
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ. 

26 de gener de 2021 

Hora : 19h 

Lloc : sessió on-line mitjançant l’enllaç 
https://zoom.us/j/93978005039?pwd=Zm5BcnQ5c3VTQWljNUxuKzl0NGsvdz09 

 

Ordre del dia 

1. Intervenció del regidor Aureli Ruiz en relació als Ajuts de la Convocatòria dels Projectes. 
2. Aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a 

projectes de  solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2021. 
3. Pla Director de Cooperació: actualització del cronograma. 
4. Ciutats Defensores drets Humans 2021. 
5. Torn obert de paraules 
 

Assisteixen:  

 

 

 

 

 

Maribel Gimenez Grup 3r món_Mans Unides 

Joan Parra Amnistia Internacional 

Francesc Rodriguez AL KARIA 

Monica Sanahuja Creu Roja Alt Penedès 

Jaume Canals Entrepobles 

Teresa Coll Entrepobles 

Toni Alsina Sindicalistes Solidaris 

Alfonsa Santiesteban Fundació Pau i solidaritat 

Quike Galardi Representació del Grup Municipal VEC 

Teresa Baqués Amics de Puerto Cabezas 

Marissa Martí Fundació Vicença Ferrer 

Francisco Martín IPA Rescue 

Montserrat Arroyo PSC- Presidenta de la Comissió 

Teresa Planas Ajuntament de Vilafranca- Solidaritat i Cooperació 

 

 

 

Excusen la seva assistència:  

  

https://zoom.us/j/93978005039?pwd=Zm5BcnQ5c3VTQWljNUxuKzl0NGsvdz09


 

 

 

Absents: 

 

La Sra. Montse Arroyo Ferrando, presidenta de la Comissió de Solidaritat i Cooperació obre 

la sessió saludant a les persones presents i agraint la seva assistència a la comissió.  

 

Així mateix també hem convidat al regidor d’hisenda, Aureli Ruiz per què ens expliqui com 

s’ha repartit el 0,7%, donat que aquest s’ha realitzat una retallada degut a la pandèmia. 

 

1.Intervenció del regidor Aureli Ruiz en relació als Ajuts de la Convocatòria dels Projectes. 

 

El regidor Aureli Ruiz recorda que la darrera vegada que es va explicar el 0,7% va ser l’any 

passat. 

 

Aquest any per tal de facilitar l’explicació i en el moment de la reunió es fa arribar a les 

persones assistents a la reunió un document on s’explica com es calcula el 0,7% en 

l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

Resumidament el 0,7%  es calcula en la darrera recaptació de l’exercici anterior, per tant serà 

la darrera dada coneguda que serà la del 2019, perquè la del 2020 encara no es coneix. 

 

Recaptació real 2019: 22.910.287,30€ / 0,7% són 160.372,01€ 

 

En relació al pressupost 2021 explica quines són les partides directes al Servei de Cooperació. 

Fa referència a que la quota del Fons Català de Cooperació abans anava dins de la partida 

d’activitats, però per criteri d’intervenció i donat que és una quota nominativa cal posar-ho en 

una partida especial. 

 

En relació a les despeses indirectes es refereixen a les despeses de manteniment del local, 

despeses indirectes de personal i despeses polítiques. 

 

El total general del pressupost 2021 és 268.977,28€ 

 

 

 

 

AddlmareK Erraghioui PSC 

Aleix Rodriguez CUP 

Tomas Vidal Ciutadans 

Georgina Corina ERC 



 

En relació a la partida que refereix a l’apartat de subvencions, l’ import és de 130.000€ import 

que, segons N’Aureli,s’ha anat modificant en els darrers anys, s’ha congelat. 

 

A nivell general de l’Ajuntament, en relació a les subvencions, l’Ajuntament té unes partides 

que estan entorn a uns 700.000€ més o menys que gestiona l’Ajuntament en relació a entitats 

i  activitats diverses, d’aquestes partides també es treu tot el que refereix a les ajudes socials. 

