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

Data: 30 de setembre de 2015
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:
-

Sra. Anna Bonmatí Tomàs, en representació de la Coordinadora d’ONG
Solidàries (entitat: Àfrica Viva)
Sr. Ferran Soler Valls, en representació de la Coordinadora d’ONG Solidàries
(entitat: ACAPS-Girona)
Sra. Ivette Carner Blanch, en representació de la Universitat de Girona
Sra. Laia Pèlach i Saget, en representació del grup municipal CUP-Crida per
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)
Sra. Sílvia Paneque, en representació del grup municipal PSC- CP
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

S’han excusat d’assistir-hi:
-

Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, alcalde de Girona

1- Benvinguda als nous membres del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació
El Sr. Eduard Berloso dóna la benvinguda als nous membres del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació de la legislatura 2015-2019. 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- El Pla Director de Cooperació, el Programa Municipal de Cooperació i la tasca
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació
El Sr. Àngel Vàzquez explica l’estructura i funcionament del Servei de Solidaritat i
Cooperació així com les línies estratègiques que el guien i les funcions del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació (vegeu annex 1).
La Sra. Raquel Sabater afegeix el treball en comú que estan fent les entitats de la
ciutat conjuntament amb l’Ajuntament per donar a conèixer els projectes i la feina que
desenvolupen.
El Sr. Àngel Vàzquez explica breument les activitats que s’estan fent amb les entitats:
participació en la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Setem, edició d’un petit
llibret on es recullen tots els projectes, edició d’un documental i d’un espot a través de
les entrevistes a totes les entitats de la ciutat que duen a terme projectes de solidaritat i
cooperació.

4- Visita a Bluefields
El Sr. Eduard Berloso explica que aquest any s’han dut a terme dos desplaçaments a
les ciutats germanes de Farsia i Bluefields. El darrer va ser el mes d’agost al municipi
de Bluefields on van anar el regidor de Joventut i Participació, Cristóbal Sánchez, i el
tècnic de cooperació.
El Sr. Àngel Vàzquez explica la contextualització i objectius del viatge així com el detall
de totes les activitats realitzades (vegeu annex 2). Afegeix que per a cada projecte s’ha
redactat un informe de seguiment específic en què es detalla el punt on es troben els
projectes, la realització de les activitats, el control pressupostari i els acords presos
amb les contraparts.

5- Retorn de la Comissió d’Adjudicació de Subvencions dels projectes
presentats a la convocatòria
El Sr. Àngel Vàzquez fa el retorn d’aquesta Comissió que es va reunir el mes de maig.
S’explica el nombre de projectes presentats i subvencionats així com la distribució
geogràfica, els àmbits d’actuació i els motius de les denegacions (vegeu annex 3).

El Sr. Eduard Berloso explica que el dia d’abans es va reunir amb l’entitat Fundació
Pau i Solidaritat de Comissions Obreres, responsables del projecte d’intercanvi de
professors i professores de Girona-Xauen, ja que aquest any no ha obtingut subvenció
perquè varen entregar la sol·licitud fora del termini establert i per tant no van poder
accedir a la convocatòria de subvencions. Afegeix que l’entitat sol·licita a l’Ajuntament
una aportació econòmica per al desenvolupament de l’edició d’aquest any del seu
projecte, que es durà a terme en el darrer trimestre de 2015 i Setmana Santa de 2016.
El Sr. Eduard Berloso explica que cal donar resposta a aquesta situació i que
l’Ajuntament ha decidit traslladar-ho al Consell, de la mateixa manera que es va fer
l’any passat amb la sol·licitud de l’entitat GERD. Explica que la disponibilitat de diners
no és un impediment ja que es disposa d’un sobrant de la convocatòria de subvencions
que si no s’utilitza abans que finalitzi l’any no podrà passar al proper any.
La Sra. Núria Cuadrat manifesta que les entitats no troben adient que aquesta decisió
es traspassi a les entitats ja que creu que s’ha d’aplicar la normativa per igual a totes i
perquè els posa en una situació molt compromesa pel fet de ser un igual.
El Sr. Eduard Berloso respon que ell pot agafar el compromís polític i d’aquesta
manera no traspassar la responsabilitat a les entitats.
El Sr. Àngel Vàzquez explica que no poden aplicar la normativa de la convocatòria ja
que van entregar la sol·licitud fora de termini i per tant no van poder optar al concurs
que es regeix per les bases de la convocatòria de subvencions i solidaritat.
La Sra. Sílvia Paneque proposa fer una nova convocatòria amb els diners perquè
tothom hi pugui optar en igualtat de condicions. Se li respon que això ja va ocórrer l’any
passat i es va decidir no tornar-ho a repetir per les dificultats que comportà tant en
l’execució i la justificació com en la gestió i adequació de dues convocatòries als
terminis administratius.
La Sra. Anna Bonmatí explica que s’ha d’anar molt en compte amb aquesta situació, ja
que pot ser l’obertura d’una nova forma de demanar subvencions. Fa la proposta de
subvencionar només la primera part del projecte que es durà a terme l’any 2015, i que
la part de 2016 la presentin en la convocatòria de subvencions del proper any.
La Sra. Laia Pèlach afegeix que cal respectar els canals establerts d’adjudicació de
subvencions per a projectes i fa la proposta d’establir la definició i els criteris per poder
decidir que entra sota el concepte d’ajuts a la ciutadania. Proposa que poden ser totes
aquelles activitats de caràcter més urgent que en el moment de la convocatòria de
subvencions no estiguin plantejades i que no responguin a un projecte.
S’acorda, a proposta de les Sres. Anna Bonmatí i Núria Cuadrat, que l’entitat presenti
en la convocatòria de subvencions del proper any el projecte que reculli les accions de
2015 i 2016, però que les activitats de 2015 no podran ser subvencionades, d’aquesta
manera, sempre que passin el tall de les subvencions, rebran ajut per la meitat del
projecte d’aquesta edició (que inclou accions en el període de Setmana Santa de 2016)
i hauran de buscar finançament per a la primera part d’aquest projecte, que es farà en

