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1. SOCIS 

 
El Fons Català té actualment 310 socis, dels quals 278 són ajuntaments, 14 consells 
comarcals, 3 diputacions, 1 mancomunitat de municipis, 1 entitat municipal 
descentralitzada i 13 entitats.  
 
 

2. PRESSUPOST 
 
La 31a Assemblea General (Granollers, 2012) va aprovar un pressupost de 2.880.000,00 
euros. Finalment, el pressupost executat ha estat de 2.528.215,81 euros. 
 
Pel que fa a l’origen dels ingressos, el 90% provenen de les aportacions realitzades per les 
institucions sòcies del Fons, el 8,4% de les aportacions d’altres institucions col·laboradores 
(entre les quals, la Generalitat de Catalunya). L’1,6% restant bàsicament inclou ingressos 
financers. 
 
 

3. ACTIVITATS 
 
En un esforç de síntesi, l’activitat del Fons Català se centra en 5 grans blocs: 
 

• Gestió de convocatòries locals en conveni amb ajuntaments i institucions 
supramunicipals: que inclou assessorament, avaluació prèvia, seguiment i 
control de justificació dels projectes presentats a cadascuna de les convocatòries 
locals gestionades. S’ha gestionat un total de 15 convocatòries corresponents als 
ajuntaments de: Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, la Garriga, Igualada, 
Manlleu, Mataró, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Vilafranca del Penedès y als 
següents ens supramunicipals: Consell Comarcal d’Osona y Área Metropolitana 
de Barcelona.  

 
• Suport a la cooperació directa duta a terme pels ajuntaments socis, entre els 

quals cal destacar la tasca en el marc dels agermanaments entre Sant Boi de 
Llobregat i San Miguelito (Nicaragua) i Vilafranca del Penedès i Puerto Cabezas-
Bilwi (Nicaragua). Alhora, el procés s’està iniciant amb Sant Cugat del Vallès, en el 
marc del programa “Ciutat a Ciutat” d’ONU-Hàbitat. 

 
A més, s’atenen altres peticions de suport i seguiment a través de les oficines 
sobre terreny ubicades a Nicaragua i al Senegal.  

 
• Comissions i Grups de Treball: en aquest mandat ha cobrat força el treball 

organitzat a través de les Comissions i els Grups de Treball per facilitar la 
participació dels socis en la definició de les polítiques de cooperació que 
desenvolupen des del Fons Català. Les Comissions són: 

− Comissió de Municipalisme: espai on articular les accions del 
municipalisme, compartir bones pràctiques i treballar conjuntament i 
coordinada per millorar la cooperació municipal descentralitzada, tot fent 
èmfasi en la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia. 



 

 

En el si d’aquesta Comissió s’han creat 3 Grups de Treball: 

 Grup de Treball sobre gestió pública de l’aigua:  el 2012 s’ha 
treballat en la programació de diverses activitats a realitzar 
pròximament: Seminari de formació per a tècnics municipals sobre 
projectes d’aigua, Campanya de sensibilització i Avaluació de 
projectes d’aigua finançats per socis. 

 Grupo de Treball sobre harmonització de procediments: 
l’objectiu del qual és unificar criteris, formularis i mecanismes de 
justificació per a les diverses convocatòries locals, amb 
participació de les intervencions municipals. 

 Grup de treball sobre desenvolupament econòmic: busca la 
possibilitat d’incorporar nous actors i noves fórmules de 
cooperació tot fent èmfasi en criteris de responsabilitat social 
corporativa i territoris socialment responsables.  

 

− Comissió de Codesenvolupament: per definir les prioritats i dissenyar 
projectes de cooperació amb un paper més actiu dels municipis i amb la 
implicació i la participació de les associacions de col·lectius migrants en 
els processos de seguiment i avaluació dels projectes i processos iniciats. 
Alhora, permetre la creació d’un espai de diàleg entre municipis i entre 
municipis i associacions del col·lectiu migrant.  

La Comissió s’organitza en uns altres 3 grups de treball: 

 Grup de Treball Marroc: que porta a terme el projecte Suport a la 
participació de la dona en la governabilitat local a través de la 
creació i la posada en marxa de les Comissions de paritat i 
d’Igualtat d’Oportunitats als municipis rurals de la regió de Tànger-
Tetuan, en col·laboració amb ART GOLD-Marroc. 

 Grup de Treball Gàmbia: la feina principal de la qual se centra en 
el projecte d’Enfortiment dels agents locals de la regió Upper 
River, Basse.  

 Grup de Treball Senegal: de creació recent, preveu la realització 
d’assistències tècniques a la Municipalitat d’Oussouye, la formació 
dels membres d’organitzacions comunitàries de base i accions de 
sensibilització a Catalunya. 
 

− Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de Ciutats: amb 
l’objectiu de crear un espai-plataforma d’accions conjuntes, coordinades i 
articulades en l’àmbit de la promoció de la pau i la diplomàcia de les 
ciutats.  

Si bé aquesta comissió treballa en els àmbits geogràfics de Palestina, 
Poble Sahrauí i Colòmbia, la seva articulació fa incidència en l’articulació 
del treball en xarxa, en la introducció d’elements d’eficàcia i eficiència en 
la formulació de projectes, en la promoció de la representació en xarxes 
internacionals, en el foment d’espais per generar responsabilitat política 
sobre DDHH, de la legitimitat de les ciutats associades a àrees de 
conflicte, el compromís amb la pau, el suport als processos de 
descentralització dels països en conflicte, a la sistematització 
d’experiències, al vincle entre la pau i el desenvolupament i a la formulació 
de polítiques instrumentals en el marc de la cooperació descentralitzada i 
la pau. 

Les properes activitats són una jornada de treball conjunta per tal de 
sistematitzar les experiències dels seus membres i identificar els reptes i 
les oportunitats que es troben des de la cooperació descentralitzada per 
convertir la pau en un eix transversal dins de les polítiques de cooperació 
municipal. Una altra activitat prevista és el projecte articulat de Ciutats 



 

 

Defensores dels Drets Humans, que integra diversos ajuntaments que hi 
participen, també com altres institucions com l’IDHC-Institut de Drets 
Humans de Catalunya o la Casa Amèrica. Futures activitats s’orienten 
també a la formació i a l’articulació amb la societat civil. 
 
