
 

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

25 de gener de 2022 

Hora : 19h 

Lloc : Format presencial 
 
Ordre del dia:  

 
1. Intervenció del regidor Aureli Ruiz en relació al 0,7% 
2. Aprovació de les Bases específiques reguladores de subvencions en l’àmbit de la 

Solidaritat i Cooperació pel 2022. 
3. Proposta de formació per la Comissió, a càrrec la Fede.cat, Organitzacions per a la justícia 

global. 
4. Ciutats Defensores drets Humans 2022. 
5. Torn obert de paraules 
 
Assisteixen: 

 

Isabel Gimenez Grup 3r món-Mans Unides 

Joan Parra Amnistia Internacional 

Mireia Contreras Creu Roja Alt Penedès 

Jaume Canals Entrepobles 

Toni Alsina Sindicalistes Solidaris 

Bernat Garcia Fundació Pau i Solidaritat 

Montse Arroyo PSC-Presidenta de la Comissió 

Teresa Planas Tècnica Solidaritat i Cooperació 

 
 
Excusen la seva assistència: 
 

Quike Galardi Representació del Grup Municipal VEC 

Francisco Martín IPA Rescue 

Marissa Martí  Fundació Vicenç Ferrer 

  

 
 
Absents: 
 

Abdelmarek Erraghioui PSC 

Aleix Rodríguez CUP 

Tomas Vidal Ciutadans 

Georgina Corina ERC 

Francesc Rodriguez AL KARIA 

 
 
 
 
 



 

 
Montse Arroyo, presidenta de la Comissió de Solidaritat i Cooperació obre la sessió saludant 

a les persones presents i agraint la seva assistència a la comissió, tot destacant que és la 

primera reunió plenària de la Comissió que es fa de manera presencial, després de tot el 

període de confinament per la pandèmia. 

 

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

s’ha repartit el 0,7%, en el pressupost de 2022, per tal de poder-li realitzar les preguntes que 

es requereixin. 

Es comenta que s’enviarà el document que es treballi en aquesta reunió i que si alguna entitat 

té algun aclariment per fer s’hi pot adreçar per mitjà del correu electrònic. 

 

 

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

 

El regidor Aureli Ruiz comenta que per tal d’explicar el 0,7% utilitzarà el document que ha 

presentat. 

 

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

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

l’Ajuntament de Vilafranca. 

 

Aquest any N’Aureli ha volgut introduir al document, el pressupost 2022 de l’Ajuntament de 

Vilafranca, per àrees de despesa per tal de poder explicar amb més detall com es composa el 

pressupost, donat que es tracta d’un òrgan de participació ciutadana. 

 

Serveis Bàsics 45,7% que són els serveis que ha de prestar obligatòriament l’Ajuntament per 

Llei, el que sorprèn és que sigui menys de la meitat del pressupost (cura dels carrers, 

enllumenat públic, seguretat ciutadana, protecció civil, servei del cementiri, servei d’aigua, 

etc). 

Protecció Social 16,80%  Són serveis que l’Ajuntament presta i que tenen un impacte directe 

sobre les persones (hi formaria part el Servei d’igualtat i Cooperació, Ocupació, entre d’altres) 

Serveis Preferents 31,0%: Són serveis que es dediquen a millorar la qualitat de vida de les 

persones que viuen al municipi. (Educació, cultura, Esports Joventut) 

Activitat econòmica 6,5%: Els Ajuntaments no fan activitat econòmica pròpiament, són 

accions adreçades al suport del comerç local: Fires, Mercats. 

 

Aquesta organització d’aquestes àrees de despesa permet realitzar un treball comparatiu amb 

altres municipis. 

 

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 2020, perquè la del 2021 encara no es coneix. 

 



 

Recaptació real 2020: 21.700.000,00€ / 0,7% són 152.000€ i d’aquests es destinen 130.000€ a 

subvencions a les entitats, un 8% del total de l’Ajuntament (1,7 M€ l’any 2022.)  

  

El total general del pressupost 2022 del Servei de Cooperació és 211.715€ (Inclou despeses de 

personal, subvencions, activitats i la quota del Fons Català). Aquesta distribució del pressupost 

és inicial, donat que pot anar variant l’import de les partides segons necessitat. 

 

(Veure document adjunt: 0,7% Cooperació al Desenvolupament- Ajuntament de Vilafranca)  

 

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.  

 

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

 

Jaume Canals: D’entrada agraeix l’esforç solidari de l’Ajuntament de Vilafranca durant aquests 

anys. S’ha revisat la liquidació i el pressupost del 2020 el la web municipal i els imports no 

coincideixen, demana si es pot revisar i poder aclarir-ho. Mirant l’import de la recaptació per 

la web municipal el total és 27,9 M, enlloc dels 21,7M. Aquesta diferència es repeteix de 

manera continuada durant els diferents anys i per tan potser hi ha algun criteri que no està 

ben explicitat. 

 

Aureli: Respon que pot ser que sigui pel tema de les exclusions, per les recaptacions reals, no 

obstant això es compromet a revisar-ho i poder donar una resposta a la demanda plantejada.  

