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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 2/2015
Sessió ordinària. Dimecres, 16 de desembre de 2015. A les 19 hores a la Sala d’Actes de
la Masia Freixa
Assistents
Maruja Rambla

Regidora de Solidaritat i Cooperació

Josep Muñoz

Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna

Núria Pagès

Consorci Sanitari de Terrassa

Antonia Millán

EDFON

Teresa Casals

Amics de Fundase

Marià Gállego

Creu Roja

Loli Bordes
Ester Soto
Fidel Figueroa

Amics d’en Ferran

Montse Boguñá

Quirós Cooperació Quirúrgica

Loli Fernández

Associació Crits dels Nens

Ferran Pont

Justícia i Pau

Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Josep Ibáñez

Vida i Pau

Rosa Gilabert

Terrassaharaui

Jaume Valls

Amics d’en Ferran

Famissa Diakite

Associació Demé

Conxita Muñoz

Fundació Ramon Martí Bonet

Joan Lladós

Grup Municipal de CiU

Marc Gasol

Somriure Humil

Anna Rius

Grup Municipal de la TeC

Montserrat de Arespacochaga

Oberts al Món

Olga Ramírez
Isabel Soler

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Josefina Soler
Rosa Pereira

Abarta

Andreu López

Església Evangèlica Unida de Terrassa

Lluís Puig

Associació Alba

Bartomeu Amat

Assessor i Fundació Torre del Palau

Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Gabriel Turmo

Grup Municipal del Partit Popular

Jaume Valls

Assessor

Josep Maria Cirera

Fundació Educació Solidària

Susanna Oliver

Fundació World Vision
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0)

Introducció sobre la situació de l’acollida de persones refugiades a càrrec d’Alfons
Molons, tècnic de l’Oficina de Coordinació de Creu Roja a Barcelona.

1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 25 de març de 2015 (1/2015) del Plenari.
S’aprova sense modificacions.

2)

Informació sobre la gestió de l’acollida a les persones refugiades de Síria.
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
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.
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.

3)

Informació sobre les aportacions d’ajuda humanitària extraordinàries.
La regidora informa que anualment es signen tres convenis per tal de fer front a les crisis
humanitàries que van sorgint. Els convenis els acordem amb Creu Roja, amb ACNUR i amb
Farmacèutics Mundi. Tots tres convenis son de 12.000€ i ens serveixen per poder donar
resposta amb velocitat a les necessitats que es deriven de les emergències.
Enguany s’ha fet front altres situacions, que han estat:
-

-

-

Projecte d’emergència a Gaza (Fons Català de Cooperació) 3.000€ adreçats a camps
de refugiats palestins que gestiona la UNRWA
Projecte d’emergència a Nepal (EDFON) 5.000€ per pal·liar els desperfectes dels
terratrèmols de l’abril a l’escola que gestiona la entitat i assegurar l’alimentació dels
infants.
Projecte d’emergència a Ucraïna (TANU) de 5.000€, per cobrir necessitats bàsiques
d’alimentació a causa de la crisi dels refugiats que fugen de la zona de guerra i arriben a
la ciutat de NIKOPOL
Projecte d’emergència als camps de refugiats Sahrauís (Terrassaharaui) de 2863 €
per pal·liar els efectes de les inundacions als camps de refugiats de Tindouf (Algèria),
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-

4)

Projecte d’emergència per la crisi Siriana (Fons Català de Cooperació) de 3000€ per
col·laborar en projectes d'ajuda a la ruta de les persones refugiades que fugen de Síria.

Informació la convocatòria de subvencions de l’any 2016.
La regidora comunica que en aquest moment encara no està clara la data de
de les subvencions per al 2016, però que segurament no serà abans del mes
s’obrin. També esmenta que s’ha format una comissió de treball a partir de la
estan estudiant la modificació d’alguns aspectes del formulari de presentació,
bases, per adequar-los al nou Pla Director.

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 €
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TOTAL despesa a 9 de desembre de 2015
Saldo
6)

531.012,96 €

20.281,04 € (96,32% executat)

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)

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

Com és norma, cada any es renoven 4 de les 8 entitats que formen part de la Comissió Permanent del
Consell. En aquest cas les entitats sortints són:
•
•
•
•

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

La regidora demana a les entitats presents que postulin la seva candidatura, i les que ho fan són:
•
•
•
•

Abarta – Rosa Pereira
Somriure Humil – Marc Gasol
Associació Demé – Famissa Diakite
Terrassaharaui – Rosa Gilabert
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A més, per si alguna d’aquestes finalment no pogués formalitzar per motius d’agenda la seva
incorporació a la Permanent, es postulen com a suplents l’Associació Crits dels Nens, la Fundació
Torre del Palau i el Consorci Sanitari de Terrassa.

8)

Informacions diverses, precs i preguntes.

No hi ha informacions en aquest apartat.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20:40 hores.

5

