Ajuntament de Palafrugell

Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació de Palafrugell
Des d’aquesta regidoria entenem que la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació es un
instrument fonamental per la participació activa de les entitats de Cooperació i Solidaritat del
municipi.
Gràcies a la Taula, s’enriquirà el coneixement de tots els agents, institucionals o no, envers
les relacions Nord-Sud i es treballarà sobre els objectius que ha d'assolir la Solidaritat i la
Cooperació internacional.
L'objectiu final del treball de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació ha de ser la
participació i la sensibilització de tota la població del municipi en aquestes tasques, donant a
conèixer a més de les activitats que es fan, les problemàtiques sobre els que es vol incidir i
el tipus d'incidència que es planteja.
La Taula ha de ser l’eina fonamental per desenvolupar la participació i sensibilització de la
població en la solidaritat i la cooperació. Aquest és un òrgan consultiu i de participació i per
tant els seus informes són preceptius. La decisió dels ajuts que l'Ajuntament dóna a les
organitzacions i associacions municipals es responsabilitat de la Junta de Govern Local i del
plenari de l’Ajuntament.
Les organitzacions que formin part de la Taula, expressaran les seves opinions mitjançant
els debats propis de la mateixa Taula des de la posició de ciutadans especialment
interessats pels temes solidaris i de cooperació internacionals, i tindran l’oportunitat de
participar als plenaris municipals per defensar les propostes presentades d’acord amb els
termes establerts al Reglament de Participació Ciutadana vigent..
Es a dir, es tracta de impulsar tant el coneixement de les relacions entre els països del Nord
i del Sud, com la comprensió de que cal que aquesta relació sigui justa i la capacitat de
solidaritat dels ciutadans, entenent els valors que això comporta. Així es podrà treballar des
del municipi en la transformació del món, enfortint la relació entre tots els que des de
diferents indrets busquen aquesta transformació.
Són molts els ajuntaments catalans i d'altres indrets de l'Estat que, com el de Palafrugell,
s'han implicat en I’aplicació del 0,7 als seus pressupostos per la Cooperació Internacional i
participant activament amb l’Agència Catalana de Cooperació i el Fons Català de
Cooperació. Tota aquesta tasca, ha anat generant capacitat municipal per desenvolupar
aquests temes, tant pel que fa a l'estructura política i tècnica del mateix ajuntament, com pel
que fa a la possibilitat de participació ciutadana a través de les taules i consells.
Per tant, participar activament en la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació permetrà fer
més eficaç l'esforç que amb els diners dels ciutadans es fa en la Cooperació Internacional i
alhora afavorirà la sensibilització i participació de tots en els problemes que afecten les
desiguals relacions entre el Nord i el Sud.
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REGLAMENT DE LA TAULA MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Article 1r. La Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació és un òrgan consultiu de
l'Ajuntament de Palafrugell que té com a finalitat la sensibilització i la participació de tota la
població del municipi en tasques de Solidaritat internacional i Cooperació al
desenvolupament.
Alhora, la Taula promourà l'anàlisi, el debat i l'elaboració de propostes, així com el
seguiment d'activitats i de projectes en l'àmbit de la solidaritat internacional i la cooperació al
desenvolupament.

COMPOSICIÓ
Article 2n. La Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació està presidida per l'Alcalde i
formada pel Regidor delegat de Solidaritat i Cooperació, i per representants de les diverses
ONG’s i entitats solidàries de Palafrugell i per representants dels diferents grups polítics
municipals.
Article 3r. La composició de la Taula serà la següent:
President : L’Alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell.
Sots - president : El Regidor delegat de Solidaritat i Cooperació.
Convidats :
- Un representant de cada associació, entitat, col·lectiu o ONG de Palafrugell, sense
ànim de lucre, que tingui com a objectiu específic la solidaritat internacional i la
cooperació al desenvolupament. Aquestes associacions hauran d'estar inscrites en el
Registre Municipal d'Entitats i Associacions. En el cas d’ONG’s de creació posterior,
podran sol·licitar la seva incorporació a la Taula.
- Un representant de cadascun dels grups polítics municipals
La composició del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació estarà formada per la Taula
Municipal de Solidaritat i Cooperació, més els següents representants:
-

Un representant de cada Associació de Veïns
Un representant del Consell Escolar de cada centre educatiu.
Un representant de l’Escola d’adults
Un representant del Consorci per la Normalització Lingüística
Un representant de la ciutat Educadora
Un representant de les entitats juvenils
Un representant del Consell de la Gent Gran de Palafrugell

Un funcionari municipal, amb veu i sense vot, que tindrà cura de les tasques de secretaria.
La representativitat atorgada a aquestes persones, tant als titulars com als suplents,
s'entendrà limitada fins a la renovació de la Taula, que es produirà cada vegada que es
renovi la Corporació Municipal com a conseqüència de la celebració d’eleccions municipals.
Article 4t. Cadascuna de les associacions o entitats, poden proposar també el nomenament
d'un suplent.

