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ACTA DE LA 34a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 27 

D’ABRIL DE 2015 

 
A la Garriga, quan gairebé són 2/4 de 6h de la tarda del 27 d’abril de 2015, es reuneixen en 
segona convocatòria, a Can Raspall, les persones que s’esmenten a continuació, per tal de 
celebrar la 34a Assemblea General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, sota la 
presidència de la Sra. Meritxell Budó. 
 
 
ASSISTENTS 
Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català. 
Sra. Lourdes Mourelo, directora adjunta de l’ACCD, en representació de la Sra. Marta Macias, 
directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 
Sr. Josep Sagarra, regidor de Vallromanes i secretari del Fons. 
Sra. Alba Bou, regidora del Prat de Llobregat i tresorera del Fons. 
Sr. Felip Roca, director de Solidaritat i Cooperació, en representació del Sr. Jordi Martí, regidor 
de Barcelona i vocal del Fons. 
Sr. Raül Granger, regidor, en representació de la Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat 
del Vallès i vocal del Fons.  
Sr. Isidre Pineda, regidor de Caldes de Montbui i vocal del Fons. 
Sr. Juan Antonio Corchado, regidor, en representació del Sr. Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers i vocal del Fons.  
Sr. Àngel Vázquez, tècnic, en representació del Sr. Eduard Berloso, regidor de Girona i vocal 
del Fons.  
Sr. Alfons Molons, conseller del Consell Comarcal del Maresme i vocal del Fons. 
Sr. Joan Vila, alcalde d’Aiguafreda. 
Sra. Roser Ametller, regidora de l’Ametlla del Vallès. 
Sra. Fàtima Caraballo, cap de Serveis Personals, en representació de la Sra. Calamanda Vila, 
alcaldessa de Cardedeu.  
Sr. Raül Carretero, cap en funcions del Negociat de Cooperació, Solidaritat, Drets Humans i 
Nova Ciutadania, en representació de la Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de Rei. 
Sra. Anna Farrés, tècnica de Molins de Rei.  
Sr. Joaquim Padrós, tinent d’alcalde de Polinyà. 
Sr. Jep Bargalló, regidor de Sant Sadurní d’Anoia. 
Sr. Ferran Anglès, responsable de Cooperació Internacional de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
Sra. Milagros Martínez, consellera del Consell Comarcal d’Osona. 
Sra. Mireia Rosès, tècnica del Consell Comarcal d’Osona.  
Sra. Pepita Pedraza, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Sra. Magda Gallardo, del servei de Protocol del Consell Comarcal de Vallès Occidental. 
Sr. Ignasi Valls, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Sra. Josefa Recio, cap de l’Àrea de Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
Sra. Teresa Niubó, presidenta de La Garriga. Societat Civil.  
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.  
Sra. Sílvia Ayala, tècnica del Fons. 
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons. 
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons. 
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons. 
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons. 
Sra. Anna Recoder, tècnica del Fons.  
 
DELEGACIONS 
 
A favor de la Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català: 
Sr. Manuel Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca. 
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A favor de la Sra. Alba Bou, regidora del Prat de Llobregat i tresorera del Fons: 
Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat. 
 
A favor de la Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons: 
Sr. Joaquim Fernández, regidor de Mataró i vocal del Fons.  
 
A favor del Sr. Eduard Berloso, regidor de Girona i vocal del Fons: 
Sr. Joaquim Roca, alcalde de Sant Gregori. 
 
A favor de la Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de Rei: 
Sra. Mª Petra Jiménez, regidora de Santa Coloma de Gramenet i vocal del Fons.  
 
A favor de la Sra. Pepita Pedraza, presidenta del Consell Comarcal del Vallès Occidental:  
Sr. Daniel Vendrell, alcalde dels Hostalets de Pierola. 
 
L’alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català, Sra. Meritxell Budó, dóna la benvinguda 
als assistents i explica que el lloc que acull l’Assemblea, Can Raspall, és la casa mare de 
l’arquitecte modernista d’arrels garriguenques, Sr. Manuel Raspall, l’artífex de totes les cases 
modernistes d’estiueig de principis del segle XX de la localitat. Comenta que la Garriga és una 
vila d’estiueig, una vila termal i recomana visitar-la amb més temps per prendre les aigües.  
 
Abans de cedir la paraula a la Sra. Lourdes Mourelo, directora adjunta de l’ACCD, a qui dóna la 
benvinguda de manera especial, manifesta la il·lusió que li fa que l’Assemblea es faci al seu 
poble després de quatre anys com a presidenta del Fons Català. 
 
La Sra. Lourdes Mourelo, que agraeix la rebuda, comença la seva intervenció disculpant la Sra. 
Marta Macias, directora general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya, que tenia previst participar a l’Assemblea però motius d’agenda de darrera hora li ho 
han impedit. Explica que ella fa un any es va incorporar com adjunta a la Direcció i que avui li 
agradaria fer quatre pinzellades sobre el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-
2018, que va ser aprovat el passat 22 d’abril pel Parlament de Catalunya i que ha de marcar la 
política pública de cooperació dels propers quatre anys. 
 
El Pla Director adopta els principis i valors de la Llei de cooperació, però desplega de manera 
molt especial tres d’aquests principis: la participació, la coherència de polítiques per al 
desenvolupament i la transparència i la rendició de comptes. Alhora, manté el compromís pel 
paradigma del desenvolupament humà sostenible, entès com un procés d’ampliació de 
capacitats de les persones. 
 
En aquest nou cicle es pretén situar en el centre de la política els drets humans i la igualtat 
entre homes i dones. És per això que el Pla Director aposta per un nou enfocament estratègic 
de gènere basat en drets humans i estableix les prioritats sectorials amb dos objectius 
estratègics: els drets humans de les dones i els drets col·lectius dels pobles. 
 
En relació a les prioritats geogràfiques, el Pla Director manté les prioritats dels plans anteriors: 
als 11 països ara se’ls afegeixen: Gàmbia, Turquia i rep una especial atenció la població 
refugiada kurda.  
 
Pel que fa al paper dels ens locals, el Pla Director continuar reconeixent que un dels actius més 
importants de la cooperació catalana és la pluralitat d’agents que participen d’aquesta política 
pública i el valor afegit que representen. De manera més concreta, la Generalitat considera la 
cooperació municipalista a Catalunya una part indissociable d’un model de cooperació que 
busca apropar realitats, promoure canvis i transformar actituds de la ciutadania des de la 
proximitat.  
 
En aquest sentit, indica que es continuarà promovent la coordinació amb els ens locals, es 
reforçarà la coordinació i l’acció conjunta amb el Fons Català com a referent de la cooperació 
en el món local i també, de manera complementària, es continuaran impulsant actuacions 
conjuntes amb municipis i entitats supramunicipals. 
 



 

3 
 

Quant als espais de participació i consulta amb els ens locals, es mantenen com fins ara en el 
marc de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, que continuarà funcionant com un 
espai de participació, de coordinació i d’intercanvi de coneixements. Reconeix entre els 
assistents diversos membres de la Comissió, que ha estat convocada pel proper 7 de maig, 
durant la qual es farà la presentació oficial del Pla Director i del Pla Anual de Cooperació al 
Desenvolupament 2015, un Pla Anual que continuarà reforçant i impulsant els convenis marc 
entre els ens locals i desplegant plans de treball de manera concreta amb diferents municipis, 
tenint molt en compte el nou enfocament estratègic del Pla Director: l’enfocament de gènere 
basat en drets humans.  
 
Alhora, comenta que també s’està promovent un pla de formació adreçat als ens locals i a 
diferents departaments per començar a treballar en la línia d’aquest nou Pla Director i d’aquest 
nou enfocament de gènere. 
 
La Sra. Lourdes Mourelo trasllada a l’Assemblea la voluntat de continuar treballant de manera 
conjunta, de continuar construint aquesta cooperació transformadora que es fa tant des dels 
municipis com des d’altres organismes, en col·laboració amb les entitats. 
 
Acaba la seva intervenció agraint la invitació a participar en l’Assemblea, una intervenció que 
rep els aplaudiments dels assistents i l’agraïment de la presidenta.   
 
Tot la presidència declara oberta la reunió, mentre demana al secretari i la tresorera que vulguin 
acompanyar-la a la taula. 
 
Abans de començar l’ordre del dia previst, la Sra. Meritxell Budó explica que aquesta és la 
penúltima assemblea d’aquesta Junta Executiva, que la darrera serà quatre mesos després de 
la constitució dels nous ajuntaments sortits de les eleccions municipals del 24 de maig, durant la 
qual s’haurà de fer la renovació de càrrecs.  
 
En tot cas, indica que aquesta ha estat una legislatura amb diverses dificultats, la més gran de 
les quals ha estat la crisi econòmica que ha colpejat fortament les persones i també les 
institucions. Durant la legislatura ha calgut defensar, més que mai la cooperació. 
 
Tot i així, creu que des dels ajuntaments catalans, malgrat la crisi i malgrat la situació del 
finançament local (molt minvat, sobretot per part del Govern de l’Estat), s’ha continuat apostant 
per la cooperació, ara amb menys recursos. Val a dir, però, que s’ha aguantat prou, com 
indiquen els gairebé 3 milions d’euros destinats a la cooperació, xifra que és un èxit del qual el 
món local català es pot felicitar, perquè ha entès que la solidaritat cap endins no exclou la 
solidaritat cap enfora. La presidenta declara que s’ha aconseguit salvar, en moments de 
màxima dificultat, la cooperació municipalista catalana. 
 
També explica que ha calgut defensar-se de lleis com la LRSAL (Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local) que també ha colpejat fortament la cooperació al 
desenvolupament en el sentit que determina les competències municipals i, entre aquestes, no 
considera la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, el Fons Català va encarregar un 
dictamen (Dictamen jurídic sobre la competència dels municipis en matèria de cooperació 
internacional en el marc de l’aplicació de la LRSAL i sobre la justificació de les aportacions 
econòmiques que els ajuntaments tramiten a través del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament), elaborat per un equip redactor designat per la Junta del CSITAL (Col·legi de 
Secretaris Interventors i Tresorers de l’Administració Local), que va concloure que les activitats 
en matèria de cooperació al desenvolupament dels municipis s’han d’entendre com una 
competència pròpia. Aquest és, doncs, un altre obstacle salvat. 
 
L’altra dificultat que s’ha hagut d’afrontar, ha estat la imputació de l’expresident del Fons. En 
aquest tema s’han esmerçat molts esforços, tant per col·laborar amb la justícia (responent a 
tots els requeriments) per aclarir si hi ha hagut o no gestió indeguda dels recursos de l’entitat 
com per preservar el Fons i que no en surti perjudicat. La presidenta explica que el cas es troba 
en fase d’instrucció i que el Fons està assistit per un bon equip d’advocats. 
 
La Sra. Meritxell Budó inicia l’ordre del dia previst.  
 



 

4 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR (29/04/14) 

 
Vista l’acta de les 33s assemblees generals, celebrades a Sant Cugat del Vallès el 29 d’abril de 
2014, que ja havien estat trameses prèviament als assistents, són aprovades pels assistents.  

 

 
2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2014 DEL FONS CATALÀ  

 
La presidenta cedeix la paraula al secretari, Sr. Josep Sagarra, que es fa càrrec de presentar la 
Memòria 2014. Per fer-ho, remet els assistents a la documentació lliurada mentre indica que ell 
en farà un resum ajudat per un power point que es va projectant. 
 
Així, explica que les principals activitats del Fons s’estructuren en sis grans blocs: 
 

 Gestió de convocatòries locals en conveni amb ajuntaments i institucions supramunicipals. 

 Suport a la cooperació directa i indirecta duta a terme pels ajuntaments socis  
  Àrea d’Amèrica Llatina 
  Àrea d’Africa, Àsia i Mediterrània 

 Àrea d‘Acció Humanitària: Campanyes d’Ajut Humanitari i d’Emergència a petició dels 
propis socis 

 Unitat d’Avaluació  

 Comissions i Grups de Treball: el secretari explica que és un espai molt important, on els 
municipis són protagonistes de la presa de decisions, alhora que orienten i marquen les 
línies de treball.  
  Comissió de Municipalisme 

  Grup de Treball sobre gestió pública de l’aigua 
  Comissió de Codesenvolupament. 

  Grup de Treball Senegal 

  Grup de Treball Gàmbia 

  Grup de Treball Marroc 
 Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de Ciutats 

  CCASPS – Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble 
Sahrauí 

 CGLU – Ciutats i Governs Locals Units 
 

 

ÀREA DE PROJECTES 

 
 Coordinació de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la proposta de 

distribució dels recursos, dels ajuntaments de: Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, la 
Garriga, Igualada, Manlleu, Mataró, Molins de Rei, la Roca del Vallès, Sant Boi de 
Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, 
Viladecans, Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal d’Osona i Àrea Metropolitana de 
Barcelona. També s’han analitzat altres projectes a petició d’alguns socis. Total 
projectes avaluats pels tècnics de les àrees: 138.  

 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: 117                                
- 83 projectes aprovats en el marc dels convenis per a la gestió de 

convocatòries locals dels socis del Fons 
- 12 projectes proposats per altres socis del Fons Català 
- 8 projectes relacionats amb emergències 
- 14 projectes proposats pel Fons Català 

- Projectes tancats: 142 
- Informes rebuts: 258 
- Informes processats: 300  
- Informes pendents de processar a 31/12/2014: 170 
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 Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis. 
Elaboració de noves bases de convocatòria per a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 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. 

 Preparació documentació administrativa per a la sol·licitud de subvencions. 

 Control alta, ampliació i baixa de projectes a presentar a la Junta Executiva. 

 

 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
 

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 2013 de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 Elaboració i presentació de la justificació econòmica dels projectes propis del Fons 
Català. 
 

Àmbit comptable, financer i administratiu 

 Comptabilització de totes les transaccions econòmiques del Fons Català. 

