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Acta del Grup de Treball de Desplegament del Pla Director del Consell Municipal 
de Cooperació Internacional celebrat el 13 de novembre de 2018 a l’Ateneu 
Municipal  
 
 
Assistents: 
 

, Associació Mandegane 
, Enginyers SF 
, Oudiodial 

, Fundació Vicente Ferrer 
, consultor extern 

, consultora externa 
, tècnica de ciutadania 

 
1. Millora de la comunicació de les activitats realitzades per les entitats del 

Consell i des de l’àmbit de Ciutadania i Drets Humans  
 

Les entitats estan d’acord que s’ha d’activar la difusió d’activitats de les entitats del 

Consell i la del propi Ajuntament en matèria de cooperació i drets humans. S’informa 

que la propera setmana l’àmbit de Ciutadania mantindrà una reunió amb Comunicació. 

La idea és activar un web o actualitzar l’apartat web municipal i obrir perfils a diferents 

xarxes socials.  

 

Enginyeria sense Fronteres apunta que seria interessant fer ús dels medis 

tradicionals com Ràdio Rubí i Diari de Rubí ja que arriben a un perfil de públic de més 

edat que també ha d’estar informat.  

 
 

2. Actualització del Reglament del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional 
 

Des de l’àmbit es planteja treballar una actualització del reglament del Consell de 

Cooperació. El motiu principal és que s’acaba d’aprovar el nou Pla Director i caldria 

adaptar el reglament al nou pla.  

 

La proposta d’actualització aniria principalment en tres punts: 

 

a. al Títol 1, l’article 3, finalitats,  i l’article 4, atribucions,  es fusionen en un únic 

article de funcions.  

b. al Títol 2, dels articles 5 al 9, sobre els criteris d’admissió, els criteris de 

permanència, els criteris de renúncia i els criteris d’expulsió.  

Article 5, Composició. La presidència recauria en mans de l’Alcaldessa que 

podria delegar en la Regidora. La Vicepresidència la podria exercir un càrrec 

d’una de les entitats que hi pertanyen, triat pel propi consell.  

Ja no hi podran formar part les persones físiques.  

Article 6, sobre els criteris d’admissió. Ja que les subvencions han obert les 

portes a entitats no inscrites al REC, caldria també poder incloure-les al Consell. 
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També haurien de poder accedir entitats que no tinguin entre els seus objectius 

principals la cooperació al desenvolupament però que estan fent sensibilització. 

Caldria obrir el consell al teixit ciutadà. 

L’admissió es podrà sol·licitar per instància.  

Sobre la permanència, hi ha moltes entitats amb un ritme molt irregular 

d’assistència. Per això la proposta seria que cada quatre anys les entitats renovin 

la voluntat de continuar al consell de cooperació.  

 

c. al Títol 3, fins ara hi havia plenari i grups de treball amb les entitats. Es 

proposa mantenir el plenari amb un mínim de dues sessions anuals i crear 

grups de treball específics. De moment es podrien mantenir els dos grups de 

treball actuals.  

 
3. Acords: 

 
- A finals de desembre es passarà un esborrany del reglament a totes les entitats 

per treballar en una propera sessió de plenari. 

- A finals de desembre es proposarà també una data per a la propera sessió 

plenària que podria ser a principis del mes de febrer 

 
 
 

 




