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

DOCUMENT D’ACORDS  
 
 
 
Data: 27 de març 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: 

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

Solidàries (entitat: Àfrica Viva) 
- Sr. Carles Serra Salamé, en representació de la Universitat de Girona 
- Sr. Ferran Soler Vila, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ACAPS-Girona) 
- Sra. Elisabeth Riera, en representació del grup municipal PSC-CP 
- Sr. Jordi Figueras Bosch, cap de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 

Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Girona 
- Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per 

Girona 
- Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM 
- Sra. Montserrat Planella Aluart, auxiliar administrativa del Servei de Solidaritat i 

Cooperació. 
- Sra. Núria Cuadrat Pèlach, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Coordinadora d’ONG Solidàries)  
- Sra. Raquel Sabater i Ten, en representació de la Coordinadora d’ONG 

Solidàries (entitat: Fundació Utopia del Grup Plataforma Educativa) 
- Sr. Raul Jorquera, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: NouSol) 
- Sr. Àngel Vàzquez Viu, tècnic municipal de Cooperació , que actua com a 

secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 

- Sra. Isabel Muradàs, tinenta d’acalde de l’Àrea d’Educació i Esports 
- Sra. Olga Grueso, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ONG Dagua) 
 

 
  



1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
El Sr. Carles Serra demana que es corregeixi un error ortogràfic en el seu segon 
cognom. 
 
La Sra. Núria Cuadrat demana que s’afegeixin en el punt 3 de l’acta, que fa referència 
a la campanya en favor de la cooperació, les activitats realitzades des de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries en aquesta campanya: anuncis en el diari i aparador a 
l’Espai de Solidaritat. 
 
S’aprova l’acta amb aquestes dues esmenes. 
 
 
2- Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’any 2017 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica el Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació de 
l’any 2017, i en destaca les següents prioritats anuals: 

- Iniciar la cooperació tècnica de ciutat a ciutat. 
- Donar a conèixer els agermanaments en el marc del seu aniversari. 
- Dur a terme activitats de sensibilització dirigides a infants i joves en l’àmbit de 

l’educació no formal. 
- Treballar en el suport a les persones refugiades. 

 
Tot seguit es fa la lectura del programa (vegeu annex 1) i es destaquen les següents 
activitats noves respecte l’any passat: 

- 2a Setmana de Documental Social a Girona (organitzada conjuntament amb la 
UdG, la Coordinadora d’ONG Solidàries i la Biblioteca Carles Rahola) 

- Activitats dirigides a joves com a resultes del treball fet amb Joventut en la 
redacció del Pla Local de Joventut 

- Treball de diagnosi sobre les perspectives de cooperació tècnica ciutat a ciutat 
 
El Sr. Carles Salamé pregunta si l’activitat que fa referència als treballs de recerca està 
publicada de manera específica ja que seria interessant poder-la donar a conèixer als 
instituts. En aquest sentit, la Sra. Elisabeth Riera afegeix que des de l’Estació 
EspaiJove ja s’ofereix aquest assessorament per a joves que estan fent el treball de 
recerca de batxillerat. S’acorda traspassar aquesta activitat al punt 3 de la línia 2.1 del 
Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació, que fa referència a les activitats 
adreçades a joves i també que cal coordinar-se amb Joventut per afegir aquest 
assessorament a l’oferta ja existent. 
 
 
3- Càlcul del percentatge destinat a cooperació 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que actualment el percentatge destinat a cooperació 
està en el 0,625 segons els criteris de càlcul dels ingressos propis municipals que ha 
fet el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (vegeu annex 2 i 3). Afegeix 
que s’intentarà ampliar la partida amb uns 40.000 euros d’una reserva de l’any anterior 
per poder arribar a la xifra de 0,7%. 
 
La Sra. Anna Bonmatí demana que s’afegeixen a aquests 40.000 euros de l’any 
passat, 40.000 euros més per poder arribar a la xifra del 0,7%. 



 
La Sra. Raquel Sabater manifesta l’incompliment de l’acord pres, fa un any, en aquest 
mateix Consell d’augmentar progressivament la partida de cooperació. L’objectiu de la 
proposta era arribar de manera esglaonada a la xifra de l’1%, que es va aprovar en 
una moció de l’Ajuntament de Girona. 
 
El Sr. Jordi Figueras explica que s’ha de demanar per Ple l’ampliació de crèdit de la 
partida i que els canvis en el càlculs venen donats per una ampliació dels ingressos 
recaptat i liquidats. 
 