 Control de la Tresoreria. 
 

 

ÀREA D’AMÈRICA LLATINA 

 
Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta  

 Rutes de seguiment des de l’Oficina de Managua als països de l’Àrea de 
Centreamèrica: Nicaragua, El Salvador, Hondures, Guatemala, Costa Rica. 

 Rutes de seguiment de projectes a Sud-amèrica (Bolívia i Perú), Nord-amèrica (Mèxic) i 
Carib (Haití). 

 Seguiment de projectes a petició de l’Ajuntament de Girona a Guatemala. 

 Elaboració d’informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan 
cooperació directa.  

 

Acompanyament a la cooperació directa 

 Projecte de cooperació directa de Sant Cugat del Vallès emmarcat en el programa City 
to City d’ONU Hàbitat amb la ciutat de Tarija (Bolívia). 

- Acompanyament en la identificació i coordinació de la delegació tècnica de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a Tarija.  

- Establiment de marcs de col·laboració amb la representació que té a Bolívia 
l’ARC-Agència de Residus de Catalunya.  

 Projecte de cooperació directe de Santa Coloma de Gramenet amb la ciutat germana 
de Villa El Salvador (Perú). 



 

6 
 

 Seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a San 
Miguelito (Nicaragua). 

 Seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès a Puerto 
Cabezas-Bilwi (Nicaragua). 

 Acompanyament a l’Ajuntament de Girona per a la reactivació de l’agermanament amb 
Bluefields (Nicaragua). 

 

Suport a iniciatives de cooperació tècnica entre municipis i entitats catalans i municipis 

del Sud 

 Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les ciutats 
de Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia) i entre Sant Cugat del Vallès i Sucre a través 
de la Fundación Pasos en coordinació amb l’ARC. 

 Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la 
Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzá a Guatemala i ESF amb la col·laboració 
de l’ARC.  

 

Reunions bilaterals amb ajuntaments socis 

 Visites dels tècnics de l’Àrea a diferents municipis socis per informar de l’avenç dels 
projectes, explorar nous marcs de col·laboració i intervenció, etc. 

 
Suport a la cooperació municipal indirecta 

 Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals (vegeu 
Àrea de Projectes). 

 Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés 
de millora dels projectes presentats.  

 

Assistència per a la cerca de finançament extern 

 Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud amb qui presentar projectes 
conjuntament. 

 Formulació i presentació de projectes d’enfortiment institucional i governança (UE-
Europe Aid, CAP de l’AECID...). 

 Vincle permanent am les OTC de l’AECID per explorar vies de finançament i crear 
aliances en algun territori. 

 

Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals 

 Identificació i formulació d’un projecte de desenvolupament local en clau de gestió de 
riscos i desastres a Haití. 

 Exploració d’un marc de col·laboració amb ACRA (convocatòria cooperació italiana) a 
El Salvador. 

 Exploració de marcs de col·laboració d’àmbit regional a Centreamèrica (CECADE, 
ASONOG, INGES) per presentar una proposta a la UE. 

 Seguiment de processos de formulació de convenis de col·laboració entre ART PNUD i 
el Fons a El Salvador (Morazán) i Nicaragua (RAAS). 

 

 

ÀREA D’ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA 
 

Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta  

 Rutes de seguiment des de l’Oficina del Senegal a projectes del propi país i Gàmbia. 

 Seguiment de projectes a petició de l’Ajuntament de Girona a Senegal i Gàmbia. 

 Elaboració d’informes de seguiment i informes especials per als ajuntaments que fan 
cooperació directa.  

 

Acompanyament a la cooperació directa 

 Acompanyament i seguiment de projectes promoguts per l’Ajuntament de Vic a Diatock 
(Senegal) 
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Suport a la cooperació municipal indirecta 

 Avaluació prèvia exante dels projectes presentats a les convocatòries locals (vegeu 
Àrea de Projectes). 

 Acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació en el procés 
de millora dels projectes presentats.  

 

Acord amb l’ACCD per compartir el representant al Senegal 
Un viatge efectuat per la presidenta del Fons i per la directora adjunta de l’ACCD al Senegal va 
servir per confirmar la voluntat que el representant del Fons al Senegal també sigui el 
representant de l’ACCD en aquell país. 
 
Cal dir que la tasca d’aquesta àrea també queda recollida tant a través del punt de l’Àrea de 
Projectes com dels punts de l’Àrea d’Acció Humanitària, de la Unitat d’Avaluació i de la 
Comissió de Codesenvolupament. 

 

 

ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 
Durant el 2014 s’ha treballat en les campanyes següents: 
 

FILIPINES 

 

Projecte 2669. PAQUET D´ATENCIÓ INTEGRADA I NUTRICIÓ MATERNOINFANTIL PER 

A DONES EMBARASSADES I LACTANTS (PLWS) I INFANTS DEL MUNICIPI DE SAN 

RAFAEL, PROVÍNCIA D´ILOILO, ILLA DE PANAY 

 

Projecte 2670. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE SISTEMES D´AIGUA I 

SANEJAMENT A LA ZONA AFECTADA PEL TIFÓ HAIYAN 

 
Ambdós en el marc del CCAHE, que ha significat la coordinació dels equips tècnics del Fons 
i de l’ACCD. 

 

MÈXIC 

 

Projecte 2607. RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MANUEL A LA MUNTANYA 

DE GUERRERO, visita de seguiment. 

 

SÍRIA 

 

Projecte 2733. SUPORT A L’ASSISTÈNCIA OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA DE DONES 

VULNERABLES SÍRIES, PALESTINES I DE LES POBLACIONS D’ACOLLIDA 

AFECTADES PEL CONFLICTE A SÍRIA - 2a FASE, presentat i executat per Creu Roja. 
 
També s’ha fet identificació de possibles espais multiactors, aliances i complementarietats 
amb el Programa ART-PNUD Oficina de Líban, per identificar una proposta promoguda des 
de la cooperació descentralitzada de suport a la població síria refugiada a Líban (a través de 
reunions a Brussel·les i a Barcelona) 

 
EBOLA – ÀFRICA OCCIDENTAL 

 

Projecte 2732. SUPORT A ST. JOHN OF GOD CATHOLIC HOSPITAL DE 

MABESSENEH-LUNSAR PER FER FRONT AL BROT DE FEBRE HEMORRÀGICA PER 

VIRUS D’EBOLA (FHVE) amb l’Obra Social Sant Joan de Déu. S’ha fet una primera fase i 
es treballa en proposta per fer-ne una segona. Alhora, s’ha fet identificació i valoració de 
nous projectes on aplicar els recursos recollits 
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GAZA  

 

Projecte 2702. SUPORT PSICOSOCIAL PER A LES VÍCTIMES DE L’OPERACIÓ 

“PROTECTIVE EDGE” A LA FRANJA DE GAZA, executat a través d’un conveni signat amb  
UNRWA, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Projecte 2775.  PROGRAMA DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA. IMPULSANT LA 

RESILIÈNCIA A TRAVÉS D´ACTIVITATS PSICOSOCIALS PER A LA POBLACIÓ 

INFANTIL DE LA FRANJA DE GAZA, també executat per UNRWA via conveni amb el 
Fons. 
 

POBLE SAHRAUÍ 

 

Projecte 2743. RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ARRAN DE LES INUNDACIONS 

ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF, una campanya conjunta 
amb la CCASPS, que està en procés d’identificació d’accions i procediments.  

 

HAITÍ 

 

Projecte 2703. ENFORTIMENT D’ACTORS PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL AL 

SUD-EST D’HAITÍ, continuïtat de les accions empreses arran de la campanya d’emergència 
pel terratrèmol.  
 

Projecte.2774. PROGRAMA DE LLUITA CONTRA EL CÒLERA A LA COMUNITAT DE 

CAYES JACMEL, per respondre al brot de còlera al territori on s’està desenvolupant el 
projecte 2703.  
 
Ambdós projectes es fan conjuntament amb el Fons Valencià de Cooperació i Solidaritat. 

 
CATALUNYA 

 
Jornada UN MÓN EN EMERGÈNCIA. Reflexions i rendició de comptes sobre les 

intervencions humanitàries a Mali, Banya d’Àfrica i Haití (març de 2014), amb un doble 
objectiu. D’una banda, aportar elements per entendre el context, les causes i les 
conseqüències de les crisis que es produeixen en els països objecte d’intervenció i, d’altra 
banda, rendir comptes sobre quatre actuacions concretes que s’hi han dut a terme gràcies a 
la contribució de 300 ajuntaments i d’altres entitats. Organitzada en col·laboració amb la 
Casa d’Haití, ACNUR, UNICEF i ACP-Associació Catalana per la Pau. 

 

 

UNITAT D’AVALUACIÓ 

 
L’objectiu és aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons Català a 
Catalunya, a la resta de l’Estat, a Europa i als països del Sud on intervenim. Es pretén aportar 
continguts per a la construcció d’un sistema d’avaluació ad-hoc de la cooperació municipal 
descentralitzada. La  Unitat d’Avaluació s’articula a les diferents Comissions de Treball del Fons 
Català, a través de la incorporació de l’estratègia de qualitat i eficàcia de l’ajut com a eix 
transversal a les pràctiques implementades i gestionades des del Fons Català.  

 
El 2014 s’han fet les avaluacions següents: 

 

Avaluació del projecte 2477. SUPORT A LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS 

D’IGUALTAT I PARITAT D’OPORTUNITATS A LES COMUNES RURALS DE LA REGIÓ 

DE TÀNGER-TETUAN – Marroc (maig-juny 2014). 
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Avaluació final del projecte 2542. MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA I DELS 

MITJANS DE PRODUCCIÓ AMB ENFOCAMENT DE GESTIÓ DE RISC DE DESASTRES 

A LES COMUNITATS DEL BAJO LEMPA-JIQUILISCO – El Salvador  (agost-octubre 
2014). 

 

Avaluació del projecte 2547. ENFORTIMENT DE LES ASSOCIACIONS DE GESTIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL RIU PARANAPURA A L’ALTO AMAZONAS, LORETO – Perú 
(novembre 2014). 
 

Altres accions de millora de la qualitat de la cooperació: 
 

 Millora de les capacitats tècniques de l’equip del Fons Català: 

- Taller de suport i ampliació de capacitats de l’equip del Fons i ajuntaments sobre 
anàlisi i presentació de projectes a la UE (abril-maig 2014). 

- Taller d’adequació i millora de la fitxa d’avaluació prèvia o valoració exante per a les 
convocatòries locals que gestiona el Fons (octubre 2014 – febrer 2015). 

 

 Formació en matèria de planificació de projectes a entitats membres dels consells 
de cooperació dels socis del Fons a Sant Cugat del Vallès (febrer), Viladecans (març) i 
la Garriga (març). 

 

 

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME 
 
La feina de la Comissió s’ha estructurat principalment a partir de dos projectes: 

 
Projecte 2652. ELABORACIÓ D'UN DICTAMEN JURÍDIC SOBRE L'APLICACIÓ DE LA 

LRSAL I JORNADA DE RETORN DE RESULTATS ALS AJUNTAMENTS CATALANS (lliurat 
amb tota la documentació de l’Assemblea). A partir de l’aprovació de la LRSAL s’ha produït una  
manca de claredat en l’aplicació en diversos àmbits que afecten diverses competències que 
actualment exerceixen molts ajuntaments, una de les quals la de cooperació al 
desenvolupament,  cosa ha portat a interpretacions diverses. Per aclarir l’aplicació de la LRSAL 
a la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit municipal,  es va encarregar al Consell de 
Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local (CSITAL) un estudi-
dictamen que pugui servir de guia a tots els ajuntaments. 
 
Les principals conclusions són:  
 

 Les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis, 
s’ha d’entendre que ho són com a competències pròpies, d’acord amb el que 
especifiquen la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al 
desenvolupament, la Llei 2/2014, de 25 de març, de l’acció i del servei exterior de l’Estat 
i la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 

 

 La possible coordinació de la prestació de serveis d’ajuntaments de menys de 20.000 
habitants per part de les Diputacions o Consells Comarcals, no té cap tipus d’incidència 
pel que fa a l’activitat de cooperació al desenvolupament que realitzin els municipis. 

 
En relació a aquesta acció s’ha fet: 
 

 Proposta de Moció de suport a la continuïtat de la cooperació municipal al 

desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la nova llei espanyola 27/2013 de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, sorgida en el marc del 
Consell de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat. 

 

 El novembre es va fer la Jornada pública de presentació del Dictamen sobre 

l’aplicació de la LRSAL amb la participació d’una seixantena d’alcaldes, càrrecs 
electes, equips tècnics municipals, interventors i secretaris dels ajuntaments catalans. 

 



 

10 
 

 

Projecte 2653. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: EN DEFENSA DE LA 

COOPERACIÓ DES DELS MUNICIPIS (DESMUNTAR TÒPICS I ELABORAR MISSATGES 

ANTIRUMORS). El secretari fa un èmfasi especial en aquest projecte. La crisi econòmica ha 
intensificat els atacs i el qüestionament de la cooperació per part de grups d'interès, que hi 
veuen una presa fàcil per fer un discurs segregador i que estableixi classes entre les persones 
afectades per la pobresa. Un discurs que vol desmuntar la visió d'una societat civil internacional 
i que vol ocultar els impactes de la cooperació local, en la lluita contra la pobresa, la desigualtat i 
la justícia social més enllà de cada municipi. L’objectiu és reconstruir i renovar els arguments 
per poder defensar la necessitat d'aquesta política pública en aquest àmbit i mantenir i ampliar 
el suport que tradicionalment ha tingut entre la població a tot Catalunya. 
 