 

Aquest any han patit una lleugera davallada, sobretot en les entitats que no són de Vilafranca. 

En relació a les entitats de Vilafranca se’ls ha mantingut la subvenció, perquè des de 

l’Ajuntament es valoren que és la prioritat i també perquè des de l’Ajuntament es valoren que 

és la prioritat i també perquè es valora que retallar subvencions a les entitats pot esdevenir 

un problema molt gran. 

Tot el que es refereix a les convocatòries en general hi ha hagut una retallada entre 5 i 10 % 

buscant un número rodo, buscant un ajust. 

 

Atenent que aquests números estan en relació als objectius amb el 0,7% , calculant-ho bé, 

tenint en compte la recaptació del 2020 . Malgrat tot aquest any, segons n’Aureli, s’ha posat 

més recursos en el que és el disseny del Pla Director de Cooperació que veiem com una eina 

important. 

 

Aquest any s’ha posat més recursos en els ajuts a les famílies, temes educatius, mantenint els 

ajuts directes a les entitats i reduir una mica els imports a les Convocatòries. 

 

El regidor d’Hisenda fa l’aclariment que l’Ajuntament per mitjà dels diferents consistoris ha 

mantingut els imports de les subvencions malgrat les diferents crisis econòmiques. Així mateix 

per tal de fer la comparativa amb altres municipis, es pot entrar en el portal de transparència 

dels diferents Ajuntaments i verificar que l’ Ajuntament de Vilafranca  està en una bona 

posició pel que fa a l’ import que destina a la Convocatòria de Subvencions (sense comparar 

amb Barcelona) 

 

La regidora Montse Arroyo fa un oferiment de suport econòmic a les entitats per la realització 

d’activitats si ho requereixen. 

 

A continuació s’obre un torn de paraules per part de les persones assistents a la reunió: 

 

Teresa Baqués demana aclarir quina és la diferència entre l’ import que es dedicarà aquest 

any en relació a l’any passat a nivell global. 

 

Aureli: Respon que si es mira en el pressupost a nivell global és pràcticament igual. 

140.000 € l’any passat i aquest any són 130.000 € 

Aquest any es fan actuacions suplementàries des del Servei, concretament el Pla Director de 

Cooperació, que projecta unes accions de futur. 



 

La part de subvencions és la que baixa una mica de 140.000€ a 130.000€, agafant el mateix 

criteri que les altres subvencions obertes que hi ha a l’Ajuntament ( Esports, Salut, Serveis 

Socials, Cultura). 

 

Teresa Baqués demana que hi hagi una tècnica destinada al 100% a Cooperació i  aquest any 

ja hi és i també hi ha l’Eva, es demana com afecta aquestes despeses en el pressupost del 

servei. 

 

Aureli: Respon comentant que les despeses de personal són entorn als 50.000€. En aquesta 

xifra inclou el sou de la tècnica més un 10% del percentatge del sou de la cap. 

S’entén que la gran majoria del temps de la Cap ho destina a Igualtat, perquè és un servei que 

genera més activitat, hi ha més personal en el mateix. 

 

Montse Arroyo: Fa l’aclariment que la Teresa ja estava contractada per l’Ajuntament. 

 

Jaume Canals: Agraeix l’exposició de l’Aureli, com d’altres ocasions però reivindica que el 

números siguin públics. 

Aquest criteri que s’aplica des de l’Ajuntament, no hi ha cap espai públic, cap ubicació, cap 

pàgina web que quedin registrats, on es pugui contrastar, on es pugui transparentar a la gent 

del carrer, a la ciutadania bàsicament. 

Reivindica poder tenir a disposició aquesta informació a la web, saber quin és el 0,7% i on es 

pot trobar tota la informació. 

