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LF/ac
Exp.: 2019014818 -C.13.040.049

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
DOCUMENT D’ACORDS
Data: 30 de setembre de 2019
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 de la senyora Núria Pi Mendez, regidora de Cooperació, i amb
l’assistència dels vocals següents:
-

Sra. Dolors Serra Colom – Regidora de Guanyem Girona
Sr. Juan Antonio Balbín Valentí - Regidor del PSC-CP
Sra. Anabel Moya Gálvez – Regidora ERC-AM
Sra. Núria Cuadrat Pèlach – Representant de la COSCG – CeDRe
Sra. Raquel Sabater i Ten – Representant de la COSCG – F. Utopia del
grup Plataforma Educativa
Sr. Ferran Soler Vila – Representant de la COSCG – ACAPS
Sra. Anna Bonmatí Tomas - Representant del l COSCG - Àfrica Viva
Sr. Sebas Parra Nuño- Representant de la Guerrilla Comunicacional
Sr. Marc Geronès – Cap de l’Àrea Drets Socials i Cooperació de
l’Ajuntament de Girona
Sra. Laura Fita Subirós – Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament de
Girona

També van assistir-hi:
- Sra. Cristina Massó Riera – Tècnica de sensibilització de l’Ajuntament de
Girona que actua com a Secretaria.
S’han excusat d’assistir-hi:
- Sra. Marta Madrenas Mir – Alcaldessa de Girona (JXCAT-JUNTS)
- Sra. Eva Palau Gil- Regidora d’Educació, Esports, Salut i Seguretat en
el treball (JXCAT-JUNTS).
- Sra. Míriam Pujola Romero – Regidora Ciutadans – Partido de la
ciudadania (C’s)
- Sra. Silvia Llach i Carles – Vicerectora de Territori i Compromís de la
Universitat de Girona
- Sra. Laura Fanals – Representant del Col.legi de periodistas de Girona
- Sra. Olga Grueso - Representant de la COSCG- Dagua
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1- Aprovació acta anterior: reunió març 2019.
Prèviament a l’aprovació de l’acta, es dona la benvinguda a la Sra. Núria Pi,
nova regidora de Cooperació, i es presenten a les dues noves tècniques, Sra.
Laura Fita, que substitueix a la Sra. Paula Ballell, i la Sra. Cristina Massó,
tècnica de sensibilització.
2- Retorn subvencions de Cooperació
Sensibilització i Agermanaments 2019

