
Calendari per la renovació de la Vicepresidència/Gr up Motor del Consell 
Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau (octubre  2021) 
 
Segons les Normes de Funcionament del Consell:  
 
6.3. La vicepresidència/grup motor serà col·legiada  i formada per un grup d'un 
màxim de tres persones. No podran formar part de la  vicepresidència/grup motor 
ni els regidors o regidores o persones en qui deleg uin, ni el personal al servei de 
l’Ajuntament.  
 
6.4. L’elecció de la vicepresidència/grup motor es farà cada dos anys per majoria 
simple dels membres del Consell.  
 
6.5. Són funcions de la vicepresidència/grup motor:   
a) la preparació de l’ordre del dia conjuntament am b la presidència  
b) la dinamització del Consell, promovent el debat i la implicació de les persones  
membres i assistents.  
c) el seguiment dels temes plantejats en anteriors sessions.  
 
Les actuals membres de la Vicepresidència/Grup Motor finalitzen el seu mandat 
aquest mes d’octubre, ja que van ser escollides el 29 d’octubre de 2019.  
 
És per això que cal procedir a la renovació d’aquesta Vicepresidència/Grup Motor i el 
calendari serà el següent:  
 
Des del 23 de setembre fins al 14 d’octubre de 2021 : Període de presentació de  
candidatures per la Vicepresidència/Grup Motor.  
 
Les persones que vulguin formar part d'aquesta Vicepresidència/Grup Motor han de 
presentar a la presidenta del Consell (amartinez@santboi.cat) la seva candidatura amb 
un escrit de motivació. Les candidatures s’enviaran als i a les membres del Consell per 
a la reunió prevista pel dia 26 d’octubre.  
 
 
Dimarts 26 d'octubre de 2021: Reunió del Consell Mu nicipal de Cooperació,  
Solidaritat i Pau . 
 
Elecció de la Vicepresidència/Grup Motor. Cada entitat o persona individual membre 
del Consell podrà votar a un màxim de tres candidates i sortiran escollides les tres 
primeres candidates per nombre de vots. Segons les Normes de Funcionament, el 
mandat d’aquesta Vicepresidència/Grup Motor serà fins a l’octubre del 2023.  
 
Les Normes de Funcionament del Consell també preveuen que en aquesta reunió es 
podran presentar propostes de modificació d’aquestes normes:  
 
Disposició Addicional Segona  
Les persones membres del Consell podran presentar p ropostes de modificació  
d’aquestes normes de funcionament cada dos anys, en  el Consell d’elecció de la  
vicepresidència/grup motor. L’aprovació d’aquestes modificacions serà per 
majoria simple dels membres del Consell. 


