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Acta de la Comissió d’Estudi per a la redacció del projecte de Reglament Orgànic del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional per al desenvolupament   
 
Data: 23 de novembre de 2020 
Hora: 9:30h 
Lloc: Àrea d’Igualtat i Ciutadania                                                                                                                                                    
 
ASSISTENTS: 

 El Regidor de Ciutadania, Participació Ciutadana, Transparència, Cooperació Internacional 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. 
 

Assumptes tractats 
 
En el dia i l’hora indicats a l’encapçalament, la Comissió d’Estudi per a la redacció del projecte 
de Reglament Orgànic del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional per al 
desenvolupament es va constituir amb l’assistència de les persones designades per decret 
d’alcaldia 4217/2020 de data 20 de novembre de 2020. 
 
Tenint en compte: 
1. Les necessitats posades de manifest per l’informe tècnic de data 13 de novembre de 2020,  
2. L’encàrrec realitzat pel Decret d’Alcaldia 4217/2020 de data 20 de novembre de 2020. 
3. L’informe tècnic de la proposta tècnica per a la redacció de bases de subvenció per a projectes 

de cooperació internacional de data 20 de novembre de 2020. 
 
Es va procedir a treballar sobre la proposta tècnica d’avantprojecte de reglament i es va redactar el 
text del projecte de Reglament Orgànic del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
Internacional per al desenvolupament que s’annexa a aquest document. 
 
Amb l’elaboració d’aquest projecte de Reglament Orgànic del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació Internacional per al desenvolupament la Comissió va donar per finalitzat el seu 
encàrrec. 

Pau Navarro Cano 

Regidor de Ciutadania, Participació 

Ciutadana, Transparència, 

Cooperació Internacional 

i Memòria Històrica 
 

Rosa González Torrecillas 
Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat  
i Ciutadania 
 
 
 
 
 

  
Laura Castrillo Molina 
Jurista assignada a l’àrea  
d’Igualtat i Ciutadania 

 




