
 

 

ESPAI DE COOPERACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA 

REGLAMENT 
 
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte del reglament 

L’objecte del present reglament és regular les funcions, l’organització i el funcionament intern de l’Espai  de 
Cooperació d’Eivissa i Formentera, segons estableix l’article 30.4 dels estatuts del Fons Pitiús de 
Cooperació. 

 
Article 2. Naturalesa 

1. L’Espai de Cooperació és l’òrgan consultiu i de participació que actua, en l’àmbit de la cooperació per 
a la transformació global i l’educació per a la transformació social, per a recollir i debatre les 
estratègies de l’associació. 

2. És un mitjà de trobada regular entre el Fons i els diferents agents de la cooperació internacional per 
tal de crear sinèrgies i impulsar iniciatives conjuntes. 

3. Els informes, dictàmens, objeccions, actes i propostes que elabori l’Espai de Cooperació tenen 
caràcter de recomanació pel Fons. No obstant això, el Fons haurà de donar resposta fonamentada a 
l’Espai de Cooperació de les propostes que li formuli aquest Espai que siguin rebutjades o 
modificades. 

 
Article 3. Funcions 

a) Conèixer les línies estratègiques del Fons i dels plans o accions en què aquestes es concreten, així 
com la seva execució pressupostària i, si escau, fer propostes i suggeriments per a la seva millora. 

b) Assessorar el Fons i promoure el debat per a la definició de l’estratègia de cooperació. 

c) Emetre informes i dictàmens relacionats amb la cooperació i l’educació per a la transformació global 
per iniciativa pròpia o a petició del Fons. 

d) Fomentar la incidència política de l’espai de cooperació en temes i continguts relacionats amb la 
solidaritat i la justícia global, donant-li visibilitat i implicant-hi a la ciutadania de les Pitiüses. 

e) Vetllar perquè els diferents agents de les Pitiüses compromesos amb la cooperació per a la 
transformació global tenguin una presència representativa a l’Espai de Cooperació. 

 
Article 4. Durada 

La durada de l’Espai de Cooperació d’Eivissa i Formentera és indefinida. 

 
 
 



 

 
 
CAPÍTOL 2. MEMBRES DE L’ESPAI DE COOPERACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA 

 
Article 5. Composició. 

1. Estarà compost, de manera permanent, de la següent manera: 

a) La presidència del Fons Pitiús de Cooperació o amb qui aquesta delegui. 

b) Dos membres de l’Assemblea del Fons. 

c) Una persona representant de cadascuna de les entitats privades membres de l’espai que tenguin 
seu a Eivissa i/o Formentera i estiguin legalment constituïdes. L’objecte i l’acció d’aquestes 
entitats ha d’estar relacionada, en tot o en part, amb les finalitats i activitats pròpies del Fons 
Pitiús de Cooperació. 

2. L’Espai de Cooperació podrà convidar, de manera puntual, persones físiques, entitats, organismes, 
col·lectius i plataformes de diferent naturalesa que, per la seva expertesa i coneixements, puguin 
aportar i enriquir els assumptes d’interès abordats per l’Espai de Cooperació. 

 
Article 6. Adquisició de la condició d’entitat membre. 

1. La petició haurà de ser formulada per l’òrgan competent de l’entitat interessada i comunicada 
mitjançant certificació dirigida a la presidència del Fons Pitiús de Cooperació. Serà el Plenari de l’Espai 
de Cooperació qui la designarà o no, com a entitat membre.  

2. La petició haurà de manifestar la voluntat expressa de formar part de l’Espai de Cooperació i designar 
les persones que exerciran la representació (titular i suplent). 

3. Les persones representants seran nomenades per període màxim de quatre anys, havent-se de renovar 
o ratificar durant l’any posterior a la renovació de l’Assemblea del Fons. 

 
Article 7. Cessament de les persones representants a l’Espai de Cooperació. 

1. Les persones representants a l’Espai de Cooperació poden ser cessades per les següents causes: 

a) La indignitat en l’exercici de les seves funcions. 

b) L’incompliment de forma reiterada i sense causa justificada dels deures que comporta la condició 
de membre de l’Espai. 

c) La manca d’assistència no justificada a dues sessions seguides o a quatre d’alternes durant el 
període de tres anys. 

2. Correspon al Ple de l’Espai de Cooperació valorar aquestes situacions, acordar el cessament i, si 
escau, sol·licitar a l’entitat corresponent la substitució de la persona representant. 

3. L’acord de cessament s’ha d’adoptar prèvia audiència de la persona afectada. 

 
 
 
 



 

 
CAPÍTOL 3. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES REPRESENTANTS A L’ESPAI DE COOPERACIÓ 
D’EIVISSA I FORMENTERA 

 
Article 8. Drets de les persones representants a l’Espai de Cooperació. 

Són drets de les persones representants a l’Espai de Cooperació els següents: 

a) Proposar la convocatòria d’una reunió extraordinària del Ple de l’Espai de Cooperació. 

b) Proposar la inclusió de punts a l’ordre del dia de les reunions de l’Espai de Cooperació fins tres 
dies abans de la reunió. 

c) Exercir el seu dret a vot sobre els assumptes sotmesos a l’acord de l’Espai de Cooperació quan no 
hagi estat possible aprovar-lo per consens i expressar els motius que justifiquen el sentit del seu 
vot. 

d) Rebre les convocatòries, l’ordre del dia, la documentació corresponent i les actes de les reunions 
de l’Espai de Cooperació amb l’antelació establerta en aquest reglament. 

e) Participar en els debats de les sessions. 

f) Participar en els grups de treball i encarregar-se de la seva coordinació. 

g) Formular precs i preguntes. 

h) Obtenir la informació precisa per complir les funcions que tenen assignades. 

