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SABADELL
ANUNCIde l’Ajuntament de Sabadell, sobre aprovació inicial de la modiicació d’un re-glament.

El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, en sessió de data 2 d’octubre de 2012, ha aprovat inicialment la modificació del Reglament de funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, aprovat definitivament pel Ple municipal en sessió del 30.06.2008.
Tanmateix el Ple ha ordenat la publicació d’aquesta modificació i sotmetre-la a informació pública durant un termini mínim de 30 dies hàbils, en els termes esta-blerts a l’article 63.2 del ROAS, per. a la formulació de reclamacions i al·legacions. Si no se’n presenten, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
El text íntegre de la modificació proposada és el següent- Substituir en tot el reglament la paraula “empobrits” per “desfavorits”.- Substituir en tot el reglament els termes “Regidoria de Cooperació i Solidaritat” per “Regidoria que gestioni els temes de solidaritat i cooperació”.
- Modificar el text de l’article 2.5 per “Presentar al Consell Plenari els projectes de cooperació al desenvolupament i sensibilització aprovats a la convocatòria anual de subvencions de l’Ajuntament.- Substituir el text de l’article 2.6 pel següent: “facilitar la incorporació d’un associacionisme actiu de joves, dones i persones nouvingudes que treballin a favor de la inclusió, els drets civils, la solidaritat i la cooperació”.- Incorporar a l’article 2.10 la frase “així com el seu grau d’assoliment”.- Incorporar a l’article 4.1 com a punt b) El vicepresident o vicepresidenta.- Substituir el text de l’article 4.3.c) i el text de l’article 12.2.b) per “El regidor o re-gidora que ostenti la delegació en matèria d’educació, o persona en qui delegui”.- Substituir el text de l’article 4.4.b) i de l’article 12.3 per “el personal tècnic que treballi en aquest àmbit”.- Incorporar al final de l’article 5: “Es vetllarà perquè la representació dels mem-bres del Consell tendeixi a ser paritària entre homes i dones”.- Modificar el text l’article 8.h) per: “ser informat de la distribució del 0,7% dels ingressos propis del pressupost municipal que realitza la Regidoria adreçat a l’àmbit de la solidaritat i cooperació i fer un recull de les observacions adients.- Modificar el text de l’article 12.2.c) per: “Un mínim de quatre i un màxim de sis representants de les entitats membres del Consell que treballin en l’àmbit de la solidaritat i de cooperació, a proposta d’aquestes entitats. Els representants d’en-titats de la comissió permanent han de ser els mateixos que els nomenats com a representants en el plenari del Consell.”- Modificar el text de l’article 13.3 per: “La durada dels representants de les entitats coincidirà amb el període de cada mandat municipal. Transcorregut aquest període, els membres segueixen en funcions fins a l’efectiu nomenament dels substituts. Es permet la reelecció”.
La qual cosa es fa pública per al general coneixement.

Sabadell, 11 d’octubre de 2012
JUAN CARLOS SáNChEz SALINASTinent d’alcalde de l’Àrea de Presidència i Serveis a les Persones
PG-321309 (12.292.056)

Anuncis de l’Administració local


		2012-10-23T18:27:58+0200
	DOGC
	Edició Diari Oficial Generalitat de Catalunya
	Signatura