 

El regidor Aureli agraeix l’atenció de la Comissió en atendre les seves explicacions i recorda 

que qualsevol dubte a plantejar ho podem fer a través de la regidoria. 

 

 
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 2022. 
 

Teresa Planas, intervé explicant que aquest any l’Ajuntament donat que ja disposa de 

l’ordenança de subvencions amb les bases específiques de Solidaritat i Cooperació facilitarà la  

convocatòria de subvencions pels projectes adreçats a les entitats. 

 

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

aquest 2022 és de 78.000€. 

 

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.  

 



 

La regidora Montse Arroyo recorda que si es demana alguna prorroga dels projectes també 

se’ns posi en còpia per tal d’estar-ne assabentats i poder realitzar el tràmit corresponent.  

 

Des del Servei de Solidaritat i Cooperació ens agradaria poder plantejar la presentació dels 

diferents projectes que es presentin a la Convocatòria de Subvencions, caldria trobar la 

manera i es pregunta a la Comissió. L’objectiu d’aquesta acció és poder-ho explicar a la 

ciutadania: nom del projecte, totalitat del projecte, aportació de l’Ajuntament, país on es 

destina, contrapart, etc. Així mateix es pot realitzar una presentació de l’entitat que el duu a 

terme el projecte i l’explicació del projecte en si per tal de fer-ne difusió a la ciutadania i 

motivar la participació i el voluntariat a les entitats de Cooperació. Caldrà contactar amb 

l’Oficina del Voluntariat i amb Joventut, amb l’assessor de mobilitat Internacional ubicat al 

SIAJ. 

 

 

3.Proposta de formació per la Comissió, a càrrec de la Fede.cat, Organitzacions per a la 

justícia global. 

 
Montse Arroyo planteja poder oferir aquesta formació a altres serveis de l’Ajuntament perquè 
les facin arribar a altres activitats (Joventut i esports), poder obrir la mirada, poder oferir a 
més ciutadania que estigui interessada en el tema de la Cooperació. 
 
També recorda Montse Arroyo, que és una formació que pot anar adreçada a les diferents 
persones que formen part de la vostra entitat. 
 
Jaume Canals exposa que cal una certa massa crítica que l’interessi la formació que es pugui 
donar a terme.  
 
Teresa Planas explica que aquesta forma a part de poder-se obrir a altres entitats, també hi ha 
un objectiu d’enfortir a les entitats que formen part de la Comissió.  
Així mateix es demana a la Comissió quin és la necessitat que detecten, si la Formació i 
acompanyament per a entitats, o les Càpsules formatives i poder participar en l’intercanvi 
d’experiències. 
 
Montse Arroyo recorda que una demanda que s’ha anat fent en les diferents Comissions és la 
possibilitat de poder organitzar unes jornades sobre Cooperació, caldria veure com, quan i 
perquè i per a qui. Aquesta concreció també vol respondre a tota la feina que s’ha anat fent 
amb el consultor Miquel Carrillo. 
  
Montse Arroyo es compromet a enviar el document que tenim pendent de rebre de les 
conclusions del treball que s’ha anat fet en el marc de la Comissió. Apunta que han sortit 
molts temes a tractar, sobretot el desig de poder treballar amb altres entitats més enllà de les 
que treballen en el marc de la Cooperació. 
 
 
 
 



 

Es demana conèixer l’opinió de les persones assistents a la Comissió. 
 
Isabel Gimenez exposa que l’intercanvi d’experiències sempre pot resultar interessant, 
sobretot per conèixer com treballa l’altre. Així mateix també apunta que potser cal un treball 
previ com podrien ser les càpsules i també amb un acompanyament, a l’entitat. 
 
Bernat Garcia també valora positivament l’intercanvi d’experiències. 
 
Jaume Canals exposa que és important pensar amb qui pot anar adreçada aquesta formació, 
és diferents pensar per les persones que ja formen part de les entitats que buscar temàtiques 
adreçades a la ciutadania. Si la formació està adreçada a les entitats que ja formen part de la 
Comissió serien formacions molt concretes. 
La captació de persones seria a través de col·lectius específics (joventut, mon de l’Educació..) 
i/o bé de persones de les pròpies activitats que puguin estar allunyades del món de la 
Cooperació en aquest moment. 
 
Joan Parra planteja que les entitats que són grans tenen al seu abast moltes més possibilitats 
de formacions que una entitat petita. 
 
Montse Arroyo expressa la voluntat de poder fer pedagogia de la Cooperació per tal d’apropar 
a ciutadania de Vilafranca quines són les claus de la mateixa. 
 
Creu Roja expressa la voluntat de poder participar en aquesta formació donat que disposen 
d’un grup de voluntàries i voluntaris interessats. 
 
Jaume Canals proposa que cada entitat pugui expressar quins temes els interessaria per poder 
tractar en les Càpsules i a partir d’aquí buscar els temes coincidents i establir prioritats. 
 
S’acorda que cada entitat proposarà uns temes per tal de poder realitzar les càpsules 
formatives i a partir d’aquí es decidiran les formacions. 
 
