
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuntament de Parets del Vallès 

   

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA 
TAULA PER LA COOPERACIÓ I L’AJUT AL 
DESENVOLUPAMENT 2010

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

prac1
Rectángulo



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA PER LA COOPERACIÓ I L’AJUT 
AL DESENVOLUPAMENT 

(Aprovada definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 5 de novembre de 2009, i publicada al BOP número 18, de 21 de gener 
de 2010) 

 

 

ÍNDEX 
 

PREÀMBUL.................................................................................................................2 
 

DEFINICIÓ-ÀMBIT D’ACTUACIÓ I MARC LEGAL ...............................................................3 
 

Article 2. Funcions......................................................................................................3 
 

Article 3. Composició..................................................................................................4 
 

Article 4. Règim de funcionament ................................................................................5 
 

DISPOSICÓ FINAL .......................................................................................................6 
 
 

PREÀMBUL 

L’Ajuntament de Parets del Vallès dedica un mínim del 0,7% dels Pressupostos Municipals a 
finançar projectes d’ajut als pobles en vies de desenvolupament i contempla la possibilitat de 
destinar fons a situacions d’emergència. 
 
Amb l’objectiu d’optimitzar recursos i realitzar actuacions més eficients, l’Ajuntament de Parets 
prioritza els següents projectes, impulsats des de la regidoria de cooperació: 
 

1. Projectes que es desenvolupin a San Francisco del Norte (Nicaragua) en el marc de 
l’agermanament solidari d’aquest municipi amb Parets 
2. Accions que es desenvolupin en el marc del projecte de cooperació i ajut al 
desenvolupament del poble de Missirah (Senegal)  

 
Al municipi existeixen entitats que tenen com a objectiu principal, dins de les seves actuacions i 
programes, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament. La Regidoria de Cooperació al 
Desenvolupament té l’objectiu de donar suport als seus projectes i activitats des del moment en 
que facin possible que les dinàmiques de cooperació i solidaritat s’estenguin a tota la ciutadania. 
 
La Regidoria tindrà en compte aquells projectes que suposin la creació de noves línies 
d’actuació. 
 
La Regidoria valorarà, de forma extraordinària, aquells projectes que puguin ser d’interès per tal 
de tenir-los en compte en cas que sigui possible donar-los suport. 
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DEFINICIÓ-ÀMBIT D’ACTUACIÓ I MARC LEGAL 

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament és un òrgan de participació sectorial que té 
com a finalitat l’anàlisi, discussió i seguiment de projectes de cooperació internacional, 
campanyes de sensibilització i d’emergència i d’altres activitats relacionades amb la solidaritat. 
El seu àmbit d’actuació és el municipi de Parets del Vallès. 
 

Es crea a l’empara de l’article 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
Règim Local, l’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril aprovatori del Text Refós de 
la Llei muncipal i de règim local de Catalunya i l’article 22 del Reglament de Participació 
Ciutadana. 
 
Aquest òrgan té caràcter consultiu i assessor i, en conseqüència , en cap cas podrà ni substituir 
ni assumir competències pròpies dels organismes representatius. 
 

Article 2. Funcions 

Són funcions de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament: 
 

1. Rebre informació de les propostes i acords municipals que facin referència a la cooperació 
i la solidaritat 

 
2. Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Parets del Vallès en matèria de 
Solidaritat i Cooperació. 

 
3. Promocionar dinàmiques de cooperació i solidaritat al municipi per potenciar actituds 
tolerants i de respecte vers totes les cultures i pobles del món. 

 
4. Presentar als òrgans competents de l’Ajuntament de Parets les propostes de distribució i 
assignació de recursos subjectes a les línies de treball de la regidoria de cooperació: 

 

4.1. Propostes de treball emmarcades dins del projecte de cooperació i ajut al 
desenvolupament que l’Ajuntament de Parets té amb a la localitat de Missirah 
(Senegal) i amb la ciutat agermanada de Sant Francisco del Norte 
4.2. Campanyes i activitats de sensibilització i recollida de fons portades a 
terme per entitats locals 
4.3. Ajuts a emergències 

 

5. Participar en el seguiment, supervisió i avaluació dels projectes als quals s’hagi assignat 
recursos segons les línies de treball de la regidoria de cooperació i disposar de la memòria 
anual de totes les accions i projectes desenvolupats en l’àmbit local en relació amb la 
solidaritat i la cooperació al desenvolupament. 

 

6. Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació sobre fons 
disponibles, programes i ajuts d’altres institucions que hi hagi entorn de la cooperació en els 
diferents àmbits territorials. 

 

7. Establir mecanismes per difondre i impulsar, a través d’altres institucions, els projectes 
del municipi 
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8. Canalitzar i si s’escau donar curs als acords, els informes, les propostes i els estudis que 
es desitgin elevar a la consideració dels òrgans municipals competents, mitjançant proposta 
de la Regidoria que en el seu dia tingui atribuïdes les competències sobre solidaritat i 
cooperació. 

