ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
16 de setembre de 2015
Hora : 19.30
Lloc : Sala 5 L’Escorxador
Ordre del dia:
1. Salutació de la Regidora i presentació de les persones que representen a les entitats i als
Grups Municipals en la Comissió.
2. Presentació de l’Informe del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació
als projectes presentats a la Convocatòria 2015 de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i valoració d’acord amb allò que estableix el punt 4 del Reglament vigent de la
Comissió.
3. Proposta d’informe a presentar a la Junta de Govern Local per a l’aprovació i tramitació
dels ajuts.
4. Informació del Grup de Treball que prepara el programa Solidaritats 2015 i la XVI Festa
de la Solidaritat.
5. Torn obert de paraules.
Assisteixen:
Montse Arroyo
Mariona Gusi
Marta Raventós
Dolors Tosas
Raquel Rivas
Vanesa Rafecas
Kamal Benbrahim
Tània Herrera
Mònica Sanahuja
Pere Marcé
Rosa Esteban
Antoni Resta
Asma Harti
Fernando de León

Presidenta de la Comissió
Representant del Grup Municipal Convergència i Unió
Representant del Grup Municipal CUP
Representant del Grup Municipal ERC
Representant del Grup Municipal VeC
ACAPS Wilaia Alt Penedès
Associació Alkantara
Amnistia Int. Penedès
Creu Roja Alt Penedès
Grup 3r. Món - Mans Unides
Entrepobles Penedès
EqualMón
La Llum del Nord
Ajuntament de Vilafranca – Secretari de la Comissió

1. Salutació de la Regidora i presentació de les persones que representen a les entitats i
als Grups Municipals en la Comissió.: Montse Arroyo, obre la sessió saludant a les
persones presents i agraint la seva assistència. Es fa una roda de presentacions de les
persones presents, com a recordatori. Fernando de León explica que s’incorpora a
l’ordre del dia la consideració de l’acta de la reunió extraordinària del 9 de setembre de
2015, especificant que aquesta acta s’ha enviat també a les persones assistents a la
reunió del 9 de setembre en representació d’entitats que no formen part de la Comissió.
S’aprova la proposta d’acta presentada, de forma provisional per part dels presents i
s’acorda que s’esperaran possibles esmenes en un termini d’una setmana per a redactar
la versió definitiva.
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2. Presentació de l’Informe del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en relació
als projectes presentats a la Convocatòria 2015 de l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès i valoració d’acord amb allò que estableix el punt 4 del Reglament vigent de la
Comissió.
Fernando de León explica el contingut de la proposta del FCCD - Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (Annex 1).
Antoni Resta (EqualMón) manifesta que EqualMón retira el projecte Num. 5 El reforç de
la professionalitat dels operadors socials i comunitaris i el naixement i consolidació de
xarxes de l’economia sostenible mitjançant l’enfortiment de les seves
professionalitzacions i la creació de micro empreses de dones en Al Hoceima per al qual
la proposta formulada pel FCCD preveu un finançament de 3.265,22€. El motiu de
renunciar a l’ajut és que, tal com es va especificar en la presentació del projecte, aquest
seria viable només en el cas que es confirmés el finançament sol·licitat a la Diputació de
Barcelona. Tenint en compte que la Diputació de Barcelona finalment no va atorgar
aquest finançament, es decideix per part d’EqualMón, no portar a terme el projecte.
Després d’un intercanvi d’idees entre les persones presents, s’acorda proposar a
l’Ajuntament que aquest import de 3.265,22€ s’afegeixi, a la dotació prevista per a la
convocatòria de l’any 2016 dels ajuts als projectes de les ONGs de Vilafranca, que,
reglamentàriament és un 50% del conjunt de les partides de Solidaritat i Cooperació.

