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

Sessió 2/2015
Sessió ordinària. Dimecres, 18 de març de 2015. A les 13:30 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Teresa Casals
Montserrat Playà
Gabriel Turmo
Fina Garcia
Rosa Barba
Rosa Cardellach
Francisco Utrera
Marcial Peralejo
Celeste Flores
Dolors Moragas
Susanna Oliver
Rosa Sanz
Amadeu Pardo
Jaume Valls
Isabel Marquès
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Representant del Grup Municipal d’ICV- EUIA
Fundació Vicenç Ferrer
INSOC
Ayuda Directa
Vida i Pau
Fundació World Vision
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Sindicalistes Solidaris
Assessor
Assessora
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Bartomeu Amat

Assessor

Absents
Margarida Camps
Mònica Rodríguez

Representant del PSC
ONG Vols

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 19 de febrer de 2015 (1/2015) de la Comissió
Permanent.
S’aprova sense modificacions.

2)

Proposta de distribució de fons per als projectes
desenvolupament presentats a la convocatòria de 2015.

de

cooperació

al

Es reparteix entre les persones assistents un dossier on vénen detallats els projectes que finalment
han estat subvencionats i tot el recull de puntuacions obtingudes a través de les fitxes de valoració
que han lliurat els i les avaluadores.
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El secretari explica que en alguns casos des dels Serveis Tècnics s’ha hagut de fer valoracions
addicionals, ja que una de les tres puntuacions lliurades diferia més d’un 25% de la mitjana de les
altres dues. Aquest sistema ja s’ha emprat altres anys i en la darrera sessió es va decidir seguir
apostant per aquesta manera de fer. També es comenta que, de cara a l’any vinent, amb la
implementació del nou Pla Director, s’estudiaran canvis en els formularis, fitxes i criteris de valoració.
En el resultat obtingut es visualitza que les dues entitas que no rebran subvenció municipal (eren 24
les propostes valorades i va decidir-se subvencionar-ne 22) són l’Associació Quirós i EDFON, que a
part de ser les dues iniciatives pitjor valorades, no complien amb els mínims establerts en l’apartat de
promotors del projecte, que és un ítem de la valoració que descarta el projecte
La resta de projectes rebran la subvenció en funció dels punts obtinguts en aquesta avaluació i de la
demanda realitzada.
En la documentació que s’ha lliurat, es pot veure com països com Senegal (4 projectes), Burkina Faso
(3), Nicaragua i Guatemala, són els que més projectes acolliran.
Per continents, es reparteixen 10 projectes Àfrica i Amèrica, mentre que els dos restants es realitzaran
a l’Àsia.
En Gabriel Turmo, que reconeix que alguna de les puntuacions descartades és seva, critica que
algunes entitats no acaben de detallar amb la precisió que caldria alguns punts del formulari, donant
coses per sabudes. Tampoc entén com es poden valorar amb alta puntuació projectes que, segons el
seu parer, tenen força mancances informatives. La manca d’acreditació d’informació bàsica, com la del
tercer avaluador, n’és un exemple. Susanna Oliver comparteix el criteri, en haver-se trobat també amb
aquesta situació.
En Jaume Valls també es mostra crític amb algun dels projectes avaluats, i lamenta que no detallin les
aportacions que complementaran l’aportació municipal i que han de ser cabdals per assegurar la
viabilitat econòmica del projecte.
Aquest és el quadre que resumeix les subvencions:
Denominació

Promotor

Sol·licitud Subvenció

%

Construcció escoles de pàrvuls a Guatemala

OBERTS AL MÓN

20.000,00

19.554,00

98%

Educació i desenvolupament comunitari a
Guatemala

FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

18.000,00

16.588,00

92%

Millora de la xarxa sanitària visual a Nicaragua

ÒPTICS PEL MÓN

20.000,00

20.000,00

100%

FUNDACIÓ WORLD VISION

20.000,00

18.145,00

91%

ASSOCIACIÓ ALBA

16.500,00

16.500,00

100%

20.000,00

17.236,00

86%

20.000,00

20.000,00

100%

Millores de les condicions educatives a Tasundo,
Ghana
Prevenció de la SIDA i Promoció de la Dona a
Burkina Faso
Visió per tothom a Nicaragua
Reconstrucció de l'escola de primària Guéré
(Burkina Faso)

