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

Sessió 4/2016
Sessió ordinària. Dimecres, 14 de desembre de 2016. A les 13 hores a la Sala d’actes de la
Masia Freixa.
Assistents:
Maruja Rambla
Òscar Monterde
Miquel Sàmper
Gabriel Turmo
Rosa Sanz
Rosa Pereira
Jaume Valls
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

Regidora Delegada de Solidaritat i Cooperació
Representant del Grup Municipal de TeC
Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal del Partit Popular
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Associació Abarta
Assessor
Secretari del Consell
Solidaritat i Cooperació

Excusats
Francisco Utrera
Marcial Peralejo
Maria Ascón
Maria José Belmonte

INSOC
Ayuda Directa
Somriure Humil
Associació Demé

Absents
Sofia Moukhles
Màrius Massallé
Patricio Cervilla
Sara Moya
Josep Ibáñez
Rosa Gilabert
Bartomeu Amat

Representant del
Representant del
Representant del
Representant del
Vida i Pau
Terrassaharaui
Assessor

1)

Grup
Grup
Grup
Grup

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

del PSC
d’ERC-MES
de Ciutadans
de la CUP

Aprovació de l’acta de la sessió del 19 d’octubre de 2016 (3/2016) de la Comissió
Permanent.
S’aprova sense modificacions.

2)

Informació sobre novetats sobre la crisi de les persones refugiades de Síria.
La regidora Maruja Rambla informa que durant els mesos de novembre i desembre s’han realitzat
diverses activitats per sensibilitzar sobre la situació de les persones refugiades. Concretament han
estat 3 exposicions, la darrera de les quals va instal·lar-se ahir mateix a la Biblioteca del Districte
3, una xerrada i una sèrie de conta-contes per als infants que s’estan desenvolupant a les
biblioteques.
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A nivell intern, també s’està duent a terme una formació per al personal de serveis socials, per tal
que coneguin la casuística de les persones refugiades. Aquest seminari, de dues jornades, està
impartit per professionals de la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat.
També comenta que es va realitzar el dimarts 15 de novembre una nova reunió de la Taula Local
per a les Persones Refugiades, amb la presència de Carla Mercadé de la Fundació World Vision
Internacional que va parlar sobre l'accés a la justícia de les persones refugiades en els camps del
Líban i l’Òscar Barbero de Creu Roja Catalunya que va informar sobre l'estat del procés d'acollida
de les persones refugiades al nostre país.
S’explica també els avenços en l’articulació de l’acollida de refugiats a la nostra ciutat en dues vies
concretes:
1. Amb Creu Roja s’està acabant de facilitar l’arribada de les persones refugiades en fase
d’integració que podrien ocupar un o dos habitatges. Al gener hi ha una trobada prevista
en que es plantejaran els perfils per tal de poder articular amb l’estructura municipal
l’acollida necessària (educació, serveis socials....)
2. Amb la Comissió Catalana d’Acollida al refugiat s’està valorant la possibilitat d’acollir
alguns dels refugiats que gestionen ells mitjançant el conveni amb el Ministeri. En aquest
sentit s’està valorant la opció de fer una acollida en fase d’integració especialment
adreçada als refugiats del col.lectiu LGTB, ja que la ciutat disposa de recursos per garantir
una correcta atenció a les necessitats especifiques de la seva acollida.
També s’han iniciat contactes amb municipis libanesos mitjançant la diputació de Barcelona i els
ajuntaments de Granollers i Sabadell. S’està treballant en dues línies:
1. Un assessorament tècnic a la federació de municipis de la Vall de la Bekaa en relació a temes
de seguretat, formació de les forces de seguretat en resolució de conflictes, drets i deures
dels ciutadans i mediació
2. Possibilitat d’establir acords ciutat-ciutat amb algun municipi especialment afectat i en crisi per
l’arribada tan important de refugiats sirians.
Ja s’ha fet una primera trobada amb els representants de totes les entitats, aprofitant una visita
que van fer a Barcelona els representants Libanesos i ara s’està en fase de caracteritzar i definir
els projectes i els objectius de cadascuna de les parts per definir l’àmbit de cooperació.
3)

Informació sobre les aportacions d’ajuda humanitària extraordinàries.
S’informa que s’ha concedit una subvenció extraordinària a ProActiva Open Arms de 10.000 Euros
per a l’adequació de vaixells per al rescat de persones refugiades al mar. Es tracta de diners que
encara estaven sense consignació de la partida d’ajuda humanitària i s’ha valorat el fet que, més
enllà dels convenis d’ajuda d’emergència, enguany no s’havia fet cap aportació a projectes que
tinguessin relació amb la crisi de les persones refugiades.