La campanya s’ha estructurat de la següent manera: 

 

 Entrevistes de preparació amb personal tècnic municipal i entitats 

supramunicipals (juliol-octubre 2014)  

 Sis tallers descentralitzats per tot Catalunya, per tal de treballar amb tècnics, càrrecs 
municipals i membres de partits polítics de les diferents comarques, els qüestionaments 
i els arguments a aportar al debat públic sobre la cooperació. Han estat celebrats en 
dues tongades: el mes de novembre del 2014 (Tarragona, l'Hospitalet i Cerdanyola del 
Vallès) i febrer del 2015 (Manresa, Lleida i Girona), amb la participació d’un centenar de 
persones aproximadament  

 Elaboració de la guia (lliurada amb tota la documentació de l’Assemblea), per posar 
en valor i defensar la cooperació en tant que política de país, associada als valors que 
com a societat volem aportar al context internacional, inspirada en alguna campanya 
antirumors de l’Ajuntament de Barcelona. El Sr. Josep Sagarra demana que se’n faci 
una gran difusió. 

 

 GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 

  
El treball del grup s’articula a través del projecte 2537. DESENVOLUPAMENT DEL 

PROGRAMA DEL GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA, a partir del qual s’han dut a 
terme diverses accions: 

 

 Campanya “Som aigua”, en col·laboració amb ESF, a Sant Boi de Llobregat, 
el Prat de Llobregat i Rubí. 

 Llançament del web www.somaigua.cat, per acompanyar les activitats amb 
un suport on line que complementa la informació sobre la campanya i els 
continguts.  

 Mapeig de projectes de cooperació en aigua i sanejament, per elaborar una 
base de dades sobre els diferents projectes d’aigua i sanejament que es duen a 
terme des dels municipis catalans i des del propi Fons.  

 Campanya For a glas of water – Per un got d’aigua, campanya internacional 
per divulgar la importància de l’accés als recursos naturals, tot donant a 
conèixer les dificultats que la manca d’aigua ocasiona diàriament a les dones. 
El Fons hi ha participat amb l’elaboració de minivídeos (a Guatemala, a 
Nicaragua, al Senegal i a Catalunya). El web de la campanya és: 
http://water.inaurora.org  

 

 

 COMISSIÓ DE CODESENVOLUPAMENT 
 
El treball de la Comissió està estructurat a través de tres grups de treball, que són: 

 

 

 

http://www.somaigua.cat/
http://water.inaurora.org/
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 GRUP DE TREBALL SENEGAL 

 
 El treball gira al voltant de dos projectes. D’una banda, el 2560. GRUP DE TREBALL 

SENEGAL: ENFORTIMENT DE CAPACITATS EN GESTIÓ D’ORGANITZACIONS 

COMUNITÀRIES DE BASE (OCB)  AL SENEGAL, executat per FODDE, que ha 
finalitzarà a principis de 2015. 

 

  D’altra banda, el 2625. GRUP DE TREBALL SENEGAL: ENFORTIMENT DE LA 

GESTIÓ MUNICIPAL DELS NUCLIS URBANS DE ZIGUINCHOR I D’OUSSOUYE per 
ARDZ (en col·laboració amb la Xarxa de Consum Solidari i la UPC), que es troba en 
execució i del qual es farà una avaluació intermèdia. 

 

 GRUP DE TREBALL GÀMBIA 

 
 En aquest cas la feina s’articula a través del projecte 2408. ENFORTIMENT DELS 

AGENTS LOCALS DE LA REGIÓ UPPER RIVER, BASSE, executat per WASDA i 
l’Area Council de Basse. S’ha acabat l’execució de la primera fase de formacions i es 
treballa una proposta de continuïtat. 

 

Per als dos grups de treball anterior, s’ha fet el Cicle de Formacions Enfortint el 

codesenvolupament a Girona (octubre) i a Mataró (novembre) adreçat als col·lectius 
d’origen immigrant per comprendre els problemes i els reptes del desenvolupament 
comunitari; millorar el coneixement dels participants sobre el cicle de projectes i 
conèixer les eines de desenvolupament, els procediments i els mecanismes de 
finançament. 
 

Aquest cicle s’ha clos el gener de 2015 amb la II Trobada de Codesenvolupament a 

l’Àfrica, coorganitzada pel Fons i la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques 
gironines i l’Alt Maresme. 

 

 GRUP DE TREBALL MARROC 

 
 El projecte que recull la feina del grup és el 2477. SUPORT A LA PARTICIPACIÓ DE 

LA DONA EN LA GOVERNANÇA LOCAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓ I LA POSADA 

EN FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS DE PARITAT I D’IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS ALS MUNICIPIS RURALS DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN,  
executat conjuntament amb el PNUD i el Consell Regional de Tànger-Tetuan.  

  
El mes de març es va fer un viatge politicotècnic al Marroc, amb la participació de 
regidors/es i tècnics/ques de Cooperació i d’Igualtat de cinc municipis catalans, en el 
marc dels intercanvis tècnics programats. 
 
Alhora, es va fer una avaluació de la primera fase del projecte els mesos de maig i juny, 
tal com s’ha indicat en l’apartat de la Unitat d’Avaluació. 
 

També s’ha treballat el projecte 2627. GRUP DE TREBALL MARROC: TALLERS DE 

CINEMA SOCIAL SOBRE MEMÒRIA MIGRATÒRIA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

I DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN (MIGRAZOOM), aprovat amb la voluntat de 
generar processos de cooperació i intercanvis Nord-Sud entre joves, entitats socials, 
ciutats i ajuntaments de Catalunya i de la regió Tànger-Tetuan.  Per això, es va fer un 
viatge d’acompanyament dels joves catalans participants al Marroc. 

 

 

COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS 
 
La feina de la Comissió s’estructura principalment a partir de tres projectes: 
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Projecte 2666. CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU: neix de la implicació de les ciutats 
catalanes en la defensa i la promoció de la pau, liderat per l'Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda als Refugiats i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, 
amb la participació d'altres municipis catalans i altres institucions i entitats. Es va organitzar 
l'estada a Catalunya d'un grup d’activistes per la pau durant uns dies per organitzar una sèrie 
d'activitats diverses (xerrades, trobades, reunions institucionals, visites a escoles...) per donar a 
conèixer la seva tasca i la importància de donar-los suport. 
 

Projecte 2693. FORMACIÓ EN L’ÀMBIT DE “MUNICIPALISME I PAU” CONJUNTAMENT 

AMB ACTORS ESTRATÈGICS DE L´ÀMBIT DE CONSTRUCCIÓ DE PAU: parteix de la  
voluntat de dotar de contingut l'eix de "Municipalisme i Pau" i de respondre a les demandes de 
formació en construcció de pau dels membres de la Comissió. La formació proposada 
s'emmarca en el diagnòstic realitzat el 2013 arran de la Jornada "El rol dels Governs Locals en 
l'àmbit de la Pau i la Diplomàcia de Ciutats".  
 
La formació, que s’ha fet on line, l’ha dut a terme l’IDHC, que n’ha desenvolupat els continguts. 
Hi han participat 21 persones, tècniques i tècnics municipals de municipis socis del Fons Català.   

 

Projecte 2695. ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU AL 

SÀHARA OCCIDENTAL (LAONF): l'objectiu del projecte és reforçar les capacitats dels 
activistes sahrauís joves per contribuir a una transformació no violenta del conflicte al Sàhara 
Occidental a través de l'enfortiment de les capacitats humanes dels moviments socials 
emergents amb la posada en marxa d’un conjunt d'activitats que consisteixen en: (1) elaboració 
d'un documental liderat pels grups locals, enregistrat amb les seves veus i amb un valor afegit a 
les seves accions; (2) enfortiment de les seves capacitats (3) suport i assistència a les 
campanyes locals; (4) visites i xerrades a municipis catalans. 
 
Durant l’exercici, s’ha programat i l’execució real ha començat a principis de 2015, un cop els 
socis del Fons han compromès recursos suficients per posar-lo en marxa.  
 
D’altra banda, s’ha proposat, organitzat i/o participat en: 
 

Trobada d’Alcaldes per la Pau (Granollers, març de 2014) espai per donar forma a la creació 
de la secció catalana de Majors for Peace. S’ha participat en diverses reunions de la Xarxa de 
Municipis Catalans per la Pau. 
 

Propostes de moció /declaració: 

 Moció del Fons Català a tots els municipis en suport als esforços de diàleg entre el 
Govern escollit democràticament a Veneçuela i totes les forces polítiques i socials del 
país per arribar a un acord que garanteixi la convivència pacífica i democràtica.  

 Declaració davant el reiterat i nou espiral de violència que estant patint les poblacions 
d’Israel i Palestina. 

 Crida (conjunta amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la 
Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l'Institut Català de 
les Dones) de rebuig i condemna a la vulneració dels drets humans de les dones i les 
nenes, arran del segrest de les més de 200 nenes de Nigèria 

 

 CCASPS (Coordinadora Català d’Ajuntaments Solidaris amb el 

Poble Sahrauí) 
  

El més rellevant de l’exercici 2014 és: 
 

Exposició (13)25 al principi va ser la paraula. Dones del Poble Sahrauí, una 
exposició que visibilitza el valor, la fortalesa, la integritat i la resistència de la comunitat 
sahrauí representada per les 13 dones fotografiades, que són especialment destacables 
per biografia, història i experiència. Sorgeix del convenciment que la dona té un rol 
fonamental en els processos de pau. 
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Durant l’any 2014 l’exposició ha visitat Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, 
Rubí, Sant Cugat del Vallès, Lleida, Sant Boi de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, 
Girona, Caldes de Montbui i la Llagosta. 

 

Viatge institucional al Sàhara (abril 2014), una iniciativa de l’Intergrup Parlamentari 

Pau i Llibertat al Sàhara en el qual va participar el secretari de la CCASPS, durant el 

qual van constatar la tensió que es viu als territoris ocupats i la vulneració sistemàtica 

dels DDHH, la manca d’oportunitats laborals, l’espoli de recursos naturals. 

 

 

CGLU 
 
El secretari explica que es tracta de l’espai municipalista internacional, no enfocat 
específicament a la cooperació, on el Fons ha de tenir veu. En aquest sentit, el Fons és 

membre del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament (pertanyent a la Comissió 

de Cooperació Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats) i membre del Grup de Treball Pròxim 

Orient. En aquest sentit, el 2014, cal assenyalar la participació en: 
 

 Bureau Executiu de CGLU en el marc de la qual es va celebrar la reunió del Grup de 

Treball de Pau al Pròxim Orient (Liverpool, juny 2014), durant la qual es va contactar 
amb el departament d’Afers Polítics de la secció pels Drets Palestins de Nacions 
Unides i parlar de la possibilitat d’organitzar una trobada a en el marc de la Xarxa 
Europea d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient. Alhora, va servir per explicar 
alguns dels punts clau de la trobada de Dunkerque +10, com també l’agenda de la 
Xarxa i altres.  

 

 Consell Mundial del CGLU a Haikou (Xina, novembre 2014):  va permetre constatar 
que és un escenari adient de treball internacional pel Fons Català per dues raons: 
municipalisme (tasca del CGLU en general) i treball del codesenvolupament (Comissió 
de Migracions i Codesenvolupament presidida pel Fons). Una de les fites importants va 
ser nomenar les vicepresidència de la Comissió (REFELA-Xarxa de dones electes 
d’Àfrica i la Prefeitura de São Paolo). 
 

RELACIONS INTITUCIONALS 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA – ACCD 

 
 Els membres de la Junta han assistit a les reunions dels òrgans de participació en els 

quals el Fons té representació: Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, el 

Consell de Cooperació al Desenvolupament, el Consell Català de Foment de la 

Pau, el Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència-CCAHE...  
 

 Participació en l’elaboració del Pla director de Cooperació al Desenvolupament 

2015-2018. 

 

 Viatge conjunt presidenta del Fons i directora adjunta de l’ACCD a Senegal 
(octubre 2014) per compartir coneixement sobre les principals actuacions de l’ACCD i 
del Fons en aquest país per tal que el tècnic del Fons sigui el representant conjunt 
d’ambdues institucions al Senegal.  
 
Van viatjar acompanyades d’un reporter del programa Solidaris de Catalunya Ràdio, 
que va fer diverses entrevistes sobre el terreny, alhora que la pròpia directora del 
programa, va enregistrar-los en una entrevista des dels estudis de l’emissora.  

 
La presidenta li agraeix la presentació. La memòria és aprovada per assentiment. 
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3. TANCAMENT COMPTABLE EXERCICI 2014 I PRESENTACIÓ DE L’INFORME D’AUDITORIA 

 
La presidenta demana a la tresorera, Sra. Alba Bou, que es faci càrrec d’aquest punt, per a la 
qual cosa remet als assistents a l’informe d’auditoria (elaborat per AUDIAXIS) que ja s’ha lliurat 
als assistents, mentre comenta que serà breu i també s’ajudarà d’un power point.   

 

En aquest sentit, destaca, pel que fa a l’ACTIU: 

 

 Immobilitzat material i immaterial. El valor total de l’immobilitzat és de 45.247,39 euros. 
El detall d’aquest import es pot trobar a la nota 5 i 6 de la memòria anual 2014. Aquest 
import conforma l’actiu no corrent del Fons Català.  
 

