
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            02/2016 
 
DATA: 26 de maig de 2016                    INICI: 18:35                         FI: 19:45h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Amizade, Junts per Moçambic 
Creu Roja 
DIAS 
ERC 
Escola Isidre Martí  
Fundación Juan Ciudad 
Fundación Pau i Solidaritat 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu 
Grup Municipal ICV 
Grup Municipal CE  
Sindicalistes Solidaris 
 
 

Entitats excusades 
 
 
 
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també, Carlos Penela, director de la UJA de l’Àmbit d’Acció Social i 
ciutadania  

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 18-02-2016 
2.- Bases subvencions projectes de cooperació i brigades 2016 
3.- Pla Director de Cooperació 2016-2019  
4.- Valoració Primavera Solidària 2016 
5.- Emergència a l’Equador 
6.- Diversos.  
 
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 18-02-2016 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Bases subvencions projectes de cooperació i brigades 2016 
 



La regidora presenta a Carlos Penela, director de la Unitat Jurídico-adminstrativa de l’Àmbit 
d’Acció Social i Ciutadania, que ens acompanya avui per explicar les novetats i aclarir 
dubtes pel que fa a la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació i brigades 
2016. 
Explica la normativa que regula qualsevol aportació dinerària amb fons públics, les 
condicions i el procediment per a la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació 
dels ajuts que s’atorguin des de l’Ajuntament.  
Es destaca la novetat de l’imprès d’autorització de consulta de dades per a l’aprovació de 
subvencions, que es tracta de que l’Ajuntament pugui fer la consulta directament a Hisenda i 
a la Seguretat Social sobre l’estat actual de pagaments de l’entitat sol·licitant.  
 
També es comenta l’aplicació de puntuació per a la valoració dels projectes i la creació 
d’una comissió qualificadora. A nivell tècnic s’aclareix que aquests criteris, ara puntuables, ja 
s’aplicaven i que corresponen als criteris utilitzats pels FCCD.  
 
Algunes entitats fan consultes relatives a la justificació, i en Carlos comenta que els temes 
relatius a pagaments de personal, hauran d’anar acreditats amb les nòmines i/o amb 
certificacions que acreditin que es compleix amb la normativa laboral del país. 
 
Altres entitats, manifesten dubtes en relació a la recepció dels fons. Donat que es tracta 
d’una entitat d’àmbit supramunicipal, es podrà fer conveni.  
 
També es comenta la importància de comunicar qualsevol canvi en l’execució del projecte, 
sobre tot, pel que fa al termini d’execució, donat que després les factures hauran d’estar dins 
el període. Caldrà aprovar per JGL qualsevol reformulació que afecti a un projecte aprovat.  
 
A nivell tècnic es torna a comentar la importància de complimentar tots i cada un dels 
impresos i també la fitxa projecte, que si bé, no cal utilitzar-la obligatòriament, si caldrà 
seguir el guió de tots els punts, ja que això ens permetrà puntuar la sol·licitud, disposant de 
tota la informació i que l’entitat pugui aconseguir el màxim de puntuació, si alhora de 
redactar el projecte, es te en compte.  
 
El termini per a la presentar les sol·licituds és el 27/06 i caldrà resoldre en un mes, per tant, 
es demana a les entitats que a mida que tinguin els projectes els presentin i no esperin al 
darrer moment. L’esmena de documentació per error i/o omissió no serà fàcil, per tant es 
recomana aclarir qualsevol dubte abans, tant amb la tècnica com amb l’assessor jurídic.  
 
S’agraeix novament la presència del Carlos Penela avui al consell.  
 
 
3.- Pla Director de Cooperació 2016-2019  
 
La regidora comenta que ja disposem d’un esborrany del nou PDC i que s’està treballant en 
la redacció final. Voldria però agrair a totes les entitats participants la implicació, l’interès i la 
col·laboració que han mostrat al llarg de tot el procés i després de 7 reunions amb 5 tallers 
específics per cada eix i amb la “tupper-assemblea” del dia de la Festa on estaven totes les 
entitats presents. 10 entitats han participat en el procés, algunes de forma intermitent, però 
la majoria assistint pràcticament a totes les sessions.  
 
Es demana que els ha semblat el procés.  
 
Les entitats participants manifesten totes en línies generals que ho han trobat molt bé, que el 
Miquel ha facilitat en tot moment la participació, que és un gran coneixedor de la matèria, 
però sense grans discursos ni idees teòriques, que ha volgut en tot moment conèixer la 
realitat de la ciutat i fer un pla adient, amb objectius assolibles, partint de la trajectòria, la 
realitat, els recursos i les necessitats d’Esplugues en matèria de solidaritat i cooperació al 



desenvolupament. En definitiva un PDC de totes i tots, que ens permeti fer-lo nostre i 
implementar-lo en els propers anys.  
 
Farem la presentació del document definitiu el dijous 30/06/2016 a les 18.30h. S’enviarà 
convocatòria.  
 
