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FITXA ANNEX: H) 3 
 
 

RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 
 
 
 

ÀMBIT TEMÀTIC H) COOPERACIÓ I DRETS HUMANS 

OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals als països amb baix ín 
dex de desenvolupament humà (IDH) 

- Millorar  la gobernança i el poder locals dels països amb baix IDH 
- Millorar el desenvolupament econòmic local dels països amb baix IDH 
- Protecció del Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic als països amb 

baix IDH 
- Generar conciencia crítica sobre la realitat mundial a la población de Rubí 

EFECTES 
ESTRATÈGICS 

-  Millorar l’accés al dret a l’aigua, la salut i l’educació 
- Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les Entitats locals 
- Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis amb baix IDH 
- Millorar el nivel de protecció del  medi ambient als països amb baix IDH 
- Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí 
- Enfortit a les Entitats locals que realitzen accions de sensibilització envers 

al  compliment dels drets humans i a la justicia global. 
  

 
 

 
LÍNIA DE SUBVENCIÓ: 
 
Suport als projectes de cooperació per al 
desenvolupament  

 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI 
 
3U059.9242A.48000 

 
TÍTOL COMPETENCIAL // ÀREA DE COMPETÈNCIA AFECTADA: 

 Pròpia:  
 Delegada: ....................................................................... 

 Impròpia: ........................................................................ 

 
 
SECTORS ALS QUE S’ADREÇA: 

- A tota la població resident a països amb un baix índex de desenviolupament humà (IDH) i a les 
zones on existeixen poblacions amb les que Rubí està agermanada. 

 
OBJECTIUS / EFECTES / TERMINI DE CONSECUCIÓ 

 
OBJECTIUS (PROPÒSITS O FINALITATS):  
- Millorar el nivel de compliment dels Drets Universals als països amb baix ín dex de 

desenvolupament humà (IDH) 
- Millorar  la gobernança i el poder locals dels països amb baix IDH 
- Millorar el desenvolupament econòmic local dels països amb baix IDH 
- Protecció del Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic als països amb baix IDH 
 
EFECTES (RESULTATS ESPERATS):  
-  Millorar l’accés al dret a l’aigua, la salut i l’educació 
- Augmentar la descentralització i el poder local i enfortir les Entitats locals 
- Enfortir les capacitats productives dels països o muncipis amb baix IDH 
- Millorar el nivel de protecció del  medi ambient als països amb baix IDH 
- Millorar l’impacte de la política de cooperació a Rubí 
 
Any 2019, 2020 I 2021  
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SISTEMA DE CONCESSIÓ 
 

 Per concurrència competitiva                                           
            Prelació 
            Prorrateig 

 
 

COSTOS PREVISIBLES DURANT EL TERMINI DE CONSECUCIÓ I FINANÇAMENT 
                                                                                  2019              2020              2021 
 
TOTAL COSTOS PREVISIBLES: 360.000,00 €        

 Import subvencions dineràries: 360.000,00 €     120.000,00 €    120.000,00€      120.000,00 € 
 Valor subvencions en espècie: ...............,... €    

 
RECURSOS MUNICIPALS: 360.000,00 €  
 
ALTRES APORTACIONS: 

 NO 
 SÍ: ......................,.... € 

 
De ...................................................: ..................,.. €  

 

COFINANÇAMENT DELS BENEFICIARIS: 
 NO: subvenció d’import cert. 
 SÍ: subvenció equivalent a un percentatge del cost final. 

 
 

MODALITAT DE PAGAMENT 
 
SUBVENCIÓ DINERÀRIA                                     SUBVENCIÓ EN ESPÈCIE 

 Prepagable (pagament anticipat)                       Prepagable (pagament anticipat) 
 Postpagable                                                    Postpagable 

 

 
BASES REGULADORES: 

 Existents                         No existents: data màxima d’entrada en vigor ..30./10./ 2019...... 
 

 Data màxima d’aprovació de la convocatòria: 30/11 de cada exercici 
 
Criteris de coordinació amb tercers per a la gestió: 
 

 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ CONTÍNUA 

 
INDICADORS:   

-Nombre d’habitants que accedeixen a projectes de millor de l’accés a l’aigua, la salut i 
l’educació 
- Nombre d’entitats locals dels països tercers amb els que es treballa. 
- Nombre de projectes on es treballa per la protecció del medi ambient 
- Nombre d’activitats adreçades a la població de Rubí per a donar a conèixer els projectes 
de les diferents ONGs i nombre de població que participa a cada activitat. 
- Nombre d’activitats que es fan als centres educatius i nombre d’alumnes que hi participen. 
. 

PERIODICITAT:  Es farà una revisió anual dels indicadors establers amb l’objectiu de fer una 
revisió dels objectius establerts.   
 

  

Data i signatura 
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