
ESTATUTS  DEL CONSELL MUNICIPAL  DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

Article 1r.
Definició: El  Consell  Municipal  de  Cooperació  i  Solidaritat   és  un  organisme  informatiu 
consultiu  d'assessorament  de l'Ajuntament  de Granollers  en aquesta  matèria,  que es crea per 
articular la col⋅laboració i la participació de les entitats l'àmbit de treball de les quals sigui la 
solidaritat i la cooperació internacional, amb la voluntat de promoure-hi actuacions en aquest 
àmbit, a partir de l'aportació econòmica de l'Ajuntament i les iniciatives públiques i socials.
La  seva  finalitat  és  l'analisi,  valoració  i  seguiment  de  projectes  de  cooperació  i  solidaritat 
internacional, campanyes d'emergència i altres activitats relacionades amb el tema.
El  Consell  proposarà  al  Ple  de  la  Corporació,  l'aplicació  dels  fons  destinats  a  cooperació  i 
solidaritat consignats en el pressupost municipal per a aquesta finalitat.

Objectius generals

- Aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just.
- Intentar reduir les desigualtats entre els països del Nord i del Sud prioritàriament, sense oblidar 
els països de l'Est.
- Oferir informació sobre les cultures i les societats del Sud, per ajudar a descobrir-les. Acceptar 
la relativitat cultural, tot renunciant a la pretensió de domini d'una cultura sobre una altra.
- Sensibilitzar, mobilitzar i transformar l'opinió pública dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, 
perquè puguin assumir el compromís que comporta la solidaritat envers altres pobles i cultures, 
tot adquirint una posició activa en la construcció d'un nou ordre internacional fonamentat en la 
justícia i el respecte mutu.

Objectius específics

- Promoure agermanaments amb pobles i ciutats del Tercer Món.
- Donar suport a les entitats i iniciatives locals que treballin en aquest àmbit, i als projectes que 
estiguin promovent o en que hi estiguin treballant.
- Donar suport material a situacions d'emergència.
- Promoure la pau i el respecte dels drets humans.
- Donar suport a les iniciatives d'intercanvi cultural.
- Promoure la solidaritat i el respecte envers els col⋅lectius d'immigrats estrangers, i refugiats que 
viuen a la nostra ciutat o rodalies.
- Promoure la conscienciació ciutadana en l'àmbit de la solidaritat.

Proposta de criteris d'actuació

- L'actuació serà sempre sota criteris estrictament humanitaris, independents de les condicions 
polítiques, religioses o ètniques de cada país.



-  La  realització  dels  actes,  campanyes  i  ajuts  seran  sempre  amb  la  disposició  personal  i 
voluntària  dels  membres  de  les  entitats,  i  també  amb  voluntaris  ocasionals,  evitant  així  la 
professionalització de les tasques.
-  Es  prioritzaran  els  projectes  i  actuacions  adreçats  al  Tercer  Món  que  promoguin  un 
desenvolupament  just  i  sostenible,  que  facin  preveure  la  seva  continuïtat  i  que  s'adrecin  a 
l'autosuficiència dels pobles o col⋅lectius destinataris; es fugirà d'ajuts puntuals, llevat de casos 
d'emergència o catàstrofe.
- Es consideraran prioritaris aquells projectes o actuacions en  què hi hagi persones i cooperants 
vinculats a Granollers, i que estiguin dintre dels objectius generals o específics preestablers.

Article 2n.

El caràcter d'organisme participatiu es realitzarà mitjançant les funcions pròpies d'assessorament, 
consulta, proposta i informació en les qüestions següents:

a)  Efectuar  propostes  i  suggeriments  sobre  la  distribució  de  la  partida  pressupostària  de 
l'Ajuntament destinada a la cooperació amb el Tercer Món.
b) Intercanviar informació sobre les diverses activitats de les entitats membre per tal de poder 
coordinar propostes i activitats, si s'escau.
c) Treballar en un projecte de cooperació internacional que es concreti a mig o llarg termini en 
un agermanament amb una ciutat del Tercer Món.
d) Promoure activitats anuals conjuntes entre les entitats i l'Ajuntament de conscienciació de la 
ciutadania de Granollers en els temes del tercer món.

