
 
 

INFORME TÈCNIC 

Antecedents: 

 

El 25 de juliol de 2005, el Ple Municipal va aprovar una moció presentada per les entitats 

solidàries de Rubí per posar en marxa el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

Internacional al Desenvolupament de Rubí. 

 

El 26 de maig de 2006 es va aprovar inicialment l’avantprojecte del Reglament orgànic del Consell 

Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional al Desenvolupament de Rubí, i es va publicar el 

seu text al BOPB el 20 de juliol de 2006. Les normes previstes en aquell text han servit per 

orientar el funcionament intern del Consell que s’ha anat reunint des d’aleshores. 

 

En l’avaluació de la política municipal de cooperació entre els anys 2013 i 2016 i amb l’aprovació 

del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de Rubí (2017-2020), es va posar de manifest 

que resulta necessari modificar el reglament orgànic, de manera que pugui permetre al Consell 

donar resposta a les noves necessitats d’operativitat en matèria de cooperació al 

Desenvolupament del municipi,  

 

Segons l’apartat 6.3 del Pla: 

 “…el Consell Municipal de Cooperació, segons el seu reglament, representa l’«òrgan sectorial 

de caràcter consultiu, d’estudi i de promoció dels interessos relacionats amb la solidaritat i la 

cooperació al desenvolupament, com a valors de pau, diàleg i consens entre tots els ciutadans i 

ciutadanes de Rubí».  

 

Es tracta d’una estructura participativa amb grans potencialitats que sovint esdevé un espai 

informatiu, i no tant un espai de treball i intercanvi.  

En el marc del Pla director, i amb l’objectiu d’augmentar l’operativitat del Consell Municipal de 

Cooperació es proposa:  

 Destinar part de les reunions del Consell Municipal de Cooperació a generar reflexió sobre el 

model de cooperació municipal i a un millor coneixement entre les entitats.  

 Reflexionar sobre el funcionament i les dinàmiques del Consell Municipal de Cooperació 

(objectius del Consell, freqüència de les reunions, temes abordats, participació de les entitats, 

requeriments per la pertinència al Consell, existència de grups de treball, necessitat de 

formacions, etc.).  

https://www.rubi.cat/ca/temes/solidaritat-i-cooperacio/pla-director-de-cooperacio-al-desenvolupament-2018-2020/pla-director-cooperacio-2018_2020.pdf


 
 

 Explorar les col·laboracions entre les ONGD del Consell Municipal de Cooperació i altres entitats 

del teixit associatiu no solidari de Rubí.  

 

En la mateixa línia, el 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 va treballar 

propostes d’actualització del reglament del consell de cooperació. 

 

E Pla Anual Normatiu de l’any 2020, aprovat per decret d’Alcaldia 420/2020 d’11 de febrer, va 

preveure l’aprovació de la modificació o la  redacció del nou reglament del Consell Municipal de 

Cooperació amb les propostes que es van recollir amb els membres del Consell de Cooperació 

que va funcionar del 2015 al 2019. 

 

El Decret d’Alcaldia 4217/2020 de data 20 de novembre de 2020 va ordenar l’inici de la tramitació 

de l’expedient per a l’aprovació del nou Reglament Orgànic del Consell Municipal de Solidaritat i 

Cooperació Internacional per al desenvolupament  i va designar la comissió d’estudi per redactar 

l’avantprojecte de reglament orgànic. 

 

S’informa: 

 

Que, a partir de les propostes que van formular els membres del Consell de Cooperació que va 

funcionar del 2015 al 2019 i amb la finalitat d’aprovar un nou reglament orgànic per al Consell  

Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional per al Desenvolupament, s’ha elaborat la 

proposta tècnica d’avantprojecte de reglament que s’adjunta a aquest informe, i es trasllada a la 

Comissió d’estudi designada per decret d’Alcaldia 4217/2020 de data 20 de novembre de 2020 per 

a la seva revisió i redacció del projecte de reglament a aprovar pel Ple. 
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