Drets Socials i Serveis a les Persones
Solidaritat i Cooperació Internacional
Masia Freixa (Parc Sant Jordi)
Plaça Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa - Barcelona - Espanya
Tel. 93 739 70 35
solidaritat@terrassa.cat
www.terrassa.cat/solidaritat

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

Sessió 4/2015
Sessió ordinària. Dijous, 10 de desembre de 2015. A les 13 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Sofia Moukhles
Oscar Monterde
Josep Villagrassa
Carmen Morales
Sara Moya
Rosa Barba
Susanna Oliver
Carla Mercadé
Àngels Escudé
Marcial Peralejo
Dolors Moragas
Josep Ibáñez
Amadeu Pardo
Bartomeu Amat
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras
Excusats
Jaume Valls
Joan Maria Lladós
Gabriel Turmo
Francisco Utrera
Mònica Rodríguez

1)

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Representant del Grup Municipal de la CUP
Fundació Vicenç Ferrer
Fundació World Vision
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Ayuda Directa
Vida i Pau
Sindicalistes Solidaris
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Assessor
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
INSOC
ONG Vols

Aprovació de l’acta de la sessió del 27 d’octubre de 2015 (3/2015) de la Comissió
Permanent.
S’aprova sense modificacions.

2)

Informació sobre la gestió de l’acollida a les persones refugiades de Síria.
Pren la paraula la Carla Mercadé, de la Fundació Worldvision, que ha estat durant unes
setmanes en un camp de refugiats del Líban. Explica la seva experiència, com estan
conformats els diferents camps i les diferents ONG que estan treballant al terreny, no només
les internacionals, sinó també les locals.
En quant a la gestió de les persones refugiades que havien d’arribar a Catalunya es fa saber
que, tot i que de moment no hi ha novetats, segueixen les tasques de coordinació dins
l’Ajuntament entre els diferents serveis afectats, i també amb Creu Roja. Aquesta entitat
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estima que a la ciutat s’acolliria un volum d’unes 30 persones com a màxim, si es respecten
les quotes aprovades en el seu dia (15.000 persones a l’estat espanyol).
Pel que fa a la futura Taula per a les Persones Refugiades, es comenta que la composició
hauria de basar-se en primera instància en les entitats del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació Internacional, però que també caldria que s’obrís a altres entitats ciutadanes que
volguessin formar-ne part, així com a persones a títol individual interessades en la crisi.
Com a primer pas, previ a la constitució de la Taula, s’acorda realitzar algunes jornades
formatives, per tal de contextualitzar la crisis i dona elements d’anàlisi a totes aquelles
persones que vulguin formar part de l’esmentada Taula. Aquestes jornades seran obertes i
l’assistència a les mateixes no comportarà l’obligatorietat de formar part de la Taula. El
protagonisme en aquestes sessions hauria de recaure en les entitats que, o bé estan
treballant sobre el terreny, o bé s’encarregarien de l’acollida de les persones refugiades a casa
nostra.
Amadeu Pardo incideix en el tema d’aprofitar aquestes sessions per alimentar la solidaritat de
totes aquelles persones que, sense pertànyer a cap entitat, s’han interessat per aquesta crisi i
veuen com, tot i les seves ganes d’ajudar, de moment no poden fer res.
La regidora Maruja Rambla destaca la importància de seguir amb aquesta línia coordinada
d’ajuda, destacant la vessant de sensibilització i treballant paral·lelament amb entitats i
serveis per a una possible acollida.
Oscar Monterde, representant de la TeC, demana que es puguin afegir com a possibles
membres de la Taula a entitats que no són terrassenques però que des del primer moment de
la crisi hi han treballat, com Metges sense Fronteres o la plataforma Stop Mare Mortum.
Els representants d’ERC i CUP fan incidència en la tasca de sensibilització, demanant un major
treball amb la ciutadania.

3)

Informació sobre les aportacions d’ajuda humanitària extraordinàries.
La regidora informa sobre les darreres sol·licituds rebudes per tal de fer front a crisis
humanitàries. Es tracta del projecte d’emergència als camps de refugiats Sahrauís, presentat
per Terrassaharaui per pal·liar els efectes de les inundacions als camps de refugiats de
Tindouf (Algèria), al qual es proposa un ajut de 2.863 Euros, i del projecte d’emergència per
la crisi Siriana, presentat pel Fons Català de Cooperació per col·laborar en projectes d'ajuda a
la ruta de les persones refugiades que fugen de Síria, al qual es proposa un ajut de 3.000
Euros. Ambdues iniciatives s’aproven i d’aquesta manera queda esgotat el crèdit en la partida
de subvencions de l’any 2015.