La comissió alberga: 

 CCASPS (Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb 
el Poble Sahrauí: una coordinadora nascuda en el si de la FMC i 
que finalment ha acollit el Fons. Agrupa 67 municipis catalans que 
treballen amb el Poble Sahrauí. Després d’uns anys d’activitat 
mínima, el 2012 s’ha reactivat i actualment s’està dissenyant una 
pàgina web, una exposició i s’està fent un projecte d’ajuda 
humanitària. 

 
• Avaluació: amb l’objectiu de construir capacitats tècniques per a l’avaluació i 

l’aprenentatge, que permetin el disseny i la implementació d’un sistema d’avaluació 
i aprenentatge adhoc per a la cooperació local descentralitzada en general i per als 
ajuntaments socis en particular. El 2012 s’han fet els següents processos 
avaluatius: 

 
 Avaluació final conjunta i mixta del Pla d’Acció 2008-2011 de San 

Miguelito (Programa Municipia 2009 i 2010). 
 Avaluació final del Programa Municipal Transversal de Cooperació i 

Solidaritat (PMTCS) i del Pla Municipal d’Educació i Formació per a 
la Solidaritat (PMEFS) de Sant Boi de Llobregat. 

 Avaluació final interna del projecte de promoció del 
desenvolupament sostenible dels municipis de la Mancomunidad 
Petén-Itzá, Guatemala (Programa Municipia 2009). 

 Avaluació intermèdia conjunta i mixta del projecte d’Enfortiment del 
desenvolupament local sostenible i inclusiu al nord-est d’Haití-
Campanya de resposta al terratrèmol d’Haití. 

 Avaluació final del projecte d’Enfortiment de les capacitats 
organitzatives, productives i educatives per a les dones de MUSA a 
Chiapas, Mèxic (Ajuntament de Mataró). 

 
 

• Acció humanitària: el Fons Català inicia campanyes d’ajut humanitari i 
emergència a petició dels propis socis. En aquest sentit, el 2012 s’han iniciat 3 
campanyes: 
 

 Resposta als efectes de la crisi humanitària al Sahel, campanya 
concretada en el projecte Acció humanitària al Nord de Mali 
(Tombuctú i Gao). 

 Resposta als efectes de l’huracà Sandy al pas pel Carib, fase de 
reconstrucció: s’ha concretat en la Rehabilitació de les 
instal·lacions fotovoltaiques “Santa María del Loreto” i “El Triunfo” 
arran del pas de l’huracà Sandy per la província de Santiago de 
Cuba. 

 Resposta a la crisi humanitària als campaments de refugiats 
sahrauís de Tindouf, a proposta de la CCASPS. 

 
Alhora, el 2012 se ha fet seguiment d’altres campanyes iniciades anteriorment: 

  
 Resposta als efectes del terratrèmol al Perú: fase de 

reconstrucció. 
 Campanya d’emergència davant les inundacions de l’Equador. 
 Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció. 
 Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan 



 

 

 Resposta als efectes de la crisi humanitària als països del Corn 
d’Àfrica. 

 Emergència a Centramèrica per les intenses pluges ocasionades 
per la tempesta tropical número 12. 
 

 
4. ALIANÇA AMB ORGANISMES MULTILATERALS 
 

• CGLU: el Fons Català presideix el Grup de Treball sobre Migracions i 
Codesenvolupament des de l’any 2008 i ostenta la vicepresidència del Grup de 
Treball de Pau al Pròxim Orient, presidit per Cités Unies France (CUF). 

• PNUD: acord de col·laboració amb el programa ART a Haití-República 
Dominicana i Marroc. 

• En procés d’aprovació un acord marc de treball amb ART-PNUD per al treball en 
diferents àrees geogràfiques i multisectorials.  



SÍNTESI RESULTATS PLA DE TREBALL 2012 – ÀREES GEOGRÀFIQUES I TRANSVERSALS  
LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 
 

ÀREA 
GEOGRAFICA 

RESULTATS 

 

 1 

PQ – QUALITAT DE 
LA COOPERACIÓ 
DESCENTRALITZA
DA INDIRECTA 
(CDI) I DIRECTA 
(CDD) 
PQ1– SUPORT I 
ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS. CDI 
PQ2 – SUPORT I 
ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA ALS 
MUNICIPIS. CDD 
PQ3 – MILLORA DE 
LES CAPACITATS 
TÈCNIQUES. 
MILLORA DE 
FORMACIÓ 
 
ACCIÓ 
HUMANITÀRIA 
 

AMA  
(Àfrica, 
Mediterrània i Àsia) 
 
 
 

 S’ha assessorat i acompanyat diferents entitats locals de diferents municipis en la formulació dels seus projectes. 
 S’ha fet l’avaluació prèvia dels projectes presentats per les entitats via convocatòria municipal durant tot l’any . 
 S’ha fet acompanyament i formació a entitats de codesenvolupament que estan en el procés d’identificació de projectes (Aj. Manlleu, 

Aj. Malgrat de Mar …). 
 S’han fet 2 viatges de seguiment de projectes al Marroc, 1 viatge de seguiment a Gàmbia, i s’han fet visites de seguiment de projectes 

de cooperació indirecta al Senegal a través del responsable del Fons Català al Senegal. 
 S’ha treballat en la identificació d’accions conjuntes entre municipis i col·lectius d’origen migrant en el marc de la Comissió de 

Codesenvolupament. 
 S’ha articulat el projecte 2477 identificat en el marc del Grup de Treball Marroc amb la Comissió de Municipalisme. 
 S’ha aprovat l’avaluació del projecte 2408 a Gàmbia i del projecte 1724 al Senegal en el marc del conveni 2012 amb l’Ajuntament de 

Barcelona. 
 
Marroc 

- S’ha fet un viatge d’identificació de projecte de cooperació directa aprovat en el marc del Grup de Treball Marroc. S’ha aprovat el P 
2477 “Suport a la creació de les Comissions d’Igualtat i Paritat d’Oportunitats a les comunes rurals de Tànger-Tetuan” i s’ha treballat 
en el conveni d’execució del projecte amb el Programa ART GOLD Marroc del PNUD i el Consell Regional de Tànger Tetuan. 

Senegal 
- S’ha finalitzat l’execució del projecte MUNICIPIA amb el municipi d’Oussouye i s’ha comptat amb el suport de l’UPC com a assessors 

tècnics del projecte. 
- S’ha acompanyat l’Ajuntament de Vic en la seva cooperació directa al Senegal a través del projecte 2475 Desenvolupament 

socioeconòmic vinculat a la comunitat educativa de Diatock. 
- S’ha realitzat la identificació del projecte 2560 per a la formació de contraparts de municipis catalans al Senegal.  

