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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 

DOCUMENT D’ACORDS  
 
 
 
Data: 4 de juliol 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: 

 
- Sr. Carles Serra Salamé, en representació de la Universitat de Girona 
- 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 
- Sr. Àngel Vàzquez Viu, 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. 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. També s’ofereix a 
les parts per ajudar a trobar una solució que permeti reemprendre amb normalitat el 
funcionament del Consell. 
 
La Sra. Laia Pèlach pregunta si no és necessari un mínim de quòrum per començar la 
sessió. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que s’ha fet la consulta a serveis jurídics, que han 
dictaminat que d’acord amb el Codi civil català amb un mínim de tres persones es pot 
dur a terme la reunió.  
  
Respecte a l’acta, com que no hi ha cap esmena, s’aprova. 
 
 
2- Presentació de la memòria 2016 del Servei Municipal de Solidaritat i 

Cooperació 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica els aspectes més destacats de la memòria 2016 (vegeu 
annex 1). Es destaquen els aspectes següents: 
 
Educació per al desenvolupament i sensibilització:  

- L’augment de les activitats dirigides al centres escolars. 
- Les activitats organitzades en xarxa amb entitats de la ciutat, altres serveis 

municipals i entitats supramunicipals són les més destacades. 
- L’augment dels recursos econòmics en aquest àmbit. 
- La focalització temàtica en pau, drets humans i a favor de la cooperació. 
- La consolidació en el temps del Cicle de Cinema i Solidaritat. 
- Cal millorar el treball intern a l’Ajuntament, com la campanya del “0,7% del teu 

sou en solidaritat”. 
 
Cooperació al desenvolupament: 

- L’augment dels projectes subvencionats per la millora de la seva qualitat 
tècnica. 

- La concentració de projectes a Amèrica Central i Àfrica Occidental 
- El seguiment directe i indirecte dels projectes. 
- El manteniment de la línia d’ajuts humanitaris d’emergència. 

 
El Sr. Carles Serra demana que es revisi la classificació del projecte del Grup de 
Recerca i Cooperació de la UdG, ja que consta que no inclou la perspectiva de gènere 
i no és així, i que tot i no estar detallat en la formulació, s’ha tingut en compte aquest 
enfocament, ja que era impossible parlar de certs aspectes del Sàhara sense fer 
especial èmfasi en el paper de la dona. 
 



La Sra. Laia Pèlach proposa afegir a la memòria el càlcul del percentatge destinat a 
cooperació ara que s’ha sistematitzat, i és acceptat per tothom. 
 
 
3- Retorn de la Comissió de Subvencions 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica els aspectes més destacats de la convocatòria de 
subvencions d’aquest any (vegeu annex 2). Es destaquen els aspectes següents: 

- La disminució dels projectes subvencionats degut a la restricció de presentar 
només un projecte per línia i entitat. 

- Quatre projectes no han obtingut subvenció, dos per no complir requisits de la 
convocatòria i dos per no arribar a la puntuació mínima requerida. 

- L’àmbit d’actuació entorn del consum responsable aquest any no el treballa cap 
entitat. 

- La localització majoritària dels projectes és Amèrica Central i del Sud. 
 
Es farà arribar als membres del Consell les quantitats finals atorgades ja que per error 
no s’han inclòs. També es farà arribar el document resum de les memòries dels 
projectes finançats l’any 2016. 
 
 
4- Projecte Ciutats defensores dels drets humans 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que des de fa tres anys es participa com a ciutat en el 
projecte Ciutats defensores dels drets humans, juntament amb catorze municipis més 
de Catalunya i de diferents administracions. Breument explica que el projecte 
consisteix a portar a Catalunya vuit defensors i defensores dels drets humans de 
diferents països del món, i que molts d’ells i elles han patit o pateixen persecucions per 
la seva tasca de defensa dels drets humans. Durant la seva estada a les ciutats es 
programen visites als centres de secundària, rebudes institucionals i amb mitjans de 
comunicació, així com actes oberts a la ciutadania i reunions amb col·lectius més 
propers o relacionats amb la defensa dels drets humans. Afegeix que aquest any, el 28 
de setembre, vindran a la ciutat de Girona Wafae Charaf, activista marroquina que 
treballa pels drets civils, polítics i laborals del seu país, i Aisha Dabo, ciberactivista 
gambiana que treballa pels drets de les dones i polítics tant de Gàmbia com del 
Senegal. 
 
El Sr. Carles Serra proposa que, un cop es tingui la concreció de l’horari, es valori la 
possibilitat de fer extensiva alguna actuació de sensibilització a la Universitat de 
Girona, a través de l’Oficina de Cooperació, sempre que vagi bé i no sigui un 
impediment per al projecte. 
 
 
5- Celebració de l’aniversari dels agermanaments 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que hi ha hagut un error en posar aquest punt a l’ordre 
del dia, ja que en el darrer Consell ja es va fer retorn d’aquesta Comissió i, per tant, 
aquest punt no es tracta.  
  



6- Xarxa: Ciudades refugio 
 

El Sr. Cristóbal Sánchez explica que a iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona es va 
convocar una primera reunió en l’àmbit català de totes les ciutats que tenien entitats 
gestionant places del Programa Estatal per a Persones Refugiades. D’aquesta primera 
trobada es va proposar coordinar-se i obrir la xarxa a la resta de capitals de província 
de l’Estat. Arran d’això es va convocar una segona trobada d’àmbit estatal on es va 
treballar des de la vessant política i tècnica. Pel que fa a la vessant política es va 
acordar fer un acte d’incidència el 25 de setembre a Madrid, data en la qual s’haurien 
d’haver complert els compromisos de quotes d’acollida per part dels països de la Unió 
Europea. En aquest acte es vol reclamar a l’Estat espanyol, a través de la interlocució 
directa amb el Ministeri, el traspàs de recursos per a la gestió de l’acollida. Afegeix que 
la situació a les diferents ciutats és molt semblant, que tothom troba que el programa 
estatal és molt rígid i són moltes les persones refugiades que en surten o no volen 
entrar-hi, i que romanen als municipis sense cap tipus d’ajut. 
 
