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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Sessió 1/2016
Sessió ordinària. Dimecres, 13 d’abril de 2016. A les 13 hores a la Sala d’actes de la Masia
Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Sofia Moukhles
Emiliano Martínez
Meritxell Lluís
Màrius Massallé
Sara Moya
Gabriel Turmo
Rosa Barba
Àngels Escudé
Maria Ascón
Marcial Peralejo
Celeste Flores
Francisco Utrera
Dolors Moragas
Josep Ibáñez
Bartomeu Amat
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Representant del Grup Municipal de la CUP
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Fundació Vicenç Ferrer
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Somriure Humil
Ayuda Directa
INSOC
Vida i Pau
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Absents
Carmen Morales
Maria José Belmonte
Rosa Pereira
Jaume Valls

Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Associació Demé
Associació Abarta
Assessor

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 10 de desembre de 2015 (4/2015) de la
Comissió Permanent.

S’aprova amb l’abstenció del representant del grup municipal del PP.

2)

Informació del pressupost 2016.

La regidora informa que el pressupost per al 2016 és de 579.222 Euros. Aquests diners es divideixen
de la següent manera: 527.928 Euros a capítol 4, que han de servir per dotar la convocatòria de
projectes de cooperació, la de sensibilització, les diferents accions d’ajuda humanitària i la participació
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en diverses xarxes de ciutats, i 51.294 Euros per a capítol 2, que es destinaran per als muntatges de
cicles i activitats, difusió i altres despeses derivades d’aquestes organitzacions.

3)

Informació sobre les actuacions relacionades amb la crisi de les persones
refugiades de Síria.

Es dóna compte de les accions realitzades en el darrer trimestre en relació amb la crisi de les persones
refugiades. S’esmenta la resolució aprovada en el darrer ple sobre el rebuig a l’acord entre la Unió
Europea i Turquia, les sessions de formació realitzades abans de la Setmana Santa i el treball de
detecció a la ciutat de persones en situació d’asil o de petició d’asil.
Paral·lelament, es dóna a conèixer la data de la constitució de la Taula Local per a les persones
refugiades, que serà el dimecres 4 de maig.
Bartomeu Amat demana que es treballi amb la població que està en els camps de refugiats i des de la
secretaria del Consell es recorda que l’Ajuntament hi està present des de l’any 2011 gràcies als
convenis signats amb ACNUR, Farmamundi i Creu Roja. Tanmateix, que l’any passat es va intensificar
aquesta acció amb el suport a un projecte que es realitza coordinadament amb altres ajuntaments
catalans a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
4)

Proposta i informació sobre accions d’ajuda humanitària sol·licitades.

La regidora informa que a principis d’any s’ha fet una aportació de 5.000 Euros per a la compra
d’aliments a la població desplaçada a conseqüència del conflicte d’Ucraïna. Aquest ajut s’ha vehiculat a
través de Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna, que treballen a la zona fronterera amb el conflicte, i que ja
havia rebut una subvenció pel mateix concepte l’any anterior.

5)

Relació d’activitats de sensibilització per als primers mesos de l’any.

Es donen a conèixer les diferents accions de sensibilització realitzades el 2016. Així, el mes de febrer
es va realitzar el Mes de la Pau, amb la col·laboració de la xarxa de biblioteques, i amb l’acte central
protagonitzat pel Chema Caballero, que va explicar la seva experiència amb els infants soldats de
Sierra Leona. Al cicle també hi van haver exposicions, tallers i hores del conte.
El mes de març van organitzar-se accions de la mà de la regidoria de Polítiques de Gènere, en el
programa d’activitats del 8 de març. Aquest programa es va dedicar a les dones refugiades i va
comptar amb xerrades i exposicions sobre aquesta temàtica.
També es comenta que s’estan coordinant esforços amb les entitats especialitzades per organitzar
activitats sobre comerç just el mes de maig. La data central probablement serà el dissabte 21 i es
realitzaran les activitats en el mercat de la Independència. Existeix una comissió formada per les
entitats de la ciutat que treballen els temes de Comerç Just a la ciutat. Fins ara la festa es feia a la
Plaça Vella, però s’ha valorat l’opció del canvi d’ubicació per donar un impuls a una convocatòria que
no acabava de reeixir en els darrers temps.
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6)

Informació sobre el tancament de la convocatòria 2016 per a subvencions a
projectes de cooperació al desenvolupament i per a activitats de sensibilització i
acollida.