Aquest 0,7€ que és mandat de les Nacions Unides que demanava els anys 70 que els països 

rics destinessin el 0,7% dels seus recursos a anivellar o a minvar la diferència que hi havia amb 

els països empobrits, per tant, tota la despesa que es queda aquí no és l’esperit de l’ONU.  

 

Les situacions dramàtiques estan en cada un dels països empobrits. La realitat de la Covid ens 

porta a valorar per part de les persones que n’entenen que cal fer un tractament global, que 

cal que cap país es quedi despenjat. 

 

Així mateix en relació al 0,7% es demana que no s’inclogui dins de les despeses de personal. 

 

Aureli: Si cal separar-ho i per tant serien 160.000€ destinats al Servei de Solidaritat i 

Cooperació. 

Així mateix en relació a la transparència, el regidor d’hisenda agafa el compromís de valorar 

com incorporar els imports en relació a la recaptació: pressupost inicial, pressupost executat 

en cas de despesa i en relació a les despeses: pressupost inicial, drets reconeguts, facturació i 

la recaptació real, amb això es veu que hi un 8% aproximadament de recaptació, de facturació 

que no s’acaba cobrant. Els motius alguns són de que hi ha incobrables, també perquè hi ha 

anul·lacions (això passa molt amb les plusvàlues) Això fa que canviï molt entre el pressupost i 

el que realment s’acaba recaptant.  

 

 



 

 

 

2.Aprovació de les Bases específiques de la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a 
projectes de  solidaritat, de sensibilització i de cooperació al desenvolupament 2021. 
 

Teresa Planas, intervé explicant que aquest any l’Ajuntament ha de portar a aprovació del Ple 

Municipal unes bases genèriques de convocatòria de subvencions en els àmbits de la cultura, 

el benestar social, la salut, el Medi Ambient i la Solidaritat i Cooperació adreçades a les 

entitats. Tanmateix també hi ha les bases específiques que com cada any es refereix 

exclusivament a Solidaritat i Cooperació. Estan en exposició pública fins el 7 de febrer per tal 

de poder fer esmenes, si s’escau. 

 

Aquest any el pressupost inicial que es planteja per la Convocatòria de Subvencions per 

aquest 2021 és de 65.000€. 

 

En relació a les bases especifiques es donen el mateixos criteris de valoració per tal de valorar 

els projectes presentats, que és realitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

i es ratifica en la Comissió que es convoca per aquest efecte. 

 

Jaume Canals: Demana aclariment en relació al període de temps en que es refereix la 

convocatòria de subvencions el qual segons es contempla en les bases generals és durant 

l’any natural de la concessió dels ajuts. No s’especifica cap concreció en les bases 

específiques. 

Demana poder-hi reflexionar en la propera convocatòria de subvencions. 

 

Així mateix també demana aclariment pel que fa al punt 16 on posa: Les subvencions 

atorgades hauran de justificar-se abans del primer dia hàbil del de febrer de l’exercici següent, 

passa una mica el mateix. 

 

Recorda que en l’anterior legislatura o bé a inicis d’aquesta que es va realitzar un debat en el 

que es demanava que hi haguessin 2 anys de marge per a poder justificar els projectes, des de 

que s’obria la convocatòria fins que es justificava. Demana a veure si això encara es manté o 

no i demana que es pugui contrastar amb les ONG’s. 

 

La regidora respon que potser es mirarà de modificar. De totes maneres recorda que el que es 

pot continuar fent és sol·licitar una pròrroga en el cas que es necessiti. El que es demana és 

que també se’ns notifiqui al Servei: a vegades ens hem trobat que potser s’ha demanat la 

pròrroga al FCCD i a nosaltres, Ajuntament, a vegades no ens havia arribat i llavors no es podia 

executar. 

 

Es mirarà de poder recollir aquestes consideracions en la Convocatòria i si cal, poder-ne parlar 

més a fons en una propera reunió. 

