
TSM/mp 
Exp.: 2016005775 - C. 13.040.049 

 
 

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

DOCUMENT D’ACORDS  
 

 
Data: 15 de març 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 Cristóbal 
Sánchez, regidor de Cooperació, i amb l’assistència dels vocals següents: 

 
- Sra. Anna Bonmatí Tomas, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Àfrica Viva) 
- Sra. Elisabeth Riera Alemany, en representació del grup municipal PSC-CP 
- Sr. Ferran Soler Valls, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ACAPS-Girona) 
- Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per 

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. 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 assistir-hi: 
 

- Sra. Montserrat Planella, personal administratiu del Servei Municipal de 
Solidaritat i Cooperació 

 
S’han excusat d’assistir-hi: 
 

- Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM 
 
 
1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta. 



2- Presentació de la Memòria del Servei de Solidaritat i Cooperació de l’any 2015 
 

El Sr. Àngel Vàzquez fa esment dels aspectes més destacats de les accions de l’any 
passat (vegeu annex 1). 
 
 
3- Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’any 2016 
 
L’Ajuntament de Girona presenta el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació per 
a l’any 2016 (vegeu annex 2). 
 
El Sr. Àngel Vàzquez destaca les següents prioritats per a l’any 2016, dissenyades a 
partir de la valoració dels resultats obtinguts l’any 2015: 

- Iniciar la cooperació directa de manera coordinada amb les entitats de la ciutat. 
- Afegir nous actors en els agermanaments. 
- Desenvolupar la campanya Girona ciutat de pau i drets humans. 
- Contribuir en la creació d’un discurs a favor de la cooperació. 
- Treballar en el suport a les persones refugiades. 

 
La Sra. Anna Bonmatí pregunta si el Programa és definitiu o es poden fer aportacions. 
En aquest sentit es fa la proposta de deixar fins al 4 d’abril per recollir les aportacions 
que puguin fer els membres del Consell. 
 
 
4- Càlcul del percentatge destinat a cooperació 
 
El Sr. Àngel Vàzquez presenta el document complet dels anys 2015 i 2016 de la 
quantitat que destina l’Ajuntament de Girona a cooperació (vegeu annex 3). Aquest 
càlcul es realitza segons els criteris del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. Afegeix que des de la Comissió de Municipalisme del Fons Català 
s’està treballant (ja hi ha un esborrany) en l’actualització dels criteris per fer el càlcul i 
les partides a les quals fer les imputacions, ja que algunes han quedat desfasades. 
 
La Sra. Anna Bonmatí expressa el descontentament per part de les entitats ja que 
caldria revisar la quantitat que s’hi destina perquè com a mínim s’hauria d’arribar al 
0,7% (actualment és el 0,6449%). 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que treballarà, sense poder garantir el resultat, dins de 
l’equip de govern per poder recuperar el 0,75% de l’any 2009 i assolir l’objectiu de l’1% 
d’aquí a tres anys.    
 
La Sr. Núria Cuadrat afegeix que el percentatge no s’ha augmentat sinó que s’ha anat 
disminuint, i s’ha generat una sensació de frustració en les entitats ja que no es 
materialitzen els acords aprovats. 
 
La Sra. Laia Pèlach es manifesta en la mateixa línia d’assolir l’1% per a la partida de 
solidaritat i cooperació. 
 



La Sra. Elisabeth Riera es pronuncia que cal arribar al 0,7%.  
 
La Sra. Núria Cuadrat pregunta com poden fer el seguiment d’aquest tema i la Sra. 
Anna Bonmatí proposa que poden ser les entitats les que en facin el seguiment. 
 
 
5- Seguiment de comissions 
 
Comissió de memòries de projectes finançats 2015 
Aquesta comissió no s’ha pogut convocar ja que encara faltaven memòries de 
projectes per entregar d’entitats que van sol·licitar pròrroga de justificació.  
 
Comissió seguiment ExpoJove 
El Sr. Àngel Vàzquez explica les gestions fetes fins ara per poder convocar la reunió 
entre les diferents parts. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez proposa establir uns criteris o un codi ètic que serveixi de filtre 
a l’hora de poder decidir qui participa o no a ExpoJove. 
 
La Sra. Núria Cuadrat proposa que l’ExpoJove s’orienti cap al vessant formatiu i no tant 
cap al d’ocupació. Afegeix que en el codi ètic hi ha de sortir com a criteri de participació 
que l’opció a seguir en la resolució de conflictes ha de ser la pacífica. 
 
La Sra. Teresa Salvador, en aquest sentit, aporta que en la formulació d’aquestes 
bases també hi hauria de sortir el tema del vessant formatiu. 
 
S’acorda que des de la secretaria tècnica del Consell s’elaborarà un document que 
explori dues propostes per vetar la participació del Ministeri de Defensa a ExpoJove: 

- Canvi d’orientació d’ExpoJove, centrada en els temes de formació 
- Codi ètic o bases per poder participar-hi 

 
Aquest document s’entregarà als organitzadors de l’ExpoJove i serà consensuat pels 
membres de la Comissió, i es portarà a la seva aprovació, si s’escau. 
 
Es crea la Comissió de seguiment de l’ExpoJove amb els següents membres: 

- Cristóbal Sánchez, en representació del grup municipal de CIU 
- Martí Terés, en representació del grup municipal d’ERC 
- Elisabeth Riera, en representació del grup municipal del PSC-CP 
- Laia Pèlach, en representació del grup municipal CUP-Crida per Girona 
- Núria Cuadrat, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 
- Raquel Sabater, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

 
 
6- Torn de precs i preguntes 
 
Fòrum Social Català: ha arribat una sol·licitud de la Coordinadora d’ONG Solidàries 
demanant una subvenció de mil tres-cents euros (1.300,00€) com a iniciativa ciutadana 
per a la realització de l’edició d’enguany del Fòrum Social Català. Aquesta activitat està 