Gàmbia 
- S’ha executat la primera part del projecte 2408 del Grup de Treball Gàmbia i s’ha reorientat el projecte a través d’una nova contrapart 

basada al territori. 
- S’ha rebut la visita de l’Ambaixador de Gàmbia al Fons Català per tractar àmbits d’interès mutu. 
- S’ha establert un conveni amb la Coordinadora d’ONG Solidàries de Comarques de Girona i Alt Maresme per a l’execució de les 

activitats del projecte 2408 a Catalunya. 
- S’ha iniciat l’execució del projecte 2408 a Gàmbia per a l’enfortiment de capacitats dels actors locals de la Regió Upper River. 
- S’han identificat les contraparts dels projectes dels municipis catalans a Gàmbia perquè participin a les formacions. 

 
CAMXECA i SA  
(Centre Amèrica, 
Mèxic i Carib i Sud- 
Amèrica) 

 Identificació de contraparts i propostes municipalistes que puguin ser interessants per als socis, sobretot per aquells que no tenen un 
vincle ja creat prèviament o que fan aportacions no finalistes:  

Centreamèrica: 
- A nivell regional s’ha articulat una aliança de tres organitzacions municipalistes (CECADE a El Salvador, INGES a Nicaragua i 
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ASONOG a Hondures) per dur a terme accions de desenvolupament local dirigides a alcaldies dels tres països. La idea és que 
l’articulació incorpori a mig termini actors internacionals de cooperació, de manera que sigui un marc estable a través del qual accedir 
a recursos multilaterals (UE, BID, etc.) Els ajuntaments interessats podrien millorar així la seva projecció i l’impacte de llurs 
aportacions. 

- S’han elaborat dos esborranys de convenis entre el FCCD i municipis nicaragüencs per executar projectes d’ampli abast en el marc 
d’agermanaments, que tenen la voluntat d’ampliar-se a noves aportacions d’altres socis: construcció d’una nova escola bressol a San 
Juan de Limay (a partir de la relació amb Santa Maria de Corcó), i construcció d’un sistema de recollida d’aigua per a 56 habitatges a 
Kwakwil – Puerto Cabezas (amb Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes). Es preveu operativitzar els convenis al llarg de 2013. 

- Arran de l’avaluació realitzada pel FC el mes de setembre a la mancomunitat de municipis del llac Petén Itzá (Guatemala), es va 
concretar la continuïtat de la relació amb cinc municipis a partir d’una proposta de gestió integral de residus sòlids a tota l’àrea de la 
conca. El consens polític i l’enfortiment tècnic de la mancomunitat ha de permetre generar una proposta de cooperació tècnica i 
financera per resoldre el problema del mal ús dels residus que es generen. 

 
Àrea Andina: 

- A Bolívia s’ha articulat l’ajuntament de Sant Cugat al Programa City to City d’ONU Hàbitat: acció de cooperació tècnica en matèria 
d’aigua i serveis municipals a la ciutat de Cochabamba. L’acció és conjunta amb l’ajuntament de Bilbao i la Diputació de Jaen. El rol 
del Fons és de gestor, i farà el seguiment de tot el procés, de manera articulada amb les regidories de Cooperació i d’Obres 
públiques de l’Ajuntament de Sant Cugat (Enfocament de transversalitat de la cooperació com a política pública). 

- A Equador el FCCD s’ha incorporat a un espai multiactor dins el sector de sistemes descentralitzats de generació elèctrica renovable 
a Amazònia, de manera articulada amb:  GADMFO- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Fco de Orellana- CNEL- 
Corporación Nacional Eléctrica Regional Sucumbíos - MEER- Ministerio de Electricidad y Energías Renovables - AEA- Alianza para 
la Energía Andina.- recursos de la Cooperació bilateral oficial Finlandesa- IICA Instituto Iberoamericano de Cooperación y ESF- 
Enginyeria Sense Fronteres, consolidant la presència d’Ajuntaments ja implicats en el territori: Sant Cugat del Vallès, Sant Just 
Desvern, Girona i Tarragona. 

 
 S’ha assessorat i acompanyat diferents entitats locals de diferents municipis en la formulació dels seus projectes. 
 S’ha fet l’avaluació prèvia dels projectes presentats per les entitats via convocatòria municipal durant tot l’any (CDI). 
 S’ha fet el seguiment de projectes sobre terreny als següents països: Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Mèxic, Haití, 

Bolívia, Equador i Perú. 
 Projectes emmarcats en l’Agermanament Sant Boi de Llobregat- San Miguelito, Nicaragua. Finalitzat el Pla d’Acció 2008-2011, s’ha 

iniciat el treball per renovar l’acord estratègic entre ambdós municipis que permeti centrar millor les prioritats per als propers anys. 
Durant el 2012 s’ha acompanyat tot el procés de seguiment específic de projectes, amb el suport d’una antena local de Sant Boi a San 
Miguelito, bàsicament als següents projectes: 
P1569 – Centre de formació ocupacional a San Miguelito. 
P2170 – Ràdio Humedales a San Miguelito. 
P2344 – Enfortiment institucional a través de la millora de l’accés a l’aigua a San Miguelito. 
Projectes Municipia 2009 i 2010 (procés de tancament). 
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DCPERI 
 
(Diplomàcia de 
Ciutats, Pau, 
Estudis i RR II) 
  

 Participació en el Taller sobre Finançament Extern promogut per la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaritat a la ciutat 
de València, gener 2012. 

 Vinculació de la participació al taller amb la proposta d’una estada de formació amb la responsable de xarxes del FAMSI, març 2012. 
 Elaboració del Pla de Mandat 2012-13 i del Pla de Treball 2012 de la Comissió de Pau i Diplomàcia de les Ciutats, febrer 2012.  
 Reunió valoració resultats Projecte trilateral Catalunya-Palestina-Israel implementat a l’octubre 2011. Ajuntament de Barcelona- 

Fundació FC Barcelona –FCCD. 25 gener 2012. 
 Modificació i reorientació del document elaborat Pla de Dinamització de la CCASPS, 2012-13 orientat a la millora i enfortiment de la 

Coordinadora. Febrer 2012. 
 Reunió amb la tècnica de la Fundació FC Barcelona per valorar la continuïtat del projecte trilateral. Març 2012.  
 Reformulació del projecte de cooperació intermunicipal “Suport a les municipalitats i el teixit social del Territori Ocupat de Palestina que 

aposten per la garantia efectiva dels DDHH i la transformació no violenta dels conflictes a la regió” en coordinació amb l’Àrea d’Àfrica i 
Meditearrània i NoVA. 18 abril 2012. 

