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Històricament l’Ajuntament de Rubí ha dut a terme intervencions de cooperació al 
desenvolupament des de l’any 1992 impulsades conjuntament amb la societat rubinenca.

La regidoria de Relacions Ciutadanes i Cooperació es va crear durant el mandat 1991-1995. Des 
d’aleshores s’ha destinat cada any una part important del pressupost de Cooperació a 
subvencionar projectes que fomenten i promouen la solidaritat i la cooperació per al 
desenvolupament amb les ciutats i països del tercer món.

Els valors i principis que regeixen les accions de la política de cooperació al desenvolupament de 
Rubí emanen de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 

El Ple de l’Ajuntament de Rubí el dia 22 de febrer del 2018 va aprovar el Pla Director de 
Cooperació pel Desenvolupament de Rubí (PDCD) per al període 2018-2020. Aquest Pla defineix 
les línies estratègiques per a la política de cooperació i per la convocatòria de subvencions de 
cooperació, i dins de cada línia estratègica de cooperació s’estableixen prioritats sectorials i 
geogràfiques.

L’esmentat pla director defineix 3 objectius transversals que orientaran el conjunt de les 
actuacions que es derivin de les línies estratègiques: millorar la qualitat i l’impacte de les 
intervencions de la política de cooperació municipal tant al Nord com al Sud, impulsar el lideratge 
dels agents de la cooperació municipal (Ajuntament i entitats del Consell de Cooperació) i 
promoure el coneixement i l’adhesió ciutadana a la política de cooperació municipal.

El PDCD estableix com una línia estratègica la de la Cooperació per al Desenvolupament. Amb 
aquesta línia estratègica es pretén establir prioritats sectorials i específiques per concentrar els 
recursos i generar major impacte i que dita línia integra les orientacions derivades dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Enfocament Basat en els Drets Humans (EBDH) aplicat 
a cooperació.

La fitxa annex H) 3 del Pla Estratègic de subvencions 2019/2021, aprovat per Decret d’Alcaldia de 
21 de març de 2019, preveu la línia “Suport als projectes de cooperació per al desenvolupament”.

L’any 2018 es van convocar les subvencions amb unes bases específiques que s’adaptaven als 
objectius del PDCD i, un cop finalitzat el període d’execució i justificació establert a la 
convocatòria, es valora molt positivament tant ell seu funcionament i l’assoliment dels seus 
objectius.
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Enguany resulta necessari l’aprovació d’unes bases reguladores amb vocació de permanència i 
que respectin les previsions tant del PDCD com del Pla Estratègic de subvencions.

En tant que, per a l’elaboració i aprovació d’unes noves bases de subvencions, tenint en compte 
la seva vocació normativa, resulta d’aplicació el procediment d’aprovació de les ordenances i, per 
aquest motiu, resulta necessari prèviament:

 La previsió de la iniciativa normativa al PAN de 2020
 La realització d’una consulta pública prèvia a la redacció del seu avantprojecte
 La redacció del text de l’avantprojecte de bases de subvencions per una comissió d’estudi

Pel que fa al primer requisit, el PAN 2020, aprovat per Decret d’Alcaldia 420/2020 d’11 de febrer 
de 2020 i informat al Ple de 27 de febrer del mateix 2020, preveu, dins l’Àrea de Ciutadania i 
Igualtat, l’aprovació de les bases de subvenció de projectes de cooperació internacional.

Pel que fa als requisits segon i tercer, resulta necessari realitzar els tràmits oportuns per tal que 
es puguin dur a terme.

Vista la proposta de la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania i del regidor de Ciutadania, 
Cooperació, Participació Ciutadana i Memòria Històrica, de data 15 de juliol de 2020, i l’informe 
tècnic, de data 8 de juliol de 2020, que consten a l’expedient.

En virtut de les atribucions que tinc conferides,

RESOLC:

Primer.- Pel que fa a la designació de la comissió d’estudi que redacti l’avantprojecte de bases de 
subvenció,

a. Designar els següents integrants:
 El regidor  de Ciutadania, Cooperació, Participació, Ciutadania i Memòria Històrica, amb 

funcions de president de la comissió, senyor Pau Navarro Cano
 La coordinadora de l’àrea d’Igualtat i ciutadania, senyora Rosa González Torrecillas
 La jurista assignada a l’àrea d’Igualtat i Ciutadania, senyora Laura Castrillo Molina

b. Encarregar a les persones designades que constitueixin la comissió d’estudi i que elaborin 
l’avantprojecte de bases de subvenció per a  projectes de cooperació internacional

Segon.- Pel que fa a la consulta pública prèvia: 

Publicar al portal web de l'Ajuntament Consulta Pública per recollir, duran el termini de 10 dies 
hàbils, l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives. potencialment afectats 
per les futures bases de subvencions sobre:
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I. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
II. La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.

III. Els objectius de la norma.
IV. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Ho mana i signa l'alcaldessa i jo, com a secretari/a, ho certifico.
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L'alcaldessa,

22/07/2020  9:01:44

El secretari general
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