
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                       01/2022        
 

DATA: 17 de febrer de 2022                                         INICI: 18.05h                                      FI: 19:20 
 

Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Comissió Solidaritat La Mallola                                                                                                              
Fundació Santa Magdalena 
Fundació Juan Ciudad 
Fundacio Vicente Ferrer 
Islàmic Relief  
NouSol  
Sindicalistes Solidaris  
 
 

Entitats excusades 
 
Grup Ayllu 

Presideix la Sra. Claudia Acebrón, regidora de cooperació al desenvolupament i promoció de la Pau.  
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també la Coordinadora de Projectes Estratègics i Internacionals, Ana Ubeda i Marcos Séneca 
García.   
 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 24/11/2021 
2.- Informació pressupost 2021 
 

- Estat justificacions 2020 
- Aportacions 2021  

3.- Pressupost cooperació 2022 
4.- Bases subvencions projectes cooperació 2022 
5.- Primavera Solidària 2022 
6.- Pla Director de Cooperació 2022-2025 i avaluació de l’actual 
7.- Licitació contracte Activitats d’Educació per a la Ciutadania Global i la Justícia Social  
8.- Diversos 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 
La regidora dóna la benvinguda a tothom, finalment en format presencial encara que amb distància i 
garantint les mesures de seguretat recomanades.  
 
Així mateix, aprofita per a presentar a la Coordinadora de Projectes Estratègics i Internacionals de la 
que ara dependrà la Cooperació al Desenvolupament.  
 



L’Ana es presenta i saluda als assistents i comenta la voluntat de vincular el Pla Director de Cooperació 
amb el Pla d’Internacionalització.  
 
També es presenta a Marcos Séneca Garcia, que està contractat amb un Pla d’Ocupació com a Gestor 
de Projectes i donarà suport al departament durant uns mesos.  
 
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 24/11/2021 
 
S’aprova sense esmenes 
 
 
2.- Informació pressupost 2021 
 
La regidora explica com estan les aportacions, justificacions i pròrrogues dels projectes 2020 i 2021. 
 
PROJECTES 2020 
 
Dels 8 projectes: 

- Es van realitzar tots els pagaments. 
- 1 entitat va renunciar per impossibilitat d’executar el projecte dins el període d'execució 

establert (Creu Roja) 
- 2 entitats van demanar pròrroga d'execució (Fundació Pau i Solidaritat i Fundació Juan 

Ciudad) 
- 1 entitat ha justificat i es va aprovar a la JGL 11/02 (Fundació Josep Comaposada-

Sindicalistes Solidaris). El pagament serà en breu.  
- Pendents de resoldre justificacions 2019 i 2020 (Assoc. DIAS) 

   
 
PROJECTES 2021 
 
Dels 10 projectes: 

- No s’ha presentat cap justificació del 2021 i no s’ha fet cap pagament 
- Dues entitats han demanat pròrroga (Creu Roja per execució i Islàmic  Relief per 

justificació) 
 
 
 
3.- Pressupost cooperació 2022 
 
La regidora explica el pressupost total per a 2022, que serà de 142.842€ i comenta que mantenim el 
percentatge del 0,7%. 
 
Així mateix i com fem habitualment, es presenten dues propostes de distribució. La diferència enguany 
està en augmentar la Sensibilització, donat l’elevada demanda de tallers d’educació per a la ciutadania 
global i la justícia social de les escoles.  
 
Recorda que durant el 2020 i 2021 es va reduir la sensibilització i es va augmentar el FCCD i 
emergències per fer front a l’augment de projectes per la pandèmia.  
Així mateix, planteja poder anar recuperant l’activitat presencial de sensibilització.  
 
 
 
 



  
 

 
 
 
Per part dels assistents, es veu bé augmentar la sensibilització i es decideix acceptar la 2a proposta.  
 
 
 
4.- Bases subvencions projectes cooperació 2022 
 
S’expliquen les modificacions que recullen les bases així com la informació de terminis de sol·licitud.  
 
 
S'aprovaran bases i convocatòria del concurs el divendres 18 de febrer 2022. 
 
Termini per a presentar sol·licituds: des del dia següent a la data 
de publicació en el BOPB (aprox. 28 de febrer) fins al 31 de març 2022. 
 
Previsió de resolució del concurs abans del 27 de maig de 2022. 
 
Es comenta que el dilluns 7 de març a les 18 h es realitzarà la IV Jornada de Suport Associatiu, en la 
que es presentarà la Convocatòria de subvencions a entitats per videoconferència. Seria adient assistir 
per tal d’aclarir qualsevol qüestió relacionada amb la sol·licitud, justificacions, pròrrogues o quelcom 
altre dubte que pugueu tenir.  
 
Es comenten també els canvis de l’àmbit de cooperació al desenvolupament i promoció de la pau:  
 
 
BASES GENERALS: 
  

- Augmentar l’import màxim de la subvenció: de 9.000 a 10.000 euros (pàg. 8 i 13). 
 