La Sra. Laia Pèlach afegeix que si hi ha un augment dels ingressos hauria d’haver-hi 
un augment del percentatge que es destina a la partida de cooperació i demana al Sr. 
Cristóbal Sánchez que assumeixi la seva responsabilitat ja que és la seva àrea. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que ha treballat per a l’augment de la partida però que 
no ha estat possible i que el pressupost en unes altres àrees s’ha disminuït. Afegeix 
que el Consell és un òrgan assessor i que els acords presos no són vinculants, tot i 
que traslladarà aquesta qüestió a l’alcaldessa. 
 
La Sra. Núria Cuadrat demana al Sr. Cristóbal Sánchez que en el Consell del mes de 
setembre es presenti una estimació de la liquidació dels ingressos propis i d’aquesta 
manera se sàpiga quina xifra és la que cal aprovar per a cooperació en els 
pressupostos de l’any següent. 
 
El Sr. Jordi Figueras confirma que es pot demanar a intervenció l’estimació de la 
recaptació dels capítols d’ingressos propis afectats per fer el càlcul del percentatge 
destinat a cooperació.  
 
 
4- ExpoJove 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica el procés de redacció i aprovació del Codi Ètic de Fira 
de Girona. Comenta que el Ministeri de Defensa ha fet la sol·licitud de participació en 
l’edició d’enguany i que se’ls ha fet saber que no complien el criteri d’imatge (uniforme) 
per poder-hi participar. Diu que la feina del Consell s’ha acabat, ja que la seva missió 
era fer el Codi Ètic, que Fira de Girona ha aprovat íntegrament. Ara mateix, és el 
Patronat qui decideix i el que interpreta que l’uniforme és un exemple d’imatge bèl·lica 
i que per tant no és compleix amb el Codi Ètic aprovat. El Ministeri de Defensa no està 
d’acord amb aquesta decisió i s’està a l’espera de si presenta recurs o retiren la 
sol·licitud. 
 
La Sra. Núria Cuadrat explica que es van assabentar que hi havia negociacions entre 
l’alcaldessa i l’exèrcit i que van preguntar primer al tècnic de Cooperació i després 
directament al regidor si en sabien alguna cosa i la resposta va ser que no. Afegeix, 
que es va demanar al Sr. Cristóbal Sánchez que intervingués com a president del 
Consell en les negociacions i la resposta va ser negativa.  També es va oferir el suport 
de les entitats a l’alcaldessa en les negociacions i es va fer la proposta que 
l’alcaldessa utilitzés com argument legal la moció 55/XI aprovada pel Parlament de 
Catalunya per vetar la presència de l’exèrcit a l’ExpoJove. Davant de la negativa a 
aquestes propostes i veient que se’ls ha deixat fora de les negociacions han hagut de 
buscar suports a través de l’Institut Català Internacional per la Pau i de la campanya 



Desmilitaritzem l’Educació (és té constància que aquests dos organismes han enviat 
cartes de suport a Fira de Girona per la iniciativa del Codi Ètic) i també dels partits 
polítics que han donat suport a la iniciativa. Per finalitzar, demana explicacions de per 
què no s’ha informat de la carta enviada al subdelegat de Defensa de Girona. 
  
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que és l’alcaldessa de Girona qui ha negociat 
directament amb el Ministeri de Defensa i que el seu paper com a president del 
Consell ha acabat en el moment que es va fer la proposta del Codi Ètic. Afegeix que 
ha parlat amb l’alcaldessa i amb la consellera sobre el tema i els ha plantejat l’opció 
d’utilitzar la moció 55/XI del Parlament de Catalunya. Pel que fa a la carta al 
subdelegat de Defensa, explica que es va enviar a tots els organitzadors de 
l’ExpoJove la mateixa carta per informar-los de la comissió de seguiment del Consell i 
del Codi Ètic. Finalitza la intervenció fent referència que la situació en les altres ciutats 
en què hi ha presència de l’exèrcit en espais educatius ha estat molt similar. 
 
La Sra. Núria Cuadrat explica que la situació en les altres ciutats en que hi ha 
presència de l’exèrcit ha estat molt diferent a la de Girona, ja que contràriament a 
Girona, ha Lleida ha estat el mateix Ajuntament qui ha convidat el Ministeri de Defensa 
a participar-hi i a Barcelona ha estat el president de Fira de Barcelona qui els ha 
triplicat l’espai. 
 
