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

Sessió 3/2018
Sessió ordinària. Dimecres 17 d’octubre de 2018. A les 13 hores a la Sala d’Actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Adrián Sánchez
Gabriel Turmo
Màrius Massallé
Òscar Monterde
Ramon Francolí
Daniel Palet
Javier Martínez
Esther Ferrús
Josefina Soler
Loli Fernández
Mercè Ullés
Conxita Muñoz
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

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

Excusats
Teresa Casals
Jaume Valls

Amics de Fundase
Assessor

Absents
Dani Nart
Ander Ruiz
Pau Antón
Patricio Cervilla
Sergio Martínez

Representant del Grup Municipal
Representant del Grup Municipal
Representant del Grup Municipal
Representant del Grup Municipal
Fundació Pau i Solidaritat

1)

de CiU
de la CUP
del PSC
de Ciutadans

Aprovació de l’acta de la sessió del 7 de juny de 2018 (2/2018).

S’aprova sense modificacions.
Abans de continuar, en Javier Martínez de Sindiocalistes Solidaris presenta l’Esther Ferrús com a nova
representant de la seva entitat al Consell.
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2)

Accions de sensibilització el darrer trimestre de l’any.

S’informa que aquest mes d’octubre s’està realitzant el Cicle “Colòmbia: el llarg camí cap a la pau”,
que compta amb exposicions, la presentació d’un llibre, una sessió de cinema i una nova edició de la
Taula per a les Persones Refugiades.
Paral·lelament també s’han lligat altres accions:
Exposició: “Testimonis de dones a la frontera Sud”, durant el mes de novembre en tres
centres cívics. Organitzada per Institut de les Desigualtats.
Exposició: “10 anys del cafè Terrassa”, des del mes de novembre i fins a mitjans de gener
recorrerà totes les biblioteques de la ciutat. Organitzada per Alternativa 3.
Exposició: “A pie de valla” del 5 al 26 de novembre al Vapor Universitari. Organitzada per
Sindicalistes Solidaris.
Fins a finals d’any encara podrien realitzar-se altres accions que s’estan estudiant, concretament en
l’àmbit de les persones refugiades.
També es comenta que del cicle de Colòmbia encara queda per realitzar una nova edició de la Taula
per les Persones Refugiades, que en aquesta ocasió comptarà amb gent del país llatinoamericà.
També està confirmada la presència de ponents de l’entitat Benvinguts Refugiats, que s’encarrega de
posar en contacte a particulars que tenen habitatges i habitacions amb persones refugiades.

3)

Informació sobre diverses opcions d’avaluació dels projectes de cooperació que
sol·licitin subvenció municipal.

