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

DOCUMENT D’ACORDS  
 

 
Data: 15 de febrer de 2016 
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, Habitatge i Cooperació, i amb l’assistència dels 
vocals següents: 

 
- Sr. Ferran Soler Valls, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ACAPS-Girona) 
- Sra. Elisabeth Riera Alemany, en representació del grup municipal PSC-CP 
- Sra. Ester Costa Fita, en representació del grup municipal CUP-Crida per 

Girona 
- Sra. Ivette Carner Blanch, en representació de la Universitat de Girona 
- 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) 
- Sr. Teresa Salvador Marín, cap de l’àrea de Serveis a les Persones de 

l’Ajuntament de Girona 
- Sr. Àngel Vàzquez Viu, tècnic de cooperació municipal que actua com a 

secretari 
 
També van assitir-hi: 

- Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca, regidor de Joventut i Participació 
- Sra. Montserrat Planella, personal administratiu del Servei Municipal de 

Solidaritat i Cooperació 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 

- Sr. Albert Ballesta i Tura, alcalde de Girona 
- Sra. Anna Bonmatí Tomas, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Àfrica Viva) 
- Sra. Concepció Veray Cama, del grup municipal PPC 



1- Benvinguda als nous membres del Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació 
 
El Sr. Eduard Berloso explica que arran de l’aprovació del nou cartipàs les atribucions 
de cooperació passaran a l’actual regidor de Joventut i Participació, el Sr. Cristóbal 
Sànchez. Aquest canvi es produeix dins de la reestructuració que preveu el nou 
cartipàs que s’aprovarà el proper divendres per Ple. S’ha valorat que el Sr. Cristóbal 
Sànchez per la seva experiència i perfil era la persona idònia per assumir aquestes 
funcions. Tot seguit es fa una roda de presentació dels membres que conformen el Ple 
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. 
 
 
2- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta. 
 
 
3- Retorn comissions 
- Revisió de bases de la convocatòria de subvencions 2016: 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que en aquesta Comissió es van fer les següents 
propostes de modificació de les bases de la convocatòria de subvencions que 
regularan la convocatòria d’ajuts 2016: 

- El termini d’execució serà com sempre l’any natural, però es podrà demanar 
pròrroga d’execució, ja que és una situació que s’ha donat en més d’una ocasió 
ha passat i es creu que donant aquesta possibilitat se solucionarà. 

- S’haurà d’incloure l’impacte de gènere de manera transversal en la formulació 
del projecte. Aquest requisit no serà excloent però sí que puntuarà com a criteri 
objectiu. Aquesta modificació es deu, per una banda, al fet que l’Ajuntament de 
Girona està treballant en l’aprovació d’un pla de gènere a nivell municipal que 
afecta totes les àrees i serveis i, per l’altra, a la voluntat d’alinear-se amb el Pla 
Director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Es 
treballarà amb les entitats per apoderar-les en aquest enfocament durant dos 
anys, a fi que a partir de l’any 2018 sigui un requisit imprescindible per poder 
presentar-se a la convocatòria. 

- Es demanarà un informe de seguiment a patir d’un model de fitxa (veugeu 
annex 1) que s’haurà d’entregar com a mínim a la meitat del projecte, en el qual 
s’haurà de detallar l’estat i avenç de les activitats en relació al cronograma i al 
pressupost presentat així com possibles alteracions i/o variacions. 

- Caldrà presentar el document acreditatiu de la transferència bancària dels 
recursos econòmics a la contrapart local. 

 
- Cooperació Directa:  
El Sr. Àngel Vàzquez informa sobre les raons per les quals va néixer aquesta comissió 
que el mes d’octubre es va reunir per primer cop. Fa una lectura de les consideracions 
que van sorgir entorn dels requisits i/o criteris que haurien de tenir els projectes que 
sorgeixen d’aquesta comissió: 

- Incloure l’enfocament de la discapacitat com a condició del projecte que se’n 
derivi. 



- Incloure l’alfabetització de la població beneficiària com a condició del projecte 
que se’n derivi. 

- Dissenyar accions de sensibilització i d’Educació per al Desenvolupament que 
complementin el projecte de cooperació al desenvolupament. 

- Necessitat d’establir un compromís de totes les parts i definir les funcions de 
cadascuna tenint en compte les diferències (societat civil, entitats i 
administració). 

- Incloure la participació d’unes altres àrees de l’Ajuntament amb la idea de fer 
intercanvis i assistències tècniques. 

- El procés de construcció necessita la implicació, en totes les seves fases, de 
tots els i les membres de la Comissió, d’aquesta manera s’aconseguirà definir-
ho de manera conjunta i provocar l’apropiació per part de tots els seus 
membres. 

 
Per a la reunió següent i seguint el guió del document de planificació, ens hem marcat 
que els participants portin definida una proposta de localització, possibles actors i 
àmbits d’actuació i facin una petita anàlisi de mancances/debilitats i 
fortaleses/oportunitats de les propostes. 
 