 
ACCIÓ 
HUMNITÀRIA 

Gestió de les campanyes d’emergència 
 
Iniciades l’any 2012: 
 
 2454. Resposta als efectes de la crisi humanitària al Sahel (diversos països). 

Obertura de Campanya d’emergència, comunicació als socis,  identificació i avaluació ex-ante depProjectes. 
- 28 ens locals participants + 2 altres entitats 
- 81.767,48 € recaptats 
- 1 projecte endegat 

 
 2483. Resposta als efectes de l’huracà Sandy al seu pas pel carib: Fase de reconstrucció (Cuba). 

Obertura de Campanya d’emergència, comunicació als socis,  identificació i avaluació ex-ante de projectes. 
- 32 ens locals participants  
- 114.053 € recaptats 
- 1 projecte endegat 

 
Iniciades en anys anteriors: 
 
 2165. Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: Fase de Reconstrucció (Haití). 

Seguiment administratiu i sobre terreny dels projectes que s’estan executant en el marc de la campanya d’emergència a Haití.  
- 161 ens locals participants + 37 altres entitats 
- 778.027€ recaptats 
- 6 projectes endegats 

 
 2225. Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan. 

Seguiment del procés de gestió dels 2 projectes aprovats amb ACNUR i UNICEF 
- 75 ens locals participants + 6 altres entitats 



SÍNTESI RESULTATS PLA DE TREBALL 2012 – ÀREES GEOGRÀFIQUES I TRANSVERSALS  
LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 
 

ÀREA 
GEOGRAFICA 

RESULTATS 

 

 4 

- 187.710 € recaptats 
- 2 projectes endegats 

 
 2386. Resposta als efectes de la crisi humanitària als països del corn d’Àfrica 

Signatura de convenis de col·laboració amb ACNUR i UNICEF per la implementació del projecte d’emergència 
Seguiment del procés de gestió dels 3 projectes aprovats 
- 78 ens locals participants + 5 altres entitats 
- 290.382 € recaptats 
- 3 projectes endegats 

 
 2409. Emergència a centreamèrica per les intenses pluges ocasionades per la tempesta tropical número 12 (El Salvador). 

Acompanyament en la formulació del projecte de reconstrucció: Taller de Planificació al Bajo Lempa, El Salvador. 
Seguiment del projecte formulat de manera participativa 
- 32 ens locals participants  
- 96.830 € recaptats 
- 2 projecte endegat 

 
Avaluació expost: 
 
 Avaluació intermèdia conjunta i mixta del projecte 2223. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu al nord-est d´Haití- 

resposta terratrèmol (Campanya pel terratrèmol d’Haití). 
El mes de juliol de 2012 es va realitzar l’avaluació intermèdia mixta i conjunta amb el Fondo Galego i el Programa ART al Nord-est 
d’Haití. 

 
COORDINACIÓ 
DE PROJECTES 
 

 Coordinació de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la proposta de distribució dels recursos, dels ajuntaments de: 
Castellbisbal, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Igualada, la Garriga, Manlleu, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Vic, Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal d’Osona. També s’han analitzat 
altres projectes a petició d’alguns socis i s’ha col·laborat com a membres del jurat del concurs bianual de projectes de cooperació del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya. Total projectes analitzats: 146 

 Assistència als Consells de Cooperació dels ajuntaments als quals el Fons els gestiona la convocatòria de projectes  
 Coordinació administrativa del cicle de gestió de projectes (des de la notificació d’aprovació fins el control de justificació):  

Alta nous projectes: 108                                Projectes tancats: 131 
Informes processats: 287                              Informes pendents de processar: 244 

 Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis 
 Vistiplau propostes de finançament mensual de projectes de les diverses àrees geogràfiques 
 Revisió d’informes econòmics dels projectes i gestió de reclamacions a les entitats 
 Processament dels informes narratius per enviar-los als socis que els han finançat 
 Justificació als socis de les seves aportacions: cal destacar l’elaboració de l’informe final i la justificació de l’Addenda 2009 amb la 

Generalitat 
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 Preparació documentació administrativa per a la sol·licitud de subvencions 
 Control alta, ampliació i baixa de projectes a presentar a la Junta Executiva 

ÀREA 
ADMINISTRA-
CIÓ  
 

 Àmbit socis 
- Relació amb els socis pel que fa a les aportacions econòmiques a projectes i quotes de socis. 
- Tramitació de les sol·licituds de documentació requerida pels socis (certificacions del Fons, Agència Tributària, Tresoreria General 

de la Seguretat Social, Auditories) 
 Àmbit projectes 

- Control i seguiment dels projectes pendents de cobrir i de pagament 
- Trasllat de tota la informació econòmica rellevant al programa de control del projectes 
- Gestió dels pagaments a projectes i notificació a les entitats/institucions executores 
- Comptabilització, validació i seguiment pressupostari dels projectes propis 

 Àmbit justificacions de projectes/ programes 
- Elaboració i presentació de la justificació econòmica de l’aportació 2011 de l’Ajuntament de Barcelona 
- Elaboració i presentació de la justificació econòmica del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament i el Fons Català de l’any 2009. 
 

PL – DIRECCIÓ I 
LIDERATGE DE LA 
CREACIÓ DE 
CONEIXEMENT DE 
LA COOPERACIÓ 
MUNICIPAL 
-VERTEBRACIÓ DE 
PROCESSOS 
NORD-SUD 
 -PROMOCIÓ DE LA 
DEMOCRÀCIA 
PARTICIPATIVA I 
EL PLURALISME 
POLÍTIC 
-POL DE QUALITAT: 
SISTEMATITZACIÓ 
-POL DE QUALITAT: 
AVALUACIÓ 
 

AMA  S’ha publicat electrònicament i s’ha fet difusió de la Guia per a la Cooperació Local amb Gàmbia, en el marc del Grup de Treball 
Gàmbia 

 S’ha participat en el seminari de La cooperació descentralitzada a debat: l’eficàcia de l’ajuda i el post 2015 organitzat pel CIDOB i el 
PNUD i s’ha presentat la bona pràctica del Grup de Treball Marroc 

 S’ha participat al Fòrum d’Agències de Desenvolupament Local a Sevilla  
 

CAMXECA i SA  
DCPERI 
 

 Recepció agraïments i comentaris de la difusió i tramesa del 4t Estudi de Cooperació Local de Catalunya amb els Països del Sud 
(2006-2008). Gener 2012. 

