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Text refós (1/12) 
 
 
 
 
 

REGLAMENT 

D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ EL PRAT SOLIDARI 

 
 
 
 
TÍTOL I .- Naturalesa jurídica, objectius i criteris d'actuació. 
 
 
 Article 1.- Naturalesa jurídica.  
 

1. Es constitueix la Comissió El Prat Solidari amb caràcter d'òrgan consultiu i 
permanent de participació ciutadana, de conformitat amb allò establert als articles 62 
i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya; a l'article 49 del Reglament Orgànic Municipal, text refós 
1/90; i als articles 130 i 131 del Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/86, de 28 de novembre. 
 
 2. La Comissió es regeix per aquest Reglament i en tot allò que no s'hi preve-
gi serà d'aplicació supletòria la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques; la llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d'altra legislació apli-
cable. 
 
 
 Article 2.- Estructura organitzativa.  
 
La Comissió El Prat Solidari, com a òrgan de participació ciutadana, és una estruc-
tura organitzativa de funcionament en la ciutat del Prat de Llobregat, amb la finali-
tat de cooperar, ajudar i treballar per la solidaritat i cooperació, de forma directa, 
amb els països denominats del tercer món. El seu mètode de treball es basa en la 
participació popular, en les decisions de control i la transparència dels recursos. 
 
 
 Article 3.- Objectius generals. 
 
La Comissió objecte del present Reglament tindrà els objectius generals següents: 
 
 a) Aconseguir un món més humà, més equitatiu i més just. 
 
 b) Intentar reduir les desigualtats entre els països del Nord i del Sud priori-
tàriament, sense oblidar el països de l'Est d'Europa. 
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 c) Oferir informació sobre les cultures i les societats del Sud i de l'Est d'Eu-
ropa, per ajudar a descobrir-les. Acceptar la diversitat cultural, tot renunciant a la 
pretensió de domini d'una cultura sobre una altra. 
 
 d) Sensibilitzar, mobilitzar i transformar l'opinió pública dels ciutadans i ciu-
tadanes del Prat, 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. 
 
 e) Prioritzar els projectes adreçats al Tercer Món que promoguin un desenvo-
lupament just i sostenible, que reflecteixin la continuïtat i la participació de la po-
blació, que potenciïn l'autosuficiència del poble al qual va adreçat: autofinança-
ment, programes educatius, formació de tècnics i professionals, sense que vagin en 
perjudici de cobrir les mínimes necessitats bàsiques. Els projectes hauran de res-
pectar la idiosincràsia de cada poble, els seus costums i les seves tradicions. 
 
 
 Article 4.- Objectius específics 
 
Sens perjudici dels objectius generals regulats en l'article anterior, la Comissió fixa 
com a objectius específics els següents: 
 
 a) Donar suport a grups i entitats locals que treballin la solidaritat amb el 
Tercer Món, col�laborant en projectes o campanyes específiques de solidaritat. 
 
 b) Donar suport humà i material a situacions d'emergència que es puguin 
presentar en moments concrets, per tal d'ajudar els afectats per catàstrofes huma-
nes o naturals. 
 
 c) Treballar per la pau i el respecte dels drets humans. 
 
 d) Donar suport a les iniciatives que facilitin l'apropament de les diferents 
cultures, folklore, costums, idees i preocupacions. 
 
 e) Treballar per a la divulgació de la problemàtica dels immigrants estran-
gers i dels refugiats que viuen a la nostra ciutat. Promoure la solidaritat envers 
aquests col�lectius per combatre el racisme, la discriminació, la pobresa i la xenofò-
bia. 
 
 f) Potenciar la conscienciació solidària de tots els pratencs i pratenques mit-
jançant: 
 

• La difusió de la informació sobre les diferents iniciatives assumides pel Prat 
Solidari. 

• El desenvolupament o el suport d'activitats relacionades amb la solidaritat. 
• La realització de campanyes de solidaritat. 
• La crida a la participació. 
• Qualsevol altra que d'una o altra forma ajudi a potenciar la conscienciació 

solidària. 
 

g) Ser un punt de referència a la ciutat per a tots els ciutadans i ciutadanes 
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del Prat que vulguin treballar per la solidaritat i la cooperació. 
 
h) Tots aquells altres que expressament determini el Ple de la  
Comissió El Prat Solidari. 

