REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
PER A LA SOLIDARITAT I COOPERACIÓ DE MANRESA

PREÀMBUL
L’Ajuntament de Manresa, en sessió plenària celebrada el dia 16 d’octubre de
1985, va adoptar l’acord de crear un consell municipal per a solidaritzar-se amb
el conjunt de mobilitzacions ciutadanes en favor dels necessitats socials,
qualsevol que sigui la seva causa, amb l’objectiu d’estudiar, avaluar i proposar
les actuacions pertinents en aquest camp.
ARTICLE 1
El Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de Manresa, és un òrgan
de participació en la gestió municipal, creat a l’empara del que s’estableix als
articles 19 i 20 del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, que té com
a finalitat i anàlisi, la discussió i el seguiment de projectes de cooperació
d’àmbit local fins a internacional, campanyes d’emergència i altres activitats
relacionades amb el tema.
OBJECTIUS
ARTICLE 2
Els objectius del Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de Manresa,
són els que segueixen:
1.- Coordinar i sumar esforços vers un treball solidari per al desenvolupament,
evitant duplicitats, tant pel que fa a ajudes humanitàries com a projectes de
cooperació amb el tercer món.
2.- Canalitzar i donar suport a iniciatives socials en aquest sentit.
3.- Sensibilitzar i desenvolupar sentiments i actituds de solidaritat, tolerància i
respecte per totes les cultures i pobles del món.
4.- Treballar fomentant el treball per la pau i el respecte als drets humans,
conjuntament amb altres municipis i entitats que treballin en aquesta línia.
5.- Treballar per la divulgació de les problemàtiques dels immigrants estrangers
de països del tercer món i refugiats que puguin viure a la nostra ciutat,
promovent la solidaritat envers aquests col·lectius per combatre el racisme, la
discriminació i la pobresa, treballant també per a la seva integració a la vida
general de la ciutat.
COMPOSICIO
ARTICLE 3

El Consell Municipal per a la Solidaritat i Cooperació de Manresa està integrat
per entitats o associacions del sector, i per persones físiques de reconeguda
vàlua relacionades amb aquesta activitat, i que seran nomenades directament
pel Ple de la Corporació Municipal, previ informe del Consell de Solidaritat, que
haurà d’adoptar la decisió mitjançant acord dels ¾ parts del nombre legal de
membres que el composen.
La seva composició podrà ser modificada per acord del ple de la Corporació
Municipal, prèvia proposta del mateix consell municipal.
ARTICLE 4
La composició del Consell serà la següent:
President: L’Il.lm. Sr. Alcalde president de l’Ajuntament de Manresa, o
persona en qui delegui.
Sots-President: Un/a regidor/a de l’Ajuntament de Manresa.
Vocals: Un/a representant de cada partit polític o coalició electoral amb
representació municipal.
Un/a representant de cadascuna de les associacions sense ànim de
lucre de la ciutat, que tinguin com a objectius específics els descrits a
l’article 2 d’aquest Reglament en els seus diferents apartats. Aquestes
associacions hauran d’estar inscrites al Registre Municipal d’entitats.
Un/a representant de la Federació d’Associacions de Veïns.
Secretari: Un funcionari municipal nomenat per l’Alcalde, amb veu i
sense vot.
ARTICLE 5
Cada associació, partit polític o coalició electoral amb representació municipal,
pot proposar també el nomenament d’un vocal suplent.
FUNCIONS
ARTICLE 6
Les funcions del Consell Municipal de Manresa per a la Solidaritat, seran les
següents:
1.- Elaborar la proposta de bases reguladores per a la concessió d’ajudes a
projectes de desenvolupament en el tercer món, i establir criteris per a d’altres
tipus d’activitats relacionades amb els objectius del consell.
2.- Promoure que l’Ajuntament de Manresa augmenti la consignació anual
assignada a la solidaritat i coordinació d’àmbit local i internacional de manera
progressiva, fins arribar a la recomanació dels organismes internacionals
competents.

3.- Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament, les propostes de
distribució i assignació de recursos als projectes i activitats relacionades amb
els objectius del Consell.
4.- Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació de l’eficàcia amb
que han estat utilitzats els recursos assignats a cada projecte.
5.- Treballar per a la promoció de 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, treballant per a la
pau, els drets humans i la justícia.
6.- Participar en els agermanaments de la ciutat de Manresa amb ciutats de
països del tercer món, com a mecanismes per afavorir l’aproximació, el
coneixement i l’intercanvi cultural entre els pobles.
7.- Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació
sobre fons disponibles, programes i ajuts que hi hagi entorn de la cooperació i
el desenvolupament en els diferents àmbits territorials (local, nacional, estatal,
europeu i internacional).
El Consell elevarà als òrgans competents de l’Ajuntament de Manresa els
acords, informes, propostes i estudis que elabori.
ÒRGANS DEL CONSELL
ARTICLE 7
El Consell funcionarà en Plenari que estarà format per tots els seus membres, i
en Comissió Permanent formada per tres representants del plenari; el règim de
funcionament d’ambdós òrgans serà el que s’estableix en els articles següents:
RÈGIM DE FUNCIONAMENT
ARTICLE 8
El Plenari del Consell es reunirà, de forma ordinària, un cop cada dos mesos, i,
de forma extraordinària, quan així ho estimi oportú el seu president, per
iniciativa pròpia o a petició d’una quarta part dels seus membres.
Les sessions, les convocarà el president amb una antelació mínima d’una
setmana en les reunions ordinàries i de quaranta-vuit hores en les reunions
extraordinàries i/o urgents.
ARTICLE 9
Les sessions del consell no seran públiques, llevat que així ho acordi
expressament el Consell a l’inici de la sessió.

ARTICLE 10
Els acords s’adoptaran per majoria absoluta dels membres assistents al
Plenari, que necessitarà, per a la seva vàlida constitució, un quòrum mínim de
les 2/3 parts del nombre legal dels seus membres.
ARTICLE 11
La comissió permanent del consell estarà presidida per l’Alcalde o persona en
qui delegui. Les seves funcions seran les de:
1.- Elaborar l’ordre del dia de les reunions del plenari.
2.- Contactar amb les entitats vinculades amb la solidaritat
3.- Vetllar pel compliment de les decisions aprovades als plenaris
4.- Actuar en nom del consell en aquelles qüestions que aquest li hagi delegat.
ARTICLE 12
El Consell podrà constituir tantes comissions de treball com consideri oportú,
adreçades a l’estudi i gestió d’aspectes concrets relacionats amb el seu
objecte.
Aquestes comissions hauran de donar compte de la seva gestió al Plenari del
Consell Municipal, qui avaluarà la seva trajectòria en els temes que se li hagin
encomanat.
VALORACIÓ, MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ
ARTICLE 13
L’Ajuntament podrà modificar aquest Reglament a proposta del consell en els
termes que es consideri oportuns.
ARTICLE 14
L’Ajuntament valorarà el funcionament del consell transcorreguts dos anys a
partir de la seva data de constitució.
ARTICLE 15
El consell Municipal per a la solidaritat i Cooperació de Manresa podrà ser
extingit per acord del Ple de la Corporació Municipal, mitjançant resolució
motivada.
DISPOSICIÓ FINAL

ARTICLE 16
En tot allò que no hagi previst el present Reglament es regirà pel Reglament de
Participació Ciutadana.

APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE 1995