 Aportacions al document policy paper elaborat per UN-Habitat en l’eix de ciutats inclusives i migració en el marc de CGLU i el Grup de 
Treball de Migracions i Codesenvolupament. Febrer 2012. 

 Elaboració, tramesa i tractament dades i qüestionari sobre les accions de pau en la cooperació municipal  catalana amb l’objectiu de 
definir i identificar grups de treball interns en el marc de comissió de pau i generar un full de ruta per les actuacions d’aquesta. Febrer 
2012. 

 Aportacions al document (qüestions relatives a les relacions exteriors) realitzat per la compareixença de la presidència del Fons Català 
al Parlament, 21 febrer 2012. 

 Participació a la Jornada sobre Eficàcia de l’Ajuda organitzada al CIDOB en partenariat amb ART-PUND. 23 març 2012.  
 Elaboració conjuntament amb l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània proposta de moció en defensa dels drets humans a Síria. Març 2012. 
 Elaboració de les línies d’intervenció del coordinador de la Comissió de Pau i secretari del Fons Català, en coordinació amb les àrees 

geogràfiques, en el seminari sobre Cooperació Descentralitzada i Eficàcia de l’Ajuda. Reptes pels actors subestatals en l’agenda post-
Busan. 23 març 2012. 

 Reunions de coordinació i execució projecte Museu del Setge Sarajevo, CatxBiH amb Tasca i l’Ajuntament de Barcelona. Projecte 
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executat 4-8 abril 2012.  
 Participació Congrés Internacional Edificar la Pau al segle XXI organitzat per la Carta de la Pau, en l’eix Mediació i cultura de pau. 23-

25 abril 2012.  
 Invitació a la participació monogràfic en el marc de la Comissió de Pau per part del Representant de l’Agència Catalana de Cooperació 

al Desenvolupament a Colòmbia, sr. Julian Artacho. 25 abril 2012 
 Propostes de comunicats del Front Polisario al coordinador de la comissió de pau. Abril 2012. 
 Elaboració a petició del secretari del Fons Català document manifest solidari Fons Català. 5 juny 2012.   
 Elaboració a petició del secretari del Fons Català del document de participació a la Consulta de la UE sobre el Paper de les Autoritats 

Locals en el Desenvolupament en el marc de la proposta de CGLU. 14 novembre 2012. 
 Elaboració de les intervencions de la presidència del Fons Català, presidència del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament 

de CGLU i vicepresidència del Grup de Treball de Pau al Pròxim Orient EN/FR/ES al Congrés Mundial de CGLU a Dakar per la reunió 
del Grup de Pròxim Orient liderat per Cités Unies France (CUF). 30 novembre 2012.  

 Elaboració a petició del secretari del Fons Català del document de Consulta Pública de la Comissió Europea sobre el seguiment de Río 
+20 per part de la UE. Novembre 2012.  

 Elaboració i traducció actes del Grup de Treball Pau al Pròxim Orient de la CUF a CGLU. 20 desembre 2012. 
 

AVALUACIÓ  Avaluació final conjunta i mixta del Pla d’Acció 2008-2011 de San Miguelito (Programa Municipia 2009 i 2010).  Nicaragua i Catalunya. 
Abril – juny 2012. 
Avaluació realitzada entre abril i juny de 2012. El treball de camp es va realitzar a Nicaragua el mes d’abril.  
L’avaluació va ser final i mixta. Va ser dirigida per la Unitat d’Avaluació del FCCD. L’equip avaluador va estar integrat per un 
equip`intern amb personal del FCCD i de l’ajuntament de Sant Boi  i un consultor extern de GRIMORUM. 
Els resultats de l’avaluació varen ser presentats a San Miguelito, i ’AECID a Nicaragua i al Consell de Cooperació de l’ajuntament de 
Sant Boi. 

 
 Avaluació Final del Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat (PMTCS) i del Pla Municipal d’Educació i Formació per 

a la Solidaritat (PMEFS). Catalunya.  Maig- juny 2012. 
Aquesta avaluació va ser gestionada per la Unitat d’Avaluació del FCCD i realitzada per un equip avaluador extern que va comptar amb 
el suport de personal de l’ajuntament i del FCCD.  
Els resultats de l’avaluació varen ser presentats al Consell de Cooperació de l’ajuntament de Sant Boi i a la Junta de Govern. 

 
 Avaluació final interna del projecte de promoció del desenvolupament sostenible dels municipis de la Mancomunitat Petén- Itzá 

(Programa Municipia 2009). Guatemala. Setembre 2012 
Avaluació realitzada entre  setembre i octubre de 2012. El treball de camp es va realitzar a Guatemala el mes de setembre.  
L’avaluació va ser final i mixta. Va ser dirigida per la Unitat d’Avaluació del FCCD. L’equip avaluador va estar integrat per un equip 
intern amb personal del FCCD i un ajudant extern local. 

 
 Avaluació intermèdia conjunta i mixta del projecte 2223. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu al nord-est d´Haití- 



SÍNTESI RESULTATS PLA DE TREBALL 2012 – ÀREES GEOGRÀFIQUES I TRANSVERSALS  
LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 
 

ÀREA 
GEOGRAFICA 

RESULTATS 

 

 7 

resposta terratrèmol (Campanya pel terratrèmol d’Haití). Haití i Dominicana. Juliol 2012 
Avaluació realitzada entre juliol i agost de 2012. El treball de camp es va realitzar a Haití el mes de juliol.  
L’avaluació va ser intermèdia, conjunta  i mixta. Va ser dirigida per la Unitat d’Avaluació del FCCD. L’equip avaluador va estar integrat 
per un equip intern amb personal del FCCD i un consultor extern de GRIMORUM. 
L’avaluació va ser promoguda pel Fons Català i el Fondo Galego de manera articulada amb el programa ART del PNUD. 
L’avaluació va ser seleccionada pel programa ART PNUD Europa (seu a Ginebra) com a referent i com a material per exemplificar el 
rol i les aportacions de la cooperació descentralitzada en contextos complexos com Haití tot treballant en clau local. ART PNUD 
proposa al Fons Català publicar aquest informe d’avaluació com a contribució al procés de seguiment dels Acords post-Busan per 
presentar l’informe d’avaluació del p. 2223 al Forum de Cooperació Descentralitzada que se celebrarà l’any 2014 a Nova York. 
 