Es reparteix entre els presents la relació de sol·licituds de subvenció presentades, tant pel que fa als
projectes de cooperació com a les activitats de sensibilització i acollida.
Pel que fa a les activitats de sensibilització, s’han rebut un total de 18 peticions, per un total de prop
de 45 mil euros.
NÚM.
EXPEDIENT
SESB00001/16
SESB00002/16
SESB00003/16
SESB00004/16
SESB00005/16
SESB00006/16
SESB00007/16
SESB00008/16
SESB00009/16
SESB00010/16
SESB00011/16
SESB00012/16
SESB00013/16
SESB00014/16
SESB00015/16
SESB00016/16
SESB00017/16
SESB00018/16

ENTITAT
ASS. EDUCAT. DEVELOPMENT
FOUND. NEPAL-EDFON
AMICS DE FUNDASE-BOLIVIA
JOSEP COMAPOSADA SINDICALISTES
SOLIDARIS
ASSOCIACIO TERRASSAHARAUI
ASSOCIACIO INSTITUT DE LES
DESIGUALTATS
ASSOCIACIÓ AMICS D'EN FERRAN
OBERTS AL MON
MICROCREDITS SOLIDARIS PER
AFRICA
ORGANITZACIO NO GUBERNAMENTAL
PROVALORES
ASSOC.CATALANA DE RESIDENTS
SENEGALESOS
ASSOCIACIO ALBA
FUNDACIO TORRE DEL PALAU
TERRASSA AJUDA NENS DE UCRAINA
ALTERNATIVA 3 FILLS DEL CAFE
FUNDACIO INTERNACIONAL OLOF
PALME
FUNDA. WORLD VISION INTER.
DELG. TERRAS.
VOLS-VOLUNTARIAT SOLIDARI
ASSOC CUL I HUMANITARIA
SOMRIURE HUMIL

CONCEPTE

TOTAL
SOL·LICITAT

Activitats de sensibilització

814,50

Activitats de sensibilització

2.050,00

Activitats de sensibilització

2.160,00

Activitats de sensibilització

2.600,00

Activitats de sensibilització

3.950,00

Activitats de sensibilització
Activitats de sensibilització

3.000,00
1.000,00

Activitats de sensibilització

1.700,00

Activitats de sensibilització

470,00

Activitats de sensibilització

3.150,00

Activitats
Activitats
Activitats
Activitats

sensibilització
sensibilització
sensibilització
sensibilització

4.000,00
3.000,00
10.200,00
1.660,00

Activitats de sensibilització

2.000,00

Activitats de sensibilització

804,00

Activitats de sensibilització

1.090,00

Activitats de sensibilització

790,00

de
de
de
de

Pel que fa als projectes de cooperació, un cop tancada la convocatòria de presentació de subvencions
per al 2016 el passat 23 de març, s’han rebut un total de 25 sol·licituds per a la realització de
projectes de cooperació promoguts per entitats, amb una petició total de 485 mil euros.
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NÚM.

ENTITAT

NOM PROJECTE

COST
TOTAL
PROJECTE

IMPORT
SOL·LICITAT

1

ASS EDUCAT DEVELOPMENT
FOUND NEPAL-EDFON

Plaques solars fotovoltaiques i material
bàsic per posar en marxa Cicle
Formació Secundària 2016/17 al Nepal

7.300,00

5.000,00

2

JOSEP COMAPOSADA
SINDICALISTES SOLIDARIS

Programa de Formació: "Treball
Decent per a tots i totes"