 
Article 9. Obligacions de les persones representants a l’Espai de Cooperació. 

Són obligacions de les persones representants a l’Espai de Cooperació les següents: 

a) Assistir a les reunions del Ple de l’Espai de Cooperació i a les dels grups de treball dels quals 
formin part, excepte en els casos degudament justificats i comunicats per mitjans telemàtics a la 
secretaria de l’Espai de Cooperació. 

b) Respectar el torn de paraula quan participin en els debats de les reunions de l’Espai de 
Cooperació. 

c) En el cas de baixa voluntària, comunicar-la per escrit a la Secretaria de l’Espai. 

d) Garantir el vincle entre l‘Espai de Cooperació i l’entitat a la que representen i la comunicació 
bidireccional dels acords sobre els temes d’interès comú dels respectius òrgans de govern. 

e) Les entitats membres de l’Espai de Cooperació han de vetllar perquè l’actuació de les persones 
que les representen a l’Espai s’ajusti a allò que preveu aquest reglament. 

 
CAPÍTOL 4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’ESPAI DE COOPERACIÓ D’EIVISSA I FORMENTERA 

 
Article 10. Organització. 

Per a realitzar les seves funcions l’Espai de Cooperació compta amb la següent organització: 

1. La Presidència. 

Correspon a la presidència del Fons, que pot delegar en la vicepresidència primera. Les  



 

funcions de la Presidència són les següents: 

a) Dirigeix i representa l’Espai de Cooperació. 

b) Presideix el Plenari, convoca i estableix l’ordre del dia de les seves sessions i firma les actes, 
junt amb la vicepresidència de l’Espai de Cooperació. 

c) Trasllada a l’assemblea del Fons les propostes, els informes i les iniciatives de l’Espai de 
Cooperació. 

d) Juntament amb la vicepresidència és responsable de promoure i articular la participació de les 
associacions del sector en el funcionament i debat de l’Espai. 

 
2. La Vicepresidència. 

És elegida a proposta de les entitats privades membres de l’Espai de Cooperació, entre una persona 
representant d’aquestes. L’elecció de la Vicepresidència s’ha de produir en la primera sessió del 
Plenari que se celebri just després de les eleccions municipals. La durada del seu càrrec és de quatre 
anys i no és renovable. 

Les seves funcions són les següents: 

a) Porta a terme funcions de col·laboració i assistència a la Presidència. 

b) Presideix les reunions en cas d’absència o malaltia de la persona que ostenta la Presidència. 

c) Firma les actes. 

 
3. El Fons Pitiús ha de donar el suport administratiu ordinari per a garantir el funcionament correcte de 

l’Espai i la seva màxima autonomia. En aquest sentit, la secretaria correspondrà a la gerència del Fons, 
que tindrà veu però no vot. 

Les funcions de la secretaria de l’Espai de Cooperació seran les següents: 

a) Enviar les convocatòries en la forma i termini indicats a aquest reglament. 

b) Redactar les actes de les sessions. 

 
Article 11. Funcionament 

1. La reunió de tots els membres de l’Espai de Cooperació constituirà el Plenari. 

2. El Plenari es reunirà de forma ordinària com a mínim dos vegades l’any, podent-se convocar sessions 
extraordinàries per iniciativa de la Presidència, del propi Espai de Cooperació o d’una tercera part de 
les persones que en són membres. 

3. El Plenari es constitueix vàlidament en una única convocatòria amb l’assistència de la meitat més una 
de les persones representants amb dret a vot. Igualment, és necessària l’assistència de la Presidència i 
de la Secretaria o, en cada cas, de les que les substitueixin: en el cas de la Presidència per la 
vicepresidència; en el cas de la secretaria per una altra persona que treballi al Fons. 

4. Els acords del Plenari s’adopten preferentment per consens i, en el seu defecte, per majoria simple de 
les persones assistents. En aquest cas, s’ha de fer constar a l’acta el sentit dels vots emesos. En cas 
d’empat, el vot de la Presidència és diriment. 



 

5. El rebuig o la modificació per part de l’Assemblea del Fons dels informes, dictàmens, objeccions, actes 
i propostes emesos per l’Espai de Cooperació es comunicaran com a màxim dos mesos després de la 
celebració del Plenari, havent de contenir els motius del rebuig o la modificació. 

 
Article 12. Convocatòria 

1. El Plenari és convocat per la Presidència de l’Espai de Cooperació. 

2. La convocatòria s’ha de realitzar per mitjans telemàtics amb una antelació mínima de 10 dies, excepte 
en el cas de les sessions extraordinàries, que es convocaran amb una antelació mínima de dos dies. La 
convocatòria inclourà l’ordre del dia. 

3. La documentació de cada sessió s’ha d’enviar amb una antelació mínima de set dies hàbils, excepte de 
les sessions extraordinàries, que s’ha d’enviar amb la convocatòria. 

4. Les persones representants podran proposar la inclusió de punts a l’ordre del dia fins a tres dies abans 
del Plenari. 

 

Article 13. Grups de Treball 

1. El Plenari podrà decidir la formació de Grups de Treball quan sigui necessari per a qüestions 
especifiques que siguin d’especial interès, rellevància o urgència. 

2. Els grups de treball estaran formats per un mínim de 3 persones i un màxim de 5. 

3. El Plenari elegirà la persona que portarà la coordinació del grup de treball en el moment de la seva 
creació. 

 
Disposició transitòria única 

La Vicepresidència del nou Espai de Cooperació s’elegirà a la primera reunió que se celebri després de 
l’aprovació d’aquest reglament. 