 
 
 Article 5.- Criteris d'actuació 
 
Per donar compliment als objectius generals i específics regulats en els articles an-
teriors, la Comissió basarà la seva actuació en els criteris d'actuació següents: 
 
 a) L'actuació del Prat Solidari serà sempre sota criteris solidaris i humanita-
ris independents de les condicions polítiques, religioses o ètniques de cada país.  
 
 b) El Prat Solidari estarà integrat per una representació de la Corporació 
municipal i per les entitats o ONG d'àmbit local o no, però amb implantació a la ciu-
tat, que treballin pel tema de la solidaritat envers altres pobles de forma continuada 
i activa a nivell del Prat. 
 
 c) Tots els membres del Prat Solidari hauran de participar amb la seva pre-
sència a les reunions, s'hauran d'implicar en l'organització i hauran de col�laborar 
en les activitats que es realitzin. 
 
 d) Es potenciaran projectes de cooperació, campanyes i activitats destinades 
a acomplir els objectius que té marcats El Prat Solidari. Aquestes accions han de 
tenir el seu origen al Prat o comptar amb una participació significativa d'entitats, 
grups o persones de la ciutat. 
 
 e) El Prat Solidari fugirà habitualment dels ajuts puntuals (llevat dels casos 
d'emergència i catàstrofe), i potenciarà iniciatives de cooperació que suposin el 
creixement dels projectes proposats. 
 
 f) El Prat Solidari actuarà de forma coordinada amb els diferents departa-
ments de l'Ajuntament i amb les diferents entitats de la ciutat en els temes que té 
plantejats en els seus objectius. 
 
 
 
 TÍTOL II.- De l'organització, funcionament i règim jurídic. 
 
 
 Article 6.- Òrgans de la Comissió. 
 
El Prat Solidari tindrà com a òrgans decisoris: 
 
 - El Ple 
 - La Presidència 
 
 
Article 7.- Composició del Ple. 
 
1.El Ple, com a òrgan superior de la Comissió, estarà constituït pels següents mem-
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bres: 
  
 President/a: l'alcalde/essa de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, que podrà 
delegar en un/a regidor/a. 
  
 Vocals: 
 En representació de la Corporació municipal: 
 - 2 regidors/es que designarà l'alcalde/essa. 
 - un/a representant de cada grup municipal. Aquesta representació podrà 
recaure en regidors/es o en membres de l'agrupació local del partit o coalició cor-
responent al grup municipal. 
 - un/a representant de cada una de les ONG o entitats ciutadanes que treba-
llin per a la solidaritat i estiguin implantades a la ciutat. 
 
 Secretaria: El/La de la Corporació, podent-se delegar en un/a tècnic/tècnica 
del departament que gestioni els temes de solidaritat i cooperació.  
 
 2.Les persones representants dels grups municipals seran nomenats per l'al-
calde/essa a proposta de la persona portaveu del grup.  
 
 3. Els/les vocals representants de les ONG o entitats ciutadanes seran no-
menats pels seus òrgans representatius que hauran de comunicar a l'Ajuntament el 
nom del seu representant. 
 
 4. Tanmateix, podran ser convidades a les sessions del Ple de la Comissió El 
Prat Solidari, amb veu però sense vot, altres persones físiques, entitats, associaci-
ons i agrupacions interessades en els objectius del Prat Solidari.  
 
 
 Article 8.- Secretaria de la Comissió. 
 
El secretari o la secretària assistirà a les reunions del Ple de la Comissió amb veu 
però sense vot, i n'aixecarà acta amb els requisits i formalitats previstos a la legis-
lació local vigent. 
 
 
 Article 9.- Convocatòria de les sessions del Ple. 
 

1. Les sessions del Ple de la Comissió podran ser ordinàries i extraordinàries. 
Amb caràcter ordinari es reunirà un cop cada tres mesos i extraordinàriament quan 
així ho acordi la presidència o a petició per escrit d'una quarta part del nombre legal 
de membres.  
 