el darrer trimestre de 2015, tenint en compte que la despesa dels viatges és assumida
pel professorat gironí.
També s’aprova, a proposta del Sr. Ferran Soler, que en el darrer Consell de l’any si
existeixen sobrants de la partida de subvencions es destinin a ajuts humanitaris
d’emergència.

6- Crisi dels refugiats
El Sr. Eduard Berloso explica que el 8 de setembre es van reunir les capitals de
comarca gironines per oferir una acollida de qualitat als refugiats provinents de Síria i
d’altres conflictes internacionals. En aquesta reunió es va aprovar un manifest de
manera unànime, per fer palesa la seva solidaritat i la voluntat d’establir una postura
comuna per gestionar l’acollida dels refugiats als municipis gironins. Afegeix que es va
acordar la creació d’un grup tècnic, que ja està treballant, en la gestió de l’acollida i
dels voluntaris.
El Sr. Eduard Berloso informa que en aquesta reunió els municipis també van acordar
fer una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de deu
cèntims d’euro (0,10 €) per habitant, per tal de col·laborar en l’assistència a les
persones que es troben en ruta. En aquest sentit es fa la proposta de fer un ajut
d’emergència de deu mil euros (10.000 €) als projectes presentats per les entitats dins
la campanya d’emergència de suport a la població refugiada víctima dels conflictes
armats de la Mediterrània que ha obert el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament (vegeu annex 4).
El Sr. Àngel Vàzquez explica com s’està treballant des de l’Ajuntament de Girona des
d’inicis del mes de setembre per organitzar tant el suport en ruta com l'acollida de les
persones refugiades que arribin a la nostra ciutat. Es treballa a partir d’aquests cinc
eixos, que són els acordats per totes les institucions i administracions:
1) Treball en ruta
2) Suport als municipis en ruta
3) Sensibilització
4) Planificació de l'acollida
5) Recepció
S'ha acordat tirar endavant les actuacions següents:
- Coordinació i seguiment de les novetats d'acord amb les administracions
supramunicipals competents (ajuda internacional: Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament /pla d'acollida: Direcció General per a la Immigració).
- Coordinació i cooperació entre tots els municipis de les comarques gironines
per oferir plans d'ajuda i suports coordinats.
- Convocatòria del Consell Municipal de Cooperació i entitats socials i d'acollida
per tal d'informar, i en aquest primer moment vehicular l'ajuda econòmica (de
10.000 €) a les entitats i organitzacions que atenen refugiats en ruta.
- Treball per planificar l'increment d'ajudes i atenció a les necessitats bàsiques i
d'acollida que es pot necessitar quan arribin les persones refugiades a la ciutat.

-

Creació d’una base de dades on es recullen els oferiments de la ciutadania.

