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23/04/2018 

PROCEDIMENT PER PRESENTAR I APROVAR DECLARACIONS I POSICIONAMENTS EN EL CONSELL MUNICIPAL 

DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 

Presentació de propostes de declaracions, posicionaments,... 

Els criteris per a l’admissió de les propostes de declaració o posicionament seran: 
 

1. Que la proposta no contradigui els valors i principis en els que es fonamenta el Pla Director de 
Cooperació per a la Justícia Global  

 
2. Que la proposta contribueixi a algun/s dels objectius del Pla Director de Cooperació per a la Justícia 

Global 
 

3. Que la proposta estigui signada per representants d’un mínim de tres membres del Consell (inclosos 
grups municipals). 

 
La forma de presentació: 
 
Les propostes s’adreçaran per escrit (PDF del document original signat), via correu electrònic, a la Secretària 
del Consell adjuntant un argumentari sobre el compliment dels criteris d’admissió núm. 1 i 2. 
 
 
Procediment de tramitació 
 
La Secretària del Consell comprovarà que la proposta compleix els criteris d’admissió i la derivarà (via 
telemàtica) als membres de la Comissió Permanent que en el termini d’un dia podran, si escau, introduir 
alguna esmena al text proposat. Simultàniament també s’enviarà a la resta de membres del Consell, com 
a informació. 

La Comissió Permanent decidirà la redacció final de la declaració via telemàtica o, si fos necessari, 
presencial. 

La Secretària del Consell enviarà el text final de la declaració a tots/es els/les membres del Consell que en 
cas que s’hi oposessin ho hauran de comunicar a la Secretària del Consell en el termini de dos dies. 
 
 
Procediment d’aprovació de les declaracions i posicionaments: 
 
Es considerarà aprovada la proposta de declaració per consentiment del Consell excepte en el cas que, en 
el termini de dos dies a comptar des de la data de la seva tramesa als/ a les membres del Ple, una 
cinquena part d’ells/es haguessin expressat la seva objecció. En aquest cas i si les objeccions són parcials 
es modificaria el text proposat amb l’objectiu d’aconseguir un consens i se sotmetria a votació dels 
membres del Ple. En cas de votació caldria majoria simple per a l’aprovació de la proposta de declaració. 
 
S’informarà per correu electrònic a tots/es membres del Consell del resultat d’aquest procés. 
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