 Pel que fa a l’Actiu corrent l’import que consta al balanç a 31/12/2014 és de 
2.637.675,36 euros i les principals partides són les següents:  

 
o A l’apartat II de l’actiu corrent “Usuaris patrocinadors i deutors de les activitats i 

altres comptes a cobrar”, hi figura un total d’1.243.846,12 euros. El detall 
d’aquesta partida està desglossat i explicat a les notes 8 i 12 de la memòria 
anual 2014. En un 99,77%, aquesta partida reflecteix l’import de les 
consignacions efectuades per socis i col·laboradors del Fons Català i que a 
31/12/2014 restaven pendents de cobrament. El detall es pot trobar a les 
pàgines 20 i 21 de l’informe de gestió. A data actual d’1.243.846,12 euros que 
hi havia pendents de cobrament a 31/12/2014 resten per cobrar 402.708,30 
euros.  

 
o A l’apartat IV de l’actiu corrent “’Inversions financeres a curt termini” hi consta 

un import de 723.233,97 euros, que corresponent majoritàriament a les 
imposicions bancàries pendents de venciment a data 31/12/2014. El detall és 
troba a la nota 8 de la memòria anual. A data d’avui l’import pendent de vèncer 
és de 345.000 euros. 

 
o Finalment, l’apartat VI “Efectiu i altres efectius líquids equivalents” és la darrera 

gran partida de l’Actiu corrent, i correspon a la tresoreria que queda explicada 
detalladament a la nota 9 de la memòria anual i que a 31/12/2014 era d’un 
import de 621.832,05 euros.  

 

Quant al PASSIU, del balanç a 31/12/2014, les partides més significatives són les següents: 
 

  PASSIU CORRENT 
 

o La partida més important d’aquest apartat correspon a l’apartat IV “Creditors per 
activitats i altres comptes a pagar”, que és d’un import de 2.490.852,41 euros. 

 
D’aquest apartat, les partides més substancials són les següents: 
 

Projectes pendents de pagament  2.310.214,16 € 

Personal (remuneracions pendents de pagament)  10.313,39 € 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 33.468,94 € 

 
Inclou la seguretat social del mes de desembre de 2014, que s’ha fet efectiva el 
31 de gener de 2015 i el pagament de l’IRPF del 4t Trimestre del 2014, que s’ha 
liquidat amb data 15/01/2015. 

 

Consignacions pendents d’aplicació 136.439,37 € 

 
Corresponen a les consignacions realitzades pel socis i que a 31/12/2014 
encara no havien indicat a quins projectes s’havien d’aplicar.  
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L’explicació es troba a les notes 10 i 12 de la memòria anual 2014 i el detall es 
pot trobar de la pàgina 11 a la 18 de l’informe de gestió de l’exercici 2014 
 
 

PATRIMONI NET 
 

o Finalment a la partida de patrimoni net hi consta la quantitat de 146.822,95 
euros. D’aquest import, 141.934,86 euros corresponen al romanent existent el 
31/12/2013 tal com s’explica a la nota 11 de la memòria anual, i els 4.888,09 
euros restants corresponen a l’excedent positiu de l’exercici 2014, que queda 
també explicat a la nota 3 de la memòria anual.  
 
Cal esmentat que el Fons ha passat d’un dèficit de 150.475,37 euros el 2013 a 
un excedent positiu de 4.888,09 euros (després d’impostos) el 2014, una bona 
notícia tal com diu la tresorera.  

 

Pel que fa al RESULTAT ECONÒMIC DE L’EXERCICI 2014, el total d’ingressos ha estat de 
2.823197,28 euros, aproximadament un 6,1% superior a l’exercici 2013. 
 
Les depeses de l’exercici 2014 han estat d’un import de 2.816.913,61 euros, que representen 
un increment del 0,26% respecte a l’exercici 2013.  
 
El resultat de l’exercici 2014 abans d’impostos ha estat d’un superàvit de 6.265,67 euros i un 
cop deduït l’Impost de Societats el resultat final de l’exercici ha estat de 4.888,09 euros positius. 
 

La tresorera explica que el BALANÇ RESUM DE PÈRDUES I GUANYS, presenta una xifra total 
d’ingressos per consignacions dels socis i col·laboradors de 2.809.421,45 euros, (Nota 13 a) i la 
d’ingressos financers ha estat d’un import de 12.034,36 euros (Nota 9). El detall de les 
consignacions de socis i col·laboradors es troba de les pàgines 5 a10 de l’informe de gestió. 
 
També hi ha hagut unes diferències de canvi positives de 1.737,09 euros. 
 
Pel que fa a les despeses, les partides principals són les següents: 
 

 2.206.187,05 euros corresponen als projectes aprovats i coberts durant l’exercici 2014, 
segons consta a la Nota 13 b de l’informe de gestió. El detall es troba entre la pàgina 12 
i la 17 de la memòria anual.  

 Les despeses de personal, de 463.976,49 euros, integren els salaris i les càrregues de 
seguretat social a càrrec del Fons. El detall es pot trobar a la nota 13 c de la memòria 
anual.  

 També és significativa la partida d’altres despeses d’explotació, que el 2014 han estat 
d’un import de 122.113,67 euros, respecte als 221.273,82 euros del 2013. Representa 
una disminució de 99.160,15 euros respecte a l’any anterior, disminució que queda 
explicada a la Nota 13 e de la memòria anual.  

 Finalment, les despeses corresponents a l’amortització de l’immobilitzat han estat de 
23.358,25 euros, explicat a la Nota 5 i 6 de la memòria anual. 

 
Tal com ja ha comentat, el resultat positiu abans d’impostos ha estat de 6.265,67 euros. Tenint 
en compte que l’Impost de Societats és de 1.377,58 euros, el resultat final de l’exercici són 
4.888.09 euros, que passaran a la partida de Fons Propis del Fons. 
 

Arribats a la DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS 2014, la Sra. Alba Bou explica que ha 
estat:  

 

% SOBRE EL 

TOTAL 

Ajuntaments 86,45% 

Consells Comarcals 1,37% 

Diputacions i mancomunitats  12,17% 

Altres organismes municipals 0,00% 

Generalitat de Catalunya 0,00% 
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Altres entitats i campanyes ciutadanes 0,01% 

Institucions estatals i europees 0,00% 

TOTAL 100,00% 

 

Tot seguit, informa de la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014: explica que les despeses de 
gestió han estat d’un total de 611.229,49 euros, 3.599,38 euros menys del que s’havia 
pressupostat. 
 
Les partides més significatives són les següents: 
 

 Arrendaments: 27.500,11 euros. Cal esmentar, per la seva importància, que aquesta 
partida va ser de 105.533,65 euros el 2013. La reducció és fruit del canvi de seu del 
Fons. 

 Despeses salarials (inclou les despeses de seguretat social a càrrec del Fons) 
463.976,49 euros, amb una desviació a l’alça d’un 1,23% respecte a l’import 
pressupostat. 

 
Aquestes dues partides conformen el 80,41% de totes les despeses d’estructura del Fons. 
 
Altres partides menys rellevants són les següents: 
 

 Reparació i conservació d’equipaments i neteja local: 4.084,71 euros  

 Assessoria i gestoria: 13.334,49 euros, que representa el 2,18% del total.  

 Publicacions i difusió: 7.137,37 euros, que representa el 1,17% del total. 

 Despeses de viatge i relacions exteriors: 15.303,35 euros, que representa el 2,50%. 

 Despeses oficina Managua: 22.725,39 euros, que representa el 3,72% del total. 

 Despeses oficina Senegal: 7.115,98 euros. 

 Subscripcions i quotes: 7.435 euros. Inclou els 5.000 euros de quota al CGLU que al 
pressupost no es va contemplar, fet que explica la desviació respecte al pressupostat. 

 Amortitzacions de l’Immobilitzat: 23.843,18 euros, que representa el 3,90%. 
 
La presidenta dóna les gràcies a la tresorera per l’esforç de síntesi que ha fet.  
 
El tancament comptable i l’informe d’auditoria són aprovats tal com s’han presentat.  

 

 

4. PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL 2015 PER A APROVACIÓ 

 
La Sra. Meritxell Budó s’encarrega de presentar les línies de treball que, com la Memòria, 
estructuren per àrees operatives (geogràfiques i temàtiques). També s’ajudarà d’un power point. 

 

DIRECCIÓ 

 
 Proposta de revisió dels estatuts del Fons pel que fa al dret de vot dels socis a les 

assemblees (en el sentit que els socis, malgrat pagar la quota anual, no tenen dret de 
vot si no fan aportacions a projectes). 

 Políticament, caldrà cercar de noves propostes de finançament del Fons i revisió de 
l’import de les quotes de cara a l’exercici 2016. 

 Elaboració d’un manual de Bones Pràctiques per als membres de la Junta i per als 
membres de l’equip tècnic del Fons, això relacionat amb la possible mala praxi ja 
explicada. Cal sistematizar les noves maneres de fer que ja s’apliquen. 

 Implementació de la Llei de transparència. Malgrat que el Fons no és una entitat 
pública, es nodreix de diners d’aquesta procedència. 

 Campanya per incrementar el nombre de socis del Fons. Actualment el Fons té uns 300 
socis, que representen aproximadament el 86% de la població de Catalunya. La 
presidenta considera que cal fer una campanya engrescadora per arribar al màxim 
nombre de municipis del país. 
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ÀREA DE PROJECTES 

 
 Coordinació de l’anàlisi de les convocatòries i assessorament en la proposta de 

distribució dels recursos, dels ajuntaments amb els quals es té signat / se signarà 
conveni de col·laboració.  
 

 Avaluació prèvia d’altres projectes a petició d’alguns socis.  
 

 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 
- Processament d’informes de seguiment per enviar als socis 
- Revisió de justificació econòmica i gestió de reclamacions a les entitats 
- Control de tancament de projectes 

 

 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. 
 

 Justificació als socis de les seves aportacions. 
 

 Preparació documentació administrativa per a la sol·licitud de subvencions. 
 

 Control alta, ampliació i baixa de projectes a presentar a la Junta Executiva. 
 

 Implementació de les millores en la metodologia d’avaluació exante dels projectes 
presentats (difusió entre els ajuntaments que tenen convocatòria pròpia conveniada 
amb el Fons). 

 

 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 
 

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 dels projectes propis del Fons 
Català. 
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Àmbit comptable, financer i administratiu 

 

 Comptabilització de totes les transaccions econòmiques del Fons Català. 

 Control de la Tresoreria 

 Seguiment de la Llei de protecció de dades 

 Implementació de la Llei de transparència (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern) 

 

 

ÀREA D’AMÈRICA LLATINA 
 
QUALITAT DE LA COOPERACIÓ. L’articulació d’actors i el suport directe als ajuntaments han 
estat els eixos vertebradors de moltes de les accions de l’àrea en aquest període, reforçant 
sempre el suport i l’assistència tècnica als municipis a través de l’acompanyament de diferents 
accions. S’ha buscat un punt de connexió permanent entre la voluntat política i tècnica dels 
ajuntaments en les seves accions de cooperació i la possibilitat de vertebrar el conjunt d’accions 
amb una visió més homogènia i de major impacte. 
 
Cooperació Directa (CD ) 
 

Accions Enunciats 

Gestió del Cicle del 
Projecte 

- Participar en la millora de les eines i instruments de presentació, 
seguiment i avaluació de projectes 

Formulació - Revisió o acompanyament en el procés de formulació de projectes 
de cooperació directa 

Seguiment - Seguiment de projectes de cooperació directa sobre terreny i a 
Catalunya 

Oficina Managua 
- Visites in situ als projectes 

conjuntament amb les 
contraparts locals durant tot 
l’any 

- Comunicació permanent entre 
l’oficina i les contraparts 

- Recepció i revisió d’informes de 
seguiment 

- Preparació d’informes de 
seguiment  

Catalunya 
- Visites als ajuntaments 

catalans implicats 
- Comunicació permanent amb 

el personal tècnic de 
cooperació dels ajuntaments 

- Preparació d’informes de 
seguiment 

Avaluació - Fer l’avaluació ex-ante o valoració prèvia dels projectes presentats 
via convocatòria local. 

- Identificar projectes estratègics pels ajuntaments i pel Fons per fer-
ne avaluacions intermèdies, finals o d’impacte en clau de rendició 
de comptes i d’aprenentatge 

Cooperació tècnica - Acompanyament dels processos de cooperació tècnica endegats 
entre ajuntaments catalans i ajuntaments del Sud. 

- Disseny de la metodologia per realitzar cooperació tècnica 
- Identificació de nous processos de cooperació tècnica 

Oficina Managua 
- Visites in situ als projectes de 

cooperació per identificar 
necessitats de cooperació 
tècnica 

- Identificació dels actors 
implicats (organigrames 
funcionals municipals) 

 
 

Catalunya 
- Visites als ajuntaments 

catalans implicats per 
identificar voluntats per fer 
cooperació tècnica 

- Identificació dels actors 
implicats (organigrames 
funcionals municipals) 

- Identificació de competències i 
valors afegits dels ens locals 
catalans per sector  
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Cooperació Indirecta (CI) 
 

Accions Enunciats 

Gestió del Cicle del 
Projecte 

- Participar en la millora de les eines i instruments de presentació, 
seguiment i avaluació de projectes 

Seguiment de 
projectes 
 

Seguiment de projectes de CI sobre terreny i a Catalunya 

Oficina Managua 
- Visites in situ als projectes 

conjuntament amb les 
contraparts locals almenys un 
cop l’any 

Catalunya 
- Comunicació amb entitats per 

coordinació de visites 
- Reunions amb les entitats 

catalanes implicades per 
traslladar els informes de 
seguiment fets des de l’oficina 
Managua 

Avaluació exante i 
expost 

- Fer l’avaluació exante o valoració prèvia dels projectes presentats 
via convocatòria local. 

- Identificar projectes estratègics de CI pels ajuntaments i pel Fons 
per fer-ne avaluacions intermèdies, finals o d’impacte 

 

CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ. El vincle entre 
ajuntaments catalans i municipis del Sud és una de les línies de treball pròpiament 
municipalistes i un dels principals valors de la cooperació descentralitzada. En aquest marc es 
reforça aquest tipus de relacions horitzontals d’anada i tornada, que suposen una relació a llarg 
termini i un intercanvi de coneixements per a tots els actors. També es potencia integrar altres 
institucions o ONG en forma de xarxa per sumar valors afegits a aquest treball.  
 