4)

Informació sobre la modificació de les bases i formularis per a la convocatòria de
subvencions de l’any 2016.
S’informa que, tal i com s’ha informat per correu electrònic, s’està realitzant una feina
d’adequació de les bases i formularis d’acord amb les directrius aprovades al Pla Director de
Cooperació 2014-2020. En aquest sentit s’han rebut propostes per part de membres de la
comissió Permanent que cal estudiar i decidir la seva incorporació als documents.
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Es decideix fer arribar aquestes modificacions a tots els membres de la Comissió Permanent i,
posteriorment, muntar una trobada amb aquelles persones interessades de la mateixa
Comissió per discutir i aprovar aquests canvis.
5)

Estat d’execució del pressupost 2015.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de l’any 2015 (551.294 €):

1. Activitats de sensibilització i acollida
Mes de la Pau
Inauguració de la Plaça Vicenç Ferrer
Subvencions d’activitats de sensibilització
Activitat acollides estivals
Programa de televisió “Terrassa Solidària”
Activitats i formacions
Activitats a les escoles
Cicle economia social
Cicle Dona i desenvolupament
Festa del Comerç Just
Festa Major Solidaria
Sensibilització Síria

2.979,03 €
1.412,13 €
31.819,00 €
9.276,10 €
7.200,00 €
963,56 €
5.922,50 €
763,00 €
900,00 €
2.815,37 €
5.452,46 €
1.828,81 €

TOTAL

71.331,96 €

2. Aportació a altres organismes supramunicipals
Quota al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Quota de Coord. Cat. d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí
Quota de Ciutats Defensores dels Drets Humans

2.100,00 €
718,00 €
2.000,00 €

TOTAL

4.818,00 €

3. Ajuda humanitària.
Conveni amb Creu Roja
12.000,00 €
Conveni amb ACNUR
12.000,00 €
Conveni amb Farmacèutics Mundi
12.000,00 €
Projecte d’emergència a Gaza (Fons Català)
3.000,00 €
Projecte d’emergència a Ucraïna (TANU)
5.000,00 €
Projecte d’emergència al Nepal (EDFON)
5.000,00 €
Projecte d’emergència als camps de refugiats siris (Fons Català)
3.000,00 €
Projecte d’emergència als camps de refugiats saharauis (Terrassaharaui) 2.863,00 €
TOTAL

54.863,00 €

4. Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes
22 projectes subvencionats

400.000 €

TOTAL

400.000,00 €

TOTAL despesa a 9 de desembre de 2015
Saldo

531.012,96 €

20.281,04 € (96,32% executat)
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6)

Proposta de calendari de reunions per a l’any 2016.
Es lliura el calendari provisional de sessions de l’any 2016, tenint en compte que fins que no
es tinguin les dates concretes de la convocatòria de subvencions no es podran determinar les
primeres reunions de l’any.
DATA

REUNIÓ / ACTE

TEMES

Convocatòria de presentació de projectes al desenvolupament i d’activitats de
sensibilització per a l’any 2016
Termini de presentació per als projectes de cooperació i de les activitats de
sensibilització per a l’any 2016

?
?

Comissió Permanent

?

Debat i acceptació dels projectes 2016

Recull de valoracions de projectes 2015

20 d’abril

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2016

27 d’abril

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2016

26 de maig

Ple Municipal: Adjudicació ajuts a projectes del 2016

3 de juliol

Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries

19 d’octubre

Comissió Permanent

Balanç del primer semestre de l’any, activitats per
al programa d’octubre-desembre

14 de desembre

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2017

21 de desembre

Plenari del Consell

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2017

7)

Renovació de quatre entitats de la Comissió Permanent.
La regidora informa sobre la renovació en el proper Plenari de les 4 entitats de la Comissió
Permanent que ja han complert el cicle de dos anys. Es tracta de:
•
•
•
•

8)

Sindicalistes Solidaris – Amadeu Pardo
ONG Vols – Mònica Rodriguez
Fundació World Vision – Susanna Oliver
Fundació Vicenç Ferrer – Rosa Barba

Informacions diverses, precs i preguntes.
No hi ha intervencions en aquest punt de l’ordre del dia.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:30 hores.
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