OBJECTIUS I FUNCIONS DE LA TAULA
Article 5è. Els principals objectius de La Taula consisteixen en elaborar i elevar propostes
d'acord o resolucions als òrgans competents de l'Ajuntament per tal de:

Reglament de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació

2

Ajuntament de Palafrugell

-

-

-

Estendre la sensibilització i divulgar els valors de la tolerància, la convivència, la
solidaritat i la cooperació entre tota la ciutadania palafrugellenca independentment
del seu origen, lluitar contra el racisme, la xenofòbia i qualsevol altra forma de
discriminació.
Promoure campanyes d'emergència per l'ajuda humanitària.
Cooperar directament amb municipis de països del tercer món i amb les
organitzacions supramunicipals dedicades a aquesta finalitat.
Donar suport, fomentar i fer el seguiment de projectes de cooperació al
desenvolupament i també altres activitats relacionades amb aquest àmbit.
Treballar per a la promoció de dinàmiques de cooperació i solidaritat a la ciutat, en el
sentit de desenvolupar sentiments sensibles i actituds de solidaritat, tolerància i
respecte a totes les cultures i pobles del món, treballant per la pau, els drets humans
i la justícia social.
Col·laborar en les relacions solidàries de la ciutat de Palafrugell amb ciutats de
països del tercer món, com a mecanismes per afavorir l'aproximació, el coneixement
i l'intercanvi cultural entre els pobles, aprofundir la democràcia l'autonomia local i per
tal de cooperar al seu desenvolupament.

Article 6è. Per tal d’assolir els objectius del seu Reglament, La Taula podrà:
- Elaborar un calendari anual i un programa d'activitats formatives i divulgatives per a
promoure i estendre els valors de la solidaritat i la tolerància i per afermar la lluita
contra el racisme, la xenofòbia i altres formes de discriminació a la nostra ciutat.
- Participar en l'organització, el seguiment, el control, la supervisió i l'avaluació de
l'eficàcia amb què han estat utilitzats els recursos assignats per a cada finalitat.
- Establir els mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer la informació sobre
els fons disponibles, programes i ajuts destinats a la cooperació i el
desenvolupament en els diferents àmbits territorials (local, nacional, estatal i
europeu).

RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 7è. La Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació es reunirà amb una periodicitat
trimestral. Independentment, la regidoria i/o la mateixa Taula podran demanar la
convocatòria de reunions extraordinàries quan les circumstàncies ho requereixin.Les
sessions es convocaran amb una antelació mínima d’una setmana.
La Comissió extraordinària d’emergències estarà formada pel regidor/a delegat/da, el
secretari i dos membres d’entitats de la Taula, que s’aniran alternant anualment.
Article 8è. Les sessions de La Taula no seran públiques, llevat que així s'estableixi a la
convocatòria o s'acordi expressament a l'inici de la sessió. Les actes de les sessions es
distribuiran a tots els membres de la Taula de Solidaritat i Cooperació. També quan es
consideri oportú es podran convocar audiències públiques.
Article 9è. La Taula podrà constituir tantes comissions com consideri oportunes, adreçades
a l'estudi d'aspectes concrets relacionats amb els seus objectius.
Article 10è. A proposta del Secretari de L'Ajuntament, l'Alcalde designarà un funcionari
municipal que desenvoluparà les tasques de secretari de La Taula i estendrà acta de les
sessions.
Article 11è. L'Ajuntament valorarà periòdicament i de manera conjunta amb la Taula, el seu
funcionament i, si s'escau, la seva composició. També podrà modificar aquest reglament en
els termes que es consideri oportuns.

Reglament de la Taula Municipal de Solidaritat i Cooperació

3

Ajuntament de Palafrugell

Article 12è. En tot allò que no hagi previst aquest Reglament es regirà per la legislació
vigent.

Palafrugell, 4 de novembre de 2008
Reglament aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Palafrugell de 29 d'octubre de 2003. El text refós d'aquest
reglament va ser aprovat definitivament pel Ple de 25 de febrer de 2009.
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