. Elaborar un calendari anyal i un programa d'activitats formatives i 
divulgatives per promoure i divulgar els valors de la solidaritat, la tolerància i a 
favor de la diversitat cultural.  



3. Elaborar anualment una proposta de bases reguladores per a la concessió 
d'ajudes a projectes de desenvolupament del mal anomenat tercer món.  

4. Presentar als òrgans competents de l'Ajuntament les propostes de 
distribució i assignació de recursos per a les finalitats recollides en l'article 
anterior.  

5. Participar en l'organització, el seguiment, el control, la supervisió i 
l'avaluació de l'eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats per a 
cada finalitat.  

6. Promoure i abonar dinàmiques de cooperació i solidaritat a la ciutat, en el 
sentit de desenvolupar sentiments i actituds de solidaritat, tolerància i 
respecte a totes les cultures i pobles del món, tot treballant per la pau, els 
drets humans i la justícia social.  

7. Participar en els agermanaments i relacions solidàries de la ciutat de Reus 
amb ciutats de països del tercer món, com a mecanismes per afavorir 
l'aproximació, el coneixement i l'intercanvi cultural entre els pobles, aprofundir 
la democràcia i l'autonomia local i per tal de cooperar al seu 
desenvolupament.  

8. Establir els mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer la 
informació sobre els fons disponibles, programes i ajuts destinats a la 
cooperació i al desenvolupament en els diferents àmbits territorials (local, 
nacional, estatal i europeu).  

ARTICLE 6. El Consell elevarà als òrgans competents de l'Ajuntament de Reus 
els acords, els informes, les propostes i els estudis que elabori per al seu 
coneixement.  

RÈGIM DE FUNCIONAMENT  

ARTICLE 7. El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 
funcionarà mitjançant un plenari i una comissió permanent.  

ARTICLE 8. La Comissió Permanent del Consell estarà presidida pel regidor-
delegat de cooperació i formada per 11 membres vocals del plenari, com a 
mínim:  

- Un en representació de cada grup municipal  

- Un mínim de cinc i un màxim de deu en representació de les organitzacions 
i entitats que formen part del Consell.  

- El secretari del Consell  

La Comissió Permanent es reunirà en sessió ordinària un cop cada dos mesos 
i en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú el president o per 
iniciativa d'un terç de la Comissió. La convocatòria demanada per un terç dels 
membres de la Comissió Permanent com del Plenari es convocarà en un 
termini de quinze dies. Les sessions les convocarà el president amb una 



antelació mínima d'una setmana. El president convocarà les sessions 
extraordinàries convocades per motius d'urgència, amb una antelació de vint-i-
quatre hores.  

Els representants de les organitzacions i entitats locals a la Comissió 
Permanent seran escollits entre els membres del Consell per grups d'entitats 
adscrites a àrees temàtiques. La presència a la Comissió Permanent tindrà 
caràcter rotatori i es renovarà cada dos anys.  

ARTICLE 9. El Plenari del Consell es reunirà en sessió ordinària un cop cada 
quatre mesos, i en sessió extraordinària quan així ho consideri oportú el 
president o per iniciativa de la majoria de la Comissió Permanent. El 
president convocarà les sessions amb una antelació mínima d'una setmana. 
Les sessions extraordinàries convocades per motius d'urgència, les convocarà 
el president amb una antelació de quaranta-vuit hores.  

ARTICLE 10. Les sessions de la Comissió Permanent i del Plenari no seran 
públiques, llevat que així s'estableixi en la convocatòria o que s'acordi 
expressament a l'inici de la sessió.  

ARTICLE 11. El consell podrà constituir les comissions com consideri 
oportunes, adreçades a l'estudi d'aspectes concrets relacionats amb els seus 
objectius.  

ARTICLE 12. A proposta del secretari de l'Ajuntament, l'alcalde designarà un 
funcionari municipal que desenvoluparà les tasques de secretari del Consell i 
estendrà acta de les sessions, el contingut de les quals constarà en el llibre 
d'actes del Consell.  

ARTICLE 13. L'Ajuntament podrà modificar aquest Reglament a proposta del 
Consell en els termes que es consideri oportuns.  

Reus, 2 de novembre de 1999. -- EL secretari general, Jaume Renyer i 
Alimbau.  

 

  


