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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
INTERNACIONAL
Sessió 1/2020
Sessió ordinària. Dimarts, 4 de febrer de 2020. A les 18 hores a la Sala d’Actes de la
Masia Freixa
Persones assistents
Teresa Ciurana

Regidora de Solidaritat i Cooperació

Sergio Martínez

Grup Municipal de TotXTerrassa

Adrián Sánchez

Grup Municipal del PSC

Miquel Sàmper

Grup Municipal de JuntsXTerrassa

Màrius Massallé

Grup Municipal d’ERC-MES i Fundació Torre del Palau

Bartomeu Amat

Fundació Torre del Palau

Teresa Casals

Amics de Fundase

Sebastià Miralda

Amics d’en Ferran

Isabel Nos

Solidaritat tens Nom de Dona

Lluís Puig

Associació ALBA

Maruja Rambla
Famissa Diakite

Associació Demé

Teresa Badia

Microcrèdits Solidaris per Àfrica

Josefina Soler
Esther Ferrús

Sindicalistes Solidaris

Mercè Ullés
Conxita Muñoz

Fundació Ramon Martí Bonet

Lydia González

Església Evangèlica Unida i Consorci Sanitari de Terrassa

Loli Fernàndez

Nuestros Pequeños Hermanos i Consorci Sanitari Terrassa

Jordi Torrents

Església Evangèlica Unida

Núria Benito

Fundació Pau i Solidaritat

Josep Ibáñez

Vida i Pau

Rosa Bacardit
Francisco Utrera

INSOC - CEG

Loli Párraga

Grup de Solidaritat Oscar Romero

Glòria Pernas
Xavier Mas

Nens de la Llauna

Alicia Valle

Jambakasala

Armand Valera

Ocularis

Rosa Pereira

Abarta

Daniel Palet

Oberts al Món

Ramon Francolí

Fundació Educació Solidària

Katrina Cárdenas

Fundació MAIN

Maria Rosa Sanz

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida

Josep Sanllehí

Amics dels Infants del Marroc

Marina Arcusa

Lliga dels Drets dels Pobles
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Ndiane Thiam

Associació Thiol-Ak-Mbatar

Isabel Dacosta

Ass. Una Oportunidad como los Demás

Alma Millán

EDFON

Pep Aced
Maria Teresa Mattes

Mans Unides

Teresa Carulla

Bosco Global – Vols

Rafael Jariod

CCONG

Marià Gállego

Creu Roja

Bartolomé Agudo

Secretari del Consell

Excusat/des
Marta Marrugat

Fundación Vicente Ferrer

Joan Triadú

Oxfam Intermón

Josep Muñoz

Terrassa Ajuda Nens d’Ucraïna

Susanna Oliver

Fundació World Vision

Gabriel Zafra

Alianza de Solidaridad Extremeña

Laura Pérez

Alternativa 3

0)

Presentació a càrrec de la regidora de Qualitat Democràtica Ona Martínez.

Abans de començar la primera sessió de treball del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació l’Ona
Martínez, regidora de Qualitat Democràtica, situa la tasca del consell en el marc de participació
ciutadana i nova governança que es proposa en aquest mandat.
1)

Aprovació de l’acta de la sessió del 27 de març de 2019 (2/2019).

S’aprova sense modificacions.
2)

Procés d’elecció de la persona que ostentarà la vicepresidència del Consell.

La regidora explica que, a rel de l’aprovació de les modificacions del reglament del Consell al 2017, cal
escollir una persona per fer les funcions de la vicepresidència del Consell. Totes les persones que
formen part del consell poden desenvolupar aquesta tasca a excepció de les representants dels grups
polítics.
Les persones que han manifestat per correu la seva disposició són:
•
•

Ramon Francolí, de la Fundació Educació Solidària
Rafael Jariod, de CC ONG per al Desenvolupament

Després de la votació a mà alçada en Ramon Francolí és escollit vicepresident amb un resultat de 27
vots a 3.
3)

Estat d’execució del pressupost 2019 i pressupost per al 2020.

