Amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, el Ple de l’Ajuntament de Rubí, en
sessió del dia 26 de novembre de 2020, va adoptar el següent acord “per unanimitat”:

PROPOSTA ACORD PLE

L’Ajuntament de Rubí té la voluntat d’aprovar unes bases de subvencions per a projectes de
cooperació internacional. Aquesta voluntat es va posar de manifest amb l’aprovació del Pla
Estratègic de Subvencions 2019-2021, aprovat per decret d’Alcaldia 1473/2019 del 21 de març,
que en la seva fitxa H)3 preveu una línia de subvencions de “Suport als projectes de cooperació
per al desenvolupament” i en el Pla Anual Normatiu de l’any 2020, aprovat per decret d’Alcaldia
420/2020 d’11 de febrer, que preveu l’aprovació de les bases de subvencions de projectes de
cooperació internacional d’acord amb els criteris i les prioritats del Pla Director de Cooperació per
al Desenvolupament de Rubí (PDCD).
El Pla Director de Cooperació per al Desenvolupament de Rubí (PDCD), aprovat pel ple de
l’Ajuntament el 22 de febrer del 2018, 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. Aquestes línees estratègiques
marquen la política de cooperació i la convocatòria de subvencions de cooperació.
En tant que les bases de subvencions tenen contingut normatiu, el procediment per a la seva
aprovació exigeix, a banda de la previsió al Pla anual normatiu de la corporació, una consulta
pública prèvia a la redacció de l’avantprojecte i que el text de les bases sigui redactat per una
comissió d’estudi.
El Decret d’alcaldia 2356/2020 de 22 de juliol va aprovar designar una comissió d’estudi per a la
redacció de l’avantprojecte de bases de subvenció de projectes de cooperació internacional i va
ordenar la publicació al portal web de l’Ajuntament de Rubí una consulta pública per tal que,
d’acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú,
qui volgués pogués fer les aportacions o suggeriments oportuns en relació als següents
aspectes:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb aquesta iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
La Consulta es va publicar el 28 de juliol de 2020 a l’apartat de la web Rubi Participa.
https://participa.rubi.cat/processes/ConsultaBasesSubvencionsCooperacio
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i va admetre aportacions i suggeriments durant 10 dies hàbils, fins el dimarts dia 29 de juliol del
2020 (comptats a partir de l’endemà de la publicació).
Segons consta, es van realitzar dues aportacions el 24 i el 27 d’agost del 2020.
Aquestes aportacions van tenir lloc fora del termini de la consulta pública però, tenint en compte
el període vacacional amb què va coincidir la consulta i que no es va començar a treballar en el
text de l’avantprojecte de bases fins més tard, es va procedir a la seva valoració tècnica en
l’informe de la Coordinadora de l’Àrea d’igualtat i ciutadania de data 3 de novembre de 2020 que
forma part de l’expedient.
En data 4 de novembre de 2020, es va constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de
l’avantprojecte de bases de subvenció de cooperació internacional i, partint de la proposta tècnica
elaborada pel servei responsable, va redactar un avantprojecte de BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ
INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT i va donar per finalitzat el seu encàrrec
Fonaments jurídics:
L’article 17 de la la Llei de l’Estat 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, fixa el
contingut de les bases reguladores de la concessió de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, les bases han de ser aprovades pel ple de
la corporació i s’han de sotmetre a informació pública, com a mínim, per un termini de vint dies.
Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, fent referència a aquest anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’article 52 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que el tràmit d’informació pública no pot ésser
inferior a vint dies i es realitza, en tots els casos, mitjançant anunci publicat en el diari o butlletí
oficial corresponent.
Vistes les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER
A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT que
s’acompanyen a l’expedient.
Vista la proposta del Regidor delegat de Ciutadania, Participació Ciutadana, Transparència,
Cooperació Internacional i Memòria Històrica i la Coordinadora de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
data 5 de novembre de 2020 l’informe jurídic de data 5 de novembre de 2020 l’acta de la comissió
d’estudi de data 4 de novembre de 2020 i l’informe tècnic de data 3 de novembre de 2020 que
consten a l’expedient,
Per tot això,

S’ACORDA:
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Primer.- Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE
L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT que s’acompanyen a l’expedient.
Segon.- Sotmetre el text de les bases al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies hàbils,
mitjançant anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler
d’Anuncis de la seu electrònica municipal. Durant aquest termini qualsevol persona pot consultar
l’expedient a les oficines de l’àrea de Serveis a les Persones, situades al carrer Prim número 35, i
formular al·legacions per escrit. Si no es presenten al·legacions dins el termini esmentat, l’acord
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap tràmit posterior.
Tercer.- Els documents de l’expedient (aquest acord, el text de les bases aprovades inicialment,
l’acord de la comissió d’estudi i els informes tècnic i jurídic) també es publicaran a la plataforma
web “Rubí Participa” per facilitar el seu coneixement per part de la ciutadania i facilitar el tràmit
d’informació pública.
Quart.- Un cop aprovades definitivament, el text íntegre de les bases s’ha de publicar en el
Butlletí Oficial de la Província, fent referència a aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

Ana María Martínez Martínez

JOSEP MANUEL COLELL
VOLTAS
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