* Import màxim de la subvenció: els ajuts concedits per l’Ajuntament podran arribar al 100% del 
pressupost del projecte. En cap cas l’aportació màxima municipal per projecte excedirà de 10.000€ 
 
 
Criteris i valoració:  
 

- Valoració activitats de sensibilització (fins a 15 punts). Incorporar un nou ítem i redistribuir la 
puntuació (pàg. 13). 



- Assistència i participació en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament (5 punts). 
- Per propostes de sensibilització adients al projecte dins de la programació Primavera Solidària 
(5 punts). 
- Per propostes de sensibilització adients al projecte fora de la programació Primavera Solidària 
(5 punts). 

 
 
BASES ESPECÍFIQUES:  
 
S’han incorporat també els següents canvis:  
 
- Persones beneficiàries, per titulars de drets (pàg. 3). 
- Omissió del terme raça (pàg. 4). 
- Utilitzar sempre la forma “Cooperació al desenvolupament i Promoció de la Pau” per referir-se al 
departament (pàg. 3). 
 
 
 
5.- Primavera Solidària 2022 
 
La regidora comenta que aquest any no està previst fer Fira d’Entitats però que podria estaria bé 
reprendre la Festa de la Solidaritat. Caldria concretar el format, contemplant les mesures de seguretat 
que hi hagi.  
L’espai podria ser la Plaça Santa Magdalena en dissabte i horari de matí. La darrera Festa la vam fer 
allà i a totes les participants els va agradar molt.  
Primavera a Esplugues tindrà també un format reduït i a la segona quinzena de maig.  
 
Es demana propostes i altres activitats de sensibilització que puguin tenir les entitats per complementar.  
 
Per part dels assistents es troba adient la proposta i fer la Festa i programació de Primavera a 
Esplugues.  
 

- Proposta d’exposició a la sala d’exposicions del Casal de Cultura:  
 

• MIGRACIÓ I DESPLAÇAMENT DE LES PERSONES PER CAUSES AMBIENTALS, de 
l'Associació Entrepobles i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (ICIP). 

Informar i sensibilitzar a un públic jove (especialment estudiants de cicle    superior de primària i 
secundària) sobre un dels principals reptes mundials, la crisi ambiental, posant el focus en les persones 
que més estan patint aquesta realitat. 
 
 
 
6.- Pla Director de Cooperació 2022-2025 i avaluació de l’actual 
 
L’Ana explica que hem sol·licitat aportació a la Diputació de Barcelona per a fer l’avaluació de l’actual 
PDC que hem prorrogat durant dos anys a causa de la pandèmia i per la impossibilitat d’iniciar un 
procés d’avaluació i elaboració d’un nou PDC.  
 
Si s’aprova la sol·licitud, caldrà fer un procés de licitació per a contractar un expert que faci la valoració 
i la redacció del nou PDC.  
Caldrà fer reunions diverses i trobades tècniques i teòriques entre les entitats del Consell així com amb 
altres actors (ciutadania, altres entitats, altres departaments de l’ajuntament).  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
7.- Licitació contracte Activitats d’Educació per a la Ciutadania Global i la Justícia Social  
 
La tècnica comenta que en els darrers anys la demanda de tallers ha augmentat molt i la Llei de 
contractes (LCSP) ens fa recórrer a la licitació per l’adjudicació dels tallers a les escoles.  
 
 
Per aquest curs 2021/2022, les dades son:  
 

- 38 tallers ofertats  
- 170 peticions inicials de tallers de totes les escoles i instituts (3778 alumnes) 

 
 
 
 
 

 
 
 
La durada prevista del contracte serà de març del 2022 fins a juny de 2023.  
2 cursos escolars.  
Està previst també la pròrroga d’un curs més: fins a juny de 2024. 
També es contempla una possible ampliació econòmica del 20%, sí la demanda ho requereix. 
  
El cost inicial del contracte seria: 
 

 
 
 
 
8. Diversos  
 
8.1 Memoria.  
 
La tècnica comenta i es projecta el document del recull d’activitats del departament de Cooperació al 
Desenvolupament durant 2021.  
 



Es destaca que les activitats de sensibilització adreçades a les escoles del projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans, van ser virtuals i alguns centres, ja van manifestar la seva saturació d’accions 
telemàtiques.  
Del projecte JUSUR en canvi, la incorporació de sessions virtuals, ens ha persmès realitzar més 
reunions, assistències tècniques i seguiment del projecte, així com acompanyament a l’equip tècnic del 
Marroc, en moments molt difícils per a elles per la pandèmia.  
 
En el darrer trimestre, sí que vam tenir l’ocasió de realitzar diverses activitats presencials, tot i que amb 
aforament limitat, ens va permetre retrobar-nos.  
 
El document es fa arribar a totes les entitats per tal que abans de tancar el document definitiu, puguin 
aportar el què considerin.  
 