Pel que fa a l’execució de pressupost 2019 cal remarcar que s’ha arribat a executar el 99,37% del
pressupost, de forma que la pràctica totalitat dels recursos destinats a cooperació internacional s’han
invertit amb aquesta finalitat en el curs de l’any.
El resum econòmic és el següent:
2

Drets Socials
Solidaritat i Cooperació Internacional
Plaça Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa - Barcelona - Espanya
Tel. 93 739 70 35
solidaritat@terrassa.cat
www.terrassa.cat/solidaritat

Execució del Pressupost municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional 2019
569.850 Euros
1. Activitats de sensibilització i acollida
Subvencions d'activitats de sensibilització
Activitats d'acollida
Mes de la Pau
Cicle "Realitats del Sud"
Comerç Just
Festa Major Solidària
Activitat Ciutats Defensores dels Drets Humans
Persones Refugiades
Activitats a les escoles
Programa de televisió "Terrassa Solidària"
Accions per al Consell
Projecte de sensibilització "Àfrica en femení"
Projecte de sensibilització "Construint la pau a Colòmbia"

26.850,00
11.073,67
2.827,73
4.041,76
2.111,82
5.476,35
1.158,08
1.826,88
9.267,50
9.256,50
1.613,00
3.000,00
5.900,00

TOTAL

84.403,29

2. Aportacions 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
TOTAL

7.500,00
718,00
2.000,00
10.218,00

3. Ajuda humanitària
Projecte de salut per a la població refugiada de Nairobi - Farmamundi
Assistència a la població damnificada per emergència - Creu Roja
Assistència per a la població desplaçada en el nord de Nigèria - ACNUR
Pla d'emergència per a les pluges torrencials al Senegal - Nens de la Llauna
Emergència als afectats pel Cicló Idai a Moçambic i Zimbàbue - World Vision
Manteniment del vaixell Open Arms per rescat - Open Arms

12.000,00
12.000,00
12.000,00
2.000,00
5.000,00
7.000,00

TOTAL

50.000,00

4. Projectes de cooperació promoguts per entitats
21 projectes subvencionats

381.344,00

TOTAL

381.344,00
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5. Projectes de cooperació directa/concertada
Conveni amb Alterrnativa 3 per projecte de Nicaragua
Projecte de formació de protecció civil al Líban
Salut ocular a Ziguinchor i altres poblacions de Senegal

30.000,00
1.192,42
9.100,00

TOTAL

40.292,42

TOTAL DESPESA

566.257,71
99,37% executat

Pressupost 2020:
Per al 2020 es manté la dotació de l’1% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament per a cooperació
internacional per al desenvolupament. El total final és de 727.423 € dels quals es destinen 157.573€ a
capítol 1 (Recursos Humans) i 569.850 Euros als capítols 2, 4 i 7 (Despesa ordinària i subvencions a
projectes, sensibilització i ajuda humanitària i emergència)

Aportació a
òrgans
supramunicipals;
10.500

Cooperació
directa; 30.000

Ajuda
Humanitària;
50.000

Projectes de
cooperació;
400.000
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4)

Informació de les convocatòries de subvencions de l’any 2020.

Pel que fa a les línies de subvenció de cooperació internacional, es mantenen les 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 convocatòria per presentar activitats de sensibilització finalitzava el 31 de gener.
La convocatòria per presentar projectes de cooperació finalitza el 14 de febrer.
Els formularis gairebé no han canviat, només s’ha afegit un camp per recollir amb molta claredat
les accions de sensibilització a la ciutat en relació al projecte presentat.
La valoració dels projectes es farà dins la Comissió Permanent del Consell.
Per altra banda també ja s’ha publicat la convocatòria per a projectes d’ajuda humanitària
que estarà oberta fins a finals d’any. Recordem que l’objectiu és subvencionar projectes que
responguin a crisis sobtades, ja sigui per desastres naturals o guerres.
5)

Proposta de calendari de reunions per a l’any 2020.