 Avaluació Final del p. 1521. Enfortiment de les capacitats organitzatives, productives i educatives per les dones de MUSA, Chiapas, 
Mèxic. Agost –setembre 2012. 
Avaluació realitzada entre  maig  i octubre de 2012. El treball de camp es va realitzar a Mèxic el mes d’agost.  
L’avaluació va ser final i mixta. Va ser dirigida per la Unitat d’Avaluació del FCCD. L’equip avaluador va estar integrat per un equip 
intern amb personal del FCCD, una tècnica del GTMM- Grup Tercer Món Mataró i una ajudant externa local d’Enlace . 
El procés avaluatiu va contemplar diverses reunions de disseny de l’avaluació amb personal de l’ajuntament de Mataró i amb els 
membres del GTMM a Mataró. 
Els resultats de l’avaluació són l’informe d’avaluació i un vídeo del procés avaluatiu. 
Els resultats de l’avaluació van ser presentats a la regidoria de  Cooperació de l’ajuntament de Mataró i al GTMM. 
 

 Proposar la creació d’un Grup de Treball sobre Qualitat i Avaluació en clau local dins la Comissió de Municipalisme 
Pendent. Es va prioritzar la creació de tres grups temàtics i la vinculació de l’avaluació com un tema transversal 
 

 Establiment de sinèrgies en l’àmbit de l’avaluació (GRIMORUM, PREVAL, IECAH, Groupe URD), 
S’explora i es prepara el conveni o memoràndum d’entesa amb l’empresa GRIMORUM, el qual se signa el maig de 2013. 

 
 Divulgació 

Divulgació de l’informe de l’avaluació intermèdia conjunta i mixta del projecte 2223. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i 
inclusiu al nord-est d’Haití- resposta terratrèmol (Campanya pel terratrèmol d’Haití) 

 
 Publicació dels estudis d’avaluació realitzats durant 2011- 2012 (en format pdf a la web): pendent. 
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PX - CREACIÓ, 
DINAMITZACIÓ I 
GESTIÓ DE 
XARXES DE 
COOPERACIÓ 

AMA  S’han creat els Grups de Treball Marroc, Senegal i Gàmbia en el marc de la Comissió de Codesenvolupament. 
 S’ha organitzat la 2ª Trobada entre municipis catalans i municipis marroquins amb els col·lectius marroquins residents a Catalunya 

(Lleida, 4-8 de juny 2012) en què ha participat una delegació de 8 autoritats locals de la Regió de Tànger Tetuan per difondre els seus 
plans de desenvolupament local. La trobada ha comptat amb la participació d’unes 70 persones i ha comptat amb el suport del 
Programa ART GOLD Marroc del PNUD. 
 

CAMXECA SA  Seguiment especial del Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Boi, Alcaldia de San Miguelito i el FC. 
La col·laboració entre els tres actors s’emmarca en una estratègia de xarxa permanent per impulsar una cooperació a llarg termini 
basada en la horitzontalitat. Aquest marc de col·laboració es concreta en un Pla d’Acció quadriennal, aprovat per ambdós municipis, i 
que el FC acompanya sobre terreny. El Pla incorpora diverses entitats, tant catalanes com nicaragüenques, que co-executen projectes 
en diversos sectors. 
Enguany, l’alcalde de Sant Boi va fer una visita institucional al municipi al mes d ‘agost i des de l’oficina tècnica de Managua es va 
oferir tot el suport logístic durant el seu recorregut.   

 
 Seguiment especial del Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Alella i el FC. 

Projecte 2255: Establiment d’acords i mecanismes d’execució i seguiment amb: 
Ajuntaments directament implicats: Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes (a Catalunya) 
Alcaldía de Puerto Cabezas-Bilwi (Nicaragua i Catalunya) 
ONGD Enginyeria Sense Fronteres-ESF (Nicaragua i Catalunya) 
ONGD canadenca Water Aid per executar el projecte (Nicaragua) 
A partir de diferents visites a terreny, s’ha identificat la proposta d’execució i els actors que la faran operativa, que es concretarà a 
través d’un conveni marc i d’un conveni d’execució. 

 
 Acompanyar la construcció d’una plataforma d’ajuntaments catalans basada en un marc de col·laboració intermunicipal especialitzat en 

temes de gestió pública de l’aigua amb entitats especialitzades com ESF- Enginyeria Sense Fronteres Catalunya,el CONGIAC i 
Agències Públiques d’Aigua dels països del Sud. 
S’ha presentat i aprovat la proposta de creació del Grup de Treball Temàtic de l’Aigua a la Comissió de Municipalisme del FCCD. 
En el marc de la Comissió de Municipalisme s’han establert les bases per constituir el Grup de Treball Temàtic sobre gestió pública de 
l’aigua, (constituït el 05/03/13), liderat per l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat i que compta amb el suport tècnic d’ESF.  
En el marc del conveni signat entre el FCCD i l’ajuntament de Barcelona per l’exercici 2012 s’han aprovat 3 accions del Pla de Treball 
del Grup, que s’han programat per ser realitzades l’any 2013: Seminari formatiu, Campanya de sensibilització i Avaluació d’un projecte 
d’aigua amb enfocament de drets. 

 
 Promoció i difusió del treball en xarxa entre els ajuntaments socis 
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Projecte 2255 a Bilwi, RAAN, Nicaragua: Ajuntaments de Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes, amb el suport dels 
ajuntamanents de Vilassar de Mar i Alella. Establiment d’una xarxa de relacions Nord-Sud amb el suport del FC, per executar 
conjuntament una solució integral d’abastiment d’aigua potable en una comunitat de Puerto Cabezas. 
Projecte 2405. Reforç tècnic institucional per consecució de la sostenibilitat dels sistemes instal·lats amb energies renovables a 
l'amazònia equatoriana: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sant Just Desvern, Girona i Tarragona. 