Article 3r.

El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tindrà la composició següent:

a) Un/a representant per cada grup municipal, que serà nomenat per l'Alcalde a proposta dels 
diferents grups. Un/a dels/de les regidors/es ostentarà la presidència delegada per l'Alcalde.
b) Un/a representant de cada una de les entitats que, amb seu a Granollers i inscrites al Registre 
Municipal, treballin per a la cooperació amb el Tercer Món.
c) El/la secretari/ària de la Corporació o persona en qui delegui amb veu, però sense vot, que 
actuarà com a secretari/ària del Consell.
d) Un/a representant del Consell Escolar Municipal.
e) Un/a representant de la Coordinadora d'Associacions de Veïns.
Article 4t.

El càrrec de membre del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat no serà retribuït.



Article 5è.

La presidència del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat correspon a l'Alcalde, qui la 
podrà delegar, de manera general o puntual, en un regidor.

Són funcions del President:
- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, i moderar els debats.
- Fixar l'ordre del dia.
- Ostentar la representació del Consell.
- Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.
- Signar els escrits i documentació oficials.

Article 6è.
 
El Secretari del Consell serà el de la Corporació o persona en qui delegui.

Són funcions del Secretari:
- Assistir amb veu a les reunions del Plenari.
- Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell         

Assessor de Cooperació amb el Tercer Món.
- Certificar els acords, tramitar i arxivar la correspondència i la documentació.
- Vetllar perquè la documentació arribi oportunament als membres del Consell.
- Elaborar la memòria anual de les activitats desenvolupades pel Consell i  les          

propostes realitzades.

Article 7è.

El Consell funcionarà en Ple.

Són funcions del Ple:
- Realitzar les propostes que s'escaigui.
- Valorar els projectes i activitats que se li sotmetin.
- Aprovar la memòria anual elaborada pel Secretari, fent una valoració del funcionament 
del Consell.

Article 8è.



El Consell Municipal  de Cooperació i Solidaritat es reunirà almenysuna vegada cada 6 mesos 
amb caràcter ordinari, i amb caràcter extraordinari quan així sigui convocat pel seu president, o a 
sol.licitud d'una tercera part dels seus membres.

Article 9è.

Les convocatòries seran lliurades a tots els membres amb una antelació mínima de 2 dies hàbils. 
A la  convocatòria  anirà acompanyada de l'esborrany de l'acta de la reunió anterior  així  com 
d'altres documents sobre els temes inclosos al corresponent ordre del dia, si s'escau.

Article 10è.

Per tal  que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera convocatòria,  cal  que en el 
moment de la constitució de la reunió estiguin presents la meitat més un dels seus membres.
En segona convocatòria, la reunió serà vàlida en el moment que hi siguin presents una tercera 
part dels seus membres, inclòs el President.

Article 11è.

Atès el caràcter participatiu del Consell Municipal de Cooperació i  Solidaritat, es potenciarà el 
diàleg i  el  debat,  procurant  aconseguir  el  consens en les  propostes  o,  en tot  cas,  la  majoria 
absoluta.

Article 12è.

Per períodes de dos anys es nomena una permanent formada per el president del Consell i tres 
representants de ONG elegits per votació.

Les funcions de la Permanent són:
- Elaborar  l'ordre  del  dia  de  la  propera  reunió,  la  qual  s'enviarà  amb antelació  a  tots  

els membres.
- Contactar amb les entitats vinculades amb la solidaritat.
- Vetllar pel compliment de les decisions aprovades en els plenaris.
- Actuació en nom del Consell en aquelles qüestions que aquest li hagi delegat.