 Municipals 

 Supramunicipals   - Territorials 

 Estatals    - Temàtiques 

 Internacionals               -Governança 
                                                                                  -WASH 

-Gestió de residus 
-Gènere 

 

Identificació: actors, processos 
i projectes 

Acompanyament a la creació de xarxes a partir de la 
identificació dels actors clau, els processos adequats i els 
projectes adaptats a les necessitats territorials 

Formulació de projectes Suport a l’elaboració de projectes vinculats a xarxes a partir 
de criteris de gestió de qualitat i viabilitat financera 

Seguiment i avaluació Seguiment sobre terreny i a Catalunya de la conformació de 
les xarxes i de l’aplicabilitat de la seva gestió a través de 
projectes 
Avaluació dels projectes més estratègics en clau de xarxa a 
la regió 

 

 Gestió de grups interns del Fons:  
- Grup de Treball de l’Aigua (vegeu pla de treball del Grup de Treball) 
- Comissió de Municipalisme (vegeu pla de treball de la Comissió) 

 

PROJECCIÓ INTERNACIONAL DEL FONS CATALÀ. El valor afegit que el Fons Català aporta 
a la cooperació municipalista ha de ser un exemple de treball més enllà de la nostra geografia, i 
ha de situar-nos en un marc d’interrelació amb altres organismes d’arreu del món. La difusió de 
la nostra tasca i l’impacte de les accions que es duen a terme són la clau per impulsar aquesta 
xarxa catalana de municipis a majors nivells d’incidència i esdevenir un referent internacional 
per ampliar el nostre radi d’acció. 

 

 Gestió de finançament intern (socis) 

 Cerca de finançament extern 

 UE: Europeaid 

 Fundacions privades (RSC) 
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 Altres 

 Establiment de marcs d’entesa i de relacions institucionals amb altres organismes i 
entitats (construcció aliances) 

 Governs nacionals del Sud (Ministeris) 

 Governs locals del Sud 

 Altres agències de cooperació al desenvolupament i acció humanitària 

 Difusió i divulgació del FC (web, twitter) 

 

ÀREA D’ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA 
 

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) 

 
Acompanyament en la 
gestió del cicle del 
projecte 

- Participar en la millora de les eines i instruments de presentació, 
seguiment i avaluació de projectes 

Seguiment - Seguiment de projectes de CI al Marroc, Senegal, Gàmbia i altres 
països de l’Àfrica Occidental, arc Mediterrani, Àsia i a Catalunya 

Oficina Senegal 
- Visites in situ als projectes 

conjuntament amb les 
contraparts locals almenys un 
cop l’any 

- Elaboració informes de 
seguiment  

- Comunicació permanent entre 
l’oficina i les contraparts 

- Recepció i revisió d’informes de 
seguiment 

Catalunya 
- Comunicació amb entitats per 

coordinació de visites 
- Reunions amb les entitats 

catalanes implicades per 
traslladar els informes de 
seguiment fets des de l’oficina 
Senegal 

- Agenda de visites representant 
Fons Català a Senegal als 
ajuntaments  

Avaluació 
 
 

- Fer l’avaluació ex-ante o valoració prèvia dels projectes presentats 
via convocatòria local. 

- Identificar projectes estratègics de CI pels ajuntaments i pel Fons 
per fer-ne avaluacions intermèdies, finals o d’impacte 

Enfortiment d’ONG i 
col·lectius d’immigrants 
 

- Enfortiment de les ONG i de col·lectius immigrants que gestionen 
projectes de cooperació i codesenvolupament (formacions a la 
demanda dels ajuntaments catalans a Catalunya i al terreny) 

- Enfortiment de contraparts estratègiques i associacions que 
gestionen projectes al terreny: 

 2a fase del projecte d’enfortiment associacions a Senegal 
(contraparts projectes municipis catalans) (P2560) 

 Continuïtat del projecte enfortiment actors locals a Gàmbia 
(P2408) 

 Preparació i execució trobada de contraparts catalanes a 
Gàmbia (P2452) 

 

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA DIRECTA (CD) 

 
Identificació i 
Acompanyament de 
Socis Estratègics 
 

- Consolidar acompanyaments tècnics dels socis estratègics 
cooperació tècnica: 

 Ajuntament d’Oussouye, ARD Zinguinchor (Senegal), Basse 
Area Council (Gàmbia), Consell Regional Tànger-Tetuan 
(Marroc) 

 Identificació socis estratègics municipalisme arc Mediterrani  

Consolidació dels 
Grups de Treball de 
Gàmbia, Senegal i 
Marroc i promoció de la 
coordinació i 

- Grup de Treball Gàmbia. Consolidació del Grup de Treball, relació 
amb contraparts i continuïtat del projecte intermunicipal (P2408), 
segons les recomanacions de l’avaluació 2013. 

- Grup de Treball Senegal. Consolidació del Grup de Treball i 
continuïtat dels  projectes en execució: P2625 enfortiment nuclis 
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cooperació directa 
 

urbans Ziguinchor i Oussouye (XCS, UPC i Aj. Barcelona) i P2560 
enfortiment contraparts de Senegal 

- Grup de Treball Marroc. Consolidació del Grup de Treball i segona 
fase  del projecte 2477: Suport participació dona en la governança 
local a través de creació i posada en funcionament de les 
comissions de paritat i d’igualtat d’oportunitats als municipis rurals de 
la regió de Tànger-Tetuan. En el marc del projecte: realització d’una 
assistència tècnica i d’un taller d’apoderament de dones electes 
Sud-Sud Marroc-Senegal.  

Acompanyament a la 
cooperació directa dels 
municipis socis 
 

- Acompanyament dels processos de cooperació tècnica endegats 
entre ajuntaments catalans i ajuntaments del Sud. 

- Contribució en el disseny de la metodologia per realitzar cooperació 
tècnica 

- Identificació de nous processos de cooperació tècnica 

 

DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT DE LA COOPERACIÓ 

MUNICIPAL 
 

Vertebració dels 
processos Nord-Sud 

- Planificació conjunta d’accions dels grups de treball i Comissió de 
Codesenvolupament 

 Continuïtat del Cicle de Formacions per a entitats de 
codesenvolupament 

 Incidència de la Comissió de Codesenvolupament (mocions, 
manifestos) 

 Grup de Treball Marroc: Elaboració d’una guia metodològica per 
al disseny de plans d’igualtat. 

Promoció de la 
democràcia 
participativa i el 
pluralisme polític 

- Promoure processos participatius en la identificació de projectes i 
estratègies dels Grups de Treball 

- Promoure processos participatius amb els socis estratègics 
- Seguiment indirecte dels resultats i informació als socis dels canvis 

produïts als processos electorals i del context geopolític dels països 
que conformen l’àrea 

Sistematització i difusió 
dels productes creats a 
partir de projectes 

- Difusió de la relatoria de la II Trobada entre actors locals sobre les 
polítiques d’igualtat de gènere a Catalunya i al nord del Marroc 
(P2691 vinculat al P2477) 

- Difusió de documentació, recursos i mapa del Codesenvolupament a 
Catalunya a través del web www.enfortintelcodesenvolupament.org 

- Identificació de recursos d’interès a crear pels municipis socis 

 

CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 
 

Articulació del treball en 
xarxa entre els socis 
del Fons Català 

- Consolidació dels Grups de Treball país. Articulació dels ajuntament 
a Catalunya, societat civil, col·lectius d’origen migrant i prioritats dels 
països destinataris de la cooperació 

Consolidació del rol del 
Fons Català en el 
sector cooperació en 
l’àmbit català i 
internacional 

- Concertació amb actors cooperació catalana: ACCD, Diputació de 
Barcelona, AMB, altres Diputacions 

- Explorar i potenciar la via finançament UE per a projectes (CE per 
Agents no Estatals, ENPI CBC Net, Unió pel Mediterrani) i 
acompanyar als ajuntaments en la recerca de finançament europeu. 

 Projecte Ajuntament de Lleida: formacions en finançament 
europeu i projecte pilot 

- Sistema de Nacions Unides. Participació a taules rodones i jornades 
sobre l’avaluació de polítiques i pràctiques. Concertació amb 
Programes PNUD país Marroc i Senegal 

 

ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 
L’Acció humanitària (AH) és una resposta a les situacions de patiment humà generades per 
desastres de tota mena. La incorporació dels actors locals a l’escenari humanitari és recent. 
 

http://www.enfortintelcodesenvolupament.org/
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Des del Fons es fa un esforç per implementar respostes que no siguin simplement reactives, en 
el sentit de dissenyar un patró de resposta des del món local i la implementació d’una estratègia 
el més adequada i coherent possible amb el nostre mandat municipalista. 
 
L’acció humanitària és un component de la cooperació descentralitzada directa i indirecta amb 
actors del Nord i del Sud. En aquest sentit està emmarcada dins la línea de qualitat de la 
cooperació: 
 

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ. L’articulació d’actors i el suport directe als ajuntaments han 
estat els eixos vertebradors de moltes de les accions de l’àrea en aquest període, reforçant 
sempre el suport i l’assistència tècnica als municipis a través de l’acompanyament de diferents 
accions. S’ha buscat un punt de connexió permanent entre la voluntat política i tècnica dels 
ajuntaments en les seves accions de cooperació i la possibilitat de vertebrar el conjunt d’accions 
amb una visió més homogènia i de major impacte. 
 

Accions Enunciats 

Gestió del Cicle del 
Projecte 

Participar en la millora de les eines i instruments de presentació, 
seguiment i avaluació de projectes d’AH 

Formulació Revisió o acompanyament en el procés de formulació de 
projectes  

Seguiment Seguiment de projectes d’AH sobre terreny i a Catalunya 
(vegeu el quadre d’emergències actives) 

Avaluació Fer l’avaluació ex-ante o valoració prèvia dels projectes 
presentats per les entitats i/o per municipis del Sud i/o del Nord  
Identificar propostes d’AH estratègiques pels ajuntaments i pel 
Fons per fer-ne avaluacions intermèdies, finals o d’impacte, en 
clau de rendició de comptes i d’aprenentatge. 

 
 

QUADRE D’EMERGÈNCIES ACTIVES 
 

PROJECTE  ESTAT 

Projecte 2579. SUPORT 
A LA POBLACIÓ 
AFECTADA PER LA 
GUERRA CIVIL A SÍRIA 

- Seguiment del projecte 2733.SUPORT A L’ASSISTÈNCIA 
OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA DE DONES VULNERABLES 
SÍRIES, PALESTINES I DE LES POBLACIONS D’ACOLLIDA 
AFECTADES PEL CONFLICTE A SÍRIA - 2a FASE, presentat i 
executat per Creu Roja 

- Identificació de possibles espais multiactors, aliances i 
complementarietats amb el Programa ART-PNUD Oficina de 
Líban, per identificar una proposta promoguda des de la 
Cooperació descentralitzada de suport a la població síria 
refugiada a Líban. Reunions conjuntes Àrea Àfrica, Mediterrània 
i Àsia+Emergència 

Projecte 2667. 
CAMPANYA DE SUPORT 
A POBLACIÓ AFECTADA 
PER LA MALALTIA DEL 
VIRUS DE L’EBOLA A 
L’ÀFRICA OCCIDENTAL 

- Seguiment del projecte 2732. SUPORT A ST. JOHN OF GOD 
CATHOLIC HOSPITAL DE MABESSENEH-LUNSAR PER FER 
FRONT AL BROT DE FEBRE HEMORRÀGICA PER VIRUS 
D’EBOLA (FHVE) i 

- Identificació de la segona fase del projecte 2732 amb Obra 
Social Sant Joan de Déu 

- Identificació i valoració de nous projectes on aplicar els recursos 
recollits a través de la Campanya 

Accions de suport a Gaza - Seguiment del Projecte 2702. SUPORT PSICOSOCIAL PER A 
LES VÍCTIMES DE L’OPERACIÓ ‘PROTECTIVE EDGE’ A LA 
FRANJA DE GAZA 

- Seguiment del Projecte 2775.  PROGRAMA DE SALUT 
MENTAL COMUNITÀRIA. IMPULSANT LA RESILIÈNCIA A 
TRAVÉS D’ACTIVITATS PSICOSOCIALS PER A LA 
POBLACIÓ INFANTIL DE LA FRANJA DE GAZA 
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PROJECTE  ESTAT 

Projecte 2743. 
RESPOSTA A LA CRISI 
HUMANITÀRIA ARRAN 
DE LES INUNDACIONS 
ALS CAMPAMENTS DE 
REFUGIATS SAHRAUÍS 
DE TINDOUF 

- Procés d’identificació d’accions i procediments de Campanya 
amb la CCASPS 

- Definició del projecte d’emergència i dels actors implicats en la 
gestió i execució de les accions identificades 

- Seguiment del projecte 

Projecte 2774. 
PROGRAMA DE LLUITA 
CONTRA EL CÒLERA A 
LA COMUNITAT DE 
CAYES JACMEL, HAITÍ 

- Seguiment del projecte 2703. ENFORTIMENT D’ACTORS PER 
AL DESENVOLUPAMENT LOCAL AL SUD-EST D’HAITÍ 

 
 

UNITAT D’AVALUACIÓ 
 

PROMOCIÓ DE LA CULTURA DE L’AVALUACIÓ. L’objectiu de la Unitat d’Avaluació és el 
foment i l’acompanyament del procés d’incorporació de la qualitat a les pràctiques de 
cooperació descentralitzada dels ens locals socis, a través de la programació i realització 
d’avaluacions. Es vol aportar més coherència, qualitat i visibilitat al treball realitzat pel Fons 
Català a Catalunya, a la resta de l’Estat, a Europa i als països del Sud on intervenim. La Unitat 
d’Avaluació del Fons pretén aportar continguts per a la construcció d’un sistema d’avaluació ad- 
hoc de la cooperació municipal descentralitzada, és una estructura transversal i s’articula a les 
diferents Comissions de Treball del Fons Català, a través de la incorporació de l’estratègia de 
qualitat i eficàcia de l’ajut com a eix transversal a les pràctiques implementades i gestionades 
des del Fons Català.  
 