La Sra. Anna Bonmatí fa un resum i posa en antecedents el treball fet per part de les 
entitats en el marc del Consell al llarg de tres anys, que es caracteritza per la discreció 
i la constància, ja que no volien fer propaganda de la temàtica en qüestió. Manifesta 
que tenen la sensació que se’ls considera enemics i que no es té en compte la feina 
que es fa, ja que després no se’ls fa partícips dels processos ni del seu seguiment. 
Afegeix que les entitats estan molt decebudes, tant per aquest punt com pel punt del 
0,7% i posen sobre la taula la possibilitat de marxar del Consell, ja que el treball que 
fan no té utilitat. 
 
La Sra. Laia Pèlach expressa el seu malestar ja que des dels inicis del treball de la 
comissió de seguiment de l’ExpoJove la feina ha estat molt difícil i mai s’ha aclarit qui 
tenia la responsabilitat de prendre les decisions pel que fa a l’admissió de l’exèrcit a la 
Fira, i ara veuen que qui té la responsabilitat final és l’alcaldessa. Afegeix que per què 
s’està negociant si el Codi Ètic és clar i demana que si hi ha algun dubte es faci la 
consulta a la comissió de seguiment, ja que una de les funcions del Consell és 
aquesta. Manifesta que no hi ha hagut voluntat que s’acompleixi ja que era molt fàcil 
posar-se d’acord en base al que diu el Codi Ètic. 
 
El Sr. Ferran Soler reitera que han estat tres anys treballant de manera discreta i que 
senten que no es valora tota la feina que han fet i que per tant no té sentit continuar en 
el Consell si no se’ls té en compte, ja que tenen moltes altres feines a fer i no poden 
perdre el temps. Afegeix que li dediquen moltes hores i ho fan perquè creuen que han 
de ser útils, si no, no té sentit seguir-hi. 
 
El Sr. Jordi Figueras fa un resum valorant la feina feta que ha portat a l’aprovació del 
Codi Ètic per part de Fira de Girona. Veu necessari clarificar si finalment hi ha o no la 
presència del Ministeri de Defensa a l’ExpoJove i obra la possibilitat de fer una reunió 
amb Fira de Girona per saber com s’està interpretant el Codi Ètic. Afegeix que tothom 
que és present en aquest Consell té els mateixos objectius però que els ritmes són 
diferents i que com a ens públic no poden caure en l’arbitrarietat. 



 
El Sr. Martí Terés ratifica que qui pren les decisions és l’alcaldessa i que la 
interpretació del Codi no l’ha fet la Fira sinó la mateixa alcaldessa. Veu molt errònia la 
interpretació feta ja que considera que l’exèrcit no respecta els valors de la cultura de 
la pau. Explica que es va demanar una eina jurídica (el Codi Ètic) per poder vetar la 
presència de l’exèrcit a l’ExpoJove, tot i que creu que no era necessari, i que finalment 
per una mala interpretació aquesta eina jurídica legitimitzarà la seva presència. 
Demana valentia política a l’hora de prendre les decisions.    
 
El Sr. Cristóbal Sánchez reitera que el Consell és un organisme consultiu i que només 
té funcions d’assessorament i que per tant des del Consell no es pot fer res, i que es 
vol assumir un paper que no li pertoca a aquest organisme. Afegeix que el tema de 
l’uniforme ha estat una interpretació del Codi i que hi havia dues opcions per poder 
vetar la presència de l’Exèrcit a l’ExpoJove: prohibir o escletxa legal, i s’ha optat per 
l’escletxa legal. 
 
La Sra. Laia Pèlach creu que no calia fer el Codi Ètic per vetar la presència de l’exèrcit, 
no obstant això, cal fer una bona interpretació d’aquest codi, que és molt clar pel que 
fa a la presència d’expositors contraris a la defensa dels drets humans i de la cultura 
de la pau. 
 
La Sra. Núria Cuadrat opina que hagués estat molt fàcil obeir la moció 55/XI del 
Parlament de Catalunya en què literalment és diu que l’exèrcit no podrà participar a 
l’ExpoJove de Girona com en d’altres espais educatius de Catalunya. 
 
