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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
DOCUMENT D’ACORDS

Data: 21 d’abril de 2015
Lloc: Espai de Solidaritat
A les set del vespre es va reunir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de
Girona per celebrar una sessió ordinària, sota la presidència del senyor Eduard Berloso
i Ferrer, regidor de Serveis Socials, Cooperació i Participació, i amb l’assistència dels
vocals següents:
-

Sra. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
Sra. Anna Pujolàs Vilar, en representació del grup municipal CUP
Sr. Josep Just Rimbau, cap de Serveis Socials, Cooperació i Participació de
l’Ajuntament de Girona
Sr. Ignasi Vila Mendiburu, en representació de la Universitat de Girona
Sra. Núria Cuadrat Pèlach, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Coordinadora d’ONG Solidàries)
Sra. Raquel Sabater i Ten, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Fundació Utopia del Grup Plataforma Educativa)
Sr. Raül Jorquera, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: Nousol)
Sra. Sílvia Paneque, en representació del grup municipal PSC- PM
Sr. Àngel Vàzquez Viu, tècnic de cooperació municipal que actua com a
secretari

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, alcalde de Girona

1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta.

2- Presentació de la Memòria del servei de Solidaritat i Cooperació de l’any 2014
El Sr. Eduard Berloso explica que la memòria del Servei està penjada al web de
Serveis i Social i del mateix Servei de Solidaritat i Cooperació per poder-la consultar.

El Sr. Àngel Vàzquez tot seguit fa esment dels aspectes més destacats de les accions
de l’any passat (veure annex 1).
La Sra. Núria Cuadrat proposa difondre tot el procés de consens i definició dels criteris
que regulen la convocatòria de subvencions a altres administracions com la Diputació
de Girona, ja que és un bon exemple d’objectivació i adequació dels criteris d’avaluació
dels projectes subvencionables.

3- Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’any 2015
L’Ajuntament de Girona presenta el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació per
a l’any 2015 (vegeu annex 2).
El Sr. Àngel Vàzquez destaca les següents prioritats per a l’any 2015, dissenyades a
partir de la valoració dels resultats obtinguts l’any 2014 i la revisió de les accions de
solidaritat i cooperació duta a terme l’any passat:
- Iniciar la cooperació directa de manera coordinada amb les entitats de la ciutat
- Millorar les actuacions que envolten els agermanaments
- Definir noves estratègies de retorn i sensibilització dirigides a la ciutadania de
Girona
- Millorar la qualitat dels projectes de cooperació al desenvolupament
La Sra. Núria Cuadrat explica que des de les entitats es fa la proposta de dur a terme
un programa conjunt amb l’Ajuntament per poder treballar entorn de la cultura de pau i
dels drets humans. Aquesta proposta encaixa directament amb el programa presentat,
tant pel que fa a les prioritats com a les accions sobre pau i drets humans que estan
previstes de fer. Explica que la iniciativa parteix d’una proposta de les entitats que va
quedar pendent l’any passat respecte al desacord amb la presència del Ministeri de
Defensa a l’ExpoJove. Proposen d’iniciar un treball conjunt des del Consell (òrgan que
aglutina les entitats, UdG i Ajuntament) en pro de la pau, amb l’objectiu de distingir
Girona com a ciutat de pau i dels drets humans. Es planteja com un treball fet des del
Consell, ja que no té sentit fer-ho només des de les entitats, incloent les diferents
activitats que ja s’organitzen a la ciutat i nous actors com poden ser el cos de Mossos
d’Esquadra i el de la Policia Municipal, que també treballen en programes sobre la noviolència. Aquesta ha de ser una iniciativa de treball constant i rigorós, defugint els
grans titulars i la denúncia en els mitjans de comunicació. Per últim, afegeix que
aquesta iniciativa també s’ha presentat a l’alcalde que l’ha rebut satisfactòriament.

4- Retorn del viatge institucional als campaments sahrauís
El Sr. Àngel Vàzquez fa un breu resum de la participació de l’Ajuntament de Girona en
la missió institucional dels ajuntaments agermanats amb el Sàhara als campaments de
refugiats de Tindouf (Algèria), del 24 de febrer al 3 de març (vegeu annex 3).

5- Creació de la Comissió d’Adjudicació de la Convocatòria de Subvencions de
l’any 2015
Es crea la Comissió d’Adjudicació de Subvencions de Solidaritat i Cooperació de l’any
2015 que serà el proper 6 de maig a les 19 hores, a l’Espai de Solidaritat. D’aquesta
comissió en poden formar part tots els membres del Consell excepte els membres de
les entitats que hagin presentat projecte a la convocatòria de subvencions.
La formaran:
- Sr. Eduard Berloso
- Sr. Josep Just
- Sra. Núria Cuadrat
- Sr. Àngel Vàzquez
S’enviarà un correu a la resta de membres que avui no han pogut assistir-hi per si
volen formar-ne part.

6- Retorn de la Comissió de Memòries dels Projectes Finançats el 2014
El Sr. Àngel Vàzquez explica que aquesta Comissió no es va reunir a causa de les
diferents baixes del seus membres per motius varis. Afegeix que s’ha fet el retorn a la
representant de la Coordinadora d’ONG Solidàries. Tot seguit fa el retorn de la revisió
de les memòries dels projectes finançats l’any 2014:
- Comentaris generals:
Ha millorat el nombre de memòries presentades dins els terminis (totes) i la
informació presentada ha estat en general força completa. El procés de revisió
és obert, ja que encara s’està pendent de memòries que no han arribat
(pròrrogues), contrast d’informacions, reunions i informes finals.
Una novetat d’aquest any ha estat el control i seguiment de sis projectes per
part del FCCD, que ens ha permès conèixer a través d’una altra font l’estat dels
projectes i informació de les contraparts. Aquest procés es va presentar de
manera conjunta a totes les entitats. S’han rebut sis informes de seguiment dels
projectes i de les contraparts i s’han fet reunions amb els tècnics del Fons
responsables de les diferents àrees geogràfiques. Actualment el procés és
obert, s’ha fet el retorn a la meitat de les entitats.
- Aspectes a millorar:
Projectes de cooperació. En alguns casos les memòries presentades no
concorden amb les formulacions inicials, sobretot pel que fa als apartats de
viabilitat, sostenibilitat i mecanismes d’avaluació. Caldria millorar en certs
aspectes metodològics i tècnics de la redacció dels projectes. Aquest fet denota
que cal seguir fent formacions sobre el terreny, per tenir socis sòlids en el Sud i
aquí per millorar en aspectes metodològics.