 



 

Teresa Coll: Vol fer un aclariment en referència al punt 5 de les bases generals, en relació als 

pagaments, diu que se’n farà un per avançat i que s’acabarà de pagar la subvenció quan es 

lliuri el justificant. Ara actualment, el pagament és sencer, es paga primer i després es 

justifica. En quina proporció es realitzaran aquests pagaments? 

 

Teresa Planas comenta que aquesta és una directriu de la interventora que hi ha en 

l’actualitat i caldrà saber com es durà a terme aquesta proporcionalitat. Queda pendent la 

resposta. 

 

3.Pla Director de Cooperació: actualització del cronograma. 
 
Teresa Planas explica en quin moment està el treball que s’està realitzant entorn al Pla 
Director de Cooperació. En aquests moment s’està acabant les entrevistes que ha realitzat a 
diferent personal tècnic de l’Ajuntament, també amb serveis externs, per tal de seguir el 
treball de la diagnosi. 
 
En aquests moments i properament ha de presentar el primer esborrany del document, per 
tal de seguir-ho treballant en els diferents grups  amb les ONG’s que hi ha participat. 
 
Montse Arroyo valora que es valorarà poder convocar una comissió específica per tal de 
poder fer la devolutiva del Pla Director. Així mateix recorda que si hi ha alguna entitat que 
requereixi fer alguna entrevista amb el consultor ho pot sol·licitar. 
 
Francesc Rodriguez: Demana si es podrà llegir el Pla Director abans de ser aprovat? 
 
Montse Arroyo: Afirma que si, que es passarà el text abans de ser aprovat pel Ple Municipal, 
per tal de fer les aportacions que es correspongui. Que es treballarà amb els diferents grups 
que hi ha participat. 
 
Així mateix també s’acorda que s’enviarà per correu l’explicació del pressupost que ha 
realitzat l’Aureli i que s’avisarà de l’ inici de la Convocatòria de Subvencions. 
 
Joan Parra: Pregunta si la trobada que es realitzarà per treballar el Pla Director va lligada a una 
reunió que es va fer a l’ inici de la legislatura per tal de repensar la Comissió de Solidaritat i 
Cooperació, si es farà per separat o s’inclourà en aquesta jornada? 
 
Montse Arroyo comenta que el Pla Director inclou la dinamització de les entitats, per tant són 
dos treballs que es realitzaran en paral·lel. La realització del Pla Director ocuparà un temps 
que s’allargarà després amb aquest treball amb les entitats. Aquest treball estarà acompanyat 
pel consultor que realitza el Pla, Miquel Carrillo, el qual facilitarà la coneixença de les diferents 
Ong’s que formeu part de la Comissió de la Solidaritat i Cooperació i dinamitzarà la mateixa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.Ciutats Defensores drets Humans 2021. 

La regidora Montse Arroyo explica que degut a la pandèmia totes les activitats previstes en el 

marc de Ciutats Defensores de 2020 han quedat reduïdes a algunes webinar que es van poder 

realitzar telemàticament amb alguna defensora o defensor dels Drets Humans a la qual s’hi va 

poder connectar algun institut  o escola. L’efecte de ressò a la ciutadania és molt diferent que 

la realització de les jornades presencials. 

 

Teresa Planas explica que en relació a aquesta edició, està pendent de veure com s’ha 

d’enfocar donada la situació de pandèmia mundial. En aquests moments s’ha elaborat el Pla 

de comunicació estratègica del Projecte Ciutats Defensores i també el Pla estratègic 

d’incidència política. Són dos documents que s’ha treballat durant tot l’any passat i si algú els 

vol els pot demanar i se’ls hi farà arribar, juntament amb l’evolució del projecte Ciutats 

Defensores 2021. 

 

5.Torn obert de paraules 
 

En aquest punt es passa la graella amb la distribució mensual de les entitats als espais del 3 de 

vuit i de ràdio Vilafranca 2021, del Racó Solidari. 

Així mateix es recorda que si hi ha alguna dificultat en el mes assignat es pot sol·licitar un 

canvi del mateix. 