 
4.Ciutats Defensores drets Humans 2022. 

La regidora Montse Arroyo explica que aquest any es torna a la presencialitat i també es 
realitzarà una sola edició amb dues gires a l’any. 
 
Teresa Planas explica que des del projecte es conviden a 12 persones, 6 per gira. La primera 
gira serà del 24 d’abril al 5 de maig i la segona franja és de l’1 al 12 d’octubre. El total de 
defensores seran 12. 
 
Es contactarà amb els Centres Educatius per realitzar aquest treball de sensibilització de la 
situació de les persones refugiades. També es mirarà de realitzar un acte obert a la ciutadania. 
 
Jaume Canals sol·licita poder saber les defensores d’aquesta edició quan ja estiguin 
concretades. 
  

Montse Arroyo recorda que aquest és un projecte que rep el suport dels Fons Català, però 
donat que ha anat creixent molt, té un funcionament propi.  
 



 

En la propera reunió de la Comissió s’informarà amb més detall dels aspectes organitzatius. 
 
5.Torn obert de paraules 
 

• Joan Parra pregunta per Penedès amb Palestina si volen formar part de la Comissió. 
 

Teresa Planas respon que és l’entitat qui ho ha de decidir si vol formar-ne part o no. 
Així mateix l’entitat, si així ho requereix, es pot presentar a la Convocatòria de 
Subvencions que es plantegi per aquest any 2022. 

 

• Montse Arroyo explica que s’està configurant la programació del 8 de març i demana a 
les entitats que formen part de la Comissió si tenen alguna proposta. El termini per 
poder-se incloure en el díptic que editarà l’Ajuntament és l’15 de febrer, no obstant 
això, si alguna entitat té alguna proposta que ens la faci arribar el més aviat possible. 
Amnistia Internacional ha fet la proposta d’un documental. 

 

• Teresa Planas comenta que en relació al grup de whasthApp que tenim de la Comissió 
de Solidaritat i Cooperació,  potser estaria bé acordar els continguts que caldria penjar-
hi.  

 
Després d’un debat s’acorda l’ús del washtApp 

 Per establir una coordinació entre les entitats 
 Fer-ho amb criteri i sentit comú 
 Fer córrer informació relacionada amb la Solidaritat i Cooperació 
 Evitar missatges de la vida privada i acudits 

 

• També en aquest punt es passa la graella amb la distribució mensual de les entitats als 
espais del 3 de vuit i de ràdio Vilafranca 2022, 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. 

 
També s’informa que es tornarà a iniciar els reportatges de SOLIDÀRIA amb Penedès 
Televisió, des del Servei ens posarem en contacte amb les entitats per anar-ho 
organitzant. També està previst que des de Penedès Televisió obrin nous canals per tal 
de poder difondre les entitats de Solidaritat i Cooperació de Vilafranca i comarca. 

 
 
 
 
 
 



 

• Joan Parra comenta la taula rodona que va organitzar el Casal en torn a la Cooperació 

Internacional. 

 

Montse Arroyo comenta que no se’ns va informar a la regidoria i que ens vam trobar 

amb l’acte sense tenir-ne coneixement. No obstant el Casal és una entitat privada i per 

tant tenen llibertat d’acció. 

En relació a aquest tema Jaume Canals fa notar que hi ha gent que es belluga més enllà 

de les nostres entitats i que pot ser una oportunitat per comunicar-nos i establir 

complicitats. 

 

• Joan Parra pregunta si es podran realitzar les parades de Sant Jordi. 

En relació a aquest punt, Montse Arroyo comenta que en aquests moments no se sap 

res de com pot anar aquesta celebració. 

 

• Joan Parra demana si es podrà fer SOLIDARITATS 

Montse Arroyo respon que ho tractarem en una propera reunió de la Comissió, que 

s’està mirant de veure com es pot fer, de buscar un nou format.  

En relació a la Fira d’entitats, Montse Arroyo recorda que si les entitats agafen el 

compromís de realitzar la Fira, doncs es pot tirar endavant, però cal aquest compromís. 

Jaume Canals proposa vincular Ciutats Defensores amb Solidaritats. 

 

• Des del servei de Solidaritat i Cooperació s’informa que s’intentarà fer arribar una 
proposta de planificació per tot l’any que serveixi de plantilla per possibles actuacions 
per part de les entitats. 
En relació a aquest tema, la regidora Montse Arroyo fa un oferiment de suport 
econòmic a les entitats per la realització d’activitats si així ho requereixen. 

 

• Joan Parra pregunta en relació a la pàgina web de Solidaritat de l’Ajuntament. 

Montse Arroyo li agraeix la pregunta i la seva implicació, tot responent que s’hi està 

treballant. Per tant es demana que cada entitat que participa en la Comissió ens faci 

arribar una breu presentació de cada una d’elles, amb la informació que vulgui que 

surti en el web. 

En aquests moments estem treballant els continguts i per tant també volem conèixer 

l’opinió de les persones que forment part de la Comissió 

 

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. 
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