 2. Les convocatòries, juntament amb l'ordre del dia fixat per la presidència, 
seran trameses per la Secretaria de la Comissió als vocals amb una antelació míni-
ma de 4 dies laborables.  
 
 
 Article10.- Quòrum d'assistència. 
 

1. Per a la vàlida constitució del Ple, cal que, com a mínim, hi assisteixin en 
primera convocatòria la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Co-
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missió.  
 

2. Si no s'obté aquest quòrum, la sessió podrà celebrar-se mitja hora des-
prés, en segona convocatòria, si hi assisteix un terç del nombre legal de membres 
de la Comissió sempre que no sigui inferior a tres. 
 
 
 Article 11.- Quòrum de votació. 
 

1. Els acords s'adoptaran mitjançant votació, que podrà ser ordinària o no-
minal. 
 
 2. Com a regla general, s'intentarà que els acords s'adoptin per unanimitat, 
però en el cas de no poder aconseguir-la s'exigirà per a l'adopció vàlida de l'acord el 
quòrum qualificat que representi el 75 % dels vots emesos pels membres presents. 
 
 
 Article 12.- Absències. 
 

1. En el cas que algun membre, per causa justificada, no pugui assistir a les 
reunions plenàries, haurà de posar-ho en coneixement de la Secretaria abans que la 
reunió tingui lloc.  
 

2.- Així mateix, podrà fer arribar a la Secretaria de la Comissió el vot per es-
crit per a tots o algun dels punts inclosos en l'ordre del dia mitjançant escrit que 
haurà de contenir les formalitats que al seu moment siguin fixades per la Comissió. 
 
 
 Article 13.- De la presidència. 
 

1 La presidència de la Comissió El Prat Solidari recau en l'alcalde o alcaldes-
sa de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, qui podrà delegar-la de forma general o 
específica d'acord amb les normes que regulen la delegació en matèria de règim 
local. 
 
 2. No obstant això, en cas d'absència, malaltia o vacances del president/a, 
actuarà com a substitut un dels vocals regidors/es que constitueixen el Ple de la 
Comissió, designat pel mateix president/a.  
 
 3. El president/a de la Comissió El Prat Solidari tindrà, entre d'altres, les fa-
cultats següents: 
 
 a) Dirigir i representar la Comissió davant qualsevol Administració. 
 b) Convocar i presidir les sessions del Ple de la Comissió. 
 c) Executar i fer complir els acords de la Comissió. 
 d) En casos excepcionals i d'extremada urgència en què no sigui possible la 
convocatòria de les sessions del Ple, el president/a podrà adoptar la decisió que 
consideri oportuna, donant compte al Ple de la Comissió per a la seva ratificació, si 
s'escau, en una sessió que tindrà caràcter extraordinari i que tindrà lloc dintre dels 
8 dies següents a la presa de decisió. 
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TÍTOL III.-  Dels mitjans materials, personals i econòmics. 
 
 
 Article 14.- Ajuda infraestructura. 
 
L'Ajuntament del Prat de Llobregat facilitarà els mitjans materials, personals i eco-
nòmics necessaris per portar a terme les activitats de la Comissió. 
 
 

Article 15.- Personal tècnic. 
 
1. L'Ajuntament facilitarà un responsable tècnic de la Comissió, a fi de vet-

llar pel seu bon funcionament.  
 
2. Aquest responsable tècnic serà designat entre el seu personal, per l'Ajun-

tament, a càrrec del qual aniran també les retribucions econòmiques, en qualsevol 
de les modalitats legalment previstes. 
 
 
 Article 16.- Despeses d'infraestructura. 
 

1. Les despeses derivades del funcionament de la Comissió seran finançades 
per l'Ajuntament del Prat de Llobregat, dins del seu pressupost anual. 