FUNDACIÓ RAMON MARTI
BONET
ASSOCIACIÓ COORDINADORA
D'AJUDA UNIDA
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Equipament per a un forn industrial projecte
Kurmi, El Alto, Bolívia

AMICS DE FUNDASE

20.000,00

14.755,00

74%

Construcción de aulas para escuela de desarrollo
rural Vida i Paz, Guatemala

VIDA I PAU

20.000,00

16.059,00

80%

20.000,00

18.332,00

92%

19.995,12

14.986,00

75%

Millora de la situació socioeconòmica de 41 famílies
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
agricultores d’Anantapur, India

20.000,00

19.301,00

97%

Fortalecimiento de la organización, autonomía y
tejido social de mujeres, Sri Lanka

AYUDA DIRECTA

15.126,50

15.126,00

100%

El Racó de la Lectura - Comunidad El Tuma y el
Guapotal, Nicaragua

ALTERNATIVA 3

18.255,00

17.885,00

98%

Increment de les capacitats dels professionals salut
OCULARIS ASSOCIACIÓ
ocular infantil del Senegal

19.910,00

18.257,00

92%

Construcción de aula educativa, Municipio San José
AJUDA EN ACCIÓ
de Chiquitos - Bolivia

20.000,00

17.885,00

89%

Construcció d'un col·legi de secundària al barri de
Thiaroye de Pikine (Senegal)

FUNDACIÓ EDUCACIÓ
SOLIDÀRIA

30.000,00

30.000,00

100%

Promoción derechos personas con discapacidad
municipio Santa Tecla, El Salvador
Creació de l'escola per al "Treball Decent" al
Marroc
Projecte dones Pla Integral de Desenvolupament
Comunitari de Sakal, Senegal

OBSERVATORI DE LA SALUT
VISUAL

19.570,00

18.243,00

93%

SINDICALISTES SOLIDARIS

24.000,00

18.701,00

78%

SOMRIURE HUMIL

20.000,00

19.137,00

96%

Esport, Salut i Desenvolupament a Haití

ASS. D'AJUDA CRITS DELS
NENS

19.945,00

15.500,00

78%

Construcció d'un bloc administratiu i edifici de 10
aules escolars, Togo

ONG VOLS

20.000,00

17.810,00

89%

Projecte per a la potabilització d'aigües planta
moringa oleifera, Burkina Faso
Casa de la dona de Diourbel Ker Djigen, Senegal

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
ASS. CATALANA DE
RESIDENTS SENEGALESOS

La proposta es sotmet a l’aprovació de la Comissió Permanent, que aprova la distribució per
unanimitat de totes les persones presents.
La regidora explica que l’aprovació definitiva dels ajuts la farà el Ple de l’Ajuntament en la sessió del
30 d’abril. A partir d’aquell moment, es notificarà a les entitats beneficiàries la subvenció i, en el cas
que no hagin obtingut el 100% del que demanaven, hauran de presentar una reformulació del
pressupost per què es pugui procedir al pagament del 80% dels diners atorgats. El 20% restant es
pagarà un cop es justifiqui el projecte.
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3)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Laq regidora informa que aquest any 2015, les subvencions de Solidaritat i Cooperació Internacional
es pagaran a través del compte que l’Ajuntament ha obert a Triodos, entitat que aplica els criteris de
banca ètica. La intenció, a més, és fer extensiva aquesta pràctica a altres regidories de l’Ajuntament
en un futur.
L’explicació de la tria d’aquesta entitat es basa en què es van analitzar totes les entitats de banca
ètica, però les úniques que podien concertar serveis financers eren l’esmentada Triodos i Fiare.
Finalment, després d’avaluar els serveis que ofertaven cada una d’elles, es va decidir que fos Triodos
l’escollida.
Aquesta nova manera de procedir no implicarà cap novetat pel que fa a les entitats beneficiàries de
subvencions, que l’únic que notaran serà que la transferència els hi arriba des de Triodos en comptes
d’una de les entitats financeres més generalistes (BBVA, CaixaBank, ...)

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