 

Així mateix des del Servei de Solidaritat i Cooperació s’agraeix la col·laboració de les ONG’s 

tant per la seva disponibilitat com per puntualitat en el lliurament del textos pel 3 de vuit com 

en les emissions a  Ràdio Vilafranca. 

 

Joan Parra demana saber quan sortirà l’escrit que han de realitzar des d’Amnistia 

Internacional donat que no volen que sigui publicat dins de la campanya electoral. 

 

Teresa Planas comunica que la publicació del Racó Solidari al 3 de vuit és a finals de febrer i 

per tant ja s’hauran realitzat les eleccions. 

 

Teresa Baqués: En relació a l’avaluació que es va fer de l’Agermanament, demana si es va 

realitzar un dossier assequible per donar-lo a conèixer, conèixer com està el tema. 

 

Teresa Planas respon que en aquests moments hi ha pendent de poder realitzar una trobada 

virtual o fer un acte amb una persona del Fons Català. Estem amb converses amb la Victòria 

Planas.  

Es recull la demanda que es fa des de l’Associació Amics Puerto Cabezas per tal de poder-hi 

donar resposta. 

 

 

 



 

 

Montse Arroyo recorda que hi ha l’estudi fet i que es va fer arribar a l’entitat, però no s’ha fet 

la presentació pública, perquè quan havíem quedat amb la Victòria Planas estàvem en plena 

pandèmia i li estat sigut impossible poder-se mobilitzar. Així mateix també es va mirar de 

poder fer l’acte en l’edició de Solidaritats però tampoc es va poder realitzar per motius 

d’agenda. Es mirarà de poder-la fer el més aviat possible, ja us ho comunicarem. 

 

La regidora comenta que el Xavi Ruiz del Fons Català està per aquí aquests mesos i per tant 

mirarem de realitzar una trobada amb ell per tal de realitzar el resum anual que es fa de 

l’agermanament i més aquests any tenint en compte la situació que han viscut pels huracans 

ETA i IOTA, que han causat efectes devastadors a la ciutat de Bilwi i de Puerto Cabezas. 

 

Teresa Baqués comenta que l’estudi tenia unes 200 pàgines i que calia fer un document 

resumit per tal de poder-lo enviar a la població per tal de fer-lo més assequible, fer un fulletó, 

si es fa un escrit més resumit per publicar-ho a la premsa. 

 

Montse Arroyo comenta que resta pendent la concreció d’aquest document tant ampli i 

realitzar aquesta trobada amb la Victòria Planas. En aquests moments la situació de la 

pandèmia no ens permet realitzar cap fullet informatiu. 

 

Joan Parra: Pregunta si hi ha previsió de realitzar les diferents commemoracions 

internacionals que es realitzen cada any (8 de març, 29 j, Solidaritats...) ja sigui a nivell virtual? 

 

Montse Arroyo respon que qualsevol entitat que vulgui realitzar actes entorn a aquests dies 

internacionals es posi en contacte amb la Regidoria. Nosaltres en aquests moments estem 

treballant en dues línies, la mateixa activitat la mirem d’organitzar en els dos formats: 

presencial i virtual, per tal que es pugui realitzar. Recorda que si hi ha alguna entitat que vol 

organitzar algun acte pel 8 de març s’adreci a la regidoria per tal de posar-ho en coneixent i 

poder rebre suport en el cas que ho necessiti. 

 

Quike (Vec): Apunta una reflexió al Joan d’Amnistia motivant a que realitzi la publicació de 

l’escrit d’Amnistia quan toqui. Així mateix demana que es pugui actualitzar la web de 

solidaritat i cooperació i que es puguin penjar les actes de les reunions. 

 

Teresa Planas, pregunta a les persones assistents si hi ha més qüestions, dubtes o 

suggeriments a aportar per a les persones assistents, sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la 

sessió a les 20.30 h, de la qual com a secretària de la comissió estenc aquesta acta. 

 

Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2021 

 

 


