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

Sessió 1/2018
Sessió ordinària. Divendres, 11 de maig de 2018. A les 13:30 hores a la Sala de Reunions
de Presidència de l’Ajuntament de Terrassa.
Assistents:
Adrián Sánchez
Òscar Monterde
Dani Nart
Gabriel Turmo
Màrius Massallé
Mireia Gil
Daniel Palet
Javier Martínez
Josefina Soler
Teresa Casals
Mercè Ullés
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

Regidor Delegat de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Fundació Educació Solidària
Oberts al Món
Sindicalistes Solidaris
Microcrèdits Solidaris per l’Àfrica
Amics de Fundase
Fundació Ramon Martí Bonet
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Loli Fernández
Bartomeu Amat
Jaume Valls

Nuestros Pequeños Hermanos
Assessor
Assessor

Absents
Sofia Moukhles
Patricio Cervilla
Sara Moya
Sergio Martínez

Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Representant del Grup Municipal de la CUP
Fundació Pau i Solidaritat

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 22 de juny de 2017 (2/2017).

S’aprova sense modificacions.

2)
Informació sobre el tancament de la convocatòria 2018 per a subvencions a
projectes de cooperació al desenvolupament i per activitats de sensibilització i acollida.
Es reparteix entre les persones assistents els llistats amb les sol·licituds presentades per les entitats a
la convocatòria de subvencions. En la línia de sensibiltzació i acollida s’han rebut 23 propostes, que
seran avaluades pels serveis tècnics.
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Pel que fa a la línia de projectes de cooperació se n’han presentat 32, però en el llistat només s’hi
reflecteixen 31 donat que la proposta d’Alternativa 3 s’assumirà com a projecte de cooperació
concertada. Aquesta era una de les fites marcades en el Pla Director i s’ha escollit aquest projecte per
diverses raons: la transversalitat amb altres àrees municipals (comerç, emprenedoria i polítiques de
gènere), l’experiència acumulada i exitosa d’aquesta iniciativa i els 10 anys de la col·laboració amb el
Cafè Ciutat.
3)
Debat i acceptació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria per a
la seva conseqüent avaluació.
S’informa que un cop revisades les altres propostes no s’observa cap que no compleixi els requisits
mínims per entrar a la fase d’avaluació, per la qual cosa seran 31 projectes els que caldrà puntuar.
L’Òscar Monterde, representant de la TeC, manifesta dubtes sobre si és paper dels grups polítics
municipals valorar els projectes de cooperació presentats, ja que creu que les valoracions podrien ser
partidistes. En aquest sentit recorden que l’any passat ja van advertir sobre aquest tema i que la seva
postura seria la d’incorporar externs al procés, com entitats de justícia global de drets humans, etc.
En Gabriel Turmo, representant del Partit Popular, no hi està d’acord i recorda que es tracta de diners
públics i que és coherent i lògic que els representants municipals hi participin. Opina que el fet de que
la TeC no vulgui participar seria insolidari cap a qui sí ho farà i els demana que reflexionin sobre
aquest aspecte.
La Josefina Soler, representant de Microcrèdits Solidaris, opina que el fet que valorin els projectes
persones i entitats tan diverses dóna més valor encara a les puntuacions i augmenta la pluralitat dels
resultats.
En Màrius Massallé, representant d’ERC-MES, defensa el model actual. Segons ell, l’opció d’encarregar
l’avaluació a una entitat externa, com podria ser el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
trauria aquest poder decisori que tant es lloa precisament d’aquest Consell. A més, considera que la
rotació contínua que hi ha a la Comissió Permanent de les ONG terrassenques també és una
oportunitat per aquestes per al coneixement i l’intercanvi.
En Javier Martínez, de Sindicalistes Solidaris, proposa que el resultat de cada projecte s’obtingui de la
mitjana entre una valoració de l’equip tècnic i una d’una entitat. Creu que deixar-ho tot en mans de
les entitats és una responsabilitat molt gran.
El regidor Adrián Sánchez opina que és enriquidor que les entitats i partits facin aquesta tasca.
L’Òscar Monterde puntualitza que no qüestiona el model, només que no creu que els regidors i
regidores hagin de fer valoracions tècniques. En Gabriel Turmo li retreu que s’hagi posat en dubte la
capacitat tècnica dels partits a l’hora de fer aquestes valoracions.
Es decideix que aquest tema es tractarà en una propera reunió, potser a través d’una comissió de
treball, per discutir si s’escau o no que els partits, que ara són gairebé el 50% de representants al
Consell, hagin de valorar o no. La proposta per formar part d’aquesta comissió es realitzaria en el
proper Plenari del Consell.
En un altre sentit, la Josefina Soler demana de revisar el nombre de projectes que queden fora. El
regidor Adrián Sánchez recorda que quan més propostes es subvencionin, menys diners rebran cada
una d’elles, ja que s’han de repartir. Això podria afectar al desenvolupament d’algun dels projectes,
que no assolirien les quantitats demanades.
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Es recorda que l’acord de que siguin 22 els projectes que es subvencionen es va aprovar pel Consell i
per no haver de canviar cada any de criteri a l’hora d’escollir el nombre de sol·licituds aprovades.
El calendari que s’estableix és el següent:
Dilluns 28 de maig: recollida de les valoracions
Dijous 7 de juny: Reunió de la Comissió Permanent amb la proposta de distribució de fons
Dimarts 12 de juny: Reunió del Plenari per aprovar la proposta de distribució de fons
Dijous 19 de juliol: Ple Municipal on s’aprovaria la distribució de fons
Com hi ha entitats i representants polítics nous en la Comissió, es proposa fer una sessió pràctica per
a la valoració de projectes el dimarts 15 de maig a les 13 hores a la Masia Freixa.

4)

Informacions diverses, precs i preguntes.

S’informa de l’inici de la Quinzena del Comerç Just i es reparteix el díptic que s’ha editat a tal efecte.
Es comenten les activitats que tindran com a punt àlgid el dissabte 19 de maig amb la Festa del
Comerç Just al Mercat de la Independència.
També es dóna a conèixer la resolució de la Diputació de Barcelona en les convocatòries a les quals
s’ha presentat l’Ajuntament de Terrassa en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. En la
sol·licitud per al Pla de Sensibilització “Terrassa Solidària 2018-2019” s’ha concedit una subvenció de
35.000 euros per a cada una de les dues anualitats. Per al projecte de cooperació directa amb el
Líban, a desenvolupar entre el 2018 i 2019, s’ha assignat una subvenció de 50.000 euros.
Finalment també s’informa que, com cada any, la Festa Major Solidària es realitzarà el diumenge de
Festa Major, enguany l’1 de juliol. Properament es farà a arribar a les entitats tota la informació per
tal que facin la reserva del seu espai.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:40 hores.
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