3. Proposta d’informe a presentar a la Junta de Govern Local per a l’aprovació i tramitació
dels ajuts.
Fernando de León explica l’informe (Annex 2) que es presentarà a la Junta de Govern
Local i recorda que s’haurà de fer constar els dos acords presos al punt anterior, és a dir,
a. Que EqualMón renuncia al finançament del projecte Num. 5 El reforç de la
professionalitat dels operadors socials i comunitaris i el naixement i consolidació
de xarxes de l’economia sostenible mitjançant l’enfortiment de les seves
professionalitzacions i la creació de micro empreses de dones en Al Hoceima.
b. Que l’import de 3.265,22€ corresponent al finançament proposat per a aquest
projecte d’EqualMón s’afegeixi a la dotació prevista per a la convocatòria de l’any
2016 dels ajuts als projectes de les ONGs de Vilafranca, que,reglamentàriament,
és un 50% del conjunt de les partides de Solidaritat i Cooperació
S’aprova l’informe amb aquestes modificacions.
4. Informació del Grup de Treball que prepara el programa Solidaritats 2015 i la XVI Festa
de la Solidaritat.
Fernando de León comenta que, en compliment de l’encàrrec de la Comissió en la sessió
del passat 9 de setembre de 2015, es dedicarà el programa Solidaritats 2015 que es
desenvolupa al llarg del mes d’octubre i la XVI Festa de la Solidaritat que tindrà lloc el
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dissabte 24 d’octubre a la presentació d’activitats de sensibilització i informació en favor
de les persones refugiades, amb la intenció d’afavorir el coneixement de les causes de la
crisi migratòria que té lloc a l’àrea mediterrània.
En aquest sentit, el grup de treball constituït per representants de les entitats i pel Servei
de Solidaritat i Cooperació, que està preparant els continguts d’aquest programa, ja
disposa d’alguna activitats confirmades o en procés de preparació:
• L’exposició “Síria, la Paraula de l’exili” Confirmada
• La presència a la Festa del Comitè Català de l’ACNUR amb el muntatge d’una
carpa com les dels campaments de refugiats i una exposició que presenta la
problemàtica dels refugiats arreu del món. Confirmada
• Un taller participatiu sobre el Dol Migratòri per part de La Llum del Nord.
Confirmada
• Es treballa en la idea de fer un cicle de tres sessions de cine fòrum.
• També Amnistia Internacional Penedès i el Casal Popular de Vilafranca està
preparant una xerrada amb la participació d’experts i testimoni de persones
refugiades.
• S’ha proposat editar algun fulletó amb informació sobre el tema dels refugiats i
les campanyes de suport i registre dels oferiments ciutadans.
El grup de treball per altra banda proposa que les activitats de sensibilització sobre la
crisi migratòria no es limitin al programa solidaritat sinó que es mantingui en el temps
com a campanya de sensibilització de llarga durada.
S’informa, també, sobre les diferents mocions presentades per diferents grups
municipals per a que siguin aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
S’informa, a més de les aportacions econòmiques de l’ajuntament de Vilafranca al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i a les entitats Comitè Català de l’ACNUR i
Farmamundi.
S’explica que ja està preparat el formulari d’Inscripció al Registre de Suport a es Persones
Refugiades i que es publicarà a la web municipal.
S’intercanvien informacions respecte a l’esmentat registre i a les previsions de l’acollida
de persones refugiades.
No havent més assumptes per a tractar, s’aixeca la sessió.

Vilafranca del Penedès, 16 de setembre de 2015
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS – PROJECTES 2015

Total partida
10% de gestió
Total a distribuir entre els projectes
Núm.

