
 
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió virtual                                                            01/2020         
 
DATA: 28 de maig de 2020                       INICI: 17.00h                          FI: 18.35h 

 
Entitats representades 
 
Amizade, Junts per Moçambic 
Associació DIAS  
Creu Roja 
Escola Isidre Martí 
Fundació Juan Ciudad 
Fundació Pau i Solidaritat 
Fundacio Vicente Ferrer 
Sindicalistes Solidaris  
GM – En Comú Podem 
GM – ERC  
 
 

Entitats excusades 
 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu 
Islàmic Relief  
 

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. 
 
 

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 21-11-2019 
2.- Estat justificacions i pagaments projectes 2018/2019 
3.- Proposta distribució pressupost 2020 
4.- Bases de subvencions a projectes locals 2020 
5.- Presentació Campanya i Adhesió Manifest Món Local COVID-19 
6.- Presentació estat projectes 2019 i previsió 2020 (*) 
7.- Diversos 
 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
Alguns problemes tècnics de connexió fan que el Consell s’iniciï amb dificultats, que es van 
solucionant desconnectant càmares i deixant només l’àudio. Es demana disculpes per la 
situació.  
 



La regidora dóna la benvinguda a tothom, esperant que hagin estat bé de salut ells i les 
seves famílies i que estiguin entomant aquesta gran tragèdia de la millor manera que es 
pugui. Comenta també els motius pels que el Consell no s’ha pogut reunir abans.  
 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 21-11-2019 
 
S’aprova sense esmenes.  
 
2.- Estat justificacions i pagaments projectes 2018/2019 
 
Es comenta que les justificacions dels projectes ja estan totes resoltes, a excepció d’una, 
que resta pendent de restablir alguna documentació.  
Pel que fa als pagaments 2019, s’han anat efectuant tots en aquestes setmanes, a excepció 
del de l’entitat que té pendent d’aprovació la justificació.  
 
La tècnica es posa a disposició de l’entitat per solventar el tema amb la regidora. 
 
3.- Proposta distribució pressupost 2020 
 
La regidora comenta que el pressupost de cooperació al desenvolupament no s'ha vist 
afectat per les modificacions pressupostàries que han estat necessàries per a la creació del 
fons econòmic del Pla de Reconstrucció municipal per pal·liar les conseqüències de la 
COVID-19. Per tant, es manté l'import i el percentatge que teníem.  
Així mateix comenta, que la voluntat, és poder augmentar-lo l’any vinent i arribar al 0,7%.  
 
Es comenta la proposta concreta, tot esmentant, la inicial del 2020 i la que es considera 
adient ara per atendre l’emergència sanitària de la COVID-19.  
Es modifiquen els percentatges, reduint la sensibilització (moltes de les activitats a les 
escoles no s’han pogut realitzar i no sabem que passarà al setembre) i  s’augmenta 
l’aportació al FCCD i les emergències, que sense dubte augmentaran i molt. 
 
INICIAL 2020 

  
   Projectes locals 60,000% 85.705 € 
FCCD + Emergències 9,000% 12.845 € 
Sensibilització 26,717% 38.281 € 
Cooperació Directa 4,283% 6.011 € 

   
 

100,000% 142.842 € 

   PROPOSTA EMERGÈNCIA COVID-19 
  

   Projectes locals 60,000% 85.705 € 
FCCD + Emergències 15,000% 21.426 € 
Sensibilització 20,799% 29.710 € 
Cooperació Directa 4,201% 6.001 € 

   
 

100,000% 142.842 € 

    



Per part dels assistents es considera adient la proposta realitzada.  
 
 
4.- Bases de subvencions a projectes locals 2020 
 
La tècnica de cooperació, recorda que ha enviat l’enllaç amb les Bases del 2020 i tota la 
informació de documentació. Així mateix, recorda que els terminis estan suspesos, fins que 
acabi l’estat d’alarma, i que en principi, si no hi ha més, ens aniríem a mitjans d’agost per 
presentar. Aquesta circumstància retardaria molt l’aprovació de la convocatòria, pel que 
demana, que les entitats presentin els projectes quan els tinguin. Des de la regidoria es 
voldria avançar feina i/o poder aprovar-los si fos possible abans de l’estiu.  
 