El calendari de reunions i convocatòries que tenim previst per a l’any que comença és el següent. Cal
recordar que el calendari s’estructura al voltant de les convocatòries de subvencions per intentar
resoldre el més aviat possible.
DATA

REUNIÓ / ACTE

TEMES

7 de gener

Convocatòria de presentació de projectes al desenvolupament i d’activitats de
sensibilització per a l’any 2020

31 de gener

Termini de presentació de les activitats de sensibilització per a l’any 2020

4 de febrer
14 de febrer
5 de març
25 de març

Plenari del Consell

Tancament curs 2019. Calendari i
pressupost 2020

Termini de presentació per als projectes de cooperació per a l’any 2020
Comissió Permanent

Debat i acceptació dels projectes 2020

Recull de valoracions de projectes 2020

1 d’abril

Comissió Permanent

Proposta distribució fons projectes 2020

22 d’abril

Plenari del Consell

Proposta distribució fons projectes 2020

28 de maig

Ple Municipal: Adjudicació ajuts a projectes del 2020

5 de juliol

Festa Major Solidària: Fira d’ONG i entitats Solidàries

14 d’octubre

Comissió Permanent

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

16 de desembre

Comissió Permanent

Tancament de curs. Calendari i Pressupost 2021
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6)

Designació de les persones membres de la Comissió Permanent.

La regidora explica que, tot i que s’inicia un nou mandat i caldria escollir les entitats per a una nova
Comissió Permanent, com ja s’ha fet en anteriors mandats es proposa que es mantinguin les 4
entitats que només portaven un any en l’òrgan. Tanmateix agraeix la tasca desenvolupada pels
representants de les entitats sortints durant aquests dos anys.
Les que seguirien doncs són aquestes:
• Consorci Sanitari de Terrassa
• Ocularis
• Jambakasala
• Nens de la Llauna
Les entitats sortints, que han complert el seu període de dos anys, són:
• Amics de Fundase
• Microcrèdits Solidaris
• Fundació Ramon Martí
• Fundació Educació Solidària
Es procedeix a demanar a les entitats presents que es postulin per formar part d’aquest òrgan i les
persones que aixequen la mà, i per tant les que entren a formar part de la Comissió Permanent, són:
•
•
•
•

7)

Pep Aced (EDFON)
Sebastià Miralda (Amics d’en Ferran)
Famissa Diakité (Ass. Demé)
Rafael Jariod (CCONG)

Informacions diverses, precs i preguntes.

- Mes de la Pau. Com ja ve sent habitual durant el mes de febrer es programen activitats a les
Biblioteques per commemorar el dia internacional de la pau i la no violència. Les activitats són
exposicions, xerrades i conta-contes. A més, per tercer any consecutiu s’organitza el concurs de dibuix
per a infants «La pau és...», la exposició posterior dels treballs realitzats es podrà visitar a totes les
biblioteques.
- Web Participa Terrassa: Ja està en marxa aquesta nova eina que agrupa tots els consells de
participació de Terrassa. Cada òrgan té el seu espai i hi podeu trobar les convocatòries i les actes de
totes les reunions realitzades des d’aquest mandat. Fins ara aquesta informació es recollia en la web
municipal. Tanmateix s’anima a registrar-se a tothom per rebre avisos sobre aquells consells en els
que es participa, com convocatòries, comissions especials, etc. Tenir fet el registre també dóna l’opció
de participar a processos que endega l’Ajuntament, com per exemple el Pla d’Acció Municipal.
- El conveni laboral de l’Ajuntament de Terrassa va fixar que els estalvis salarials que es produeixen a
rel de les convocatòries de vaga s’han de destinar a finalitats vinculades a Cooperació i
Desenvolupament. Així, a finals de desembre de l’any passat es va donar la necessitat urgent d’haver
de distribuir els recursos derivats de les aturades que s’havien donat al 2019. Es van gestionar per
procediment d’urgència a la convocatòria d’ajuda humanitària que, com sabeu, està oberta des de
principis d’any a 31 de desembre de 2019

6

Drets Socials
Solidaritat i Cooperació Internacional
Plaça Freixa i Argemí, 11
08224 Terrassa - Barcelona - Espanya
Tel. 93 739 70 35
solidaritat@terrassa.cat
www.terrassa.cat/solidaritat

Subvencions Estalvis RRHH 2020:

•Proactiva Open Arms– 15.000€ Aportació per poder continuar amb les missions d’ajuda
humanitària i rescat a la mediterrània.
•Acnur – 15.000€ - Proposen una actuació d’emergència dins de Síria amb els desplaçats
interns pel conflicte que pateixen.
•Farmamundi – 15.000€. Proposta d’una primera fase d’actuació amb els desplaçats a la zona
del Kurdistan Iraquià.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:35 hores.
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