Accions Enunciats 

Programació Preparar i concertar el Pla Anual d’Avaluacions 

Concertar recursos Cercar recursos per realitzar avaluacions amb els ajuntaments i 
les entitats implicades en els projectes a avaluar, de tal manera 
que els recursos no surtin de l’estructura del Fons. 

Realització d’avaluacions Implicació directa i participativa durant tot el cicle de gestió d’una 
avaluació: disseny, elaboració de Termes de Referència, selecció 
d’equips externs, realització del treball de camp, realització de 
l’informe final i comunicació de resultats en els municipis 
implicats. 
(vegeu el Pla d’avaluació annex) 

Desenvolupament de 
capacitats 

Promoció de la implicació del Socis del Fons en els processos 
d’avaluació i en el procés de retorn de la informació als Consells 
de Cooperació i a la ciutadania. 

Accés i difusió de la 
informació del cicle de 
l’avaluació 

A partir dels criteris d’utilitat i rendició de comptes, s’han dissenyat 
matrius d’aplicabilitat de recomanacions i s’han socialitzat els 
resultats als ajuntaments socis implicats 

Sistema de seguiment de 
l'aplicació de les 
recomanacions 

Implementació d’un treball sistemàtic de sensibilització i divulgació 
dels resultats de les avaluacions realitzades: comunicació de 
resultats, divulgació de bones  pràctiques, etc. en els ajuntaments 
implicats. 

Afegir Qualitat Recerca constant per la millora de la qualitat dels projectes 
promoguts via Fons Català: a Catalunya i als països amb qui es 
col·labora (sobre terreny): Preparació i implementació de Plans de 
Millora a partir de les recomanacions de les avaluacions 
realitzades.  

Visibilització Visibilització del Fons Català i dels seus socis a través no tant del 
què es fa sinó dels resultats del que s’està fent o s’ha fet. 
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PLA D’AVALUACIÓ 2015 
 

Avaluació Lloc Actors Dates 

Projecte 2690. Estudi- Diagnòstic de 
la situació actual dels 
agermanaments entre Daires i 
Wilaies sahrauís i municipis catalans 
 
 

Poble Sahrauí - Unitat d’Avaluació 
- Àrea Àfrica i 

Mediterrània 
- Comissió de Pau i 

Diplomàcia de Ciutats 
- Ajuntaments 

cooperants socis 

Febrer- 
març 2015 
 
 

Projecte 2747. Avaluació intermèdia 
del Projecte 2625. Grup de Treball 
Senegal, Enfortiment de la Gestió 
Municipal dels nuclis urbans de 
Ziguinchor i Oussouye 

Ziguinchor i 
Oussouye, 
Senegal 

- Grup de Treball 
Senegal 

- XCS 
- Ajuntament de 

Barcelona 
- UPC 

Març-abril 
2015 
 
 

Avaluació intermèdia del projecte 
2604. Suport a la planificació urbana 
municipal a través de la cooperació 
descentralitzada. iniciativa aliança 
entre ciutats: Sant Cugat del Vallès i 
Tarija, Bolívia 

Tarija, Bolívia 
Sant Cugat del 
Vallès, Catalunya 

- Unitat d’Avaluació  
- Àrea Amèrica 
- Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès 
- Municipi de Tarija, 

Bolívia 

Setembre-
octubre 
2015 

Avaluació final conjunta del projecte 
2703. Enfortiment d’actors per al 
desenvolupament local al Sud-Est 
d’Haití 

Cayes Jacmel, 
Haití 

- Unitat d’Avaluació  
- Fons Valencià 
- ASSLAH 

Novembre- 
desembre 
2015 

 
 

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME 
 

CONTINUÏTAT DE LA CAMPANYA EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ: DIVULGACIÓ DE 

LA GUIA “LES RAONS DE LA COOPERACIÓ” 

 
Campanya de comunicació i sensibilització “En defensa de la Cooperació des dels 

municipis” 

Durant l’any 2014 es va dur a terme una Campanya de comunicació i sensibilització per difondre 
de quina manera cal abordar alguns temes d’especial sensibilitat sobre la cooperació des dels 
municipis, com ara la necessitat de desmuntar tòpics i elaborar missatges antirumors.  

El producte va ser l’elaboració d’una guia sobre “Les Raons de la Cooperació” 

A. Divulgació de la Guia “Les Raons de la Cooperació”- Pla de Difusió 
- Primera setmana de març, retorn de la Guia a participants i tancament de l'informe 

(16/03/2015). 
- 08/04/2015, presentació de l'informe a la Junta Executiva 
- 10/04/2105, presentació a la Comissió de Municipalisme del Fons Català 
- 15/04/2015, enviament de la guia a tots els ajuntaments catalans i entitats supramunicipals 

col·laboradores 
- Abril - maig: enviament a partits. Contacte amb responsables sectorials i 
- locals de cooperació, així com equips de comunicació de campanya i d'elaboració de 

programes. (reunions, entrevistes, twitter, etc.) 
- Maig - juny, retorn a ciutats de Catalunya i reunions amb partits. 
- 28/04/2015, presentació de l'informe a l'Assemblea 
- Juny, accions conjuntes amb altres actors: LaFede.cat., coordinadores a Lleida, Tarragona 

i Girona, 
- Acord Nacional Acció Exterior. 

 Articles a mitjans. 

 Dossier cooperació local a diaris. 

 Manifest polític transversal des de la Junta en favor de la cooperació. 
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B. Campanya institucional del Fons Català en defensa de la cooperació 
- Juny i juliol, dissenyar campanya institucional del Fons a mitjans locals i generals. 
- Setembre, posar en marxa campanya de cara les eleccions a la Generalitat. 
- Octubre, col·laboració amb la Confederació de Fons i la CONGDE de cara a les eleccions 

generals. 
Setembre - desembre, accions d’incidència en els nous equips de govern local: la cooperació 
com a política pública, les regidories de cooperació, el 0,7% en el pressupost municipal... 

 
 

PROMOCIÓ DE MODELS DE COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA 

COOPERACIÓ TÈCNICA O LA COOPERACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES 

LOCALS 
 

Dissenyar i implementar un Programa de Cooperació Tècnica a partir d’intercanvis tècnics 
en diferents àmbits de la gestió local entre governs locals catalans i de països del Sud, en 
diferents sectors d’intervenció:  Aigua i sanejament, Gestió de residus, planificació estratègica, 
urbanisme, polítiques d’igualtat i de gènere i  a diferents territoris on el Fons Català i els seus 
socis hi estiguin implicats prèviament. 
 
Més enllà del model operatiu de cooperació assistencial: Dins l’organigrama municipal, en la 
majoria de casos la cooperació juga un rol secundari i relativament marginal. La cooperació 
tècnica permet transversalitzar diferents departaments municipals i augmentar el valor afegit de 
la cooperació local. Es proposa treballar per incorporar qualitat a la cooperació directa dels 
ajuntaments catalans, a través de dissenyar i implementar accions de cooperació tècnica 
horitzontal i recíproca entre institucions públiques locals del Nord i del Sud. 

- Sistematització de les experiències de cooperació tècnica dels ajuntaments catalans socis. 
- Establir convenis de col·laboració en clau d’espai multiactor: identificació de socis 
- Dissenyar mètode per a la identificació de projectes o accions i necessitats de cooperació 

tècnica segons sector, regió i país: criteris, perfils, indicadors al Nord i al Sud, alineat a la CE 
- Identificació de competències i valors afegits dels ens locals catalans: recursos humans 

qualificats per sector, etc. 
- Mapeig de projectes, necessitats i competències municipals. 

 
Jornada de Cooperació Tècnica 

- Organització d’una Jornada a Catalunya destinada principalment a tècnics locals que han 
participat  en processos de cooperació tècnica en diferents sectors i països, i càrrecs polítics 
dels ajuntaments implicats. Es proposa també ampliar la participació a altres Fons i 
institucions que treballen la cooperació tècnica: àmbits local, nacional, estatal i internacional. 

 
 

ACTUALITZACIÓ DE L’ESTUDI DELS CRITERIS D’APLICACIÓ DEL 0,7%  
 

Estudi sobre els criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis  municipals a 

cooperació al desenvolupament 

L’aplicació del 0,7% és un tema molt important per la cooperació com a política pública. Cal 
actualitzar el sistema de càlcul del 0,7% i els procediments per elaborar el pressupost 
municipal. 
 
A petició de diversos ajuntaments socis del Fons, es proposa encarregar l’actualització de 
l’Estudi sobre els criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis  municipals a cooperació al 
desenvolupament, realitzat l’any 2001 pel Sr. Joaquim Solé Vilanova, catedràtic de Finances 
Publiques de la Universitat de Barcelona. 
 
La presidenta també comenta que ara que som a les portes d’una campanya electoral, cal que 
des dels ajuntaments compromesos en la cooperació al desenvolupament es treballi per tornar 
a posar de moda aquest concepte, tenint en compte que la crisi econòmica ha provocat 
reduccions dels pressupostos dedicats a aquest camp.  
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GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 
 
A partir dels objectius que es van acordar en la creació del Grup es plantegen tres línies d’acció. 
 

Objectiu General 
 
Millorar la governança local i legitimar la cooperació a través de millorar la qualitat de la 
cooperació descentralitzada en el sector aigua i sanejament i del treball en xarxa que integri 
actors catalans i dels països del Sud. 

 

Objectius específics 

 
Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treball s’ha fixat els següents 
objectius específics: 

 
1. Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de l’aigua. 

 
2. Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 

departaments municipals. 
 
3. Promoure el debat i l’intercanvi d’experiències sobre models de cooperació en temes 

d’aigua i sanejament per tal de discutir criteris de planificació, seguiment i avaluació, a nivell 
dels ajuntaments i ens supramunicipals catalans, governs locals i supramunicipals del Sud, 
societat civil catalana i del Sud i empreses públiques d’aigua del Nord i del Sud. 

 
4. Posar en valor el paper dels municipis en la prestació dels serveis d’aigua i com a actor 

estratègic de la cooperació internacional al desenvolupament, incidint en les polítiques de 
cooperació i sensibilitzant a la població. 

 
5. Potenciar la feina amb societat civil i població a casa nostra, en el sentit de refermar la 

legitimitat de la cooperació i trobar el lloc especific de la cooperació municipal, tot vinculant-
ho amb els reptes que tenim aquí. 
 

Línies d’acció 
 
1. Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de 

cooperació en aigua i sanejament 
 

La creació del Grup de l’Aigua del Fons ha suposat fer un salt endavant en el camp de les 
polítiques públiques amb l'aparició d'un espai de treball específic en cooperació municipal 
en aigua i sanejament que aglutina actors de procedència diversa (òrgans i regidories de 
cooperació, empreses públiques d'aigua i societat civil) amb un objectiu comú. Es planteja 
una tasca d'enfortiment i extensió del grup de l'Aigua que al seu torn permeti participar i 
incidir en espais externs de forma més clara. 

 
Així, es preveu, per una part, continuar amb el treball de potenciació del Grup de l’Aigua per 
esdevenir l’espai de referència a nivell català i que pugui tenir una presència política 
destacada, generant processos d’incidència a nivell local i català; per altra banda, aprofitar 
la significança del grup per participar en espais i xarxes d’àmbit superior, tant estatal com 
internacional. 

 

 Consolidació de la xarxa de municipis catalans implicats en la gestió de l’aigua, des d’un 
enfocament transversal i de multiactors, tant del Nord com del Sud. 

 

 Promoure la vinculació a xarxes catalanes, estatals i internacionals especialitzades en 
temes d’aigua i sanejament. 
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 Obrir un espai col·lectiu de discussió, entre municipis i ens supramunicipals catalans 
sobre models i criteris d’intervenció que inclogui formació, tecnologia i participació 
democràtica en la gestió de l’aigua per garantir-ne l’accés, la qualitat i la sostenibilitat. 
 

2. Accions de sensibilització en matèria de cooperació internacional i aigua i sanejament 
 

Una de les línies que ha agafat molta força dins del treball del Grup de l'Aigua ha estat la 
de sensibilització i específicament la posada en valor de la cooperació internacional 
descentralitzada en aigua i sanejament. La campanya Som Aigua és la campanya que 
agrupa bona part d'aquestes accions, amb una dimensió molt aterrada a cada realitat 
municipal on es porta a terme. Alhora, es planteja poder donar una dimensió més 
transversal a la línia de sensibilització per potenciar la varietat de població beneficiària. 

 

 Desenvolupar accions de sensibilització promogudes per la plataforma de municipis 
catalans implicats en la gestió de l’aigua a través de l'extensió i consolidació de la 
campanya Som Aigua. 

 

 Sensibilitzar i incidir en les polítiques de cooperació per tal de posar en valor el paper 
municipal en la prestació de serveis bàsics tant en l’àmbit local com internacional, tant a 
través del treball presencial com amb l'ús d'eines digitals. 

 
3. Avaluacions i assessorament tècnic en accions i polítiques públiques en matèria de 

cooperació en aigua 

 
Juntament amb les línies de coordinació i incidència en xarxes i de sensibilització es 
planteja una tercera línia que pugui donar resposta a les necessitats tècniques específiques 
dels projectes de cooperació en aigua i sanejament així com donar cobertura als processos 
d'avaluació. Aquesta línia suposa una oferta de possibilitats a les quals els municipis poden 
accedir i que el Grup de l'Aigua posa a disposició i en facilita la coordinació, gestió i 
seguiment, així com el suport en la cerca de finançament. 

 

 Avaluació d’accions i de polítiques públiques conjuntament amb els ajuntaments socis, 
en clau local. En aquest sentit des del Grup d'Aigua s'ofereix un ventall de línies de 
treball que permeten analitzar, avaluar i aprofundir en els projectes de cooperació des 
de diferents òptiques i en qualsevol fase del projecte. 
 