100.792,54

30.000,00

3

ASS UNA OPORTUNIDAD
COMO LOS DEMAS

Construcció d'una escola preescolar en
Dangedara

36.345,00

10.755,00

137.336,07

26.411,53

31.540,00

15.240,00

44.100,00

20.000,00

30.000,00

18.000,00

32.437,67

20.000,00

33.950,00

19.950,00

161.262,92

30.000,00

224.257,10

20.000,00

69.850,00

20.000,00

181.050,00

18.050,00

30.660,00

20.000,00

4

5

Construcció de aulas de formación
profesional, para fortalecer la labor de
VILADECAVALLS VIDA I PAU
la escuela de desarrollo rural Vida y
Paz, 2ª fase
Fortalecimiento del taller de
acompañamiento escolar:
AMICS DE FUNDASE-BOLIVIA
equipamiento de biblioteca y material
inter-activo

6

OBERTS AL MON

7

FUNDACIO TORRE DEL
PALAU

8

MICROCREDITS SOLIDARIS
PER AFRICA

10

ASSOCIACIO ALBA

11

FUN. PRIV. EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA-ESCOLA PIA

12

FUNDACIO PAU I
SOLIDARITAT-CCOO
TERRASSA

13

VOLS-VOLUNTARIAT
SOLIDARI

14

ASSOCIACIO CATALANA PER
LA PAU (DELEG)

15

ALTERNATIVA 3 FILLS DEL
CAFE

Construcció escola de pàrvuls a
Guatemala
Educació i desenvolupament
comunitari a Guatemala-Ajuta a
estudiants del tercer món
Drenatge de les aigües de zones
inundables, d'arranjament i explotació
d'un perímetre agrícola en benefici de
la població del barri de Sam Sam
(Dakar-Senegal)
Prevenció de la sida i promoció de la
dona
Construcció d'un col.legi de secundària
i batxillerat al barri de Thiaroye de
Pinike (Senegal)-2a fase
Promoció de la capacitat d'incidència
dels treballadors i treballadores i la
població indígena per a la consecució
d'un desenvolupament equitatiu i amb
justícia social a Guatemala
Projecte de construcció d'un pou i
castell d'aigua al complex
sòcioeducatiu, cultural i esportiu per a
infants i joves de Kouba (Burkina
Faso)
Rehabilitar economia de Gaza
Enfortiment de les capacitats de les
dones i els/les joves amb risc
d'exclusió social de la Coop.
Multisectorial Augusto Cesar Sandino
RL, a la regió del guapotal, municipi
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del Tuma la Dalia, per al foment de
l'apoderament i la millora de les seves
condicions de vida.

16

FUNDA. WORLD VISION
INTER. DELG. TERRAS.

MILLORA DE LES CONDICIONS
EDUCATIVES A KALEGU GHANA
Mujeres rurales y emprendedoras,
fortaleciendo su organización en pro
de la autonomiay tejido social para
mejorar el crecimiento socila y
productivo del desarrollo comunitario
en Galle, Sri Lanka en 2016. (segunda
fase)
Millora en l’accés a una educació
secundaria pública de qualitat per a
adolescents i joves desfavorits/des
fomentant l’equitat de gènere
Fortalecimiento del movimiento
asociativo de las mujeres del Municipio
de Quezaltepeque para la reclamación
de sus derechos e impulsar la
autonomía económica.
Increment de les capacitats formatives
dels professionals del sistema públic
de salut per a la millora de la salut
ocular infantil del Senegal (fase IV)

47.538,59

29.377,37

24.968,00

15.968,00

132.429,62

20.000,00

118,758.20

20.000,00

121.100,00

19.970,00

25.000,00

12.500,00

26.870,00

17.400,00

26.271,53

19.994,66

24.068,38

16.847,86

17

AYUDA DIRECTA

18

FUNDACION VICENTE
FERRER

19

ASSOCIACIO INSTITUT DE
LES DESIGUALTATS

20

OCULARIS ASSOCIACIÓ

21

INSOC-CENTRE ESPLAI
GUADALHORCE

22

ASSOC CUL I HUMANITARIA
SOMRIURE HUMIL

23

FUNDACION AYUDA EN
ACCION

24

DEME "DESENV.COMU
KOTOUBA"

