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

Data: 27 de novembre de 2017
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. Elisabeth Riera, en representació del grup municipal PSC-CP
Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per
Girona
Sr.Manuel Vázquez, en representació del grup municipal Grup Municipal
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
Sra. Teresa Salvador Marín, tècnica de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona
Sra. Paula Ballell Laiseca, tècnic municipal de cooperació, que actua com a
secretari

S’han excusat d’assistir-hi:
- Sra. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
- Sr.Carles Serra Salamé, en representació de la Universitat de Girona Sr.Ferran
Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries (entitat:
ACAPS-Girona)
- Sra. Isabel Muradàs, tinenta d’alcalde de l’Àrea d’Educació i Esports
- Sr.Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM
- Sra. Núria Cuadrat Pèlach, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Coordinadora d’ONG Solidàries)
- Sra. Olga Grueso, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ONG Dagua)
- 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)

1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Prèviament a la lectura de l’acta s’explica que els representants de les entitats han
excusat la seva absència en aquest consell fins que no hi hagi un canvi per part de
l’Ajuntament en els dos temes que han provocat la seva absència (ExpoJove i
percentatge de cooperació). S’afegeix que el Sr.Martí Terés també ha excusat la seva
presència fins que les entitats que en formen part no tornin a assistir-hi, ja que
comprèn les raons que els han portat a prendre tal decisió i entén que no té sentit
reunir el Consell sense la seva presència, ja que des del seu inici ha estat un
organisme que ha comptat amb la seva imprescindible participació.
Respecte a l’acta, com que no hi ha cap esmena, s’aprova.
2- Aprovació de les bases de la Convocatòria de Subvencions per a
projectes de solidaritat i cooperació per l’any 2018.
La Sra. Paula Ballell explica que no es va crear la Comissió de revisió de bases
prevista en el ordre del dia de la darrera reunió del Consell perquè finalment la reunió
del plenari no es va celebrar per manca de quòrum. Proposa mantenir la quantitat
destinada per a la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i per a
projectes de sensibilització. Així mateix, proposa al Consell introduir a les bases
d’ambdues convocatòries una referència explícita en el sentit de impossibilitar les
pròrrogues d’execució dels projectes subvencionats.
La Sra. Teresa Salvador fa esment de l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament de Girona, aprovada pel Ple de l’Ajuntament durant el 2015 i emplaça a la
Sra. Paula Ballell a comprovar si les pròrrogues d’execució son possibles. La Sra. Laia
Pèlach apunta que si la ordenança ho permet, ella no té objecció en que es puguin
atorgar pròrrogues d’execució. En cas contrari, s’aprovaria la proposta de la Sra. Paula
Ballell.
3- Balanç ciutats defensores dels drets Humans i documental social de
Girona
La Sra. Paula Ballell explica els aspectes més destacats de les dues campanyes.
Sobre la iniciativa Ciutats defensores dels drets Humans explica que el 28 de
setembre Girona va rebre Wafae Charaf (Marroc) i Aisha Dabo (Senegal i Gàmbia).
Aquell mateix dia es van dur a terme xerrades a l’IES Montilivi (ESO i cicles formatius),
a l’IES Santa Eugènia (ESO i Batxillerat) i al Centre Cívic Can Ninetes “DONA,
AFRICANA I ACTIVISTA. Dues experiències de defensa dels Drets Humans a Gàmbia
i el Marroc”. La iniciativa va estar molt marcada per la situació política i social prèvia al
referèndum de l’1 d’octubre, pel que es fa difícil fer balanç conclusiu sobre l’assistència
i incidència de l’activitat.

Respecte a la 2ona setmana del Documental Social de Girona, la Sra. Paula Ballell
explica que el projecte va estar organitzat per la Universitat de Girona, la Coordinadora
d’ONGs solidàries i l’Ajuntament. Entre el 17 i el 20 d’octubre es van projectar 12
pel·lícules a la biblioteca Carles Rahola. Explica que la Coordinadora d’ONGs ha
traslladat que l’assistència va ser d’unes 300 persones durant els 4 dies, amb les
sessions matinals especialment fluixes, tot i que la UdG oferia crèdits als estudiants
que hi anaven. De nou, però, l’assistència s’ha de llegir en la clau del context polític i
social dels dies en que es va fer el cicle..
4- Creació d’una Comissió del Programa Municipal de Solidaritat i
Cooperació 2018
El Sr. Cristóbal Sánchez expressa que no té massa sentit la creació d’aquesta
comissió si no estan presents les entitats i opta per no crear-la. La Sra. Laia Pèlach i la
Sra. Eli Riera s’hi mostren d’acord, tot afegint que no és moment de crear noves
comissions amb la situació actual del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.
5- Precs i preguntes
La Sra. Laia Pèlach pregunta com està el tema de la participació de l’Exèrcit a
l’ExpoJove i la demanda de destinar el 0’7% del pressupost municipal a cooperació i
solidaritat. També expressa el seu malestar pel fet de que, amb la reincorporació de la
Sra. Paula Ballell amb reducció de mitja jornada per maternitat, el servei de cooperació
hagi passat de tenir un tècnic a tenir-ne mig, ja que no s’ha cobert aquesta reducció.
Considera que aquest últim punt és un pas enrere molt important i que s’ha de
preveure que aquesta situació es podria allargar en el temps.
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que, tot i que podem esperar un petit increment en el
pressupost de cooperació per al 2018, arribar al 0’7% no serà possible. També explica
que s’ha lluitat molt per mantenir el tècnic de cooperació i garantir al menys, una
jornada completa de tècnic/a al servei però no ha estat possible. Explica que, tot i així,
el servei es reforçarà amb un/a administriu/va a mitja jornada. La Sra. Teresa Salvador
expressa que no ha estat possible tècnicament cobrir la plaça de tècnic perquè la
política de personal és de no crear places.
Respecte a la participació de l’exèrcit a ExpoJove, el Sr. Cristóbal Sánchez explica que
s’estan fent gestions en vàries direccions i confia en que a la propera reunió plenària
del Consell tinguem resultats més concrets. La Sra. Laia Pèlach manifesta els seus
dubtes de que això sigui així, recordant que es va dir el mateix a la darrera sessió del
Consell.

