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

Data: 22 d’octubre de 2018
Lloc: Espai de Solidaritat

A les 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. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
Sra. Núria Cuadrat Pèlach, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Coordinadora d’ONG Solidàries)
Sr. Jordi Figueras, cap de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i
Cooperació de l’Ajuntament de Girona
Sra. Olga Grueso, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ONG Dagua)
Sra. Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social, en representació
de la Universitat de Girona
Sra. Elisabeth Riera, en representació del grup municipal PSC-CP
Sra. Raquel Sabater i Ter, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Fundació Utopia del Grup Plataforma Educativa)
Sr. Ferran Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ACAPS-Girona)
Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM
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

S’han excusat d’assistir-hi:
- Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP- Crida per
Girona
- Sra. Montse Planella Aluart, secretaria tècnica del CMSC

1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Prèviament a la lectura de l’acta, es dona la benvinguda a la sra. Sílvia Llach,
vicerectora de Territori i Compromís Social, que assistirà a les reunions del CMSC en
representació de la Universitat de Girona.
Respecte a l’acta, com que no hi ha cap esmena, s’aprova.
2- Retorn Comissió de Subvencions
a. Comissió de memòries projectes finançats 2017
Es van fer requeriments d’esmena i millora de la documentació presentada a sis
projectes, gestionats per entitats professionalitzades, que any rere any presenten els
mateixos problemes a l’hora de la justificació econòmica; més concretament, rebassen
el topall del 10% de despeses administratives o el 5% de despeses de viatges i
mobilitat. Es fa notar que sempre son les mateixes entitats que generen problemes de
justificació.
b. Comissió d’adjudicació de la convocatòria de subvencions de l’any
2018
S’explica que s’han atorgat 12 dels 13 dels projectes de cooperació presentats, i la
totalitat dels projectes d’educació al desenvolupament presentats (10 projectes). Els
països més receptors de subvencions son Senegal i Guatemala. Respecte als
projectes finançats a la convocatòria 2018, vegeu els documents adjunts Projectes
finançats cooperació i Projectes finançats sensibilització.
S’explica que la qualitat dels projectes presentats va ser molt pobra, amb l’afegit que hi
ha diverses entitats que presenten any rere any el mateix projecte, sense cap mena de
modificació. Hi ha enfitats, fins i tot, que presenten el mateix projecte quan durant l’any
passat ja van rebre requeriments per l’esmena i la millora dels projectes presentats,
cosa que també s’ha hagut de fer en la convocatòria d’enguany pels mateixos punts.
S’apunta que el que s’ha fet a la convocatòria d’enguany és atorgar subvencions
condicionades a l’aportació addicional de documentació esmenada i millorada ; 4 dels
12 projectes de cooperació i 4 dels 10 projectes de sensibilització finançats van ser
subvencions condicionades.
S’apunta que tot i que la majoria d’entitats gironines son petites, no professionalitzades
i compten amb personal voluntari s’ha de insistit per a que els projectes que es
presenten a la convocatòria siguin de més qualitat. El sr. Jordi Figueras ressalta que
això és necessari, ja que hi ha molta pressió per garantir la transparència, amb
auditories i obertura d’expedients informatius constants, i la responsabilitat patrimonial
recau en el personal tècnic.
3- Projecte Ciutats defensores dels drets humans

Enguany es va invitar a Ahmed Ali, fotoperiodista egipci, i Margarita Pineda, activista
ambiental d’Hondures. Es van ampliar les conferencies previstes amb la participació
de Luis Daniel Navas, periodista mexicà acollit per la Taula per Mèxic, i per Karen
Izolda Taxiloga, activista ambiental mexicana acollida en el marc del programa de
Protecció a Defensors/es de DDHH. També, com a novetat, en aquesta edició es va
optar per fer les conferencies a la Universitat de Girona, en comptes de fer-ho als
centres educatius de secundària. Més concretament, es van fer dues conferencies
paral·leles a la universitat; una sobre lluites ambientals a la Facultat de Ciències, i una
sobre la situació dels periodistes a Egipte i Mèxic, a la facultat de lletres. La valoració
general és que si bé la qualitat de les ponències va ser alt, les conferencies previstes a
la universitat van comptar amb un públic molt escàs. La sra. Sílvia Llach apunta que de
cares a l’any vinent la universitat implicarà al professorat, per a atreure més públic.
L’Ajuntament de Girona també es compromet a consultar l’elecció dels participants al
programa de Ciutats defensores dels DDHH amb la Universitat, a més a més de amb
la Coordinadora d’ONGs.
Es nota que el ritme de treball dels/les participants al programa Ciutats Defensores
dels DDHH és massa alt i s’acorda traslladar aquesta valoració a la organització dels
programa per a rebaixar la càrrega de feina dels defensors/es en les properes
edicions, introduint per exemple una franja obligatòria de descans.
4- Convocatòria de subvencions per a ciutats agermanades
Es van presentar tres projectes a dita convocatòria; ACAPS per al projecte
Dinamització agermanament Girona - Farsia, la Fundació DRISSA pel Projecte per la
Salut Mental de Bluefields (RACCS), Nicaragua, i l’AEPFCA pel projecte Salvemos
vidas AEPCFA 2018. Tots tres projectes han rebut el 100% de la quantitat Sol·licitada.
El sr. Ferran Soler fa notar que la UdG no es va poder presentar, al fer esment les
bases que l’entitat sol·licitant havia de ser una entitat registrada al registre municipal
d’entitats. La sra. Paula Ballell apunta que el motiu, també, va ser el moment en què
es va obrir convocatòria, que va ser a l’agost. La sra. Paula Ballell es compromet a
estudiar la possibilitat de revisar les bases per a la propera convocatòria per a que la
universitat també s’hi pugui presentar.
5- Cicle de cinema i solidaritat 2018- 2019
S’explica que ja s’ha començat la difusió pel cicle de Cinema d’enguany, que comença
el 30 d’octubre i que gira al voltant de “Conflictes mediambientals; l’amenaça creixent”.
6- Torn de precs i preguntes
a- Hondures:
Es fa el retorn del viatge d’identificació a Hondures, realitzat durant el mes de
setembre amb el responsable d’Amèrica Llatina del FCCD, el sr. Xavier Ruiz (veure
document adjunt- informe d’identificació-). El viatge es fa per donar seguiment i
resposta a la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament sobre Hondures. Del viatge en
surten diferents punts d’acció:

