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

DOCUMENT D’ACORDS  
 

 
Data: 27 de juny de 2016 
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) 
- 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) 
- Sr. Carles Serra, en representació de la Universitat de Girona 
- Sra. Laia Pèlach Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per 

Girona 
- Sra. Estefania Yuso, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries 

(entitat: ONG Dagua) 
- Sr. Martí Terés i Bonet, en representació del grup municipal ERC-MES-AM 
- Sr. Teresa Salvador Marín, tècnica de l’àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 

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

secretari 
 
S’han excusat d’assistir-hi: 

- 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) 

 
 
1- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Com que no hi ha cap esmena, s’aprova l’acta. 
 
2- Revisió del reglament del CMSC 

 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica que cal fer una revisió del reglament del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació atès a que és un reglament aprovat l’any 1995 i 
que es fa necessària l’actualització i adequació a l’actual funcionament del Consell. 
Una altra de les raons és que cal adequar el text i el contingut per fer complir el 
Reglament de les polítiques municipals d’igualtat de gènere. Proposa que els membres 
del Consell el revisin i que es facin propostes per treballar en el Consell del mes de 
setembre. 



 
La Sra. Laia Pèlach fa la proposta que l’Ajuntament enviï un primer esborrany amb les 
modificacions i propostes de canvi, i així, tenir un primer document en el qual treballar i 
fer les aportacions. 
 
La Sra. Anna Bonmatí pregunta per la temporalització en l’actualització del Reglament. 
El Sr. Àngel Vàzquez contesta que es pot marcar tenir-ho enllestit per a finals d’any, 
caldrà fer la consulta de quin és el procediment a seguir ja que s’ha de crear una 
comissió d’estudi i passar la proposta per a aprovació del Ple.  
 
S’acorda que l’Ajuntament passi un primer esborrany amb les propostes de 
modificació, en què els diferents membres puguin fer les seves aportacions i en el 
Consell del mes de setembre acabar de consensuar-ho. 
 
 
3- Retorn de la Comissió d’Adjudicació de Subvencions dels projectes 

presentats a la convocatòria de l’any 2016 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez fa el retorn d’aquesta Comissió que es va reunir el dilluns 30 
de maig (vegeu annex 1). 
 
El Sr. Àngel Vàzquez afegeix que de cara a la propera convocatòria caldrà revisar les 
bases pel que fa al nombre de projectes que poden presentar les entitats, ja que 
aquest any hi ha hagut més d’una entitat que ha presentat dos projectes en cada línia i 
això ha anat en detriment de la resta de projectes, atès que s’ha hagut de repartir els 
diners entre tots les projectes que han superat el tall, amb la consegüent disminució de 
les quantitats atorgades i reformulació dels pressupostos. 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez afegeix que les entitats que han quedat excloses és perquè 
no arriben a la puntuació mínima requerida. 
 
La Sra. Anna Bonmatí pregunta sobre entitats com Creu Roja i la Fundación Vicente 
Ferrer, que han rebut subvenció i altres anys havien quedat excloses. El Sr. Àngel 
Vàzquez explica que amb la informació que han entregat i les activitats que han 
realitzat al llarg del curs han superat el tall d’implantació a la ciutat de Girona, que era 
el que altres anys els havia fet quedar excloses.  
 
 
4- Retorn de la Comissió de Seguiment de l’ExpoJove 
 
El Sr. Cristóbal Sánchez explica les diferents gestions efectuades, com van ser la 
reunió amb els organitzadors i organitzadores de l’ExpoJove, la carta als instituts de 
secundària i al Ministeri de Defensa, així com tota la documentació que es va fer 
arribar als patrons de la Fira (vegeu annex 2). També explica que un cop acceptada 
per part del Patronat de la Fira la proposta de crear un codi ètic, ara mateix, Joan Vila, 
dels serveis jurídics de l’Ajuntament, està treballant en la creació de la comissió 
redactora del codi ètic. Afegeix que des de l’Ajuntament s’agafa el compromís de fer 
un seguiment periòdic de l’evolució del procés.  
 
El Sr. Martí Terés confia que aquesta comissió es constituirà ja que el Patronat ha 
acordat fer el codi ètic. 



 
La Sra. Laia Pèlach afegeix que s’ha fet una primera passa i que ara caldria agilitzar el 
procés perquè segurament la contractació dels estands es deu fer amb molta antelació 
i es pot donar la situació que arribem a la següent edició de l’ExpoJove i encara no 
s’hagi redactat el codi ètic. 
 
 
5- Reglament de les polítiques municipals d’igualtat de gènere 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que el Ple municipal va aprovar el passat 11 d’abril de 
2016 el Reglament de polítiques municipals d’igualtat de gènere. Aquest fet suposa 
una sèrie de canvis que afectaran el Pla Director de Solidaritat i Cooperació, el 
Reglament del Consell i les diferents activitats del servei com són la convocatòria de 
subvencions. 
 
En concret el que afecta el Servei Municipal de Solidaritat i Cooperació són: 

- l’article 8 sobre informes d’impacte de gènere en els processos resolutius 
- l’article 10 sobre participació i representació paritària en tota classe d’òrgans 
- l’article 12 sobre beques, premis, subvencions 
- els articles 15 i 16 sobre bases de dades de caràcter personal, tractament de 

dades, estadístiques i estudis 
- l’article 17 que modifica el Pla Director de Solidaritat i Cooperació en diversos 

punts 
- l’article 27.L) que modifica el Reglament del Consell, en l’article 6. 

 
(vegeu annex 3). 
 
El Sr. Àngel Vàzquez explica que cal readaptar textos en què no s’ha tingut en compte 
la perspectiva de gènere i pel que fa als projectes que desenvolupen les entitats es va 
acordar prèviament a la redacció d’aquest reglament que s’ajornava dos anys 
l’obligatorietat d’incloure la perspectiva de gènere com a requisit indispensable per 
poder optar a un ajut econòmic. L’ajornament de dos anys respon al fet que cal dur a 
terme un treball previ de formació amb les entitats perquè progressivament s’inclogui 
la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació internacional i per tant fer-ho 
ara hauria suposat que moltes quedessin excloses de la convocatòria de subvencions. 
 
La Sra. Anna Bonmatí afegeix que quan es faci la formació es tingui en compte que cal 
poder aplicar el marc teòric a la realitat dels projectes, ja que, si no es corre el risc 
d’adquirir els coneixements per fer una bona redacció però que no suposi un canvi i 
per tant un efecte real en els projectes. 
El Sr. Ferran Soler afegeix que molts dels projectes ja ho porten implícit i que potser 
cal fer un exercici de revisió del que s’està fent per saber si s’aplica o no la perspectiva 
de gènere en l’execució dels projectes. 
 
El Sr. Àngel Vàzquez comenta que es tindran en compte les aportacions fetes a l’hora 
de proposar la formació i que una idea podria ser fer una formació molt pràctica a partir 
dels projectes que executen les entitats, ja que el que es pretén és que la perspectiva 
de gènere es tingui en compte des de la fase inicial del projecte en què les dones 
participin en el diagnòstic (anàlisi de problemes, solucions...) com en el seguiment, 
gestió i avaluació.  
 




