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

Data: 22 de març de 2018
Lloc: Espai de Solidaritat
A dos quarts de set de la tarda 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. 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. Paula Ballell Laiseca, tècnica municipal de cooperació, que actua com a
secretària
Sra. Gemma Ros, en representació de la Universitat de Girona
Sr. Ferran Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ACAPS-Girona)
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. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
Sra. Jordi Pasqual, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: Fundació Utopia del Grup Plataforma Educativa)

S’han excusat d’assistir-hi:
- Sra. Elisabeth Riera, en representació del grup municipal PSC-CP
- Sra. Teresa Salvador Marín, tècnica de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona
- Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM

1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Prèviament a la lectura de l’acta el regidor de Cooperació dóna la benvinguda de nou
als representants de la Coordinadora de ONGs, que han tornat a participar al
funcionament normal del Consell, i expressa la seva satisfacció per la tornada a la
normalitat. Per a que el CMSC sigui efectiu s’han d’assolir els objectius amb confiança
mútua.
Respecte a l’acta, com que no hi ha cap esmena, s’aprova.
2- Creació convocatòria de subvencions per agermanaments
La Sra. Paula Ballell explica que per requeriments de serveis jurídics i de Secretaria, el
servei de cooperació no pot seguir formalitzant convenis de col·laboració sense règim
de concurrència competitiva excepte amb la Coordinadora d’ONGs, que és una entitat
de segon nivell. Això afecta a diverses entitats que tenien conveni amb l’Ajuntament,
especialment amb totes aquelles entitats que vehiculen els agermanaments de la
ciutat de Girona amb Farsia i Bluefields. la sra Paula Ballell explica que ja ha parlat
telefònicament amb les entitats afectades per comunicar que es crearà una
convocatòria específica de subvencions de cooperació a les ciutats agermanades. El
sr. Ferran Soler expressa el seu malestar i pregunta si no es pot canviar el Reglament
de subvencions de l’Ajuntament de Girona per tal de que s’acceptin convenis de
col·laboració sense concurrència. El sr. Jordi Pascual explica que l’Ajuntament de
Barcelona ho ha pogut solucionar ( diu que “al poder convocar al 100% de les entitats
susceptibles de rebre subvenció el Conveni és justificat”) però es compromet a
esbrinar com ho han fet per a que la tècnica pugui explorar aquesta possibilitat a
l’Ajuntament de Girona. En tot cas, i per agilitzar la convocatòria, la sra. Paula Ballell
es compromet a enviar les bases de la convocatòria per correu electrònic per, si no hi
ha comentaris, passar a tramitar la seva aprovació per part de l’Ajuntament.
3- Memòria 2017 i retorn viatge Guatemala
La Sra. Paula Ballell explica els aspectes més destacats de la memòria de 2017
(adjunt) . Sobre el viatge de seguiment a Guatemala, el regidor explica que la valoració
dels projectes visitats és molt positiva. La sra. Laia Pèlach pregunta si s’ha fet retorn
d’aquestes impressions a les entitats afectades i la contestació és que sí.
4- Programa 2018
La sra. Paula Ballell explica les novetats de la proposta de programa (1- fons
documental agermanaments Farsia i Bluefields, 2- convocatòria de subvencions per a
projectes de cooperació a ciutats agermanades, 3- celebració del 70è aniversari de la
Declaració dels DDHH conjuntament amb la Coordinadora, la Diputació i la UdG) i les
actuacions que es proposa treure (1- ExpoJove, 2- Setmana Documental social de
Girona, 3- suport a l’acollida de persones refugiades, 4- Diada de Cooperació
Solidària).

La sra. Anna Bonmatí i la sra. Núria Cuadrat apunten que la consecució del programa
és molt difícil atesos els mitjans de personal dels qual disposa el servei de cooperació,
i apunten a un risc de saturació i no compliment. Plantegen que s’assumeixi un
programa més realista o que s’aportin els efectius necessaris per al seu compliment.
La sra. Paula Ballell apunta que sí que és un programa ambiciós respecte als
recursos humans del servei, però que dóna cobertura a totes les accions que es
puguin desenvolupar. La Coordinadora mostra la seva disponibilitat a trobar fórmules
per a poder ampliar els efectius del servei de cooperació. El regidor apunta que les
noves contractacions no son possibles. La sra. Cuadrat apunta que hi ha àrees que sí
han contractat i informa al CMSC que posaran sobre la taula el tema de la contractació
amb l’alcaldessa i que parlaran amb la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior en
nom del CMSC per a fer pressió per a la contractació. La sra. Laia Pèlach expressa
que sí que hi ha problemes tècnics a l’hora de contractar però que no és impossiblela cobertura de la plaça per les vies habituals és difícil però hi ha alternatives que no
s’han explorat per manca d’interès polític. El regidor Cristobal Sánchez expressa que
es posarà del costat del CMSC en aquest sentit, però que no votarà en contra del seu
grup si es presentés una moció al Ple.
Respecte a les persones refugiades, les entitats del Consell es mostren d’acord en que
l’acollida a persones refugiades no competeix al servei municipal de cooperació però
manifesten la seva preocupació per qui s’ocupa d’aquestes persones a nivell
municipal. S’acorda emplaçar, des del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, a
Serveis Socials per a que s’impliquin més. S’acorda establir en el programa municipal
que el servei de Cooperació faci una feina de sensibilització al voltant de la
problemàtica de les persones refugiades i es farà pressió per a que es compleixin les
quotes d’acollida.
5- Comissions de treball
1- Creació Comissió memòries projectes subvencionats 2017
Es crea la comissió amb la sra. Núria Cuadrat, la sra. Anna Bonmatí i la sra. Paula
Ballell
2- Creació Comissió projectes presentats 2018
Es crea la comissió amb la sra. Núria Cuadrat i la sra. Paula Ballell.
3- Creació Comissió bases convocatòria agermanaments
No es crea la Comissió per agilitzar els terminis de tramitació i aprovació de la
Convocatòria.
6- 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. El sr. Cristóbal Sànchez expressa que, tot i que no s’arriba al 0’7%, Girona
és un dels municipis catalans que destina un percentatge més elevat a Cooperació. La
sra. Núria Cuadrat explica que, a l’hora de calcular el percentatge de Cooperació sobre
els ingressos propis municipals, s’hauria de tenir en compte el 30% dels ingressos de
la taxa turística que van a parar a l’Ajuntament com a Capítol 4. La sra. Paula Ballell es