 

Article 3. Composició 

La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament estarà integrat per persones nomenades 
per l’alcalde-president de l’Ajuntament de Parets, a proposta del grups municipals i entitats per 
les que es preveu representació. Dels nomenaments i cessaments se’n donarà compte en el sí 
del Ple Municipal. 
 
Seran membres de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament: 
 

– Presidència:  Il·lustríssim senyor alcalde 
– Vice-president: El regidor delegat de Cooperació 

 
– Vocals:  Un representant de cada grup municipal 

 
Un representant de cada organització sense ànim de lucre del municipi que 
tingui entre els seus objectius la solidaritat i la cooperació al 
desenvolupament. Aquestes associacions han d’estar inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats (RMEP) i disposar d’un grup estable al 
municipi.  

El cap dels serveis educatius o el que en el seu dia tingui atribuïdes les 
competències sobre solidaritat i cooperació. 
 
Un tècnic municipal de programes de cooperació  

El president de la Taula nomenarà, d’entre els membres de la Taula representants de 
l’Ajuntament, un vice-president que el substituirà, en cas d’absència  

Les entitats podran nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu representant en cas 
d’absència  

Quant els càrrecs electes, els nomenaments seran vigents fins al final del mandat polític 
municipal i es podrà nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu representant en 
cas d’absència  

Els representants de les entitats, ho seran mentre no consti un acord exprés que revoqui el seu 
nomenament de l’òrgan de decisió de l’entitat  

Les persones designades en raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin  

Les noves entitats que s’inscriguin en el Registre Municipal podran sol·licitar la incorporació com 
a membres de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament segons les condicions 
establertes per formar-ne part  
 
 
 

Reglament de funcionament de la taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament 4



 
 
 
 
 

 
 

El càrrec de membre de la Taula no serà retribuït 
 
Transcorregut un any de vigència d’aquest Reglament es revisarà la seva composició i la 
participació activa de les entitats 
 

Article 4. Règim de funcionament 

4.1. La Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament es reunirà en sessió ordinària un 
cop a l’any i en sessió extraordinària quan així ho estimi oportú la presidència, per iniciativa 
pròpia o a petició d’un terç dels vocals de la Taula. 
 Les sessions seran convocades pel president amb una antelació mínima de 72 hores. 
S’enviarà convocatòria individualitzada a cada membre de la Taula, la qual anirà 
acompanyada del corresponent ordre del dia i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per 
a les sessions extraordinàries, l’antelació mínima serà de 48 hores. 
 
4.2. El president de la Taula per la cooperació i l’ajut al desenvolupament tindrà les funcions 
següents: 

– Convocar i presidir les sessions de la Taula i dirigir els debats de les mateixes. 
Dirigir cada reunió i fer respectar l’ordre del dia fixat en la convocatòria. Es podran 
tractar, per raó d’urgència, punts no relacionats en l’ordre del dia, quan així ho estimi 
oportú la majoria absoluta dels membres de la Taula 
– Actuar con a portaveu de la Taula per a la cooperació i l’ajut al desenvolupament. 
– Convocar a les reunions de la Taula les persones que consideri adients, com a 
observadors o per informar, amb veu però sense vot, a proposta de qualsevol de les 
parts. –

 Vetllar per l’acord més ampli en les decisions aplicant, si fos necessari, el vot de 
qualitat per tal de dirimir els empats a les votacions.  

4.3. Assumirà les funcions de Secretari de la Taula el que ho és de la Corporació, o el 
funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.  

4.4. Per a l’estudi de temes puntuals i concrets relacionats amb els objectius de la Taula, 
es podran constituir comissions de treball específiques, a iniciativa del President de la Taula 
i a petició de la majoria de membres que l’integren.  

4.5. La constitució de la Taula serà vàlida en la primera convocatòria quan estiguin presents 
la meitat més un dels seus membres. En cas de no poder constituir-se la Taula en la 
primera convocatòria, ho podrà fer mitja hora més tard sent suficient el quòrum d’un terç 
dels seus membres. 
Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents que tinguin dret de vot.  

4.6. El Secretari aixecarà l’acta de cada sessió, en la qual figuraran els acords i conclusions 
adoptats, i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.  
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DISPOSICÓ FINAL 

Aquest Reglament romandrà en vigor en tant el Ple de l’Ajuntament o la Taula per la cooperació i 
l’ajut al desenvolupament no proposi la seva modificació o adequació. 

 
Aquesta Taula podrà proposar la seva dissolució per acord d’una majoria de dos terços dels seus 
membres, amb la ratificació del Ple de l’Ajuntament. 
 
En tot allò no previst en aquest Reglament serà d’aplicació la normativa general reguladora dels 
òrgans de participació ciutadana 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí 
Oficial de la província. 
 
Parets del Vallès, 5 de novembre de 2009. 
 

Aprovació: Ple de 5 de novembre de 2009 – Publicat: BOP núm.: 18 de 21/01/2010 
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