 
  
8.2 Exposició durant el mes de març – Dones migrades  
 
La regidora comenta que a proposta de cooperació, durant el més de març es portarà a terme la següent 
exposició:  
 

• "Barcelona - Elna, Alep - Mafraq: Refugiades de Lluny i de Prop"  
 

L’exposició, emmarcada dins el projecte Veus, Dones, Refugiades, presenta el paral·lelisme entre dues 
situacions allunyades en el temps i l’espai: les refugiades catalanes que havien de ser mares a la França 
dels camps de concentració, a la maternitat d'Elna i les refugiades sirianes que han d’emprendre una 
nova vida a Jordània per fugir de la Guerra. 
 
  
 
8.3 Creació nova regidoria – Transparència, Integritat i Govern Obert 
 
La regidora comenta que en el ple d’ahir, es va donar compte de decret de l’Alcaldia, pel qual es 
modifica l’organigrama polític de l’Alcaldia creant una nova regidoria de Transparència, Integritat i 
Govern Obert i delegant aquestes competències en la regidora Claudia Acebrón, que deixarà d’exercir 
les funcions d’adjunta a l’Alcaldia en matèria de Polítiques de Dones i Reforma Horària. 
 
 
8.4.- Informacions de les entitats:  
 
 
Informacions de l’entitat Islamic Relief 
  
La representant de l’entitat explica la recent visita a Kenia que ha fet per tal de fer seguiment de 
projectes implementats a terreny a diferents regions; impressionats per la resilencia de la població i 
com els projectres contribueixen a empoderar i a enfortir comunitats i a aconseguir ser sostenibles.  
 
Projectes d’aigua, amb gran distàncies a recòrrer majoritàriament per les dones, que sovint son 
assetjades i violades i el fet de tenir un pou a la comunita ha fet que les dones i nenes no hagin d’estar 
sotmeses a aquests perills.  
 
Conreus sostenibles amb participació directa de les titulars de drets, amb comissions de representants 
que realitzen totes les tasques necessàries a la comunitat.  
 
Centres educatius i projectes sanitaris que aporten benefici a tota la comunitat.  
 
Així mateix, explica que el projecte del 2021, Suministre d’aigua potable al poble de Baga, Mali, ja està 
executat. Facilitar aigua potable a la comunitat, a través del pou que s’havia instal·lat per abastir 
l’Hospital.  
Això a més permet l’accés de les nenes a l’escola, donat que ja no han d’anar lluny a buscar aigua.  
Pendent de justificar però finalitzat.  



 
Sindicalistes Solildaris.  
 
La represtant comenta que el seu projecte al Marroc DONA, IGUALTAT I TREBALL DIGNE AL 
MARROC 2019-2022 (FASE III), està en execució.  
Treball digne és conèixer els drets laborals, per tal que es puguin reivindicar. Les dones a més son a 
les que més, es vulneran drets. L’objectiu és assolir la igualtat entre dones i homes dins de la societat, 
els sindicats i les empreses del Marroc. 
 
Comenta també el projecte de Maquiles (que es financia a través del FCCD), i els bons resultats que 
està obtenint i la creació de noves cooperatives que estan en funcionament.  
 
 
Associació Socioeducativa NouSol.  
 
La represtant comenta que el projecte, “De l’exclusió a la inclusió d’infants i joves en situació de 
vulnerabilitat, a Bobo-Diolasso – Burkina Faso”, ha finalitzat i estan elaborant la justificació.  
L’objectiu era aconseguir la inclusió social d'infants i joves en situació de carrer a través d'un programa 
de reinserció familiar i social on cinc infants i joves han estat acollits al Centre d’acollida durant un 
període de de tres a sis mesos. Els infants s’han escolaritzat i els joves inscrits en una escola d'oficis 
on faran pràctiques a una empresa. Es treballa també amb la família per preparar el retorn de l'infant o 
el jove a la llar. S’ha fet un estudi socioeconòmic de cada una d'elles i un pla per crear o ampliar els 
seus negocis, intentant sobretot apoderar econòmicament a les dones dels nuclis familiars per tal que 
aconsegueixin millorar la seva situació econòmica i puguin mantenir amb solvència el seu fill. Això ha 
estat possible gràcies a la concessió de microcrèdits sense interessos i pagant quotes adaptades a la 
seva realitat econòmica. Després del retorn es farà un seguiment continu tant del retorn familiar com 
del negoci creat o ampliat 
 
 
 
8.5.- Incoporació d’una nova entitat al Consell.  
 
La representant de la COMISSIÓ SOLIDARITAT LA MALLOLA, que retorna al Consell, saluda i explica 
la tasca que han iniciat, implicant a joves de l’institut en tallers i projectes de cooperació. De moment 
tenen 15 joves interessats i la voluntat és reprendre les funcions de la Comissió, implicar-se en les 
accions de sensibilització que es portin a terme i promoure accions dins i fora del centre.  
 
La regidora els felicita per la iniciativa, per tenir ja un grup de joves interessats i es posa a la seva 
disposició per al què valorin.  
 
 
 
 
 
Proper Consell: dijous 31 de març a les 18h a l’Espai Baronda.  
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell a les 19.20h.  
 
   
 
 
 
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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