La Sra. Raquel Sabater afegeix que tot i que no es va avançar gaire es van establir les 
bases del procés i es van resoldre dubtes a entitats que no havien participat 
prèviament en tot el procés, i aclareix que el projecte que en sorgeixi no serà el propi 
de cada entitat sinó el que es construeixi i es decideixi entre tots al llarg del procés. 
 
El Sr. Martí Terés afegeix, tot i que la comissió ja s’ha reunit, que seria molt interessant 
que el projecte tingués una dimensió de ciutat i que pogués implicar un altre tipus 
d’entitat, nous actors que s’afegissin que augmentessin la perspectiva de ciutat. 
Aquesta feina s’haurà de fer a partir de la identificació de possibles entitats o 
organismes de la ciutat i anar a buscar-les i proposar-los la seva participació en el 
projecte.  
 
 
4- Girona, ciutat de pau i drets humans 
 
ExpoJove: 
El Sr. Eduard Berloso informa sobre aquesta campanya els membres del Consell. 
Explica que segons l’acord que es va prendre en el darrer Consell s’han fet algunes 
gestions. Per una banda, el Sr. Martí Terés, a través de la representant del seu grup ha 
plantejat la qüestió al patronat de la Fundació que gestiona la Fira, però a data d’avui 
no hi ha hagut resposta. 
 
El Sr. Eduard Berloso afegeix que l’altra acció realitzada ha estat convocar una reunió 
amb el Sr. Albert Bayot, delegat territorial del Departament d’Ensenyament de Girona. 
En aquesta reunió, en què varen participar els diferents membres del Consell, es va 
demanar informació sobre qui organitzava l’ExpoJove i quin paper té el Departament 
d’Ensenyament. En aquest cas, el Sr. Albert Bayot va explicar que el Departament 
d’Ensenyament lloga la meitat del recinte firal i assumeix l’organització de l’oferta 
formativa pública, l’altra meitat és a càrrec de la Fira.  



El Sr. Eduard Berloso afegeix que s’han continuat les gestions i que el mateix alcalde 
ha parlat amb la Direcció de la Fira i el president del Consell Executiu de la Fira. En 
aquest sentit manifesta que la decisió presa per les diferents parts és de continuar 
donant cabuda al Ministeri de Defensa, en  considerar l’exèrcit com una sortida 
professional més argumentant que no els correspon vetar la presència de ningú. Hi 
hauria una altra opció que seria buscar un altre emplaçament alternatiu on no hi 
hagués la repercussió del lloguer, ja que la Fira no farà res perquè només lloga els 
espais. 
 
La Sra. Ester Costa intervé per dir que no troba lògic que una fira que té com a públic 
diana els joves hi hagi la presència de l’exèrcit i explica que aquesta fira va néixer amb 
el Departament de Treball i pregunta qui decideix la participació o no d’un estand a 
l’ExpoJove, ja que creu que algú ho ha de decidir. 
 
El Sr. Raül Jorquera posa l’exemple que ells participen en la Fira Eco.Sí i que hi ha uns 
requisits i un control per poder participar-hi, per tan entén que a l’ExpoJove també 
haurien de ser-hi. 
 
El Sr. Martí Terés qüestiona que la Fira no faci el control i només faci la 
comercialització dels espais. Es queixa que no pot ser que l’Ajuntament no pugui fer-ne 
el control quan creu que té un pes important ja que ha decidit qui en seria la directora i 
hi dedica un pressupost. Afegeix que no hi ha voluntat política de fer-ho i que totes les 
gestions que es facin hauran de ser per a l’any 2017 ja que la Fira d’aquest any ja ho té 
tot organitzat. Conclou que el grup municipal del PPC ha d’acatar els acords presos en 
el Consell i no mostrar el seu desacord per aquest tema quan es va en nom del 
Consell. 
 
La Sra. Núria Cuadrat mostra la seva queixa ja que en la reunió que s’ha fet no hi ha 
participat cap membre del Consell i pregunta per què no s’ha fet la reunió, que es va 
acordar en la trobada amb el Sr. Albert Bayot, entre la direcció de la Fira, el president 
del Consell Executor de la Fira, el Departament d’Ensenyament i el Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació. Afegeix que els objectius originaris d’aquesta fira, segons 
se’ns va explicar a la reunió en el Departament d’Ensenyament, tenien una vessant 
educativa ja que es donaven a conèixer les diferents opcions per continuar formant-se. 
Fa la proposta de crear una comissió de seguiment per aquesta qüestió i que no torni a 
passar que un grup polític que no participa del Consell vingui a la reunió i no respecti 
els acords presos. 
 
El Sr. Eduard Berloso diu que no hi ha cap problema a demanar que es faci la reunió i 
fa la proposta que aquesta comissió de seguiment sigui formada per: 

- un representant de cada partit polític present al Consell 
- una representant de les entitats Consell, la Sra. Raquel Sabater 
- una representant del Consell, la Sra. Núria Cuadrat 
- la secretaria tècnica del Consell, el Sr. Àngel Vàzquez. 

Aquesta comissió reprendrà el tema i consensuarà els acords i les accions a realitzar 
per al seu acompliment, que s’hauran de respectar per tots els i les membres del 
Consell. 
 



