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 4/2018
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
Òscar Monterde
Ramon Francolí
Daniel Palet
Esther Ferrús
Teresa Casals
Josefina Soler
Conxita Muñoz
Bartolomé Agudo
Salvador Piqueras

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

Excusats
Dani Nart
Màrius Massallé
Jaume Valls
Loli Fernández
Núria Benito

Representant del Grup Municipal de CiU
Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Assessor
Nuestros Pequeños Hermanos
Fundació Pau i Solidaritat

Absents
Ander Ruiz
Pau Antón
Patricio Cervilla

Representant del Grup Municipal de la CUP
Representant del Grup Municipal del PSC
Representant del Grup Municipal de Ciutadans

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 17 d’octubre de 2018 (3/2018).

S’aprova sense modificacions.
2)

Properes formacions per als membres del Consell.

El regidor Adrián Sánchez informa que, tal i com es va acordar en la darrera reunió de la Permanent,
s’han posat en marxa formacions per a les persones membres del Consell.
La primera formació s’iniciarà el 17 d’octubre amb la primera sessió d’un curs per formular projectes
de cooperació. El curs té dues sessions de durada i la segona es farà aquest dijous. Serà impartit per
l’empresa Avaluem i constarà d’una primera part més teòrica i de conceptes bàsics, i una segona de
més pràctica.
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També informa que, per als qui formen part de la Permanent, s’ha previst una formació per a la
valoració de les propostes que arribin en la propera convocatòria. Aquest seminari es realitzarà ben
aviat tot i que encara estan per definir les dates.

3)

Informació la convocatòria de subvencions de l’any 2019.

Està previst que la convocatòria de subvencions, tant per activitats de sensibilització com per a
projectes de cooperació internacional, s’obri el proper 7 de gener. El tancament de la mateixa seria l’1
de febrer.
La raó de les dates tan matineres és perquè enguany hi haurà eleccions municipals el mes de maig i
fóra bo que les subvencions estiguessin atorgades en el mes d’abril.
Cal recordar que, de la mateixa manera que l’any passat, les tramitacions hauran de ser totes
telemàtiques.
Pel que fa a les línies de subvenció de cooperació internacional, es mantenen les dues mateixes dels
darrers anys:

Subvencions per a activitats de sensibilització i acollida: amb un límit de petició de 10.000
euros i sense límit en quant al nombre d’entitats que poden ser subvencionades.
Projectes de cooperació al desenvolupament: amb una dotació tancada de 400.000 euros, el
projecte té un límit de petició de 20.000 euros de manera general, i amb un màxim de 22
projectes a subvencionar. Poden ser 30.000 Euros si s’acredita que el projecte es desenvolupa
en un dels territoris prioritaris per a la cooperació terrassenca, o que sigui presentat per més
d’una entitat.
Es mantenen els mateixos formularis que l’any passat.
La valoració dels projectes es farà dins la Comissió Permanent del Consell, mentre que de les
activitats de sensibilització s’encarrega una Comissió d’avaluació composta pel Director de Serveis
de Serveis a les Persones, el Cap de la Unitat de Solidaritat i Cooperació i el Tècnic de Solidaritat i
Cooperació.
4)

Estat d’execució del pressupost 2018 i pressupost per al 2019

Informació sobre la execució del pressupost 2018 i la previsió pressupostària per al 2019 en que es
manté l’1% dels ingressos municipals per a la Cooperació Intenacional.
Pel que fa a la liquidació del pressupost 2018, aquest és el resum:
1. Activitats de sensibilització i acollida
Mes de la Pau
Subvencions d’activitats de sensibilització
Activitat acollides estivals
Programa de televisió “Terrassa Solidària”
Activitats a les escoles
Cicle Colòmbia
Festa del Comerç Just

3.881,06 €
30.452,00 €
10.944,89 €
8.530,50 €
5.959,00 €
3.428,45 €
4.470,91 €
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Festa Major Solidaria
Sensibilització Persones Refugiades
Projecte Guia de Compra Ètica (Fons Català)
Activitat Ciutats Defensores Drets Humans

5.270,98
1.435,42
1.182,00
1.363,29

€
€
€
€

TOTAL

76.918,50 €

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

4.800,00 €
718,00 €
2.000,00 €

TOTAL

7.518,00 €

3. Ajuda humanitària
Conveni
Conveni
Conveni
Conveni

amb
amb
amb
amb

Creu Roja
ACNUR
Farmacèutics Mundi
Refugees Welcome

12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €
7.000,00 €

TOTAL

43.000,00 €

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

400.000,00 €

5. Projectes de cooperació directa/concertada
Conveni amb Alterrnativa 3 per projecte de Nicaragua
Projecte de formació de protecció civil al Líban

30.000,00 €
30.300,00 €

TOTAL

60.300,00 €

TOTAL despesa

587.736,50 €
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Pel que fa al pressupost 2019:
La dotació és de 618.850 Euros. La distribució prevista és la següent:

50.000

6.000

100.000

62.850

400.000

Projectes de cooperació
Activitats de sensibilització
Aportació a altres organismes

5)

Ajuda Humanitària
Cooperació directa

Proposta de calendari de reunions per a l’any 2019.

DATA

REUNIÓ / ACTE

TEMES

7 de gener

Convocatòria de presentació de projectes al desenvolupament i d’activitats de
sensibilització per a l’any 2019

17 de gener

Plenari del Consell

1 de febrer

Termini de presentació per als projectes de cooperació i de les activitats de sensibilització
per a l’any 2019

13 de febrer

Comissió Permanent

11 de març

Recull de valoracions de projectes 2019

20 de març

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2019

27 de març

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2019

25 d’abril
30 de juny

Tancament curs 2018. Calendari i pressupost 2019.

Debat i acceptació dels projectes 2019

Ple Municipal: Adjudicació ajuts a projectes del 2019
Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries
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24 de setembre

Acte de constitució del Consell per al període 2019-2023

16 d’octubre

Comissió Permanent

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

17 de desembre

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupost 2020

6)

Procés de renovació de quatre membres de la Comissió Permanent.

Es comunica la renovació de quatre representants de les entitats a la permanent, que després de
pertànyer 2 anys a aquest òrgan, acaben el seu període:
o
o
o
o

Representant d’Oberts al Món (Daniel Palet)
Nuestros Pequeños Hermanos (Loli Fernández)
Sindicalistes Solidaris (Esther Ferrús)
Fundació Pau i Solidaritat (Núria Benito)

El regidor agraeix la tasca desenvolupada aquest temps i recorda que les persones que els
substituiran sortiran de la propera reunió del Plenari del Consell, que es realitzarà el mes de gener.

7)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Abans de finalitzar la reunió es té un record per a la figura d’en Juli Puigantell, que ha fet el traspàs
aquest mes de desembre. En Juli va ser la persona que va impulsar la Fundació Vicenç Ferrer a la
ciutat, fent que l’entitat passés de 300 a més d’un miler de persones sòcies.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:50 hores.
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