25

ASSOCIACIÓ D'AJUDA CRITS
DELS NENS

ESPORT, SALUT I
DESENVOLUPAMENT A HAITÍ

99.948,55

19.985,00

26

FUNDACIÓ RAMON MARTÍ
BONET

Visió per tothom a Nicaragua

123.343,00

20.000,00

Equipació biblioteca rural San Juan de
Integración a la Ciutat de Bolivia
Projecte d'apoderament de la dona
dins del pla integral de
desenvolupament comunitari de Sakal,
Senegal
Niños/as y jóvenes con discapacidad,
desarrollan sus capacidades y ejercitan
sus derechos a una vida digna a partir
del uso de ambientes adecuados en el
Hogar Teresa de los Andes
Dos perforacions de pous d’aigua
potable per Tourebougou i
Baguenkoulouni (Mali)
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Un cop fet el quadre, es detecta que manca el projecte de l’Associació Coordinadora d’Ajuda Unida,
que tot i haver estat entrat correctament, no ha estat derivat a la Unitat de Solidaritat i Cooperació
Internacional a través del circuit intern de l’ajuntament. Així docns, finalment seran 26 els projectes a
avaluar.
7)

Debat i acceptació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria per a
la seva conseqüent avaluació.

Els diners que es destinaran a aquesta convocatòria seran 400.000 Euros. La quantia màxima de
subvenció que podrà sol·licitar l’entitat promotora per al projecte és de 20.000 €. No obstant, en el
cas que el projecte presentat es desenvolupi en un dels territoris prioritaris per a la cooperació
terrassenca, o que sigui presentat per més d’una entitat, la sol·licitud podrà efectuar-se per un màxim
de 30.000 €. En aquest darrer cas, a més, la puntuació és multiplicada per 1’5.
S’obre un debat per decidir el nombre de projectes que rebran subvenció. L’any 2015 van ser 22 i
anteriorment el tall s’havia produït en els 20. Entre els presents hi ha diverses opinions, tot i que la
que rep unanimitat és que enguany caldria definir un nombre de projectes que hauria de romandre
per les anualitats següents.
Una de les opcions que es presenten és la de subvencionar els 26 projectes, que en total sumen una
demanda d’uns 500.000 Euros, i tenint en compte que es repartiran 400.000, això significa que
rebrien de mitjana un 80% del demanat.
Per altra banda, el fet de subvencionar totes les iniciatives farà que, tot i que la mitjana sigui del 80%,
algunes rebran el 100%, però d’altres podrien rebre un 60% o menys, i això faria trontollar la
viabilitat del projecte.
Tanmateix, un altre dels criteris exposats és el de poder subvencionar amb la major quantia possible
els projectes de millor qualitat, i aquest aspecte quedaria tocat en el cas de repartir diners entre totes
les sol·licituds.
Una altra de les línies que es debaten és la de deixar la decisió final sobre el nombre de projectes a
subvencionar per quan estiguin fetes les valoracions. Així es podria saber la quantitat que tocaria a
cada projecte i es podria demanar a cada una de les entitats si es veuen amb capacitat de realitzar-lo
encara que la quantitat concedida sigui força inferior a la demanada. Aquesta opció faria endarrerir el
procediment de concessió, a part de ser poc rigorós pel fet d’haver de comunicar a una entitat una
suposada subvenció, ja que la decisió final sobre el repartiment l’ostenta el ple.
Finalment es decideix votar entre les opcions de subvencionar-ne 22 o 26. 5 vots obté la proposta de
subvencionar 22 i 4 la de subvencionar 26. La resta són abstencions.
D’aquesta manera s’acorda que el nombre màxim de projectes a subvencionar el 2016 i els anys
següents serà de 22.
Els projectes i tota la documentació per a la seva valoració es lliurarà en un CD i el termini màxim per
a l’entrega de les valoracions fetes a la Unitat de Solidaritat i Cooperació serà el dilluns 9 de maig.
8)

Informacions diverses, precs i preguntes.

No hi ha cap informació en aquest apartat.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 15 hores.
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