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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 1/2017
Sessió ordinària. Dimecres, 26 d’abril de 2017. A les 18 hores a la Sala d’Actes de la Masia
Freixa
Assistents
Maruja Rambla

Regidora de Solidaritat i Cooperació

Dani Nart

Grup Municipal de PDeCAT

Sofia Moukhles

Grup Municipal de PSC

Vicenç Boncompte

Grup Municipal de la CUP

Teresa Casals

Amics de Fundase

Sebastià Miralda

Amics d’en Ferran

Loli Fernández

Associació Crits dels Nens

Ferran Pont

Justícia i Pau

Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Josep Ibáñez

Vida i Pau

Rosa Bacardit
Susanna Oliver

Fundació World Vision

Lluís Puig

Associació ALBA

Alejandra Varó
Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Famissa Diakite

Associació Demé

Daniel Palet

Oberts al Món

Olga Ramírez
Isabel Soler

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Rosa Sanz

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida

Rosa Pereira

Abarta

Rosa Barba

Fundació Vicenç Ferrer

Lluís Iglesias

Ass. Catequa

Amadeu Pardo

Sindicalistes Solidaris

Montserrat González
Marcial Peralejo

Ayuda Directa

Mercè Ullés

Fundació Ramon Martí Bonet

Conxita Muñoz
Amador Vázquez

Nens de la Llauna

Rico Sánchez
Enriqueta Vázquez
Baye
Marià Gállego

Creu Roja

Alicia Valle

Ass. Jambakasala

Ana Monroy

EDFON

Francisco Utrera

INSOC - CEG
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Francisca Briseño

Grup de Solidaritat Oscar Romero

Bartomeu Amat

Assessor

Jaume Valls

Assessor

Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Gabriel Turmo

Grup Municipal del Partit Popular

Núria Pagès

Consorci Sanitari de Terrassa

Isabel Dacosta

Una Oportunidad como los Demás

Maria Fernández

Alternativa 3

Sergi Martínez

Fundació Pau i Solidaritat

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 22 de desembre de 2016 (2/2016) del Plenari.

S’aprova sense modificacions.
2)

Gestió de l’acollida a les persones refugiades.

La regidora Maruja Rambla fa un breu resum de la situació a la ciutat. S’ha continuat facilitant i
organitzant accions de sensibilització i comunicació per tal de donar a conèixer la realitat i donar
difusió a les convocatòries ciutadanes que han sorgit de la societat.
També s’explica que a Terrassa ja funciona un dispositiu de primera acollida que dóna cabuda a 30
persones refugiades que és gestionat per l’entitat Apip Acam. Durant aquest trimestre Creu Roja
engegarà un nou dispositiu de primera acollida per donar cobertura a noves places a la nostra ciutat
en el marc del programa estatal d’escollida de refugiats, que s’espera que comenci a funcionar abans
de l’estiu.
A nivell de serveis municipals la posada en marxa de tots aquests dispositius implica que cal reforçar
els instruments de coordinació entre entitats i serveis municipals per poder donar cobertura a les
persones refugiades en tot allò que necessiten (salut, ocupació, escolarització...) per tal d’organitzar la
seva nova vida a casa nostra.
També s’anuncia que properament es proposarà una nova convocatòria de la Taula per a les persones
refugiades per tal de poder debatre les novetats i les propostes que sorgeixin des de les entitats.

3)

Informació sobre el pressupost 2017.

Es dóna a conèixer la informació relativa al pressupost del 2017, tenint en compte que en la darrera
reunió del Plenari encara no estaven aprovats els Pressupostos i no es van donar aquestes dades:
PARTIDA - Descripció

2016

PUBLICITAT I PROPAGANDA
ALTRES DESPESES DIVERSES
ALTRES TREBALLS REALIT PER ALTRES EMPRESES I PROFE

2

2017

Variació

24.294,00

19.349,00

-4.945,00

2.000,00

2.000,00

0,00

25.000,00

20.500,00

-4.500,00

51.294,00

41.849,00

-9.445,00

51.294,00

41.849,00

-9.445,00
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Descripció

2016

SUBVENCIONS COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

4)

2017

Variació

527.928,00 528.001,00

73,00

527.927,00 528.000,00

73,00

527.928,00 528.001,00

73,00

579.222,00 569.850,00

-9.372,00

Informació la convocatòria de subvencions de l’any 2017.

El secretari del Consell dóna a conèixer les particularitats de la convocatòria del 2017. El termini de
presentació s’estableix fins al 24 de maig i les dues línies de subvenció en l’àmbit de la cooperació
internacional són les de projectes al desenvolupament i la d’activitats de sensibilització.
S’informa que en la web municipal es pot trobar tota la informació, amb una guia pràctica, els
requisits específics de cada línia de subvenció i els formularis corresponents.
A més, el personal de la Unitat de Cooperació resoldrà també totes les consultes que les entitats
puguin tenir referents a la convocatòria.

5)

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

Us fem a mans una copia de la proposta de nou calendari de trobades un cop aprovada la
convocatòria de subvencions. Com ja sabeu bona part del nostre calendari de trobades està vinculat a
les subvencions i al procediment d’atorgament del que ens hem dotat com a Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació.
DATA
19 d’abril
26 d’abril
24 de maig
1 de juny
19 de juny

REUNIÓ / ACTE

TEMES

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

Informació de les subvencions 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

22 de juny

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2017

28 de juny

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2017

2 de juliol

Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries

20 de juliol

Ple Municipal: Adjudicació ajuts a projectes del 2017

18 d’octubre

Comissió Permanent

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

13 de desembre

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2018

Plenari del Consell

Tancament de curs. Calendari i Pressupostos 2018

20 de desembre

(provisional)
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6)

Modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional.

Tal i com ja es va informar, el 2016 es va aprovar el nou Reglament de Participació Ciutadana. Aquest
nou reglament estableix com han de funcionar i quines característiques han de tenir els Consells
Sectorials com el de cooperació i s’estableix la necessitat d’adaptar el reglament ja existent del consell
a les noves condicions del reglament de participació ciutadana.
En aquest sentit les novetats remarcables són:
1. Apareix la funció de la vicepresidència que serà d’elecció entre les persones que formen part del
plenari del Consell a excepció dels representants polítics.
2. Cal donar publicació a tota la informació que generi el consell, cosa que ja es feia però que no
recollia el reglament.
3. Les sessions del consell seran de caràcter públic i obertes a tota la ciutadania. La ciutadania podrà
intervenir al consell mitjançant petició prèvia.
4. El consell podrà constituir comissions de treball per treballar aspectes concrets. Aquest extrem
també s’ha fet en algunes ocasions i cal que es trobi contemplat al nou reglament.
Finalment es demana l’aprovació del nou reglament, que va enviar-se a les persones membres
prèviament, amb els canvis proposats. La proposta de nou reglament s’aprova per unanimitat de les
persones presents i s’acorda elevar-lo al Ple de l’Ajuntament per què en faci l’aprovació.

7)

Informacions diverses, precs i preguntes.

Finalment s’esmenten les properes activitats que es duran a terme a la ciutat:
Festa del Comerç Just – Dissabte 27 de maig al Mercat de la Independència.
Dia Mundial de les Persones Refugiades – 19 de juny – Cinefòrum “District Zero” al Cinema Catalunya.
Festa Major Solidària – 2 de juliol a la Rambla d’Ègara.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:25 hores.
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