 
 2. A tal efecte, es consignarà anualment, en el pressupost municipal de l'A-
juntament del Prat de Llobregat, una partida pressupostària destinada a Solidaritat i 
Cooperació. En tot cas, l'Ajuntament del Prat de Llobregat podrà rebre i acceptar 
donacions o subvencions d'entitats i persones físiques i jurídiques que desitgin fer 
aportacions econòmiques per a aquesta finalitat, dins dels límits i condicions legal-
ment establertes amb caràcter general. 
 
 3. La distribució del pressupost de la Comissió es realitzarà d'acord amb els 
percentatges d'assignació següents: 
 
 Projectes .......................................... 60 % 
 Activitats i campanyes concretes ......... 30 % 
 Situacions d'emergència ..................... 10 % 
 
 4. Aquests percentatges podran ser objecte de modificació, previ acord del 
Ple de la Comissió, en situacions concretes i de caràcter urgent. 
 
 
 
TÍTOL IV.- Projectes, memòries i propaganda 
 
 Article 17.- Projectes. 
 

1.- Les entitats que integren El Prat Solidari podran fer la presentació de 
projectes de cooperació i la corresponent sol�licitud, durant el termini que estableixi 
l'Ajuntament, habitualment en el primer trimestre de l'any. Una vegada finalitzat el 
termini, des del programa de Solidaritat i Cooperació es farà una proposta sobre a 
quins projectes se'ls atorga subvenció i amb quin import. Aquesta proposta serà 
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presentada a la següent reunió de la Comissió del Prat Solidari, per fer una valora-
ció conjunta i donar o no conformitat a la proposta inicial, de la qual resultarà la 
proposta definitiva. 
 

2. A final d'any s'hauran de presentar les memòries i factures corresponents 
als projectes aprovats a l'any en curs, seguint el model establert per l'Ajuntament. 
 
 3. A cada reunió de la Comissió, si no es decideix el contrari, es farà un re-
pàs dels projectes específics finançats pel Prat Solidari i s'informarà d'altres projec-
tes i activitats que a nivell general duguin a terme les diferents ONG i entitats que 
formin part de la Comissió, per tenir una idea global de l'acció solidària que es porta 
a terme des de la ciutat, encara que no sigui tutelada pel Prat Solidari. 
 

 

 Article 18.- Memòria. 
 
Anualment es redactarà una memòria comprensiva de les activitats realitzades pel 
Prat Solidari, la qual serà aprovada pel Ple de la Comissió i se'n donarà compte, si 
s'escau, al Ple de l'Ajuntament. 
 
 
 Article 19.- Propaganda. 
 
En totes les activitats de solidaritat que es realitzin en la ciutat del Prat i que siguin 
finançades total o parcialment pel Prat Solidari, es farà constar l'organisme organit-
zador i/o col�laborador (ONG, entitat o Ajuntament) i la llegenda "El Prat Solidari". 
 
 
 
 
 
TÍTOL V.- Acceptació de nous membres i permanència en la Comissió 
 
 
Article 20 .-Nous membres. 
 

1.- La Comissió El Prat Solidari restarà oberta a l'ingrés de noves entitats o 
ONG que treballin per la solidaritat i cooperació, les quals hauran de complir els 
requisits següents: 
 
 - Implicació de l'entitat sol�licitant en un treball solidari a nivell de ciutat. En 
el supòsit d'ésser una entitat de nova creació o de recent implantació al Prat, hi 
haurà un temps d'espera durant el qual es valoraran la dinàmica i la forma de tre-
ball de l'entitat. 
 - Presentació per escrit de la corresponent sol�licitud d'ingrés, en què es farà 
constar: 
 
 - Identificació de l'entitat. 
 - Objectius. 
 - Criteris d'organització i actuació de l'entitat. 
 - Implantació local. 
 - Resum del treball solidari i realitzat fins a la petició d'ingrés. 
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 - Projectes que volen dur a terme de forma immediata i en un futur. 
 - Mecanisme de finançament amb què compta. 
 - Acceptació dels objectius, criteris i organització que determinen el funcio-
nament del Prat Solidari. 
 
 
2.- Criteris d'acceptació:  
 

� L'entitat sol�licitant ha de tenir una seu o un representant estable al muni-
cipi del Prat de Llobregat i estar inscrit al Registre d'entitats de l'Ajuntament 
del Prat de Llobregat. 