Es comunica que, d’acord al que es va parlar en la darrera reunió, s’ha fet prospecció de diferents
fórmules per a la valoració dels projectes de cooperació que es presentin a la convocatòria de
subvencions. Aquest és un tema que va suggerir el grup municipal de la TeC.
Hi hauria sobre la taula un mínim de tres possibilitats:
Seguir amb el mateix sistema que fins ara, amb l’avaluació de les persones membres de la
Comissió Permanent, això és: 7 representants de grups polítics, 8 representants d’entitats, 1
assessor, 1 tècnic i el regidor.
Encarregar l’avaluació al Fons Català de Cooperació: trigarien al voltant d’un mes i mig i el
cost seria en principi el 10% de la subvenció a atorgar, el que es tradueix en 40.000 Euros.
Aquest preu, però, podria veure’s rebaixat segons la demanda concreta que els fem.
Encarregar la feina a l’empresa Avaluem, especialistes en aquestes tasques. La durada seria
de 4 setmanes i el cost d’uns 9.000 Euros. L’avaluació inclouria recomanacions a cada un dels
projectes per a la millora de les iniciatives i de la formulació.
El representant de la TeC Òscar Monterde puntualitza que el que es plantejava des del seu grup no
era un canvi de model sinó de la composició de qui ha de fer l’avaluació, ja que amb l’actual
conjuntura política hi ha gairebé tants representants polítics com entitats en la Permanent. La seva
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idea podria passar per ampliar el nombre de persones avaluadores incorporant experts externs o
entitats supramunicipals. A més, també recorda que des del seu grup no es creu que un representant
polític hagi de participar en avaluacions tècniques, ja que aquestes poden caure en la subjectivitat o
poden ser titllades de ser partidistes.
El secretari del Consell apunta que les avaluacions externes que s’han presentat no suposarien un
canvi de model en quant als ítems a valorar, ja que es mantindrien els criteris que han estat fixats des
del mateix Consell.
Ramon Francolí (Educació Solidària) pensa que una manera de garantir una bona avaluació tècnica
passaria per donar formació específica a les persones avaluadores. D’aquesta manera s’aconseguiria
un salt qualitatiu.
En Gabriel Turmo opina que davant aquest fet conjuntural de tenir fins a set partits polítics en la
Permanent cal preveure la incorporació de més entitats. A més, sobre la participació dels partits en
l’avaluació, pensa que sí és necessària aquesta tasca en tant s’està parlant sempre de diners públics.
Finalment s’expressa en contra de fer contractacions externes per a l’avaluació dels projectes i el seu
parer, en el cas que no sigui la Permanent qui valori, és que siguin els serveis tècnics de la regidoria
qui s’encarreguin de fer l’avaluació.
Javier Martínez (Sindicalistes Solidaris) afirma que el problema és ser objectiu en les avaluacions i que
el repte és aconseguir la professionalitat suficient per valorar el projecte.
L’Òscar Monterde veu amb bons ulls la proposta d’augmentar el nombre d’ONGs a la Permanent si el
nombre de partits representats segueix sent tant alt. També demana poder escollir com a grup
municipal el fet de voler participar o no en les valoracions.
En Màrius Massallé (ERC-MES) opina que en aquesta convocatòria conflueixen molts tipus d’entitats:
grans i petites, amb projectes complexos o senzills, i que més enllà de l’eficàcia que puguin tenir les
iniciatives que presentin cal preservar el capital de potenciar a la ciutat la consciència i el coneixement
del món. La seva visió és que confia més en la subjectivitat de les persones avaluadores del consell,
gràcies al seu coneixement de la tasca que fan al territori les ONG que demanen subvenció, que no
pas en l’objectivitat del Fons Català de Cooperació o de l’empresa Avaluem.
En Daniel Palet (Oberts al Món) opina que personalment ha après molt sobre projectes gràcies al
procés d’avaluació i que sempre ha observat força igualtat en els resultats de cada un dels avaluadors
d’un mateix projecte, per la qual cosa creu bastant en la neutralitat de les persones avaluadores. Una
proposta de millora podria ser fer unes pautes escrites per fer les valoracions.
El regidor Adrián Sánchez creu que l’actual model és un model a defensar i que caldria debatre la
composició d’una comissió Permanent per què sigui flexible a les conjuntures polítiques. Al seu parer
els partits polítics han de valorar per conservar d’aquesta manera el valor de la cooperació, tot i que
és conscient que no pot obligar-se a ningú.
També pensa que seria força positiu endegar una formació per a les entitats, tant per valorar els
projectes com per a la seva redacció, per millorar la capacitat transformadora del projecte. Així mateix
opina que la incorporació de persones expertes en cooperació al consell enriquiria el procés.
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4)

Informacions diverses, precs i preguntes.

El regidor informa que actualment s’estan negociant els pressupostos de 2019 i que la proposta del
govern municipal és mantenir l’1% per a la cooperació internacional.
També es comenta que està previst organitzar unes sessions amb entitats que actuïn en un mateix
àmbit geogràfic per trobar línies de treball conjuntes. La primera sessió seria sobre l’Àfrica i per
preparar-la s’enviarà a les entitats que tenen projectes allà una fitxa per trobar punts de convergència
tant pel que fa als projectes com per a accions de sensibilització.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:05 hores.

4