La Sra. Laia Pèlach diu que cal donar difusió a tota aquesta feina que s’està fent, ja
que la ciutadania ha d’estar informada.
El Sr. Àngel Vàzquez explica que una de les línies de treball és la sensibilització i que
en breu hi haurà publicat un web a l’Ajuntament on s’explicarà la situació i el context,
com s’està treballant, com col·laborar-hi... ja que cal prevenir actituds xenòfobes i
d’oposició a l’ajuda als refugiats en contraposició a les ajudes o situacions de
vulnerabilitat que es donen en ciutadans de Girona.
La Sra. Anna Bonmatí opina que el web està molt bé però que segurament qui hi
accedirà són les persones que ja estan sensibilitzades, que cal explicar-ho per unes
altres vies a la ciutadania en general.
El Sr. Martí Terés afegeix que tot i que s’ha de fer la sensibilització s’ha de tenir molt
clar el perquè es fa, és a dir, defensar que es dóna resposta a la situació dels refugiats
igual que es fa cooperació, i estar molt segurs de les raons per les quals s’actua en
donar resposta a l’acollida de les persones refugiades.
La Sra. Núria Cuadrat explica que en la darrera assemblea de la Coordinadora d’ONG
Solidàries van prendre l’acord de crear una Comissió de Sensibilització per programar
tota una sèrie d’activitats per donar a conèixer la situació i problemàtica de les
persones refugiades. Aquesta comissió, que és oberta a tothom, es reunirà el proper
dilluns 5 d’octubre a les 19 hores a l’Espai de Solidaritat.
La Sra. Ivette Carner explica que la Universitat de Girona, en coordinació amb
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, ha adoptat una sèrie d’iniciatives per
sumar-se en el suport a les persones refugiades:
- Facilitar l’accés a estudiants refugiats que siguin estudiants universitaris en el
seu país d’origen.
- Facilitar la col·laboració amb les universitats espanyoles, dels refugiats que
siguin professors universitaris en el seu país d’origen.
- Promoure accions de voluntariat entre els estudiants, en col·laboració amb unes
altres administracions i agents, especialment en aquelles disciplines més
directament relacionades amb aquesta crisi.
S’acorda redactar una nota de premsa que es farà arribar als mitjans de comunicació
en què s’expliqui el que s’està fent, aprofitant per donar a conèixer la pàgina web que
s’ha creat.

7- Creació de comissions de treball
L’Ajuntament explica les diferents comissions que s’han de crear per a aquest darrer
trimestre de l’any:
- Cooperació directa: Raquel Sabater

-

Revisió de les bases que regularan la convocatòria de subvencions de 2016:
Núria Cuadrat
Concurs de fotografia solidària: Ferran Soler

S’enviarà un correu per convocar cada comissió i d’aquesta manera hi podran assistir
la resta de membres que vulguin formar-ne part.

8- Torn de precs i preguntes
La Sra. Núria Cuadat explica que en el darrer Consell i en reunió amb l’alcalde es va
acordar engegar la marca Girona, Ciutat de Pau i Drets Humans. Posa en antecedents
els nous membres del Consell i explica que aquesta iniciativa parteix d’una proposta de
les entitats que va quedar pendent l’any passat respecte al desacord amb la presència
del Ministeri de Defensa a l’ExpoJove. Proposen d’iniciar un treball conjunt des del
Consell (òrgan que aglutina les entitats, UdG i Ajuntament) en pro de la pau, amb
l’objectiu de distingir Girona com a ciutat de pau i dels drets humans. Es planteja com
un treball fet des del Consell, ja que no té sentit fer-ho només des de les entitats,
incloent les diferents activitats que ja s’organitzen a la ciutat. En aquest sentit, les
entitats reclamen començar pel treball amb la Fira de Girona en el sentit que de cares a
la propera edició de l’ExpoJove no hi pugui participar el Ministeri de Defensa ja que va
en contra dels valors de l’educació i de la pau. Demana que es faci una carta conjunta
entre entitats i Consell per convocar la direcció de la Fira de Girona a una reunió.
El Sr. Eduard Berloso informa que L’alcalde ja ha fet gestions en aquest sentit.
El Sr. Martí Terés informa que actualment no hi ha nomenament de la persona que ha
d’exercir la funció de direcció de l’ens i que són els treballadors i treballadores els qui
estan exercint una direcció col·legiada.
La Sra. Sílvia Paneque intervé per comentar que la direcció per part dels treballadors
segurament no té marge d’actuació i que traslladi la qüestió al patronat.
El Sr. Martí Terés es compromet a parlar amb la direcció dels treballadors i el patronat,
del qual ell és membre com a regidor de l’Ajuntament de Girona.
La Sra. Núria Cuadrat demana que l’equip de govern també faci les gestions per poder
tenir una reunió amb la direcció de la Fira. Afegeix que un cop es tingui el segell i/o
marca passin pel Consell les activitats que poden tenir aquest reconeixement. En
aquest sentit fa la proposta de dues activitats que poden obtenir aquest reconeixement:
- Per part d’ACAPS: 28 de novembre, en el marc de la commemoració del 40è
aniversari de l’ocupació marroquina del Sàhara Occidental, es presentarà el
projecte sobre resistència no violenta que duu a terme l’entitat International
Institute for Nonviolent Action (NOVACT).
- Per part de l’ONG Dagua: portar una persona defensora de drets humans a les
Jornades sobre Colòmbia que organitza la UdG.