 
 Donar seguiment i continguts al Grup de Treball temàtic sobre gestió pública de l’aigua en el si de la Comissió de Municipalisme: 

Identificació, formulació, seguiment i avaluació de projectes o iniciatives a Amèrica Llatina 
S’ha preparat el Document Marc i el Pla de Treball del Grup de treball temàtic d’Aigua 
 S’han inclòs i s’han aprovat 3 accions en matèria d’aigua dins el conveni 2012 entre el FCCD i l’Ajuntament de Barcelona: 
Acció 3: Seminari 
Acció 4: Avaluació del projecte 1724 
Acció 5: Campanya de sensibilització 

 
 Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud, amb qui presentar projectes conjunts: altres Fons de l’Estat, altres Fons 

europeus, altres governs locals europeus, IICA, etc, i formulació i presentació de projectes especialitzats en temes d’enfortiment 
institucional i governança a UE-Europe Aid, a la CAP de l’AECID, i altres convocatòries en clau local. 
Socis europeus: 

- FELCOS: Fondo Umbro, Itàlia 
Socis dels països del Sud: 

- Hondures: ASONOG 
- El Salvador: CECADE 
- Mèxic: IDESMAC 
- Haití: IHDI 

 
 Manteniment del vincle amb les OTC de Nicaragua, Guatemala, El Salvador i Haití 
 

DCPERI 
  Acceptació per part del Fons Català de la vicepresidència del Grup de Treball de Pau al Pròxim Orient (CGLU) liderat per Cités Unies 

France (CUF) i la ciutat d’Istambul (presidència de CGLU) producte de la trobada del Bureau Executiu de CGLU a Florència al 
desembre de 2011. Gener 2012. 

 Proposta de reunió de l’ACAPS amb la presidència i secretaria del Fons Català per tractar qüestions vinculades amb el treball amb la 
Població Sahrauí. 16 gener 212. 

 Proposta de reunió de la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia amb la presidència i la secretaria del Fons Català per 
tractar qüestions vinculades amb el foment de la pau i el treball de cooperació amb Colòmbia. 16 de gener 212. 

 Proposta de participació via Comissió d’inclusió social, democràcia participativa i drets humans de CGLU, secretaria del FAL també, al 
Fòrum Alternatiu de l’Aigua (FAMA) a Marsella, en coordinació amb l’Àrea de Centreamèrica, Carib i Amèrica Llatina del Fons Català. 
Gener 2012. 
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 Convocatòria Comissió de Pau i Diplomàcia de les Ciutats, 17 gener 2012. 
 Convocatòria Comissió de Pau i Diplomàcia de les Ciutats, 13 febrer 2012. 
 Convocatòria Comissió de Pau i Diplomàcia de les Ciutats, 25 abril 2012. 
 Document proposta per tramesa adhesió socis del Fons Català a la resolució parlamentària sobre Drets humans i Pau a Colòmbia en 

coordinació amb la Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia. Febrer 2012. 
 Convocatòria Comissió Executiva CCASPS, 29 febrer 2012.  
 Reunió amb entitats que treballen en l’àmbit geogràfic de Palestina (Palestina al Cor) conjuntament amb el coordinador de la comissió 

de pau i l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània. Febrer 2012. 
 Proposta de reunió amb l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a petició membres de la Comissió de Pau. 2 abril 2012. 
 Convocatòria Assemblea General de la CCASPS a Santa Coloma de Gramenet. –tot i no haver participat físicament sí es va donar 

suport documental i logístic previ a la celebració- 19 maig 2012. 
 Suport en la participació del coordinador de la Comissió de Pau a l’Assemblea General de FEDISSAH a Vitòria, 20 abril 2012. 
 Suport tècnic presidència pel Bureau Executiu de CGLU a Río finalment cancel·lat. 16-19 juny 2012.  
 Sol·licitud de l’obertura d’una Campanya d’Emergències per pal·liar la crisi alimentària als Campaments de Refugiats Sahrauís per part 

de la CCASPS al Fons Català. 20 desembre 2012.  
 Convocatòria Comissió Executiva de la CCASPS. 17 desembre 2012.  

 
 

PC - 
COL·LABORACIÓ, 
COOPERACIÓ I 
CONCERTACIÓ 
AMB SOCIS DE 
SEGON NIVELL I 
AMB ALTRES 
ORGANISMES 

AMA  S’ha participat de manera activa en el procés d’elaboració de l’Estratègia País Senegal de l’ACCD a través de diverses reunions de 
coordinació. Presentació conjunta ACCD-FCCD. 

 S’ha treballat en concertació amb la Diputació de Barcelona per trobar sinèrgies complementàries amb el Grup de Treball Marroc. 
 S’ha formulat 2 projectes europeus a Palestina i Senegal i s’ha obtingut una resposta negativa. 
 S’ha col·laborat amb el CCAHE per l’exposició al Palau Robert sobre la Fam a la Banya d’Àfrica. 
 

CAMXECA i SA  Seguiment al procés de signatura del conveni entre ART GOLD Dominicana- Haití i el FCCD. 
S’ha signat el Conveni- Memoràndum d’entesa entre ART PNUD i el FCCD (Març 2012). 
En el marc del conveni la Presidenta i la regidora de cooperació de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès varen participar en el Taller 
Programàtic de Montecristi, República Dominicana. Aquest taller va ser impulsat pel CIDOB en el marco de la seva col·laboració amb el 
Programa ART-PNUD. L’objectiu general va ser contribuir a l’ampliació de les capacitats institucionals de governança de municipis 
haitians i dominicans de la Frontera. (Març 2012) 
Annexos tècnics al conveni: S’ha formulat la fitxa tècnica per treballar a la Frontera de manera articulada amb ART PNUD per la 
creació del CIT- Comitè Intermunicipal transfronterer. 

 
 Seguiment del procés de formulació d’un conveni de col.laboració amb ART GOLD EL Salvador i ART NIcaragua. Definició de 

projectes conjunts. 
S’han realitzat reunions a El Salvador amb el representant d’ART PNUD, per identificar possibles territoris i accions al país que puguin 
ser complementàries. S’ha definit la zona Nord de Morazán com un nucli d’interès mutu, partint de l’associació de municipis (AMNM) 
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com el referent a la regió. Es treballarà una proposta de conveni sobre la base del treball ja en marxa i sobre les estratègies a recolzar, 
bàsicament centrades en el desenvolupament econòmic local. 

 
DCPERI 
  Aportacions tècniques al projecte UE presentat per CGLU en el marc del partenariat ICMPD-CGLU-UN Habitat en el projecte 

“Mediterranean City to City Migration Profiles Dialogue” iniciat desembre de 2011 i presentat en segona fase al gener de 2012. 
 Reunió amb el secretariat tècnic de la Comissió de Cultura 21 de CGLU, Jordi Pasqual. 26 de gener de 2012. 
 Reunió amb el director de cooperació del Fondo Milanese, Guido Milani, 31 gener de 2012. 
 Participació en la convocatòria europea d’Agents no Estatals i Autoritats Locals en partenariat amb la secretaria tècnica de 

Mercociudades (ciutat de Rosario, Argentina) en el projecte “Plataforma de formació continua de gestors locals” vinculat amb el GTCD, 
Grup de Treball de Cooperació Descentralitzada. En coordinació amb l’Àrea d’Amèrica Llatina del Fons Català. 26 gener 2012.  

