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

Data: 26 de setembre de 2016
Lloc: Espai de Solidaritat

A les set del vespre es va reunir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de
Girona (CMSC) per celebrar una sessió ordinària, sota la presidència del senyor
Cristóbal Sánchez, regidor de Cooperació, i amb l’assistència dels vocals següents:
-

Sra. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
Sr. Carles Serra Salame, en representació de la Universitat de Girona
Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per
Girona
Sra. Laia Zurdo Vidal, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: Nousol)
Sra. Olga Grueso, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ONG Dagua)
Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez, en representació del grup municipal Ciutadans
- Partido de la Ciudadanía
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)
Sra. Sílvia Paneque Sureda, en representació del grup municipal PSC-CP
Sr. Teresa Salvador Marín, tècnica de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona
Sr. Àngel Vàzquez Viu, tècnic de cooperació municipal que actua com a
secretari

S’han excusat d’assistir-hi:
- Sr. Ferran Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ACAPS-Girona)

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

2- Revisió de la proposta de reglament del CMSC
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que el mes de juliol es va enviar la proposta amb les
modificacions i adequacions del contingut per fer complir el Reglament de les
polítiques municipals d’igualtat de gènere i el funcionament actual del Consell.
El Sr. Àngel Vàzquez afegeix que en la documentació adjuntada s’hi trobarà una nova
versió en què s’ha actualitzat el temps verbal del preàmbul i s’ha afegit el darrer
paràgraf que explica la justificació de la modificació.
La Sra. Núria Cuadrat comenta que ha trobat alguns errors de nomenclatura en què
encara persisteix només la forma masculina com per exemple quan fa referència al
president i el secretari.
La Sra. Sílvia Paneque en aquest sentit afegeix que un cop redactat el text definitiu
s’enviï als responsables de les polítiques de gènere de l’Ajuntament que en faran una
revisió i dictamen que s’inclourà en l’aprovació final.
El Ple del Consell aprova per unanimitat les modificacions del reglament del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació.

3- Revisió de la proposta de codi ètic Fira de Girona
El Sr. Cristóbal Sánchez presenta la proposta de codi ètic que ha d’establir les normes
d’actuació, criteri i condicions que regiran l’organització i conjunt d’activitats que
organitzi la Fundació Fira de Girona, amb la finalitat de garantir i potenciar els principis
i valors basats en la cultura de la pau, la defensa de la igualtat i dels drets humans.
Afegeix que el codi ètic ha estat redactat pels serveis jurídics de l’Ajuntament i compta
amb el vistiplau de l’equip de govern.
Es llegeix per poder consensuar o esmenar el text:
- Els punts 1, 2, 7 i 8 de la proposta són acceptats per unanimitat.
- En el punt 3, que fa referència als valors, les entitats proposen afegir-hi el valor
de la no-violència. S’accepta per unanimitat la proposta.
- En el punt 4, que fa referència als principis, les entitats proposen afegir-hi la
gestió dels conflictes sense el recurs de la violència. S’accepta per unanimitat
la proposta.
- En el punt 4, quan es parla de la discapacitat, es proposa canviar la
terminologia i utilitzar diversitat funcional. S’accepta per unanimitat la proposta.
- En el punt 5, que fa referència a les normes de conducta, les entitats proposen
que quan es parla dels criteris d’exclusió d’aquelles activitats contràries a tota
una sèrie de principis s’hi ha d’afegir el de la no-violència. Aquest punt
s’accepta per majoria dels vots dels membres presents i el vot negatiu del grup
municipal de Ciutadans, que manifesta que aquest punt està fet amb la intenció
d’excloure l’exèrcit.
- En el punt 5, les entitats proposen que quan es parla de la selecció de
proveïdors es tingui en compte com a criteri excloent la relació dels expositors
amb paradisos fiscals. S’acorda traslladar a l’equip redactor aquesta qüestió
per la dificultat en el seu redactat per mantenir criteris objectius i d’imparcialitat.

-

En el punt 6, que fa referència a la transparència i informació, cal especificar
que es fa en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència.

La Sra. Anna Bonmatí manifesta que és un gran avenç aquest codi i que la Fira l’hagi
redactat.
La Sra. Sílvia Paneque afegeix que l’equip responsable de les polítiques de gènere de
l’Ajuntament ha fet un informe de perspectiva de gènere del codi ètic que s’adjuntarà al
text final.
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que un cop incloses les propostes aprovades en la
sessió d’avui, juntament amb les al·legacions del grup municipal de Ciutadans i
l’informe de gènere, s’enviarà tota la documentació a la direcció de la Fira perquè en la
propera reunió del Patronat, que se celebrarà el 15 de novembre, es valori i es
decideixi si pren en consideració la proposta de codi ètic.

4- Revisió de la proposta de criteris dels ajuts a iniciatives ciutadanes
El Sr. Àngel Vàzquez explica que en els darrers consells es va fer evident que calia
marcar uns criteris per definir quines accions entren o no com a iniciatives ciutadanes,
i d’aquí que s’hagi enviat una proposta.
La Sra. Raquel Sabater proposa que un cop revisada la proposta hi afegiria que els
criteris tècnics que s’apliquen en la convocatòria també s’haurien d’aplicar a l’hora de
concedir aquest tipus d’ajut. Afegeix també que en el punt de prioritzar dos ajuts que
arribessin junts a un mateix Consell, haurien de ser aquests criteris els que
determinessin la tria entre l’un i l’altre i no pas l’ordre d’entrada.
El Sr. Àngel Vàzquez afegeix que són totalment assumibles aquestes propostes i que
la dificultat està en la temporalitat ja que no es té la previsió de quan entraran les
sol·licituds i pot ser que el mes de setembre ja s’hagin esgotat els diners d’aquesta
partida.

5- Campanya a favor de la cooperació
El Sr. Àngel Vàzquez explica que una de les prioritats del Programa Municipal de
Solidaritat i Cooperació de l’any 2016 és posar en valor a partir d’un discurs positiu les
raons per les quals es fa cooperació des del món local (administració i entitats). El mes
de novembre, coincidint que es disposarà d’una exposició sobre la temàtica plantejada
i que es presentarà el documental i l’espot que s’ha gravat amb totes les entitats de la
ciutat, es farà una campanya amb diferents activitats per poder donar a conèixer i
explicar les raons per les quals es fan accions de cooperació i solidaritat.
En aquest sentit es fan tota una sèrie de propostes per poder passar l’espot: camp de
futbol del Girona, Cinema Truffaut, TV Girona, Xarxa de Centres Cívics, CAP,
entrevistes a mitjans...

