ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ.
30 de setembre de 2020
Hora : 18.30h
Lloc : sessió on-line mitjançant l’enllaç http://meet.jit.si/Coopajv

Ordre del dia

1. Incorporació de l’Associació Catalana de Cooperació Internacional pel Desenvolupament
ONGD AL KARIA
2. Resolució de la convocatòria de projectes 2020.
3. Inici de redacció del Pla Director de Cooperació.
4. Programa Solidaritats 2020
5. Torn obert de paraules
Assisteixen:
Pau Solís

Amnistia Internacional

Joan Parra

Amnistia Internacional

Monica Sanahuja

Creu Roja Alt Penedès

Jaume Canals

Entrepobles

Toni Alsina

Sindicalistes Solidaris

Francisco Martín

IPA Rescue

Alfonsa Santiesteban

Fundació Pau i solidaritat

Francesc Rodriguez

AL KARIA

Quike Galardi

Representació del Grup Municipal VEC

Aleix Rodriguez

Representació del Grup Municipal CUP

Montserrat Arroyo

PSC

Eva Millas

Ajuntament de Vilafranca – Solidaritat i Cooperació

Teresa Planas

Ajuntament de Vilafranca- Solidaritat i Cooperació

Miquel Carrillo

Consultor Pla director de Cooperació

Excusen la seva assistència:
Teresa Baqués

Amics de Puerto Cabezas

Asma Harti

La Llum del Nord

Esther Ribas

PdCat

Pere Marcé Ricard

Grup 3r món_Mans Unides

Absents:
Asma Harti

La Llum del Nord
Acaps Wilaia

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.
En la reunió es produeixen problemes tècnics de connexió a la plataforma on es realitzava la
reunió.
S’intenten resoldre a nivell tècnic, sense èxit.
A continuació es dona pas a un dels punts de l’ordre del dia com a únic, donat que era urgent
la seva aprovació per part de la Comissió.
1. Resolució de la convocatòria de projectes 2020.
La regidora Montserrat Arroyo explica que s’ha realitzat la resolució de la convocatòria de
projectes 2020 . En total s’han adjudicat un total de 78.500,00 € (dels quals 10% va adreçat als
Fons Català de Cooperació), a 8 projectes de les 9 entitats que els han presentat. La regidora
agraeix la tasca que realitzen les entitats.
Eva Millas (tècnica de cooperació) passa a explicar el detall de les aportacions, explicant que
a l’entitat AL KARIA no ha estat perceptora de la subvenció donat que compleix amb el punt
1.1 i 1.6 de les bases generals de la convocatòria.
Es demana a les entitats si totes hi estan d’acord en els imports adjudicats i donat que no hi
cap objecció queda aprovada la resolució de la convocatòria de projectes 2020.
Segueixen els problemes de connectivitat i per tant emplacem a la Comissió per un altre dia
per tal de poder desenvolupar tots els punt que resten de la convocatòria, el punts 1, 3, 4 i 5.
S’enviarà per correu electrònic de nou la convocatòria per la setmana vinent.
Sense cap altre tema a tractar, s’aixeca la sessió a les 19h després d’haver intentat resoldre la
situació tècnica de la qual com a secretària de la comissió estenc aquesta acta.
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