 Seguiment del projecte Barcelona Peace Park, vinculació amb la participació de Cités Unies France en el marc de la Xarxa Europea 
d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient i propostes d’inauguració. Gener-maig 2012. 

 Reunió amb la Federació Catalana d’ONG’s per la Pau, sr. Pere Ortega, per formentar singèrgies entre la Comissió de Pau i la 
Federació i explorar possibilitats de vincular Seminari de Cooperació i construcció de pau de la Federació (21-27 de febrer) en futures 
convocatòries amb la Comissió de pau del Fons Català. 13 febrer 2012. 

 Exploració conjuntament amb l’Àrea d’Àfrica i Meditearrània sobre la participació i reformulació de projectes a Palestina identificats per 
Meir Margalit en el marc de la convocatòria ENPI. 29 febrer 2012. 

 Exploració partenariats per Convocatòria UE en Seguretat Alimentària amb el Fondo Milanès i en coordinació amb les Àrees 
geogràfiques del Fons Català. Febrer 2012. 

 Preparació per la participació del Coordinador de la Comissió de Pau en la 37ª Edició de l’EUCOCO, Sevilla. 26 gener 2012. 
 Formulació conjuntament amb l’Àrea d’Àfrica i Meditarrània Projecte UE en el marc d’Agents no Estatals i Autoritats Locals en 

partenariat amb ACP. Febrer 2012. 
 Propostes tècniques pel coordinador de la Comissió de Pau en la participació Consell Català de Foment de la Pau. 15 març 2012. 
 Valoració diferents propostes tècniques per la presentació de projectes en el marc de la segona convocatòria ENPI de conformitat amb 

les directrius del coordinador de la Comissió de Pau i en coordinació amb l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània del Fons Català. Febrer 2012.  
 Proposta de reunió i partenariat per Task Force del Grup de Treball de migracions i codesenvolupament de CGLU (Milà-París-Fons 

Català). Febrer-març 2012.  
 Proposta de participació de la presidència del GT Migracions i Codesenvolupament a la Celebració del Global Hearing of the Hague 

Process, 4-5 juny 2012.  
 Proposta de recepció de l’alcade de Medellín, sr. Aníbal Gaviria, al coordinador de la comissió de pau. 12 març 2012. 
 Valoració esmenes al document de la comissió de coordinació amb els ens locals, 19 març 2012.  
 Reunió amb el director del Fondo Milanés de Cooperació al desenvolupament i la presidència i secretariat del Fons Català per explorar 

la possibilitat de partenariat en convocatòries europees. 4 abril 2012.  
 Suport tècnic coordinador de la comissió de pau per la reunió a Trempto de la Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim 

Orient. 4 maig 2012.  
 Exploració propostes de treball amb ACP conjuntament amb l’Àrea d’Àfrica i Mediterrània en les convocatòries Europees d’Ens no 

Estatals i Autoritats Locals en relació a gènere i pau a Palestina. 20 abril 2012.  
 Suport en foment de les relacions entre la CCASPS i l’Intergrup parlamentari Pau al Sàhara. 19 maig 2012.  
 Tramesa i difusió diferents Àrees del Fons Català sobre possibles convocatòries de la UE en l’àmbit d’Autoritats Locals i agents no 

estatals.  



SÍNTESI RESULTATS PLA DE TREBALL 2012 – ÀREES GEOGRÀFIQUES I TRANSVERSALS  
LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES 
 

ÀREA 
GEOGRAFICA 

RESULTATS 
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 Participació reunió amb ART-PNUD (Carme Coll i Giovanni Camilleri) en el marc de la proposta de draft conveni. 19 desembre 2012. 
 Primera proposta de document Conveni ART-PNUD i elaboració d’un DAFO sobre les actuacions en conveni en el marc de 

multilateralisme. 20 desembre 2012.  
 

 
ÀREES DE SUPORT 
ÀREA DE 
COORDINACIÓ DE 
PROJECTES I 
SECRETARIA 

SECRETARIA  Gestió agenda presidència, direcció i altres membres Junta Executiva 
 Suport a la direcció en elaboració d’informes i redacció de cartes 
 Convocatòria i preparació de documentació de Junta Executiva i assistència i redacció actes 
 Actualització de la bases de dades de socis i col·laboradors  
 Assemblea General: convocatòria i preparació de documentació per l’Assemblea, control d’assistència i delegació de vot i assistència a 

l’Assemblea i redacció de l’acta 
PUBLICACIONS 
I WEB  Manteniment i actualització de continguts de diversos apartats de la pàgina web del Fons 

 Coordinació i elaboració de la Memòria 2011 
 Coordinació de la logística per a l’enviament de les publicacions 

INFORMÀTICA  Manteniment informàtic (solució de problemes immediats i coordinació amb l’empresa de manteniment), manteniment pàgina web. 
 Gestió del servidor de correu electrònic i de la llista de distribució de correu electrònic als socis 
 Actualització i millora del programa informàtic propi de gestió de projectes 

ÀMBIT DE 
RECEPCIÓ 
 

RECEPCIÓ  Atenció a les visites i atenció telefònica, filtratge i transferència de les trucades a les diferents àrees 
 Recepció de la documentació relativa a projectes i posar registre de entrada 
 Control i redistribució de correspondència i correu electrònic general del Fons i serveis de missatgeria  
 Organització i gestió dels viatges de l’equip del Fons, de direcció i de la Junta 
 Concertar reunions amb ajuntaments i altres institucions públiques seguint les directrius de direcció 

SUPORT A LES 
ALTRES ÀREES 
 

 Àrea de Direcció 
- Suport logístic de viatges de membres de la Junta Executiva i del Director. 

 Àrea de Secretaria 
- Actualització en el programa d’entitats de la renovació dels representants de les institucions sòcies. 
- Portar el control dels assistents a les Juntes Executives, i de les confirmacions que ens envien per e-mail 

 Àrea d’Administració 
- Suport a la gestió de les quotes de socis seguiment d’enviament d’e-mail amb certificació de la quota i : reclamació. 
- Suport administratiu pel que fa a les justificacions de les despeses derivades de la gestió dels viatges 

 Àrea de Projectes 
- Traducció d’informes del francès-castellà-català per a l’Àrea de Centreamèrica, Mèxic i Carib 
- Suport a la logística de viatges de seguiment. 

 