78.835,00 €
7.166,82 €
71.668,18 €

Títol

Amics de
Puerto
Cabezas
Entrepobles

37,935,00

68.126,39

16.655,50

80

11.761,88

Entrepobles

12.550,00

4.840,00

70

4.013,12

Marroc

EqualMón

63.906,00

17.350,00

77

11.572,27

Marroc

EqualMón

73.170,00

4.200,00

59

3.265,22

Guatemala

Grup 3r. Món
- Mans
Unides
La Llum del
Nord
Fundació Pau
i Solidaritat
Fundació
Josep
ComaposadaSindicalistes
Solidaris

202.384,10

18.500,00

71

11.054,47

11.300,00

6.000,00

----

Projecte retirat

236,121,00

10.000,00

76

8.573,70

51.611,00

11.449,25

76

9.313,22

483.047,49

106.994,75

1

Tu i jo sembrant el futur del demà a nenes
sobrevivents de violència

Nicaragua

2

Enfortiment de capacitats d’organitzacions que
integren una xarxa centreamericana des de la
comunicació per al desenvolupament i el canvi
social – 4a fase
Dóna’m cine, un projecte audiovisual “on line” de
curtmetratges solidaris realitzats per dones.
Xarxa d’escoles sense violència a la província d’Al
Hoceima (6a fase)
El reforç de la professionalitat dels operadors
socials i comunitaris i el naixement i la
consolidació de xarxes de l’economia sostenible
mitjançant l’enfortiment de les seves
professionalitzacions i la creació de microempreses
de dones a Al Hoceima
Reducció de vulnerabilitats i reforç de les
capacitats de resposta de la població i institucions
a 21 comunitats de Quetzaltenango i San Marcos
Hokuki (els meus drets) Educació i sensibilització
per la ciutadania 2015
Promoció de la defensa dels drets humans laborals,
socials i dels pobles indígenes a Guatemala
Programa de formació ·Treball decent per a tots i
totes II” – El Salvador 2015-2016

Nicaragua / El
Salvador /
Guatemala /
Hondures
Catalunya

3
4
5

6

7
8
9

Import total
(€)

Aportació
sol·licitada
(€)
18.000,00

País

Marroc
Guatemala
El Salvador

Presentat

Punts

Proposta
finançament

Observacions

79

12.114,30

Continuïtat p.2698
Proj. 4 Aj. Vilafranca 2014
Continuïtat p.2700
Proj. 6 Aj. Vilafranca 2014

Continuïtat p.2697
Proj. 3 Aj. Vilafranca 2014
Continuïtat p. 2572
Proj. 3 Aj. Vilafranca 2013

Continuïtat p.2328
Aj. Vilafranca 2010
Continuïtat p.2701
Proj. 9 Aj. Vilafranca 2014
Ampliació p.2776
Proj. 6 Aj. Mataró 2015
Continuïtat p.2664
Proj. 5 Aj. Sta. Coloma
Gnet. 2015

