REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT
COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

I

Objecte
Article 1
El present reglament té com a objecte regular l’organització, les competències i
el funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional,
que es constitueix a l’empara del que disposen els articles 18-1-b i 69 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, de la Llei
57/2003, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, de la Llei de
Règim Local valenciana, i, en primera instància, d’allò que la Constitució
espanyola i l’estatut d’autonomia estableixen.
Naturalesa jurídica
Article 2
El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional és un òrgan
col·legiat permanent de caràcter consultiu i assessor de l’Ajuntament
d’Algemesí a través del qual es canalitza la participació de la ciutadania i de les
entitats d’Algemesí en l’àmbit de la cooperació internacional al
desenvolupament.
Es tracta d’un organisme per a la participació que té com a finalitat l’anàlisi, la
discussió i el seguiment de projectes de cooperació internacional, campanyes
de sensibilització i d’emergència, i qualsevol altra activitat relacionada amb la
solidaritat i la cooperació internacional.
El seu caràcter és consultiu i assessor, i, en conseqüència, en cap cas podrà
substituir ni assumir competències pròpies dels organismes representatius.
El seu àmbit d’actuació és la ciutat d’Algemesí.
Fins i competències
Article 3
Correspon al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional:
1. Facilitar i promoure la participació veïnal i de les entitats ciutadanes en
l’àmbit de l’actuació municipal en matèria de cooperació internacional
respectant, en tot cas, les facultats de decisió que corresponen als
òrgans representatius regulats per llei.
2. Assessorar l’Ajuntament d’Algemesí en els programes i actuacions que li
corresponguen en el camp de la cooperació internacional.
3. Debatre i valorar les iniciatives que sotmeta a la seua consideració
l’Ajuntament d’Algemesí en matèria de cooperació internacional.
4. Elaborar propostes pròpies del seu àmbit d’actuació per a sotmetre-les a
la consideració de la Regidoria de Cooperació Internacional.
5. Elaborar estudis i emetre els informes que, amb caràcter previ a
l’adopció d’acords pels òrgans municipals competents, sol·licite
l’Ajuntament d'Algemesí.
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6. Demanar informació, després de la prèvia petició raonada, dels temes
d’interés per al Consell, així com realitzar el seguiment i l’avaluació dels
programes d’actuació municipals en matèria cooperació internacional.
7. Potenciar la coordinació entre les diferents institucions o entitats amb
funcions i competències en matèria de cooperació internacional, ja
siguen públiques o privades.
8. Elaborar línies d’actuació conjunta en matèria de cooperació
internacional per a les associacions locals en ell representades, creant
línies estratègiques d’actuació comuna, a fi d’establir o recolzar projectes
de manera conjunta, de caràcter anual o plurianual, que servisquen de
referent de la cooperació internacional que entitats i ciutadans de la
ciutat realitzen.
9. Difondre entre els veïns de la ciutat les activitats de col·laboració
internacional realitzades per entitats i ciutadans d’Algemesí, en especial
de les que s’emmarquen en eixes línies estratègiques d’actuació
comuna.
10. Estimular la participació de persones, col·lectius i entitats en la
cooperació i solidaritat internacional, oferint-los el suport i l’assistència
oportuns.
11. Promoure programes i activitats de conscienciació ciutadana respecte a
les polítiques de cooperació internacional.
12. Participar en el seguiment, supervisió i avaluació dels projectes i
recursos destinats a la cooperació internacional, en l’àmbit de la ciutat,
tant els promoguts per l’ajuntament com per les associacions
representades en el Consell.
13. Qualsevol altra competència que s’atribuïsca al Consell per disposició
legal o reglamentària.
Membres del Consell
Article 4
La designació dels components del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional correspondrà a:
a) L’alcalde o alcaldessa, per decret, designarà els regidors o les regidores
de l’equip de govern.
b) Els/les portaveus dels grups polítics de la corporació designaran els
seus representants per mitjà d’una notificació dirigida a la presidència
del Consell.
c) Els òrgans competents i/o representatius de les entitats amb presència
local que tinguen algun projecte en l’àmbit de cooperació internacional
per al desenvolupament i la sensibilització, que sol·liciten participar en el
Consell, ho faran per mitjà d’un escrit dirigit a la presidència, en el qual
hauran de:




Designar les dos persones que els represente, una com a titular i
una altra com a suplent. Esta última assistirà a les reunions del
Ple i de les comissions del Consell només quan el titular no puga
fer-ho.
Declarar que accepten este reglament.
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Acompanyar una còpia dels estatuts que acrediten la seua
naturalesa i finalitat, o acreditació fefaent de la seua participació o
col·laboració activa en el camp de la solidaritat i cooperació
internacional per al desenvolupament, amb presència local, per
mitjà d’una memòria d’activitats i de la justificació de despeses, si
se’ls requerira.