 Assessorament tècnic per a projectes de cooperació en aigua i sanejament. Des del 
Grup de l'Aigua es posa a disposició dels governs locals i supramunicipals, empreses 
públiques d’aigua, ONGs, associacions locals i comunitats beneficiàries del sud la 
possibilitat de realitzar assessoraments tècnics en qualsevol de les fases del projecte 
per tal de contribuir a millorar-ne els resultats, processos i capacitats. 

 
De manera orientativa i no exhaustiva, aquest suport tècnic pot donar-se: 
 

 En el diagnòstic d’alternatives tecnològiques d’abastament i sanejament per tal de 
mitigar els efectes de les sequeres i identificar punts d’abastament d’aigua estratègics, 
entre d’altres. 

 En l’elaboració de manuals de criteris tècnics per a l’execució de projectes d’aigua i 
sanejament. 

 En la identificació, formulació i avaluació de nous projectes d’aigua i sanejament. 

 En la realització o revisió de les carpetes tècniques plantejades en les actuacions 
infraestructurals. 

 En el seguiment i supervisió de les obres. 

 En la implementació de sistemes d’assistència tècnica, mobilització comunitària i 
monitoratge. 

 En la millora de la gestió dels recursos hídrics i de serveis d’aigua i sanejament, per 
garantir el seu accés, qualitat i sostenibilitat. 
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 En la planificació dels recursos hídrics amb visió de conca per a garantir l'accés 
equitatiu al recurs i minimitzar l'impacte ambiental. 

 En la utilització dels Sistemes d'Informació Geogràfica  (SIG) per a la planificació i 
gestió de l'aigua i el sanejament. 

 En la formació a tècnics municipals i d'associacions per la realització dels punts 
anteriors. 

 
Els processos de millora de la gestió i governança de l'aigua aquí proposats poden veure's 
enriquits amb intercanvis d'experiències Nord-Sud i Sud-Sud, així com en la participació en 
fòrums organitzats per tercers i en general. 

 
 

COMISSIÓ DE CODESENVOLUPAMENT 
 
Les propostes de la Comissió de Codesenvolupament i dels grups de treball Senegal, Gàmbia i 
Marroc han quedat recollides a l’apartat de l’Àrea d’Àfrica, Àsia i Mediterrània i en part també es 
reflectiran a l’apartat de CGLU. 
 
 

COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS 
 

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA (CD) 
 

Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. CI 

Seguiment dels projectes aprovats per la Comissió de Pau del FCCD. 
Suport tècnic en la identificació, seguiment i avaluació dels projectes.   

 Seguiment execució del projecte 2695 d’enfortiment de processos de 
construcció de pau al Sàhara Occidental (LAONF), a través del reforç 
de les estratègies i accions de la societat civil local compromeses amb 
l’acció noviolenta per a la transformació de conflictes i la protecció i la 
promoció dels drets.  

Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. CD 
 

Assistència en la gestió de xarxes Nord-Sud, Sud-Sud   

 Suport a la creació de la Xarxa de Municipis Catalans per la Pau, 
iniciativa de la ciutat de Granollers i resultant de la voluntat de crear la 
secció catalana  d’Alcaldes per la Pau (Majors for Peace).    

Continuar els processos de cooperació directa amb les ciutats que 
presenten conflictes.  

 Disseny i formulació d’assistències tècniques en l’àmbit de gestió 
d’aigua amb la ciutat de Gaza.  

Promoure la reestructuració i la renovació dels agermanaments dels 
municipis catalans amb el poble sahrauí. 
Articulació funcional entre la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i la Comissió de Pau del 
FCCD. 

Millora de les 
capacitats 
tècniques. Millora 
en la formació 

Continuar amb la formació sobre “pau, una estratègia transversal dins 
les polítiques municipals” en col·laboració amb partners especialistes en 
pau.   

Promoció de la 
pau i la 
diplomàcia de 
ciutats 
 

Seguiment del eixos de treball per àmbits geogràfics:  

 Pròxim Orient (Palestina, Síria)  

 Amèrica Llatina (Colòmbia, Mèxic, El Salvador) 

 Àfrica i Mediterrània (Sàhara, Primaveres Àrabs) + CCASPS 
Articulació amb els principals actors del territori que treballen en l’àmbit 
de la pau: 

 Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a Colòmbia 

 Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí      

 Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí (ACAPS) 

 Institut de Drets Humans 

 Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) 

 Institut Europeu de la Mediterrània 
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 Fundació Anna Lindh 

 Confederació d’ONG’s per la Pau 

 Grup Treball pau al Pròxim Orient,Ciutats i Governs Locals Units 
(CGLU) 

 Xarxa Euro-Gaza  

 Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient  

Promoció gènere 
projectes de 
cooperació i pau 
 

Continuar amb la itinerància de l’exposició [13]25 Dones del poble 
Sahrauí, a càrrec de la CCASPS i de la Comissió de Pau del Fons 
Català – foment de la sensibilització i la renovació del compromís amb la 
cooperació descentralitzada al Sàhara. 

Avaluació Continuar el diagnòstic sobre els agermanaments entre ajuntaments 
catalans i daires sahrauís, amb la realització dels tallers a Catalunya.  
Difusió i aplicació de les recomanacions d’aquest diagnòstic.  

Treball en xarxa Promoure la representació a les xarxes internacionals (Grup de Treball 
de Ciutats i Governs Locals Units per la Pau al Pròxim Orient / Mayors 
for Peace / Fòrum Autoritats Locals FAL / Carta per la Pau)  

 Participació en els espais de CGLU i les reunions del GT de Pau al 
Pròxim Orient.  

 Participació agenda de Mayors for Peace i generar sinèrgies.  

 Explorar sinèrgies amb la Comissió d’Inclusió Social, Democràcia 
Participativa i Drets Humans de CGLU. 

 Promoure l’enfortiment de la Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la 
pau al Pròxim Orient.  

Fomentar el compromís amb la pau per part dels membres de la 
comissió de pau amb un doble vincle: contribuir a la resolució dels 
conflictes i eliminació de les causes estructurals que la generen.  

 Participació en la tercera edició del projecte “Ciutats Defensores de 
Drets Humans”  

Itinerància del projecte [13]25, Dones del Poble Sahrauí, exposició que 
tant els membres del Fons Català com la pròpia CCASPS poden acollir 
en els seus municipis.  

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

Elements pel 
foment de la 
proactivitat dels 
eixos temàtics de 
la comissió 

Fomentar la legitimitat amb les ciutats associades a l’àrea del conflicte 
mitjançant activitats, reunions freqüents i major sensibilització.   

 Reforçar els vincles ja existents amb les ciutats amb les que s’ha 
cooperat des de l’àmbit de la pau i la diplomàcia de les ciutats, molt 
especialment amb Gaza mitjançant el treball articulat amb Euro-Gaza. 

 

 

CGLU – Ciutats i Governs Locals Units 
 

PARTICIPACIÓ A LA COMISSIÓ  MIGRACIONS I CODESENVOLUPAMENT 
 
IDENTIFICACIÓ DE PARTNERS  
 

Concretar relacions amb 
partners estratègics: Àfrica, 
Amèrica Llatina, Europa 

 

Articulació amb Joint 
Migrations (programa 
compartit amb UE i NNUU) 

- Contribució al projecte del CGLU: ICMPD 

- Treball articulat amb dos partners: REFELA i Municipalitat de 
São Paulo  

- Reunió de la Comissió de Migracions i Codesenvolupament a 
Porto Alegre 

- Promoure un posicionament al si del CGLU sobre migracions a 
la mediterrània, arran dels darrers episodis    
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CONSTRUCCIÓ DE CAPACITATS 
 

Implementar projectes i 
tallers per construir 
capacitats 

- Divulgar els productes dels tallers ja realitzats   

- Trobada de municipis europeus del CGLU receptors 
d’immigració, en el marc de Consell Mundial a París   

- Taller sobre migracions i codesenvolupament amb perspectiva 
de gènere, a Catalunya, Gàmbia i Senegal   

- Participació al taller d’intercanvi sobre apoderament de dones 
electes, amb dones electes de Marroc i de Senegal. Experiència 
de REFELA    

 
BONES PRÀCTIQUES (COMPARTIR CONEIXEMENT) 
 

Crear i divulgar 
coneixement sobre 
codesenvolupament 
(concepte, models, etc) 

- Editar i divulgar l'estudi comparatiu de models de 
codesenvolupament 

- Explicar 4 experiències concretes de gestió dels migrants 
(REFELA, São Paulo, Granollers i Nanterre) 

- Elaboració d’una guia antirumors, replicant l’experiència de 
l’Ajuntament de  Barcelona a àmbit internacional  

 

PARTICIPACIÓ EN ALTRES COMISSIONS DE CGLU 
 
Participació amb un rol de membres i no de lideratge en les comissions que tenen punts en 
comú amb el Fons Català 
 

- Grup de Treball de Pau al 
Pròxim Orient de CGLU 

- Grup de Treball 
d’emergències  

- Participació i seguiment dels projectes, reunions i jornades que 
s’organitzen des d’aquests dos grups de treball 

 
 

RELACIONS INTITUCIONALS 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA – ACCD 

 
 Signatura addenda al conveni marc de col·laboració entre el Fons Català i l’ACCD amb 

l’objecte d’establir les condicions de col·laboració en la representació al Senegal en 
matèria de cooperació al desenvolupament. La presidenta indica que la col·laboració es 
podria estendre a altres territoris, la qual cosa permetria posar en valor la marca 
“cooperació catalana”.  

 Establiment del Pla de Treball 2015 entre l’ACCD i el Fons, tal com també recull el 
conveni marc de col·laboració. 

 Implicació del Fons en els òrgans de participació de la Generalitat en matèria de 
cooperació i pau (Comissió de Coordinació amb els Ens Locals, Consell de Cooperació 
al Desenvolupament, Consell Català de Foment de la Pau...). 

 
 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 Treball, establiment i signatura del conveni 2015-2016. 

 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 Suport a les comissions, activitats i accions del Fons per part de la Diputació de 

Barcelona. 
 
Les línies de treball reben l’aprovació per assentiment dels assistents. 
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5. PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 2015 PER A APROVACIÓ 

 
Pren la paraula la tresorera que, abans de presentar la proposta, indica que es tracta d’un 
pressupost molt continuista. 
 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015 

 
 
 

   

INGRESSOS 

PRESSUPOST 2015 EXECUTAT 2014 PRESSUPOST 

2014 

    
Ajuntaments 2.250.000,00 2.234.969,79 2.050.000,00 

Consells Comarcals 35.000,00 32.997,80 17.610,00 

Diputacions 130.000,00 129.094,94 120.000,00 

AMB i altres 200.000,00 191.797,36 172.662,90 

SOCIS 2.615.000,00 2.588.859,89 2.360.272,90 

    
Col·laboradors i donatius 25.000,00 22.199,26 25.000,00 

COL·LABORADORS I DONATIUS 25.000,00 22.199,26 25.000,00 

    
Quotes 199.000,00 198.362,30 200.000,00 

QUOTES 199.000,00 198.362,30 200.000,00 

    
Altres convenis en negociació (ACCD, AECID...) 0,00 0,00 0,00 

ALTRES CONVENIS EN NEGOCIACIÓ (ACCD, AECID..) 0,00 0,00 0,00 

    
    

TOTAL CONSIGNACIONS  2.839.000,00 2.809.421,45 2.585.272,90 

    

Altres ingressos extraordinaris 0,00 1,17 0,00 

Altres ingressos per serveis diversos 0,00 4,32 0,00 

Diferències de canvi 0,00 1.735,98 0,00 

Altres ingressos financers 6.000,00 12.034,36 20.000,00 

ALTRES INGRESSOS  6.000,00 13.770,34 20.000,00 

    

    
TOTAL ALTRES INGRESSOS  6.000,00 13.770,34 20.000,00 

    
 

TOTAL INGRESSOS  2.845.000,00 2.823.197,28 2.605.272,90 

 
La tresorera, en relació al pressupost d’ingressos, explica: 
 

 Se suposen uns ingressos totals per consignacions i aportacions per a l’exercici 2015 
de 2.839.000,00 euros, que representa un increment de l’1,05% respecte al tancament 
comptable de l’any 2014 

 Es pressuposta una xifra total de consignacions de socis per valor de 2.615.000,00 
euros, dels quals naturalment la xifra més important correspon a la que aporten els 
ajuntaments, que s’estima en 2.250.000 euros, seguida de les aportacions efectuades 
per les diputacions, que s’estimen en 130.000 euros. Les aportacions que s’han 
pressupostat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és d’un import de 200.000 
euros i finalment 35.000 euros que corresponen als consells comarcals. 

 Pel que fa a la xifra de col·laboracions, la pressupostem en 25.000,00 €. 

 Quant a les quotes, es preveuen uns ingressos de 199.000,00 euros, ja que es 
mantenen els imports aprovats a l’Assemblea General de socis del 13 d’abril del 2002 
(la documentació lliurada als assistents inclou un full que conté l’escalat en funció del 
nombre d’habitants de cada municipi). 

 No s’ha pressupostat cap aportació per part de la Generalitat de Catalunya. 
 La darrera partida pressupostada com a ingrés, correspon als ingressos de gestió, que 

hem disminuït fins a la meitat ingressada el 2014, arran de la caiguda dels tipus 
d’interès. 
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PRESSUPOST DE DESPESES 2015 

 

DESPESES  
PRESSUPOST 

2015 

EXECUTAT 2014 PRESSUPOST 

2014 

    

DESPESES D’ESTRUCTURA 603.730,00 612.122,14 614.828,87 

    

PROJECTES A APROVAR PER JUNTA EXECUTIVA 2.241.270,00 2.206.187,05 1.990.444,03 

    

PROJECTES AMB ALTRES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES 
0,00 0,00 0,00 

    

TOTAL DESPESES  2.845.000,00 2.818.309,19 2.605.272,90 

 
La Sra. Alba Bou comenta que el pressupost de despeses està format per: 

 Despeses d’estructura, que s’estimen en 603.730 euros, tal com explicarà tot seguit. 

