
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            01/2016 
 
DATA: 18 de febrer de 2016                    INICI: 18:35                         FI: 20:00h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Escola Isidre Martí  
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Ayllu 
Grup Municipal CiU 
Grup Municipal Ciutadans 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal PP 
Laura Benito – regidora no adscrita 
Sindicalistes Solidaris 
 
 

Entitats excusades 
 
Fundación Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
 
 
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també, Miquel Carrillo, consultor i expert en temes de cooperació.  

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Pla Director de Cooperació 2016-2019. Presentació de la metodologia per part del consultor. 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-11-2015 
3.- Pressupost cooperació 2016. 
4.- Bases projectes cooperació 2016. 
5.- Primavera Solidària 2016 
6.- Diversos.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Pla Director de Cooperació 2016-2019. Presentació de la metodologia per part del consultor. 
 
Miquel Carrillo explica la metodologia (s’ha enviat per c.e. als membres del consell). Comenta que la 
idea és realitzar en un mateix procés l’avaluació de l’actual PDC i les propostes i millores per al nou.  
Els tallers, entrevistes, consultes i accions que calgui fer es volen realitzar amb la participació i 
implicació de tots els actors, per tant, la periodicitat, l’horari i la forma, vol que sigui també de forma 
consensuada i facilitant al màxim i adaptant-se a la disponibilitat de les entitats i grups.  
 
Es proposa una primera sessió d’intercanvi per al proper dijous 25/02/2016 a les 17.30h. Lloc pendent 
de concretar, tot i que probablement serà a La Masoveria o al Casal de Cultura Robert Brillas.  
 
5.- Primavera Solidària 2016. 
 



La representant del Grup Ayllu demana si és possible que puguin intervenir ja que han de marxar.  
 
Informa que la Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu serà el dissabte 16/04/2016 a la Rambla Verge 
de la Mercè, i que la temàtica seran els Refugiats. Analitzar les causes, les realitats d’allà i d’aquí, 
amb activitats diverses com cada any: carpes de les entitats, actuacions, tallers, etc, ...  
 
 
2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-11-2015 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
3.- Pressupost cooperació 2016. 
 
La regidora informa que el pressupost de cooperació al desenvolupament per al 2016 serà de 
140.000€ i proposa la següent distribució:  
 
Projectes locals 60% 84.000 € 
FCCD + Emergències 10% 14.000 € 
Sensibilització 25% 35.000 € 
Cooperació Directa 5%   7.000 € 

 
 
A diferència dels darrers anys, enguany només realitza una proposta ja que els percentatges 
s’ajusten exactament al que ens vam fixar en el plar director actual. Demana igualment si algú vol fer 
alguna altra proposta i/o comentari al respecte.  
 
Per part dels assistents, es troba adient la proposta realitzada per la regidora.  
 
4.- Bases projectes cooperació 2016. 
 
La regidora explica que atenent a les normatives estatals, enguany ha canviat el procediment per a la 
concessió de subvencions i que s’ha elaborat i aprovat un Pla Estratègic de subvencions i convenis i 
una ordenança que les regula. A més, a banda, els diferents àmbits tindran les seves normatives 
pròpies amb criteris específics. Cal afegir però, que caldrà que tinguin puntuació, si bé, ja seguíem 
uns criteris (els d’aplicació pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament) i que valoraven 
aspectes com els àmbits d’actuació, la zona geogràfica i/o la població beneficiaria entre altres, ara 
caldrà puntuar els conceptes.  
 
Quan disposem de l’esborrany us el farem arribar, per tal que aporteu els comentaris i/o propostes 
que considereu. S’està valorant també actualitzar i/o fer una fitxa de projecte que ens ajudi des de 
l’inici del plantejament del projecte, durant l’execució, així com en la justificació del mateix.  
 
Es concreta la data per a fer les sol·licituds del 2016 al 29/04/2016.  
 
 
5.- Primavera Solidària 2016 
 
La regidora comenta que les dates enguany podrien anar del 15 d’abril al 8 de maig. Les activitats 
que ja tenim serien:  
 

- 16/04 Fira de la Solidaritat i el Suport Mutu 
- Del 15 al 29/04, Exposició de Sindicalistes Solidaris i Pau i Solidaritat, sobre el Model de 

Cooperació (treball digne, gènere, drets laborals, ...) 
- 8/05 – Festa de la Solidaritat (conjunta amb Fira d’Entitats a Rambla del Carme) 

 
- Concurs dibuix. Es planteja treballar el tema dels Refugiats en comptes dels principis del 

Comerç Just, donat que pràcticament tots les hem repetit i que sovint és difícil per als infants.  
 

o Es podria enviar a les escoles abans de setmana santa i que tinguin de termini fins el 
29/04. 



 
- Fundación Juan Ciudad proposa que es podria fer alguna altre xerrada relativa a Refugiats. 

Possibilitat de realitzar alguna taula rodona amb els membres de la taula (Creu Roja i 
Ajuntament).  

 
6.- Diversos. 
 
6.1.- Memòries d’activitats de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament, 2014 i 2015. 
 
La regidora explica que s’han fet arribar els reculls de les activitats realitzades, l’evolució i la 
distribució del pressupost per conceptes i als projectes on s’han destinat les aportacions. Posen de 
manifest la tasca realitzada i com des de l’Ajuntament i les entitats es dóna valor a la cooperació al 
desenvolupament.  
 
 
6.2.- Marxa Europea pels drets de les persones refugiades.  
 
La regidora comenta que ens ha arribat avui que s’està organitzant una Marxa Europea pels drets de 
les persones refugiades per al proper dissabte 27 de febrer. No s’ha concretat hora i lloc.  
 
Tant aviat com ho sapiguem us ho farem arribar.  
 
6.3.- Consells de Cooperació del 2016. 
 
La regidora comenta que per motius d’agenda ha de canviar alguna data dels consells que ja havíem 
fixat. 
 
Es passarà nou calendari de consells. 
 
6.4.- Sopar de la Fam.  
 
La representant d’Agermanament Solidari comenta que demà divendres a les 20.30h. a l’Avenç faran 
el 17è Sopar de la Fam i que està tothom convidat a assistir.  
 
 
 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
Proper Consell: sense concretar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   
 