Per a cada membre, podrà designar-s’hi un substitut que podrà formar part del
Consell sempre que no estiga present el membre titular.
Article 5
Són drets dels membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:
a) Assistir a les reunions dels òrgans del Consell.
b) Rebre informació sobre l’activitat del Consell i de qualsevol dels seus
òrgans.
c) Tindre accés a les actes i a la documentació del Consell i de qualsevol
dels seus òrgans.
d) Representar i defendre en l’àmbit del Consell els interessos de la seua
organització, associació o grup polític.
e) Presentar i defendre davant del Consell iniciatives i propostes.
f) Impugnar els acords dels òrgans del Consell que estime contraris a este
reglament.
Article 6
Són deures dels membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional:
a) Assistir a les reunions dels òrgans del Consell.
b) Contribuir al millor desenvolupament i promoció del Consell.
c) Abstindre’s de fer qualsevol tipus de gestió en representació del Consell
sense coneixement i consentiment explícit d’este.
d) Respectar els acords adoptats pel Ple del Consell.
e) Col·laborar en tots aquells treballs que siguen assumits en l’activitat del
Consell.
f) Respectar i complir el que disposa este reglament.
g) Guardar la deguda discreció sobre els assumptes tractats en el Consell.
Article 7
Es perd la qualitat de membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional per:
a) Incompliment reiterat i intencionat del que estableix l’article 6 d’este
reglament.
b) Renúncia voluntària comunicada per escrit a la presidència del Consell.
c) Conducta incorrecta que implique el desprestigi del Consell o que
pertorbe greument les activitats que organitza i la normal convivència
entre els membres del Consell.
d) Quan el grup al qui representa deixe de treballar en l’àmbit de la
cooperació internacional al desenvolupament. Les institucions o
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associacions representades en el Consell hauran de presentar-li una
memòria d’activitats i el projecte d’acció, dins del primer semestre de
l’any. La no presentació de la memòria o la no realització d’activitats en
els tres últims anys consecutius, suposarà la baixa del Consell.
La decisió d’expulsió del Consell correspondrà al Ple a proposta exclusiva de la
presidència, i impedirà que el membre expulsat puga participar en el Consell
fins a haver transcorregut almenys un any des que se li haja notificat l’acord
anterior.
Article 8
El Ple és el màxim òrgan del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional, encarregat de:
a)
b)
c)
d)