Per donar resposta a aquesta situació es va crear el Programa Català de Refugi de la 
Generalitat de Catalunya, però encara no està actiu a hores d’ara. Alguns ajuntaments, 
com el de Barcelona, han dissenyat un propi pla temporal per atendre les necessitats 
mínimes d’aquestes persones refugiades que no han tingut cabuda en el programa 
estatal fins que es trobi una solució millor. Això fa que molts municipis estiguin utilitzant 
partides del seu propi pressupost per cobrir unes necessitats que hauria d’haver 
assumit l’Estat, mitjançant les subvencions europees del programa estatal. 
 
La Sra. Laia Pèlach pregunta què està fent l’Ajuntament de Girona i si existeix algun 
pla o protocol d’actuació per a aquests casos que s’explica que no tenen cabuda en el 
programa estatal o per identificar possibles persones demandants d’asil. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que se n’han detectat conjuntament amb Serveis 
Socials dos casos i que s’han fet les gestions tant amb la Generalitat de Catalunya 
com amb Serveis Socials, fins i tot s’han portat a Madrid al Ministeri per poder-hi donar 
resposta. Afegeix que existeix un pla d’acollida per a persones nouvingudes i que es 
pot consultar al web, i que la porta d’entrada és Serveis Socials. Explica que a Girona 
hi ha vint places gestionades per Creu Roja i que cada sis mesos aproximadament es 
renoven. En aquest moment no cal fer un pla d’acollida específic perquè l’entrada de 
persones refugiades és molt baix i es tracta individualment cadascun dels casos. 
 
La Sra. Laia Pèlach respon que al web el que hi ha és una guia i que cal aclarir o 
establir un protocol des de l’Ajuntament i saber quines àrees hi intervenen i les 
funcions dels tècnics. Apunta que té la sensació que només s’està mediant però no 
donant resposta i afegeix un exemple d’una persona sol·licitant d’asil que ha acabat 
derivada a la Sopa, un recurs no adient per a aquesta persona.     
 
El Sr. Cristóbal Sánchez comenta que el protocol ja existeix i que aquestes persones 
han de ser ateses per Serveis Socials en el moment d’arribar a la ciutat. Són aquests 
els que els deriven cap al programa estatal amb Creu Roja o els busquen una solució. 
Mai es deixa ningú desatès. Afegeix que ell s’està encarregant personalment de fer el 
seguiment dels casos que li arriben i que farà gestions per donar resposta al cas que 
s’ha plantejat en coordinació amb els Serveis Socials. 
  
  



7- Torn de precs i preguntes: 
 
La Sra. Laia Pèlach manifesta que li sorprèn que a l’ordre del dia no es faci esment de 
la situació generada amb les entitats i demana informació. Afegeix que no té sentit 
aquest consell sense la participació de les entitats. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que ell “oficialment” no en sap res, que es va 
assabentar pel tècnic de cooperació que les entitats van decidir no assistir més al 
Consell pels temes esmentats anteriorment. Explica que arran d’aquesta decisió se les 
va convocar a una reunió amb l’alcaldessa on se’ls va comunicar que respecte al 
percentatge destinat a cooperació no es podia garantir que en dos anys s’augmentés 
la partida de cooperació ja que els pressupostos estan congelats. Respecte al tema de 
l’ExpoJove explica que les entitats van manifestar la poca comunicació i no participació 
en el procés de negociació amb el Ministeri de Defensa. Afegeix que se’ls va explicar 
que no es va donar la informació per prevenció que no hi hagués ingerències en les 
negociacions i que es va estar negociant fins al darrer moment. Té constància que 
l’alcaldessa va manifestar el seu desacord al subdelegat del govern el dia de la 
inauguració pel fet que els militars van entrar sense uniforme i hores més tard se’l van 
posar. 
 
La Sra. Laia Pèlach manifesta que no entrarà un altre cop en el debat que van tenir en 
el darrer Consell i pregunta si s’ha fet alguna acció per reconduir la situació. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez respon que respecte al percentatge de cooperació ell no pot 
fer res i que l’alcaldessa de Girona ja els va comunicar que no es podia assumir un 
augment de la partida en dos anys. Respecte al tema de l’ExpoJove s’explica que es 
continuarà treballant per trobar una via legal amb l’objectiu que l’Exèrcit no sigui 
present a l’ExpoJove. Afegeix que va rebre un correu de les entitats que marxaven del 
Consell fins que no hi hagués algun canvi o moviment respecte a aquests dos punts. 
 
La Sra. Laia Pèlach se sent decebuda amb l’actual equip de govern ja que no 
assumeix cap compromís per arribar al 0,7% per a la partida de solidaritat i 
cooperació.  
 
El Sr. Cristóbal Sánchez torna a insistir que no pot fer res per garantir el percentatge. 
 
La Sra. Laia Pèlach comenta que potser plantejaran una moció en aquest sentit. 
 
El Sr. Manuel Vázquez manifesta la incapacitat de l’equip de govern per arribar al 
0,7% per a la partida de solidaritat i cooperació. 
 
El Sr. Carles Serra intervé que no té sentit seguir amb aquest Consell si no hi ha la 
participació de les entitats. Apunta que en tota negociació les parts han de cedir o 
posar de la seva part per trobar un punt d’acord. Afegeix que traslladarà aquesta 
situació al rector de la Universitat per valorar quina és la seva posició. 
 
  