 
5.- Presentació Campanya i Adhesió Manifest Món Local COVID-19 
 
Per part de la tècnica de cooperació, es realitza la presentació de la Campanya Món Local 
COVID-19 del FCCD i a la que la regidoria proposar adherir-se, com a entitat local.  
 
En una reunió amb els responsables de projectes als diferents indrets del món on s’executen 
projectes, ens expliquen la situació de primera ma i les necessitats i la situació a Centre 
Amèrica (Nicaragua i El Salvador), Àfrica i Mediterrània (Marroc, El Senegal, Gambia i 
Campaments de Refugiats) i Europa (Grècia - campaments de persones a la cerca de 
refugi).  
 
S’adjunta link amb la presentació realitzada:  
 
https://www.canva.com/design/DAD8nIwsuIQ/NlDvWmxyVauqg9f-
3jL7tQ/view?utm_content=DAD8nIwsuIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&u
tm_source=homepage_design_menu 
 
 
Es comenta també el Manifest, a preguntes d’algunes entitats i s’acorda proposar com a 
Consell de Cooperació l’adhesió al mateix.  
 
Així mateix, es comenta fer una primera aportació al projecte d’emergència del FCCD  de 
6.000€. 
 
3461. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA COVID-19 
EN PROJECTES ACTIUS A PAÏSOS ON LA COOPERACIÓ MUNICIPAL ÉS MÉS 
PRESENT 
 
I en una segona fase, quan disposem dels projectes finalistes concrets, plantejarem unes 
altres aportacions, triant projectes.  
 
Per part dels assistents, s’accepta la proposta.  
 
 
6.- Presentació estat projectes 2019 i previsió 2020 (*) 
 
Els representants de les diferents entitats comenten l’estat dels projectes actuals, com els ha 
afectat la pandèmia tant a la regió on treballen com específicament als projectes, els que 
hauran de reformular i/o sol·licitar pròrroga per poder finalitzar-los i els que ja s’han executat 
i estan en disposició de justificar.  
 

https://www.canva.com/design/DAD8nIwsuIQ/NlDvWmxyVauqg9f-3jL7tQ/view?utm_content=DAD8nIwsuIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD8nIwsuIQ/NlDvWmxyVauqg9f-3jL7tQ/view?utm_content=DAD8nIwsuIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu
https://www.canva.com/design/DAD8nIwsuIQ/NlDvWmxyVauqg9f-3jL7tQ/view?utm_content=DAD8nIwsuIQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu


També es destaca que alguns països (Moçambic, Índia, Kènia, ...) han estat poc afectats per 
la pandèmia, amb xifres força baixes (per les mesures de tancament de fronteres molt aviat, 
la limitació de moviment i les mesures de confinament  i provisions), però si per altres 
aspectes col·laterals, com en la majoria de casos, que encara els complica més la 
subsistència bàsica i aquesta és la principal preocupació. 
 
Les entitats que expliquen la situació:  

- Fundació Juan Ciudad 
- DIAS  
- Amizade, Junts per Moçambic 
- Fundació Pau i Solidaritat  
- Fundació Vicente Ferrer  
- Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris 
- Creu Roja  

 
Totes les entitats presents manifesten la voluntat de presentar projectes a la convocatòria 
del 2020 (algunes ja ho han fet).  
 
 
7.- Diversos 
 
7.1. Memòria Solidaritat i Cooperació 2019 i resum accions  
 
Es comenta que s’ha fet arribar els dos documents amb el recull de tota l’activitat realitzada 
en el 2019. Pressupost, projectes, activitats de sensibilització a les escoles i a la població en 
general.  
 
7.2. Nous representats i assistents al Consell  
 
Per part de la Fundación Juan Ciudad, s’incorpora en David Fitó en lloc d’en Francesc 
Vilurbina que com recordeu es va acomiadar en el darrer Consell.  
 
També s’incorpora de nou la Tina Merino, membre del Consell durant molts anys, de fet, des 
dels orígens i constitució del mateix. Actualment està a “Esplugues En Comú Podem” i el 
grup coordinarà l’assistència dels membres.  
 
Benvingut i benvinguda!!!!  
 
 
 
 
Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
Proper Consell de Cooperació: A DETERMINAR, en funció de l’evolució de la pandèmia i la 
situació.  
 
 
 
Claudia Acebrón           Tere Gómez 
Presidenta        Secretària 
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