4)

Informació la convocatòria de subvencions de l’any 2017.
Es comunica que de moment no hi ha data per a la convocatòria, però que s’espera que de la
mateixa manera que l’any 2016, no sigui abans del mes de febrer. Un dels principals motius és
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que encara no s’han aprovat els pressupostos per all 2017 i això endarrereix la resta d’assumptes
amb consignació pressupostària.
Es comenta també la redacció del Pla Estratègic de Subvencions, que comportarà canvis en la
majoria de convocatòries que realitzen els serveis de l’Ajuntament excepte en las de cooperació,
que ja tenen uns criteris de valoració molt ben definits. També es comunica que no es preveuen
canvis en els formularis de presentació de sol·licituds.

5)

Estat d’execució del pressupost 2016.

Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost de l’any 2016 (579.222 €):
1. Activitats de sensibilització i acollida
Mes de la Pau
Subvencions d’activitats de sensibilització
Activitat acollides estivals
Programa de televisió “Terrassa Solidària”
Activitats i formacions
Activitats a les escoles
Cicle salut i desenvolupament
Cicle Dona i desenvolupament
Festa del Comerç Just
Festa Major Solidaria
Sensibilització Síria
Projecte Guia de la compra ètica

4.831,13 €
25.859,00 €
8.199,99 €
9.279,00 €
1.200,74 €
7.058,56 €
1.334,00 €
576,81 €
3.188,26 €
5.939,26 €
3.381,39 €
2.000,00 €
TOTAL 72.848,14 €

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
Conveni amb ACNUR
Conveni amb Farmacèutics Mundi
Projecte d’emergència a Ucraïna (TANU)
Projecte d’emergència al Sri Lanka (Ayuda Directa)
Projecte d’emergència a Haití (Ass. Crits dels Nens)
Projecte d’emergència a Haití (Fund. World Vision)
Projecte per al rescat de persones refugiades (Pro Activa Open Arms)

12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
5.000,00 €
3.250,00 €
4.500,00 €
6.234,00 €
10.000,00 €

TOTAL 64.984,00 €
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4. Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes
22 projectes subvencionats

400.000 €
TOTAL 400.000,00 €

TOTAL despesa a 14 de desembre de 2016

542.650,14 €
Saldo 36.571,86 € (93,69% executat)

6)

Proposta de calendari de reunions per a l’any 2017.

DATA

REUNIÓ / ACTE

TEMES

?

Convocatòria de presentació de projectes al desenvolupament i d’activitats de
sensibilització per a l’any 2017

?

Termini de presentació per als projectes de cooperació i de les activitats de sensibilització per a
l’any 2017

?

Comissió Permanent

?

Debat i acceptació dels projectes 2017
Recull de valoracions de projectes 2017

17 de maig

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2017

24 de maig

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2017

29 de juny

Ple Municipal: Adjudicació ajuts a projectes del 2017

2 de juliol

Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries

18 d’octubre
13 de
desembre
20 de
desembre

Comissió Permanent

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

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2018

Plenari del Consell

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2018

Per altra banda, i en relació amb el calendari, es comunica que caldrà realitzar canvis en el Reglament
del Consell Municipal de Solidaritat, per tal d’adequar-lo al Reglament de Participació Ciutadana. Entre
altres coses, caldrà que les sessions del Consell tinguin caràcter públic. Òscar Monterde comenta que
caldria aprofitar el procés per aprofundir en altres articles del mateix reglament.
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7)

Procés de renovació de quatre membres de la Comissió Permanent: presentació de
candidatures i elecció.

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:
INSOC
Associació Coordinadora d’Ajuda Unida
Vida i Pau
Ayuda Directa
En aquest sentit Rosa Sanz agraeix l’oportunitat de poder formar part de la Comissió Permanent per
l’opció que dóna de poder treballar tan directament amb el món local de la cooperació internacional.

8)

Informacions diverses, precs i preguntes.

S’ha realitzat el cicle Salut i desenvolupament amb un seguit d'accions per donar a conèixer a la
ciutadania l’estreta relació entre la salut i el desenvolupament en els països empobrits. Concretament
es tracta d’accions entre les que es troben un cinefòrum, una exposició, una conferència, la
presentació d’un llibre sobre l’ebola i un curs de formació a professionals sobre la mutilació genital.

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

5

