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Resum de la reunió del grup de treball  

Reglament del Consell Municipal  de Cooperació 
 
 
Dia:    17 setembre 2018              Hora:       12:30h       Lloc: C. Avinyó, 15 4a.pl 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Glòria Meler Secretària del Consell 
Judit Salas Justícia Global i Coop. Internacional  Ajuntament 
Orland Blasco Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament 
Tono Albareda Lafede.cat 
 
Llistat de persones que s’excusen 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Anna Salvador  Grup Municipal ERC 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
 
 
Resum de la reunió: 
 
En aquesta cinquena trobada del grup de treball es va aprovar el resum de la reunió 
anterior del 17 de juliol i el redactat corresponent als apartats del Reglament que 
s’havien tractat (Composició i designació dels membres i Drets i obligacions dels 
membres)  i  es va debatre sobre la proposta de l’apartat Organització i Funcionament i 
també els següents punts Secretaria tècnica, Grups de treball  i Durada i dissolució del 
Consell. 
 
Acords de la reunió 
 
1. Organització i Funcionament: 
 
-D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana s’entén que tots els i les  
membres del Consell tenen dret de vot. 
 
-La proposta de composició de la Comissió Permanent queda de la següent manera: 

 Presidència del Consell 
 Vicepresidència del Consell 
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 Un mínim de 8 entitats (d’entre les que són significatives i les escollides a 

través d’unes eleccions) elegides pel Ple entre les candidatures que hi 
hagi. 
 

 Un mínim de 3 tècnics/es municipals designats/des per l’Ajuntament 
 

-Les entitats membres de la Comissió Permanent són escollides pel Ple per majoria 
simple. 
 
-Es consultarà als Serveis Jurídics de l’Ajuntament si les actes o els resums de les 
reunions dels òrgans del Consell podrien ser aprovades amb la validació de dos 
membres del Consell sense haver d’esperar la reunió següent de l’òrgan. 
 
2. Grups de treball 
 
-Incloure (adaptant-ho) l’artic. 49 del Reglament de Participació Ciutadana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vetllar perquè hi hagi una implicació activa dels membres del grup de treball 
 
-A petició de la Comissió Permanent un/a representant del Grup de treball podrà 
assistir a les seves reunions per tal d’informar de la feina del grup. 
 
3. Secretaria tècnica: 
 
-Canviar el nom de l’apartat que passaria a ser : “Secretaria i suport tècnic al Consell” 
-Incloure el text proposat per a l’article sobre la Secretaria i afegir un 4rt. punt sobre el 
suport tècnic al Consell per part de l’Ajuntament: 
 
Article 16è. La Secretaria 

 
1. La presidència del Consell nomenarà a proposta de l’Ajuntament un/a secretari/a del Consell que, 

entre altres funcions, tindrà les de secretari/a del Ple i de la Comissió Permanent. 
 

Article 49 

Grups de treball 

1.  Els  òrgans  de  participació  poden  crear  grups  de  treball  i  també  espais  puntuals  de  
treball  per abordar un assumpte circumstancial. 

2.  En  aquests grups de treball hi poden participar persones que no formen part de l’òrgan de 
participació però que tenen interès a col•laborar en la seva tasca. En aquests casos, sempre ha de 
recaure  en  un  membre  de  l’òrgan  la  coordinació  i  la  responsabilitat  de  traslladar  el  resultat 
d’aquests grups a l’òrgan de participació. 
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2. El/la secretari/a s’encarrega de l’enviament de les convocatòries, en la forma i termini que 

estableixen els articles 15è i 18è.  i de l’elaboració i tramesa, en el termini màxim de 30 dies, de les 
actes o resums de les sessions a les persones membres del Ple i de la Comissió Permanent i de la 
seva publicació en el web municipal. 
 

3. Les actes o resums lliurats pel/per la secretari/a del Ple i de la Comissió Permanent es consideraran 
esborranys fins que siguin sotmeses a aprovació de l’òrgan corresponent a l’inici de la sessió 
següent. (pendent consulta serv. Jurídics) 
 

4. Suport tècnic al Consell (pendent redactar) 
 
4. Durada i dissolució del Consell 
 
-Canviar el nom de l’apartat que passaria a ser : “Dissolució del Consell” 
 
-Incloure l’article 51 del Reglament de Participació Ciutadana:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Afegir una altre punt: la dissolució del Consell també podria produir-se a proposta del 
Ple del propi Consell traslladada a la Comissió de Govern de l’Ajuntament. 
 
5. La proposta de nou Reglament inclourà també la proposta de canvi de nom del 
Consell que passaria de nomenar-se: Consell Municipal de Cooperació Internacional. 
Aquest nom es considera més encertat que l’actual (Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament) perquè  expressa un concepte més general i 
ampli de la cooperació sense vinculació amb cap enfocament concret. 
 
6. S’acorda validar la redacció final de la proposta de Reglament en el Grup de treball i 
demanar una primera revisió del serveis jurídics abans de passar-la a la Comissió 
Permanent i al Ple del Consell per a aprovació. Fet això, iniciar la tramitació 
administrativa de l’expedient per a la seva aprovació pel Consell Municipal. 
 

 
 

Article 51 

Dissolució 

Si un òrgan de participació no s’ha reunit almenys una vegada en un any, el Consell Municipal, a 
proposta   de   la   Comissió   de   Govern,   previ   informe   del   Consell   de   Ciutat,   pot   
suprimir-lo motivadament. 
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