Marca Girona Ciutat de Pau i Drets Humans 
Per part de l’Ajuntament de Girona es presenta la marca o segell que ha d’acompanyar 
aquesta campanya (vegeu annex 2). Es decideix que agrada més el logotip de les 
mans i es fan algunes propostes: per una banda, cal que tingui colors més vius i, per 
una altra, cal fer noves propostes d’aquí al proper Consell. 
 
 
5- Crisi dels refugiats 
 
El Sr. Àngel Vàzquez informa de les diferents accions que s’han dut a terme a nivell 
municipal i del punt en què es troben en aquests moments. 
 
El mes de setembre l’Ajuntament va activar diferents serveis municipals per donar 
suport a l’acollida de les persones refugiades. En aquest sentit es van fer: 
 
Externament: 

- Una reunió política amb totes les capitals de comarca de la província de Girona 
per coordinar l’acollida a LA província. 

- Una reunió amb els diferents tècnics i tècniques de serveis socials, acollida, 
immigració, cooperació....per coordinar i cooperar amb l’objectiu de donar una 
resposta comuna a tota la província. 

- Participació directa en les reunions de coordinació i disseny amb el Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament i la Direcció General d’Immigració de la 
Generalitat de Catalunya. 

- Reunió amb les entitats que formen part de la Taula d’Entitats de Suport a la 
Immigració de les comarques gironines. 

- Coordinació específica amb la Direcció General d’Immigració, el municipi de 
Salt, Creu Roja i Càritas.   

- S’ha posat a disposició de la Generalitat de Catalunya els recursos de què 
disposa la ciutat. 

 
A Girona: 

- Activació dels diferents serveis municipals que intervenen en els plans 
d’acollida. 

- Planificació de l’increment d’ajudes i atenció a les necessitats bàsiques 
d’acollida per a una hipotètica  arribada de les persones refugiades. 

- Aprovació a través del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació d’un ajut 
humanitari d’emergència de 10.000 euros de suport a la població refugiada que 
es troba en ruta per fer acomplir els acords presos en la reunió política del mes 
de setembre (vegeu annex 3). 

- Creació d’una pàgina web, acompanyada d’una nota de premsa, amb tota la 
informació necessària per saber què és un refugiat, com s’està treballant en els 
àmbits català i municipal, recursos i pàgines web de referència. 

- Recollida dels oferiments de la ciutadania a través d’un correu i telèfon específic 
i donar respostes individualitzades a través d’entrevistes. En molts casos fent 
una tasca sensibilitzadora i reconduint les accions proposades. 

 



S’afegeix que ens trobem en la situació que per la via oficial de les quotes (reubicació i 
reasentament) les persones refugiades no arriben ja que els mecanismes de la Unió 
Europea no funcionen, per exemple a l’estat espanyol només han arribat 18 persones 
d’Eritrea.  
 
Per una altra banda, sí que estan arribant persones refugiades que entren a l’Estat 
espanyol a través de Ceuta i Melilla, on sol·liciten la condició de refugiat. L’objectiu que 
tenen aquestes persones és arribar, com a destinació final, a països del nord d’Europa 
però sovint a la Jonquera, a causa dels controls de la policia francesa, són retornats a 
l’Estat espanyol ja que no poden circular lliurement per Europa perquè s’han de quedar 
en el país on han fet la sol·licitud d’asil. En aquest sentit s’han tingut reunions de 
coordinació amb els municipis afectats per aquesta situació. 
 
La Sra. Raquel Sabater afegeix que des de la Taula del Tercer Sector s’està treballant 
en un aspecte d’especial rellevància i provoca molta preocupació com és la desaparició 
de 10.000 infants en les rutes de fugida de la població refugiada provinent de diferents 
conflictes bèl·lics. 
 
   
6- Creació de: 
 
Comissió de memòries projectes finançats 2015 
Es recomana que les persones que s’apuntin a aquesta comissió siguin les mateixes 
que van participar en la Comissió de Valoració de projectes de la convocatòria 2015, ja 
que coneixen els projectes. 
 
Comissió d’adjudicació de la convocatòria de subvencions de l’any 2016 
En aquesta convocatòria només poden formar part d’aquesta comissió els membres 
del Consell que no siguin d’una entitat que hagi presentat projecte en la present 
convocatòria. 
 
 
7- Torn de precs i preguntes 
 
La Sra. Teresa Salvador fa la demanda de participació per part de dues entitats del 
Consell en la Comissió de Transparència i Participació de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament de Girona en el marc del Consell de Cohesió i Serveis 
Socials. L’objectiu d’aquesta comissió es afavorir la transparència de l’Àrea i la 
participació de la ciutadania en relació amb els programes i projectes que s’impulsin 
des de les diferents seccions de l’Àrea de Serveis a les Persones. La seva funció serà 
fer el seguiment dels projectes que es determinin a partir dels indicadors d’avaluació 
que es marquin.  
 
La Sra. Núria Cuadrat  demana que en el proper Consell, igual que es va fer l’any 
2014, es porti actualitzat el càlcul del percentatge que es dedica a cooperació per a 
aquest any 2016, per poder fer-ne el seguiment i comprovar si s’ha fet l’increment 
progressiu per assolir l’1%.  
 




