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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 1/2018
Sessió ordinària. Dimarts, 23 de gener de 2018. A les 18 hores a la Sala d’Actes de la
Masia Freixa
Assistents
Adrián Sánchez

Regidor de Solidaritat i Cooperació

Pau Anton Celdran

Grup Municipal del PSC

Oscar Monterde

Grup Municipal de TeC

Marta Sánchez

Grup Municipal de PDeCAT

Màrius Massallé

Grup Municipal d’ERC-MES
Fundació Torre del Palau

Teresa Casals

Amics de Fundase

Sebastià Miralda

Amics d’en Ferran

Carme Aguilar
Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Josep Ibáñez

Vida i Pau

Rosa Bacardit
Susanna Oliver

Fundació World Vision

Lluís Puig

Associació ALBA

Maruja Rambla
Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Famissa Diakite

Associació Demé

Isabel Soler

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Josefina Soler
Àngels Escudé

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida

Lluís Iglesias

Ass. Catequa

Montserrat González

Sindicalistes Solidaris

Conxita Muñoz

Fundació Ramon Martí Bonet

Mercè Ullés
Maria Vázquez

Nens de la Llauna

Antonia Vázquez
Marià Gállego

Creu Roja

Lydia González

Església Evangèlica Unida

Núria Pagès

Consorci Sanitari de Terrassa

Alma Millán

EDFON

Margarita Riba
Francisco Utrera

INSOC - CEG

Francisca Briseño

Grup de Solidaritat Oscar Romero

Eduardo Atao

Unión Cultural Latinoamericana de Terrassa

Josep Muñoz

Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna

Olga Pastujova
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Ernest Freixas

ONG Ocularis

Jordi Ortega

AASHA

Katrina Cárdenas

Fundació MAIN

Daniel Palet

Oberts al Món

Jordi Lleixa

ONG Vols

Susanna Oliver

Fundació World Vision

Ramon Francolí

Fundació Educació Solidària

Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Gabriel Turmo

Grup Municipal del Partit Popular

Jaume Valls

Assessor

Rosa Pereira

Abarta

Ferran Pont

Justícia i Pau

Bartomeu Amat

Assessor

Loli Fernández

Associació Crits dels Nens

1. Aprovació de l’acta de la sessió del 28 de juny de 2017 (2/2017).
S’aprova sense modificacions.

2. Gestió de l’acollida a les persones refugiades.
S’informa a les persones presents de la tasca en matèria d’acollida que s’està coordinant amb les
entitas Apip-Acam i Creu Roja. Ambdues tenen un total de 46 persones refugiades en diferents
residències. Paral·lelament s’està col·laborant amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat en la
formació de professionals de Serveis Socials per quan hagin d’atendre aquest col·lectiu i també s’està
en converses amb Refugee Welcome, que té com a objectiu buscar habitatges del mercat privat per
compartir amb les persones refugiades.
3. Elecció de sots-president/a del Consell Municipal de Solidaritat.
En aplicació de les modificacions del reglament de participació ciutadana i la posterior adaptació del
reglament del consell de Solidaritat i Cooperació cal nomenar un vicepresident del consell. Aquesta
persona ha de pertànyer a una entitat, és a dir, no pot pertànyer a cap grup polític.
Dues han estat les persones que han manifestat la seva predisposició a ocupar el càrrec: Teresa
Casals, d’Amics de Fundase, i Josefina Soler, de Microcrèdits Solidaris per Àfrica. Es realitza una
votació a mà alçada on el recompte dóna 12 vots a Josefina Soler i 8 vots a Teresa Casals. 8 vots més
són abstencions, entre les quals les dels representants dels grups municipals de TeC i ERC-MES, que
volen deixar en mans de les entitats la decisió.
D’aquesta manera Josefina Soler començarà a exercir com a sots-presidenta del Consell a partir de la
propera reunió.
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4. Informació sobre el pressupost 2018.
S’informació sobre la execució del pressupost 2017 i la previsió pressupostària per al 2018 en que es
manté l’1% dels ingressos municipals per a la Cooperació Intenacional, augmenta un 8,59% respecte
del 2017.
Pel que fa a la liquidació del pressupost 2017, aquest és el resum:
Activitats de sensibilització i acollida

77.029,08 €

Aportació a altres organismes supramunicipals

4.818,00 €

Ajuda humanitària

56.000,00 €

Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes

400.000,00 €

TOTAL despesa

537.847,08 €

% executat

94,38%

Pel que fa al pressupost 2018, la dotació és de 618.850 Euros. La distribució prevista és la següent:

50.000

6.000

100.000

62.850

Projectes de cooperació
Activitats de sensibilització
Aportació a altres organismes