TOTAL
71.668,18
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ANNEX 2: INFORME
DEL SERVEI DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
ASSUMPTE: Aprovació dels projectes presentats a la Convocatòria d’ajuts per a projectes de
solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2015.
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió 2/2015 de data 19 de gener de 2015 va aprovar,
entre d’altres, fer una convocatòria pública per a la concessió d'ajuts i subvencions
(mitjançant convenis) a les ONGs de Vilafranca del Penedès, per a projectes de solidaritat i
cooperació, corresponent a l’any 2015, així com aprovar les bases específiques que seran
d’aplicació en aquesta convocatòria.
Atès que la quantitat total concedida en concepte de subvencions no podrà excedir,
globalment, de 78.835,00 €, que s’aplicaran a càrrec de la partida 7.92503.48900 del
pressupost municipal vigent.
Atès que, una vegada revisats els projectes pel Servei de Solidaritat i Cooperació, per tal de
garantir el compliment del Reglament i la seva adaptació a l’estratègia municipal de
cooperació, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (entitat de la qual aquest
Ajuntament n’és soci) fa la valoració tècnica, així com el seu seguiment i el control de la
justificació dels projectes de cooperació presentats a la convocatòria.
Atès que, per la realització d’aquestes tasques, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès haurà
de transferir al Fons Català de Cooperació l’equivalent al 10% del total dels recursos destinats
als projectes.
Atès que l’entitat EqualMón ha manifestat que retira la sol·licitud de finançament del projecte
El reforç de la professionalitat dels operadors socials i comunitaris i el naixement i
consolidació de xarxes de l’economia sostenible mitjançant l’enfortiment de les seves
professionalitzacions i la creació de micro empreses de dones en Al Hoceima d’un import de
3.265,22 € degut a la impossibilitat de portar-lo a terme sense el finançament sol·licitat a la
Diputació de Barcelona, el qual va ser denegat.
Atès que la Comissió de Solidaritat i Cooperació, en sessió del 16 de setembre de 2015, va
acordar, també, proposar a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que l’Import de 3.265,22 €
corresponent al finançament proposat al projecte retirat per l’entitat EqualMón, s’afegeixi a la
dotació de la convocat`roia d’ajuts a projectes de les entitats que farà l’Ajuntament de
Vilafranca l’any 2016.
Vistos els projectes presentats i l'anàlisi sobre l'avaluació i la viabilitat dels mateixos feta pel
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per encàrrec de la Comissió de Solidaritat i
Cooperació d'aquest Ajuntament,
Vista la proposta de finançament que fa el Fons Català de Cooperació en base a l’avaluació
tècnica realitzada i a la quantitat sol·licitada, que compta amb el vist-i-plau de la Comissió de
Solidaritat i Cooperació, segons l’acord de la sessió del dia 16 de setembre de 2015. (S’adjunta
document)
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PROPOSO:
1. Aprovar els ajuts municipals als projectes de cooperació al desenvolupament de la
convocatòria 2015, que es relacionen a continuació, per un import total de 68.402,96 €
Títol del projecte
1
2

3
4
5

6
7

Tu i jo sembrant el futur del demà a nenes sobrevivents
de violència
Enfortiment de capacitats d’organitzacions que integren
una xarxa centreamericana des de la comunicació per al
desenvolupament i el canvi social – 4a fase
Dona’m cine, un projecte audiovisual “on line” de
curtmetratges solidaris realitzats per dones.
Xarxa d’escoles sense violència a la Província d’Al
Hoceima (6ª fase)
Reducció de vulnerabilitats i reforç de les capacitats de
resposta de la població i institucions a 21 comunitats de
Quetzaltenango i San Marcos
Promoció de la defensa dels drets humans laborals,
socials i dels pobles indígenes a Guatemala
Programa de Formación “Trabajo decente para todos y
todas II” EL Salvador 2015 - 2016

Entitat que presenta
el projecte
ASSOC.AMICS DE
PUERTO CABEZAS
ENTREPOBLES
PENEDÈS
ENTREPOBLES
PENEDÈS
EQUALMÒN

L’ENTITAT RENUNCIA AL FINANÇAMENT
El reforç de la professionalitat dels operadors socials i
comunitaris i el naixement i consolidació de xarxes de
l’economia sostenible mitjançant l’enfortiment de les
seves professionalitzacions i la creació de micro
empreses de dones en Al Hoceima

12.114,30
11.761,88

4.013,12
11.572,27

GRUP 3r MÓN –
MANS UNIDES

11.054,47

PAU I SOLIDARITAT

8.573,70

SINDICALISTES
SOLIDARIS

9.313,22
TOTAL

8

Import atorgat

EQUALMÒN

68.402,96
3.265,22

2. Satisfer la quantitat de 7.166,82 € al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, per
l’avaluació, el seguiment i la gestió dels projectes de cooperació per al desenvolupament,
presentats per les ONGs locals abans relacionades.
3. Vehicular per aquest any 2015 totes les aportacions, mitjançant el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
5. Signar els convenis corresponents amb cada entitat i per cada projecte, a fi de possibilitar
la seva posada en marxa, i facultar l’alcalde per a la seva signatura.

Vist-i-plau:

Fernando de León Colombo
Cap del Servei de Solidaritat i Cooperació

Montse Arroyo i Ferrando
Regidora de Solidaritat i Cooperació

Vilafranca del Penedès, __ de setembre de 2015
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