Aprovar els documents i les propostes del Consell.
Fixar el pla de treball anual.
Realitzar i aprovar la memòria anual.
Resoldre qualsevol qüestió que sorgisca en el si del Consell Municipal
de Solidaritat i Cooperació Internacional.
e) Promoure activitats de cooperació comuna.
f) Difondre les activitats que considere oportunes.
Article 9
El Ple del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional estarà
compost per:
a) L’alcalde o alcaldessa o el regidor o la regidora en qui delegue.
b) El regidor o regidora d’Agermanament, o el regidor o la regidora en qui
delegue.
c) El regidor o regidora de Cooperació internacional, o el regidor o la
regidora en qui delegue.
d) Un representant, siga o no regidor, per cada un dels grups polítics de la
corporació municipal.
e) Un representant per cada una de les associacions i entitats que realitzen
cooperació internacional al desenvolupament en l’àmbit local, que ho
puguen acreditar de manera inequívoca, i que ho sol·liciten.
Podran assistir al ple del Consell experts en matèries a tractar o persones
convidades per la presidència o un terç dels membres del consell.
Atés el seu caràcter consultiu, tots els membres tindran dret a veu, però només
tindran dret a vot els representants de les associacions i entitats que
col·laboren en la cooperació internacional al desenvolupament.
Un representant de les associacions i entitats d’ajuda al desenvolupament farà
les funcions de secretari i s’encarregarà de l’elaboració de les actes
corresponents. Si ho estimen oportú, podran designar un secretari o una
secretària de fora del Consell, que ho serà sense veu ni vot.
Article 10. Criteris d’admissió
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Les associacions que sol·liciten la seua participació en el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació hauran de presentar-la formalment, per mitjà d’una
sol·licitud registrada en l’ajuntament i dirigida a la Regidoria de Cooperació o al
mateix Consell quan estiga format.
La sol·licitud d’admissió serà estudiada pel Consell Municipal en la següent
reunió ordinària a la data de registre.
Amb anterioritat a la constitució del Consell les sol·licituds seran aprovades per
decret d’alcaldia. La no admissió, en este cas, d’alguna entitat o associació,
que complisca els requisits establits, haurà de ser referendada o revocada,
obligatòriament, en la primera sessió del Consell.
Les entitats o associacions que sol·liciten la seua participació hauran de
presentar la documentació següent, sense la qual no es podrà aprovar la seua
pertinença al Consell:
–Acreditació d’estar inscrita en el Registre municipal d’associacions, o de
formar part d’alguna entitat reconeguda de caràcter municipal, autonòmic o
nacional.
–Acreditació explícita d’estar treballant en l’àmbit local en matèries de
solidaritat i cooperació internacional per al desenvolupament.
–Manifestació documental de la voluntat i compromís d’assistir amb
regularitat a les reunions convocades.
–Justificació dels motius i mèrits pels quals sol·licita formar part del Consell.
–Breu memòria retrospectiva de les seues activitats en el camp de la
solidaritat i la cooperació internacional.
Article 11. Criteris de renúncia
Qualsevol membre no nat del Consell Municipal podrà renunciar a ser-ho de
manera verbal en el Ple del Consell, o per qualsevol mètode escrit (fax, correu
electrònic, instància registrada…) dirigit al president del Consell, i en este cas
haurà de ser tramitada en la reunió ordinària següent.
En un termini màxim de quinze dies des de la reunió en què es tracte la dita
renúncia, el Consell comunicarà per escrit al renunciant la seua acceptació. Si
el membre ho era per representació d’alguna entitat o associació que no haja
perdut la seua condició de membre, al mateix temps es dirigirà un escrit a esta
entitat o associació perquè substituïsca el representant tan ràpidament com
siga possible, en cas de no haver-ho fet ja.
Article 12. Vigència dels nomenaments
Els càrrecs electes mantindran el seu nomenament mentres conserven la
condició per la qual han sigut nomenats.
Els representants nomenats pels partits polítics mantindran el seu nomenament
fins al final de la legislatura en què siguen nomenats.
Els representants de les entitats i associacions, ho seran mentres no conste un
acord exprés que revoque el seu nomenament –emés pel seu òrgan intern
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qualificat de decisió– sempre que la pròpia entitat o associació no haja perdut
el seu dret, de manera voluntària o no, a formar part del Consell, i en este cas,
ho seran fins que es faça efectiva la dita pèrdua.
Article 13
El Ple del Consell celebrarà la seua primera sessió dins dels dos mesos
següents a l’aprovació del present reglament pel Ple de la corporació. En la dita
primera sessió decidirà sobre el calendari de les seues reunions i s’establiran
com a mínim dos reunions ordinàries a l’any. A l’efecte d’este termini, el mes
d’agost serà inhàbil.
Article 14
També podran celebrar-se reunions extraordinàries per raó dels assumptes a
tractar a petició de la presidència del Consell o a sol·licitud d’un terç dels seus
membres.
Article 15
Les sessions del Ple se celebraran amb la convocatòria prèvia, que contindrà
l’ordre del dia fixat per la presidència i es remetrà als membres que integren el
Consell amb cinc dies d’antelació a la data de la reunió, en les sessions
ordinàries, i de dos dies, en les extraordinàries.
Article 16
Les sessions es donaran per constituïdes, en primera convocatòria, quan
estiguen presents la meitat més un dels seus components. En segona
convocatòria, mitja hora després, es constituirà amb els assistents presents. En
tot cas, per a ser vàlida la reunió serà necessària l’assistència de la persona
que exercisca la presidència del Consell, el secretari o la secretària i un mínim
d’un terç dels seus membres.
Article 17
Els acords del Ple del Consell s’adoptaran per majoria simple dels assistents
amb dret de vot. En cas d’empat en la votació, decidirà el vot de qualitat de la
presidència.
Article 18
La secretaria del Consell alçarà acta de totes les reunions del Ple, que serà
pública i es remetrà als que integren el Consell.
La presidència
Article 19
La presidència del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
serà exercida per l’alcalde o alcaldessa o pel regidor o regidora en qui delegue,
i tindrà les atribucions següents:
a) Presidir les reunions del Ple del Consell i representar-lo quan siga
necessari.
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b) Convocar, fixar l’ordre del dia i alçar les reunions del Ple del Consell.
c) Dirigir i moderar els debats del Ple del Consell .
d) Donar el vistiplau a les actes de les reunions del Ple del Consell que alce
el secretari o la secretària del Consell.
La vicepresidència
Article 20
La vicepresidència del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional correspondrà al regidor o regidora de Cooperació Internacional o
regidor o regidora en qui delegue, qui haurà d’assumir les atribucions que la
presidència li delegue o en cas de vacant, absència o malaltia del qui el
presideix.
Comissions i grups de treball
Article 21
Per acord del Ple del Consell es podran crear les comissions o grups de treball
que es consideren convenients quant als temes sobre els quals té competència
el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Este acord
determinarà la composició de les comissions o grups de treball, les seues
funcions i el termini pel qual es constitueixen.
Desplegament Del Reglament
Article 22
El Ple del Consell podrà aprovar totes les disposicions que desenvolupen el
present reglament i crega oportunes per a la seua millor organització i
funcionament, respectant-ne el contingut i donant compte d’estes disposicions
al Ple de la corporació municipal.
Dissolució del Consell i modificació del seu reglament
Article 23
Podrà dissoldre’s el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional
o modificar-se el present reglament únicament mitjançant un acord del Ple de
l’Ajuntament».

7