400.000

Ajuda Humanitària
Cooperació directa

5. Informació la convocatòria de subvencions de l’any 2018.
Es comenta que en el Ple del mes de gener s’aprovaran les bases de subvencions per al 2018 i que
s’espera que la convocatòria es realitzi a mitjans de febrer. Pel que fa a les línies de subvenció de
Solidaritat i Cooperació Internacional es mantenen els mateixos criteris del 2017, tot i que sí canviaran
els formats dels documents per fer la memòria de presentació. Tot i això, es recalca que la informació
que es demanarà serà exactament la mateixa que es demanava fins ara, raó per la qual les entitats ja
poden anar treballant-t’ho.
Com a gran novetat està la forma de tramitar les sol·licituds i també les justificacions. Les
tramitacions hauran de ser totes telemàtiques. En aquest sentit s’han programat des del Servei de
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Qualitat Democràtica unes sessions formatives per a les entitats per donar a conèixer el sistema IdCat
Mòbil. Aquest és un sistema per a persones físiques, però podrà fer-se servir de moment per a les
entitats. La persona que ha de fer la sol·licitud en nom de l’entitat ha de ser preferentment el
president o presidenta, o aquella en qui hi hagi una delegació expressa de l’entitat per fer aquest
tràmit.
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.
La valoració dels projectes la fa 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.
Pel que fa a les justificacions, caldrà també tramitar-les a través de la Seu Electrònica.
En aquest cas, s’ha canviat els models de justificació, tant d’activitats com de projectes. S’ha
variat la forma, ja que ara són pdf editables, però no el contingut.
Recordem que fins a 3.000 euros es pot justificar amb un compte justificatiu, que no ha d’anar
acompanyat de factures.
A partir de 3.000 euros, cal aportat les factures. En aquest sentit, en ser la tramitació electrònica,
cal escanejar les factures i adjuntar-les en pdf.
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6. Proposta de calendari de reunions per a l’any 2018.
El calendari queda encara amb força dates a l’aire degut a que les properes reunions previstes
depenen de la data de la convocatòria de subvencions. Tan bon punt es tinguin aquestes dates es
farà arribar a les persones membres el calendari definitiu.
DATA

REUNIÓ / ACTE

TEMES

23 de gener

Plenari del Consell

Tancament curs 2017. Calendari i pressupost 2018.

?

Convocatòria de presentació de projectes al desenvolupament i d’activitats de
sensibilització per a l’any 2018

?

Termini de presentació per als projectes de cooperació i de les activitats de sensibilització
per a l’any 2018

?

Comissió Permanent

?

Debat i acceptació dels projectes 2018

Recull de valoracions de projectes 2018

?

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2018

?

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2018

1 de juliol

Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries

16 d’octubre

Comissió Permanent

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

18 de desembre

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupost 2019

7. Informacions diverses, precs i preguntes.
S’informa que, tal i com s’expressa en el reglament del Consell, cada any cal procedir a la renovació
de quatre representants de les entitats a la permanent. Les entitats que han acabat el període de dos
anys són:
o
o
o
o

Associació Demé
Terrasaharaui
Somriure Humil
Abarta

Se’ls agraeix la tasca feta en aquest període i es demana entre les associacions presents que es
postulin quatre per rellevar-les.
Manifesten la seva disponibilitat per formar part del consell les següents entitats:
Microcrèdits Solidaris per Àfrica
Amics de Fundase
Fundació Educació Solidària
Fundació Ramon Martí Bonet
Així doncs, les persones representants d’aquestes entitats seran convocades a partir de la propera
reunió de la Comissió Permanent.
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Per altra banda, s’avança que ja està preparada la programació de la propera edició del Mes de la
Pau. Com és habitual està formada d’activitats que es realitzen la majoria d’elles en les biblioteques de
la ciutat gràcies a la col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de Terrassa. Les accions (exposicions,
conta-contes, tallers i xerrades) es desenvolupen en el mes de febrer. Com a novetat, destacar
l’exposició “La pau és...” que està formada pels dibuixos guanyadors del concurs que s’ha realitzat a
les biblioteques durant els mesos de desembre i gener.
Finalment, la representant de la Fundació Main ofereix a les altres associacions poder constituir un
grup de treball sobre l’eix temàtic dones i desenvolupament. La intenció és trobar punts comuns que
afavoreixin l’organització d’activitats, intercanvi de materials i informació, etc.
Abans de finalitzar la sessió, el regidor Adrián Sánchez dedica unes paraules d’agraïment a la regidora
sortint de Solidaritat i Cooperació Internacional, la Maruja Rambla, per la tasca realitzada al capdavant
de la regidoria.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:05 hores.
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