� L'entitat sol�licitant ha de manifestar la voluntat i compromís d'assistir amb 
regularitat a les reunions convocades per la Comissió El Prat Solidari. 

� L'entitat sol�licitant ha d'expressar el compromís de realitzar, com a mínim, 
una activitat de divulgació i/o sensibilització a l'any al municipi del Prat de 
Llobregat sobre qüestions i temes relacionats amb la cooperació internacio-
nal (projectes, jornades, sensibilització, campanyes, etc..). 

 
3..- L' ingrés d'un nou component del Prat Solidari pot ésser proposat per qualsevol 
membre de la Comissió. 
 
4.- La Comissió El Prat Solidari estudiarà i aprovarà, si s'escau la sol�licitud d'ad-
missió, en la següent reunió ordinària a la data de petició. 
 
L'acceptació definitiva de la nova entitat ha de ser aprovada pel plenari del Prat So-
lidari, amb el quòrum assenyalat en l'art. 11.2 del present Reglament 
 
 

Article 21.- Criteris de permanència. 

Podrà estudiar-se la permanència d'un membre de la Comissió El Prat Solidari 
quan:  
 
� No es garanteixin els compromisos adquirits en l'apartat  dels criteris d'accep-

tació. 
� Quan, sense causa justificada, no hagi assistit a les reunions convocades per la 

Comissió El Prat Solidari, com a mínim a tres reunions consecutives o cinc d'al-
ternes en un període de quatre anys. 

� Quan l'entitat no realitzi com a mínim les activitats de sensibilització anuals, 
establertes en aquest reglament. 

 
 

Article 22 .- Criteris de renúncia. 

 
Qualsevol membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament podrà renunciar a continuar formant part de la Comissió El 
Prat Solidari, en el moment que ho consideri oportú. La renúncia formal la realitza-
rà el propi membre de la Comissió, verbalment en la reunió de la Comissió, o per 
qualsevol sistema escrit, carta, instància o correu electrònic adreçada a la regidoria 
encarregada dels temes de solidaritat i cooperació. La  renúncia es considerarà 
admesa a la mateixa reunió de la comissió, si es fa en forma verbal, constant en 
acta i a la següent reunió ordinària de la comissió si es fa per escrit. 
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Posteriorment la Regidoria competent en temes de solidaritat i cooperació comuni-
carà per escrit al sol�licitant si ha estat admesa o no la renúncia. 
 
 

Article 23 .- Criteris d'exclusió. 

 
Un membre de la Comissió El Prat Solidari podrà ser exclòs de la Comissió quan es 
doni algun dels següents requisits: 
 
a) Que l'entitat, o el seu representant, no respectin els ideals i les finalitats de ser 

una entitat sense ànim de lucre que treballi per les qüestions de cooperació in-
ternacional i/o temes de solidaritat. 

 
b) Quan es faci algun tipus d'acció contra els acords presos per la Comissió El Prat 

Solidari. 
 
c) Que es falti al respecte personal o es malmeti la imatge pública d'un altre 

membre del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 
 
Els motius d'exclusió d'un membre de la Comissió El Prat Solidari es tractaran a la 
primera reunió de la Comissió que hagi de tenir lloc, després que s'hagin detectat 
els fets en qüestió. 
 
En un termini de 15 dies hàbils posteriors a la celebració de la reunió de la Comissió 
El Prat Solidari, es comunicarà als afectats els acords presos respecte a la proposta 
emesa per aquesta. 
 
 
 
TÍTOL VI.-  Relacions amb d'altres entitats. 
 
 
 Article 24.- Relació amb altres entitats. 
 
El Prat Solidari mantindrà relació amb d'altres ajuntaments, institucions, federaci-
ons i organismes que treballin pel tema de la Solidaritat i la Cooperació. 
 
 
Disposició final 
 

Única.-Aquest text refós del Reglament entrarà en vigor l'endemà que es 
publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, sempre que hagi 
transcorregut el termini de quinze dies previst a l'article 65.2, en relació amb l'article 
70.2, ambdós de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
 
 