 
4.- Valoració Primavera Solidària 2016 
 
 
Els representants del Grup Ayllu, que van iniciar la programació amb la Fira de la Solidaritat i 
el suport mutu, comenten que estan molt contents en general, pel temps, l’assistència i com 
es van desenvolupar les activitats. Comenten però, que estan valorant i repensant com 
situar la Fira a la Rambla ja que creuen que podrien tenir més visibilitat. També comenten 
que veuen les dificultats en organitzar activitats de sensibilització en un acte més lúdic, tot i 
que el cafè-tertúlia sobre els CIES va anar molt bé.  
 
Pel que fa als aspectes logístics, es comenta el tema de la ubicació de les carpes 
destinades al dinar i el problema en el muntatge amb els propietaris dels bars afectats. Per 
la resta del material, tot bé fins i tot material sobrant i el tema del so molt ben cobert.  
 
El representant de Sindicalistes Solidaris, comenta i demana disculpes per que quan es va 
instal·lar l’exposició “Cooperació Sindical: Solidaritat i Compromís” de la Fundació Josep 
Comaposada-Sindicalistes Solidaris i la Fundació Pau i Solidaritat, primer municipi en el que 
ha estat, encara no s’havien editat els materials pedagògics de suport. Comenta també, si 
per a futures exposicions es podrien buscar espais alternatius, ja que la sala d’exposicions 
queda un pel amagada a la Biblioteca.  
Es comenta que es miraran altres espais com el Poliesportiu Les Moreres, el vestíbul de la 
Biblioteca, .... per on hi ha molt moviment de persones.  
 
El representant de la Creu Roja comenta les dues activitats realitzades. La xerrada taula-
rodona “Crisi dels Refugiats”. Amb la participació d’Enric Morist, coordinador autonòmic de la 
Creu Roja a Catalunya, Victòria Victòria Planas, responsable de l'àrea d'Amèrica Llatina del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Mariber Peláez, regidora de cooperació 
al desenvolupament, molt positivament per la complicitat dels ponents que ja es coneixen i 
han coincidit en altres xerrades en aquests mesos i per la forma de parlar d’una situació tan 
greu com la que estan vivint els refugiats. L’assistència va ser d’unes 25 persones.  
 
Pel que fa a la sortida al Centre Logístic d’Acció Humanitària i Emergències de la Creu Roja, 
a l’Anoia, també molt bé i molt interessant, tant veure la tasca que fan a nivell de banc 
d’aliments com amb les emergències i actuacions internacionals. Va sorgir la idea de 
coordinar alguna activitat de visita de joves d’Esplugues a través de Creu Roja Joventut. 
L’assistència va ser d’unes 25 persones.  
 
La regidora comenta en relació a la Festa, que malgrat la pluja del matí, es va decidir seguir 
amb l’activitat i que déu n’hi dó les persones que van passar. El fet de fer-la conjunta amb 
fira d’entitats sempre garanteix més visitants, vinculats o no a la resta d’entitats de la ciutat, i 
més interès de la ciutadania que veu el volum de l’activitat. Destaca especialment el dinar 
que vam fer les entitats amb el Miquel Carrillo, assessor del PDC, en format “tupper-
assemblea” per a comentar encara alguns aspectes del pla. Dóna les gràcies a totes les 
entitats participants.  
 
 
 
 
 



 
 
5.- Emergència a l’Equador 
 
La regidora comenta que ens han arribat dues peticions d’emergència a l’Equador, una del 
FCCD i una altra de la Creu Roja. El representant de l’entitat fa cinc cèntims del projecte 
d’actuació d’emergència que bàsicament es centra en la instal·lació d’allotjaments 
progressius.  
 
L’emergència del FCCD està orientada a la mitigació de riscos i la gestió del territori.  
 
La regidora realitza consulta i proposta i finalment és decideix, per coherència amb els 
temes parlats en l’elaboració del PDC, col·laborar amb l’emergència de la Creu Roja amb 
3.000€ i més endavant ja decidirem amb la resta del pressupost d’emergències on es 
destina. Les entitats assistents donen suport a la proposta.  
 
 
6.- Diversos.  
 
6.1.- Propers consells. 
 
La regidora comenta que el consell de juliol serà per presentar la proposta que es portarà a 
aprovació de la Junta de Govern Local i que ja s’informarà de la data, però que per 
qüestions d’agenda i altres reunions ja previstes, probablement no serà un dijous. S’enviarà 
convocatòria.  
 
6.2.- Creació grup de sensibilització  
 
La representant d’ERC comenta que ha sorgit un grup de persones d’Esplugues amoïnades 
per la situació dels refugiats i d’aquí s’han constituït en un grup que es diu “Diàlegs sota la 
sorra”, amb la idea d’organitzar xerrades i activitats d’informació sobre la situació. Son 
persones vinculades a Esplugues Viva i també hi ha la Carme Porta.  
Van fer una el 17/05 i ja tenen previstes dues més, per a juny i juliol. Farà arribar la 
informació al consell a través de la tècnica de cooperació. 
  
 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
Proper Consell: Presentació del PDC, 30 de juny de 2016. Lloc a concretar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   
 


