REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL
DE PAU I SOLIDARITAT
(Aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 28 de juny de l’any 2000)

Primer. El Consell de Pau i Solidaritat és l'òrgan consultiu de la Corporació en matèria
d'activitats i projectes relacionats amb la cultura de pau, la solidaritat i la cooperació al
desenvolupament que es duga a terme o es promoga en el municipi, fent especial
insistència en la sensibilització, l'educació i la participació dels ciutadans de Quart de
Poblet.
Segon. Són funcions del Consell de Pau i Solidaritat:
a) Informar l'Ajuntament de les qüestions que en opinió del Consell siguen d'interés per a la
localitat en matèria de Pau i Solidaritat.
b) Assessorar l'Ajuntament en matèria de Pau i Solidaritat mitjançant l’informe de cada una
de les activitats o iniciatives que li siguen consultades.
c) Proposar activitats o iniciatives i participar en la seua realització en l'àmbit de les seues
competències.
d) Proposar els criteris de distribució dels pressuposts municipals en matèria de Pau i
Solidaritat.
e) Proposar el programa anual d'activitats afavorint la seua adequada coordinació.
f) Dur a terme el seguiment de les activitats i projectes desenvolupats.
g) Organitzar activitats de sensibilització destinades als diferents grups de població del
municipi.
Tercer. El Consell de Pau i Solidaritat estarà format per:
a) L'alcaldessa o l'alcalde o regidor/a en qui delegue.
b) El/la regidor/a responsable dels programes de Pau i Solidaritat.
c) Un representant de cada un dels partits polítics amb representació en l'Ajuntament.
d) Un representant de cada una de les associacions del municipi interessades en els fins
del Consell.
e) Podran formar part del Consell representants de la comunitat educativa del municipi
(professorat, pares i alumnes), el nombre dels quals no podrà excedir d’una cinquena part
del total de membres del Consell.
f) Podran també ser membres del Consell aquelles persones del municipi que trie el Plenari
del Consell que tinguen especial relleu, interés i dedicació en matèria de pau i solidaritat, el
nombre de les quals no podrà excedir una cinquena part del total dels membres del Consell.
g) Un/a tècnic/a municipal que farà les funcions de secretari/ària, amb veu però sense vot.
Quart. L'admissió de nous membres del Consell es farà per acord de la majoria absoluta
dels membres del Consell.
Cinqué. Els membres del Consell deixaran de ser-ho per les causes següents:
a) Per voluntat expressa de l'entitat representada.
b) Per voluntat pròpia.
c) Per dissolució de l'entitat representada.
d) Per comportament incompatible amb aquest reglament i amb les normes
complementàries que el desenvolupen.
e) Per absència no justificada a tres sessions del plenari o de les comissions de què forme
part.
f) Per dissolució del consell.

Reglamento del Consejo Municipal de Paz y Solidaridad

Página 1 de 7

Sisé. Cada dos anys de mandat, la Presidència sol·licitarà a les entitats representades la
ratificació o substitució dels seus representants en el Consell.
Seté. L'expulsió d'un membre del Consell es farà per acord de dos terços del plenari del
Consell, amb audiència prèvia de l'interessat, fet que es notificarà a l'entitat representada a
fi que nomene un altre representant. L'expulsió d'una entitat del Consell es durà a terme per
acord de dos terços del Consell, amb audiència prèvia de l'entitat implicada.
Huité. El Consell tindrà com a òrgans de funcionament:
a) El Plenari.
b) Comissions especials de treball creades per acord del plenari per a estudiar assumptes
puntuals.
Nové. El Plenari del Consell estarà format per:
a) El/la president/a, que serà l'alcalde o l'alcaldessa o persona en qui delegue.
b) El/la secretari/ària, que serà un/a tècnic/a municipal amb veu però sense vot.
c) Els/les vocals que seran la resta de membres del Consell, amb veu i vot.
Deu. Són funcions de la Presidència del Consell:
a) Convocar el Consell per iniciativa pròpia o a proposta d'una quarta part dels membres.
b) Presidir i alçar les sessions, així com moderar els debats.
c) Representar legalment el Consell.
d) Elaborar l'ordre del dia.
e) Requerir la presència de persones qualificades per a assessorar o informar el Consell
sobre els assumptes a tractar quan es considere convenient.
Onze. Són funcions del secretari:
a) Redactar les convocatòries i alçar les actes del plenari.
b) Custodiar les actes i la documentació del Consell.
Dotze. Són funcions dels vocals:
a) Proposar a la presidència assumptes per a incorporar-los a l'ordre del dia.
b) Formular iniciatives, propostes o suggeriments al Consell.
c) Complir i fer complir el reglament, així com assistir a les reunions del Consell i a les de
les comissions de què formen part.
Tretze. Els membres del Consell s’han d'abstindre absolutament de fer qualsevol gestió
aïllada en representació del Consell sense el coneixement i consentiment explícit d’aquest.
Catorze. El Consell es reunirà ordinàriament cada dos mesos, i extraordinàriament totes les
vegades que la presidència ho considere oportú o a instàncies d'una quarta part dels
membres del Consell per mitjà d'un escrit dirigit a la presidència.
Quinze. La convocatòria de les sessions ordinàries es farà per escrit amb una antelació de
cinc dies, expressant el lloc, la data i l’hora de la reunió, així com l'ordre del dia. A la
convocatòria, s’hi adjuntarà una còpia de l'acta de la sessió anterior.
Setze. La convocatòria de les sessions extraordinàries es farà com a mínim amb 48 hores
d'antelació. La presidència justificarà, a l'inici de la sessió, la urgència de la convocatòria i.
tot seguit, el Consell decidirà sobre la urgència i la conveniència de tractar els punts de
l'ordre del dia.
Dèsset. No s’hi podran adoptar acords sobre assumptes que no figuren a l'ordre del dia de
la convocatòria, llevat que els presents aproven per unanimitat la inclusió d'un nou punt de
l'ordre del dia a l'inici de la sessió.
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Díhuit. El Consell quedarà vàlidament constituït quan assistisquen almenys un terç dels
seus membres, sempre que hi estiguen presents la presidència i el secretari.
Dènou. Les votacions seran secretes sempre que ho sol·licite algun membre del Consell.
En qualsevol cas el vot serà secret quan es vote l'admissió o expulsió d'un dels membres.
Vint. Els acords en les sessions ordinàries s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat,
decidirà el vot de qualitat de la presidència.
Vint-i-u. La presidència podrà autoritzar la presència de persones que n’hagen sol·licitat
prèviament l’assistència a una sessió del Consell. Les persones invitades tindran veu però
sense vot en les deliberacions del Consell.
Vint-i-dos. La modificació parcial o total d'aquest reglament, així com la dissolució del
Consell de Pau i Solidaritat, correspon exclusivament al Ple de l'Ajuntament, oït el dictamen
del Consell.
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