al

Desenvolupament

i

La Sra. Laura Fita informa que aquesta setmana les entitats haurien d’haver
rebut ja el pagament de les subvencions atorgades. Es pregunta si s’ha
realitzat el pagament d’una bestreta o del 100% de la quantitat, ja que en el cas
d’AEPFCA s’ha rebut la totalitat de la subvenció.
Des de les entitats presents, es remarca el retràs substancial en la recepció del
pagament enguany. Es proposa si seria possible avançar el procés de cares al
any vinent, per exemple començant el procés ja el mes de gener, ja que si no
les entitats han d’avançar els diners i això dificulta la implementació de les
activitats planificades. A més la justificació s’ha de fer abans que acabi l’any.
El Sr. Sebas Parra, en el cas dels agermanaments, esmenta que el canvi dels
convenis a la convocatòria de subvencions ha establert una dinàmica perversa,
ja que en realitat es tracta d’un projecte de l’Ajuntament, que és qui està
agermanat a nivell ciutat, no de les entitats. Aquestes en alguna ocasió han
tingut que recórrer a demanar una pòlissa de crèdit per a poder continuar amb
les activitats en els municipis agermanats. No és tant important si es tracta al
final d’un conveni o no, si no que el que s’hauria d’evitar és el retràs com el
d’aquest any.
El Sr. Marc Geronès comenta que la convocatòria s’activa a partir de
l’aprovació dels pressupostos i que normalment s’hauria de resoldre dins un
període de 2-3 mesos. En el cas dels convenis, és diferent, i l’Ajuntament està
en aquest moment explorant com es pot agilitzar el procés.
La Sra. Núria Cuadrat, de la Coordinadora d’ONGS, explica que anteriorment hi
havia tres convenis, corresponents als agermanaments, amb l’Agenda
Llatinoamericana i amb la CEDRE. Ara el conveni del CEDRE inclou el import
del conveni de l’Agenda Llatinoamericana. No obstant, el conveni del CEDRE,
s’ha mantingut al tractar-se d’una entitat de segon nivell que presta un servei a
la ciutat. Es comenta que el conveni del CEDRE del 2019 encara s’ha
d’aprovar.
En relació als criteris de les subvencions, la Sra. Anna Bonmatí, esmenta que
aquests són similars als d’altres anys. També es comenta que el retràs implica
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que moltes de les entitats, gestionades per voluntaris, aprofiten les vacances
d’estiu per anar a visitar els projectes.
La Sra. Laura Fita informa de l’opció de demanar una pròrroga d’execució, que
una de les entitats ja ha demanat i que es mirarà el tema i s’intentarà agilitzar
de cares al proper any.
3- Ciutats Defensores de Drets Humans
La Sra. Laura Fita informa que estem intentant organitzar una xerrada amb la
UdG, en el marc del Programa Ciutats Defensores de Drets Humans. A Girona
vindrà l’activista nicaragüenc Amaru Ruiz. L’activitat s’hauria de dur a terme el
14 o 15 d’octubre del 2019. S’informarà al CMSC si finalment s’aconsegueix
organitzar l’activitat.
4- Cicle Cinema i Solidaritat
La Sra. Laura Fita informa de que ja s’ha començat a fer difusió del Cicle i que
des de la Unitat de Cooperació ens hem distribuït les dates de les sessions per
intentar assegurar-hi la presència de l’Ajuntament, com s’ha demanat en
reunions anteriors del CMSC.
5- Programa 2019-2020. Educació pel Desenvolupament
La Sra. Núria Cuadrat de la Coordinadora d’ONGs explica que aquest punt,
proposat des de les entitats, ve arrel de la darrera reunió del CMSC del mes de
març, on es va deixar pendent l’aprovació del Programa fins que no hi
haguessin els recursos necessaris per part de l’Ajuntament per a implementarho, és a dir, el/la Tècnic/a de sensibilització. Degut a la incorporació de la nova
Tècnica, es confirma que s’accepta de forma provisional el títol del programa
“Girona, ciutat de Pau i Drets Humans”, fins que es presenti un projecte de
ciutat amb activitats de sensibilització que es correspongui amb la capacitat del
Ajuntament. Es convida a l’Equip de Govern a reflexionar sobre quines
polítiques d’educació pel desenvolupament es plantegen i com aquestes es
poden treballar des de la Unitat de Cooperació i com les entitats s’hi poden
sumar. Una opció seria acabar l’any amb les activitats pendents, i després
començar un procés de reflexió més profund.
La Sra. Raquel Sabater, de Fundació Utopia, esmenta que el CMSC pot ser
també un espai de debat, per a dur a terme un treball conjunt entre altres
Unitats de l’Ajuntament i les entitats.
El Sr. Sebas Parra, també comenta que no hi ha hagut Polítiques reals des de
l’Ajuntament en aquest àmbit i no hi ha hagut persones de referència i que els
últims anys s’ha fet més des de les entitats que des de l’Ajuntament. També
pregunta si hi ha relació amb el Consell d’Educació, i que s’explori la relació
amb beques com la Joaquim Franch, que també es pot aplicar a l’àrea de la
solidaritat.
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La Sra. Cristina Massó agraeix els comentaris i confirma el compromís i la
motivació des de l’Ajuntament per a reactivar aquesta àrea i de fer-ho de forma
participativa amb les entitats i altres Unitats de l’Ajuntament.
6- Memòria 2018:
La memòria del 2018 té errors i és incompleta, i a més està penjada a la pàgina
web de l’Ajuntament. S’hauria de despenjar. La Sra. Laura Fita explica que ja
s’està al cas i que s’està esperant les correccions de la Sra. Paula Ballell per a
poder penjar la versió correcta. De moment es despenjarà de la pàgina web.
7- Precs i Preguntes:
-

Pàgina web Ajuntament: Es comenta que la pàgina web del Ajuntament
es podria millorar, que s’ha d’actualitzar i no és fàcil d’arribar-hi. Cal
també renovar els membres del Consell del 2019 a la pàgina web i fer
neteja de documents. Es podria visualitzar més el que fan les ONGs.

-

Temes a tractar a la propera reunió del CMSC: a la propera reunió del
CMSC es podrien tractar l’aprovació dels pressupostos, i perfilar les
polítiques i línies d’activitats de cara al 2020. Es continua demanant que
es compleixi amb el 0,7% del compromís amb la Solidaritat i la
Cooperació.

-

Exèrcit a Expo Jove: la Sra. Núria Cuadrat comenta que cal fer
seguiment al recurs presentat en relació a la presència del exèrcit al saló
Expojove, en espera al jutge digui al Ajuntament, nosaltres com entitats
us podem fer recolzament de forma discreta. La Coordinadora forma part
del Consell Català del Foment de la Pau, i es va presentar el que s’havia
estat fent a Girona i el President del Consell, va escriure una carta a Fira
de Girona i a l’Ajuntament de Girona (adreçada a l’Alcaldessa), donant
suport com a Consell en contra de la última resolució del jutge de que
els militars podien tornar a Expojove. La Sra. Núria Pi expressa que
encara no s’havia rebut informació sobre aquesta carta.

-

Properes reunions del CMSC: la propera reunió serà el 16 de desembre
del 2019. La Sra. Laura Fita proposa les dates per les properes reunions
del CMSC, sempre el tercer dilluns de cada mes: 16 març, 15 de juny,
21 setembre i 21 desembre del 2020.

Sense cap més assumpte per tractar, es dona la sessió per acabada a les vuit
del vespre.
La regidora delegada de Cooperació
Núria Pi Méndez
Girona, a data de la signatura electrònica
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