La Sra. Anna Bonmatí mostra un cop més el malestar que ha ocasionat aquesta 
situació a les entitats que ha provocat que es plantegin marxar del Consell o fer altres 
accions. Afegeix que no vol ser membre d’un Consell que legitimi la presència de 
l’exèrcit a l’ExpoJove. 
 
El Sr. Jordi Figueras obra la possibilitat que finalment l’exèrcit hi sigui present i 
proposa fer una declaració del mateix Consell on es mostri el seu desacord i s’adreci a 
Fira de Girona. 
 
La Sra. Laia Pèlach no està d’acord amb aquesta proposta, ja que li genera molts 
dubtes perquè els responsables de l’equip de govern en el Consell no han assumit les 
seves responsabilitats i per tant no vol que hi hagi una declaració des del Consell quan 
aquest no ha fet el que li pertocava.  
 
El Sr. Carles Serra explica que no cal entrar en interpretacions ja que la moció del 
Parlament és molt clara. 
 
El Sr. Raul Jorquera expressa que hi ha contradiccions en el discurs i que denota que 
no hi hagut interès per fer el seguiment d’aquesta qüestió per part del regidor de 
cooperació. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que ell representa l’alcaldessa en aquest Consell per 
delegació i que ha treballat per dur a terme els acords presos en el seu si. 
 
El Sr. Martí Terés veu clar que és l’alcaldessa de Girona com a presidenta del Patronat 
de Fira de Girona qui té la responsabilitat en la pressa de decisions sobre aquest tema 



i per tant proposa que vingui a donar explicacions sobre el tema en qüestió en sessió 
oberta al públic. 
 
El Sr. Jordi Figueras conclou que es constata que hi ha indignació per part de les 
entitats i d’alguns grups municipals per la gestió de la presència de l’exèrcit a 
l’ExpoJove i que es traspassarà a l’alcaldessa tant la petició del Consell com el 
malestar del sector. 
 
 
5- Propostes de treball des del Consell 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que hi ha propostes de treball per fer en el si del Consell 
sobre diferents aspectes de contingut i reflexió interna sobre aspectes de la cooperació 
descentralitzada. Es proposa deixar aquest punt sobre la taula a l’espera de com es 
resolgui el tema de l’ExpoJove i del posicionament de les entitats. 
 
 
6- Retorn de les Comissions 
6.1. Revisió de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions de 2017 
El Sr. Àngel Vàzquez explica les principals modificacions de la convocatòria de 
subvencions que es van tractar en aquesta Comissió: 

- Només es podrà presentar un projecte per entitat en cada una de les línies de 
subvenció. 

- Per obtenir el 100% de la quantitat sol·licitada caldrà superar el 75 punts dels 
criteris objectius establerts. Els projectes que obtinguin una puntuació inferior 
als 75 punts rebran la quantitat proporcional que els correspongui. 

- S’han eliminat dels criteris dues puntuacions: la que feia referència a la 
participació en el projecte comú de retorn (ja que no s’està fent) i la d’entitats 
de codesenvolupament (es va acordar mantenir-la només dos anys)  

Afegeix que les entitats han demanat que es faci una xerrada explicativa sobre el nou 
procés de tramitació en línia de les sol·licituds. 
 
El Sr. Ferran Soler explica la dificultat que tenen les entitats a l’hora de tramitar el 
certificat digital. La Sra. Laia Pèlach afegeix que és necessària aquesta xerrada ja que 
s’ha complicat molt la tramitació per part de les entitats. 
 
6.2. Celebració de l’aniversari dels agermanaments amb Bluefields i Farsia 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que aquesta Comissió té dos objectius: 

- Visibilitzar els agermanaments solidaris amb Bluefields i Farsia. 
- Donar a conèixer els projectes i les entitats que hi estan treballant. 

Afegeix que s’han fet tota una sèrie de propostes per dur a terme aquesta celebració,  
que es poden agrupar en dos grans blocs: 
Activitats dirigides a la ciutadania en general: 

- Fons documental sobre Bluefields i Farsia, que s’ubicarà a l’Espai de Solidaritat 
- Activitats de difusió (audiovisuals, logotip, tríptic, vinil...) 
- Acte central al voltant de la rebuda dels infants sahrauís 
- Edició d’un material en diferents llengües (àrab, crioll, miskito, rama, català i 

castellà) 
Activitats d’avaluació sobre els agermanaments: 

- Enquesta senzilla dirigida a entitats, centres escolars i Ajuntament (interna) 
- Treball d’avaluació i propostes de futur 