 Despeses per l’aprovació de projectes a través de la Junta Executiva. La xifra total 
pressupostada és de 2.241.270 euros, import amb un lleuger augment (1,59%) 
respecte a l’exercici 2014. 

 

PRESSUPOST DE GESTIÓ 2015 
 

    
DESPESES DE GESTIÓ PRESSUPOST 2015 DESPESA 2014 PRESSUPOST 2014 

    
Arrendaments – Local 30.000,00 27.500,11 27.500,00 

Arrendaments – Equipaments informàtics 3.250,00 3.440,90 3.248,76 

 33.250,00 30.941,01 30.748,76 

    
Reparació i conservació equipaments 4.100,00 4.084,71 3.579,32 

Conservació i neteja local 0,00 0,00 100,00 

 4.100,00 4.084,71 3.679,32 

    
Assessoria i gestoria 13.635,00 13.334,49 20.425,00 

 13.635,00 13.334,49 20.425,00 

    
Missatgers i transports especials 450,00 444,33 500,00 

 450,00 444,33 500,00 

    
Primes d’assegurances 350,00 643,49 550,00 

 350,00 643,49 550,00 

    
Serveis bancaris 500,00 726,48 740,00 

 500,00 726,48 740,00 
    
Publicacions i difusió 7.000,00 7.137,37 9.329,37 

 7.000,00 7.137,37 9.329,37 

    
Telèfon – Internet 4.000,00 3.994,77 5.675,00 

 4.000,00 3.994,77 5.675,00 

    
Despeses de viatge i relació exterior 10.000,00 15.303,35 13.000,00 

Despeses de seguiment de projectes 1.000,00 660,10 5.000,00 

Despeses Oficina Managua 24.300,00 22.725,39 24.300,00 

Despeses Oficina Senegal 7.000,00 7.115,98 4.500,00 

Comunicacions 800,00 808,36 1.000,00 

Material d’oficina i informàtic 2.600,00 2.612,98 4.000,00 

Fotocòpies 2.000,00 2.110,58 2.000,00 

Altres despeses d’administració 1.500,00 1.773,25 1.210,00 

Subscripcions – Cursos – Quotes 7.500,00 7.435,00 2.500,00 

Compra llibres i material de difusió 0,00 0,00 0,00 

 56.700,00 60.544,99 57.510,00 

    
Despeses  salarials 458.345,00 463.976,49 458.345,32 

 458.345,00 463.976,49 458.345,32 
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Pèrdues de crèdits incobrables 0,00 224,67 0,00 

Altres despeses de gestió 200.00 37,36 0,00 

 200,00 262,03 0,00 

    
Diferències negatives de canvi 0,00 0,00 100,00 

 0,00 0,00 100,00 

    

Despeses i pèrdues d’exercicis anterior 0.00 0,00 100,00 

Pèrdues de l’immobilitzat Material 0,00 1.296,15 0,00 

 0,00 1.296,15 100,00 

    

Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial 300,00 514,82 751,10 

Dot. Amort. Immobilitzat Material 23.900,00 22.843,43 24.375,00 

 24.200,00 23.358,25 25.126,10 

    

Impost de Societats 1.000,00 1.377,58 2.000,00 

 1.000,00 1.377,58 2.000,00 

    

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ  603.730,00 612.122,14 614.828,87 

    
 

Les partides més significatives que cal tenir en compte del pressupost de gestió són les 
següents: 
 

CONCEPTE IMPORT (€) % Comentari 

Arrendaments 33.250,00 5,51 Inclou el lloguer de local i dels 
equipaments informàtics 

Reparació i conservació 4.100,00 0,68 Comprèn les despeses del 
manteniment dels equipaments 
informàtics, dels programes 
comptables, de la pàgina web del 
CGLU (Comissió Migracions). 

Assessoria i gestoria 13.635,00 2,26 Compren les assessories 
comptables, fiscals, les auditories i 
les despeses d’advocats. 

Publicacions i difusió 7.000,00  1,16 Correspon a la confecció de la 
Memòria del Fons del 2014 

Altres despeses 56.700,00  9,39 Les partides més substancials 
corresponen a les despeses: 
Viatge i relació exterior: 10.000 € 
Oficina de Managua: 24.300 € 
Oficina Senegal: 7.000 € 
Material d’oficina i informàtic: 2.000 € 
Subscripcions i quotes: 7.500 € 
  

Despeses salarials 458.345,00  75,92 És la partida més important de les 
despeses d’estructura i inclouen 
també els costos de Seguretat Social 
a càrrec del Fons 

Amortització Immobilitzat 24.200,00 4,01 Les dotacions per amortització 

 
L’1,07% restant pertany a altres despeses relacionades: missatgers i transports especials, 
primes d’assegurances, serveis bancaris, material d’oficina, telèfon, altres despeses de gestió i 
Impost de Societats. 
  
La presidenta demana l’aprovació del pressupost als assistents, la qual cosa es produeix per 
assentiment.  
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6. PROPOSTA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A APROVACIÓ 
 
La presidenta explica que, com és habitual, a través de la CONVOCATÒRIA OBERTA I 
PERMANENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ PER A AJUNTAMENTS I ENS LOCALS PÚBLICS 
DE CATALUNYA, es poden presentar projectes al Fons. Aquesta convocatòria que implica que 
l’ajuntament o ens local que presenta el projecte té un compromís de finançament envers 
aquest. Alhora, el Fons continua gestionant les CONVOCATÒRIES LOCALS dels 
AJUNTAMENTS SOCIS que així ho han sol·licitat i amb els quals hi ha un conveni signat.  
 
Malgrat tot, hi ha una sèrie de projectes que actualment estan actius, que poden ser ampliats 
(perquè fins ara no s’ha aprovat el total sol·licitat). En aquest sentit, es proposa l’aprovació de la 
següent relació de projectes ampliables, que podran ser ampliats només quan hi hagi 
aportacions compromeses per algun soci, i fins l’import màxim que s’indica a la llista que consta 
a continuació: 

 

Projectes estratègics proposats pel Fons Català o els seus socis 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

1559 CAMPANYA D’ALFABETITZACIÓ A NICARAGUA Nicaragua 9.188,08 € 

1877 INSTITUT DE FORMACIÓ INTEGRAL PADRE SEGUNDO MONTES El Salvador 246.958,65 € 

2089 PROJECTE CENIC - CENTRE DE NUTRICIÓ I CAPACITACIÓ A SAN 
JUAN DE LIMAY 

Nicaragua 19.994,36 € 

2329 CONSTRUCCIÓ D´UNA NAU PER AL RECICLATGE RESIDUS A 
L´ABOCADOR MUNICIPAL DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS 
PETÉN ITZÁ 

Guatemala 38.500,00 € 

2408 ENFORTIMENT DELS AGENTS LOCALS DE LA REGIÓ UPPER 
RIVER, BASSE 

Gàmbia 24.438,06 € 

2477 SUPORT PARTICIPACIÓ DONA EN LA GOVERNANÇA LOCAL A 
TRAVÉS DE CREACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES 
COMISSIONS DE PARITAT I D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ALS 
MUNICIPIS RURALS DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN 

Marroc 44.759,18 € 

2537 DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA GRUP DE TREBALL DE 
L’AIGUA 

Catalunya Finançament obert 

2560 GRUP DE TREBALL SENEGAL: ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES A 
OUSSOUYE, PROPOSTA DE FORMACIÓ AL SENEGAL I ACCIONS 
DE SENSIBILITZACIÓ A CATALUNYA 

Senegal – 
Catalunya 

12.158,23 € 

2625 GRUP DE TREBALL SENEGAL: ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ 
MUNICIPAL DELS NUCLIS URBANS DE ZIGUINCHOR I 
D´OUSSOUYE 

Senegal 14.541,92 € 

2695 ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU AL 
SÀHARA OCCIDENTAL (LAONF) 

Poble Sahrauí 16.399,12 € 

2779 COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: PROMOCIÓ DE MODELS DE 
COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA COOPERACIÓ 
TÈCNICA O LA COOPERACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES 
LOCALS 

Catalunya Finançament obert 

2780 COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: ESTUDI SOBRE ELS CRITERIS 
D´APLICACIÓ DEL 0,7% DELS INGRESSOS PROPIS   MUNICIPALS 
A COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

Catalunya Finançament obert 

2781 COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ ´EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ DES DELS 
MUNICIPIS´ 

Catalunya Finançament obert 

 

Projectes vinculats a campanyes d'emergència 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

2579 SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A 
SÍRIA 

Síria Finançament obert 

2743 RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ARRAN DE LES 
INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE 
TINDOUF 

Poble Sahrauí Finançament obert 
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2775 PROGRAMA DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA. IMPULSANT LA 
RESILIÈNCIA A TRAVÉS D´ACTIVITATS PSICOSOCIALS PER A LA 
POBLACIÓ INFANTIL DE LA FRANJA DE GAZA 

Palestina Finançament obert 

 

Projectes aprovats en convocatòries locals i altres projectes proposats pels ajuntaments 

socis 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

2425 FOMENT D’INICIATIVES ECONÒMIQUES DE PERSONES 
EMPRENEDORES AL NORD DE MORAZÁN: MICROFINANCES 

El Salvador 18.600,00 € 

2446 CONSTRUCCIÓ D´UN LOCAL POLIVALENT: FORMACIÓ I 
SOSTENIMENT DE LES RESIDÈNCIES 

Perú 15.410,10 e 

2448 DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL LOS 
GUINEOS 

República 
Dominicana 

25.125,45 € 

2511 ATENCIÓ SANITÀRIA A NOU POBLES DE L’ÀMBIT RURAL, PER 
MITJÀ DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS 

NECESSARIS, A TANSEIGA 

Burkina Faso 57.262,93 € 

2555 DONES DE MUSA CAMINANT CAP AL BON VIURE DE LES SEVES 
FAMÍLIES I COMUNITATS 

Mèxic 66.824,43 € 

2656 AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLAR D´AVIS D´EL SAUCE Nicaragua 17.994,00 € 

2658 SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL CENTRE DE 
PROMOCIÓ AGRÀRIA DE M´LOMP 

Senegal 41.533,20 € 

2671 AMPLIACIÓ DEL TALLER IMPREMTA TRANSICIONES Guatemala 76.479,67 € 

2714 CONSTRUCCIÓ D´UN COL·LEGI DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
AL BARRI DE THIAROYE DE PINIKE - 1a FASE 

Senegal 22.000,00 € 

2724 ENFORTIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT A MOÇAMBIC 
AMB ESPECIAL INCIDÈNCIA EN LA MILLORA DE LA PLANIFICACIÓ 
I LA GESTIÓ SANITÀRIA 

Moçambic 9.370,38 € 

2746 ADQUISICIÓ DE MATERIAL PER A LA COOPERATIVA AGRÍCOLA 
DE DONES SANDINIERY DE SÉDHIOU 

Senegal 36.203,42 € 

2768 ESCOLA ITINERANT PEL TREBALL DIGNE A EL SALVADOR El Salvador 23.342,00 € 

2769 AGENDA LLATINOAMERICANA 2016 - CAMPANYA 2015 Catalunya - 
Llatinoamèrica 

33.000,00 € 

2772 CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS 2015 Catalunya 14.587,47 € 

 
 IMPORT TOTAL  876.970,65 € 

 
La presidenta recorda als assistents que les fitxes dels projectes es poden consultar a través de 
la pàgina web del Fons (www.fonscatala.org). La proposta de projectes rep el vistiplau de 
l’Assembla, la qual cosa és agraïda per la Sra. Meritxell Budó. 
 

 

7. ALTRES QÜESTIONS 

 
La Sra. Meritxell Budó recorda que la documentació lliurada inclou també informació de la 

campanya d’emergència com a RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL 
de fa un parell de dies. Aquesta catàstrofe natural agreuja l’alta vulnerabilitat que pateix aquest 
país, un dels més empobrits del món. Per això, el Fons, endega aquesta campanya dins la 
filosofia de reconstrucció postemergent, per de donar suport als esforços que el mateix Nepal 
ha començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional. La presidenta  
fa una crida als assistents a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població 
damnificada. 
 
El Sr. Josep Sagarra indica que, malgrat que no s’ha obert campanya i malgrat el context 
preelectoral dels municipis catalans, caldrà treballar des de les comissions de Pau i de 
Codesenvolupament davant del drama de la Mediterrània que, amb l’arribada de la primavera, 
torna a patir l’arribada de vaixells que surten del nord d’Àfrica cap a Itàlia. En aquest sentit, 
indica que caldrà respondre a les peticions que fan els municipis que estan patint aquesta 
situació dramàtica i fer alguna acció per demanar als estats que actuïn, no només com a policia 
de fronteres, sinó també des del punt de vista humanitari. 
 

http://www.fonscatala.org/
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Tot seguit la presidenta obre un torn d’intervencions, que enceta el Sr. Felip Roca, director de 
Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona que, com que no sap si serà a la propera Assemblea 
General, vol fer un agraïment a l’equip tècnic del Fons, a la presidenta, el secretari, la tresorera i 
el director per l’aprenentatge brindat en un període complicat. Manifesta que per a ell ha estat 
com una escola de gestió de conflictes i de tensió, amb sensibilitats polítiques diferents, que li 
ha fet recuperar la confiança en els polítics, perquè ha pogut veure la implicació de tots. Li sap 
greu que aquesta atmosfera de treball conjunt no es vegi cap enfora.  
 
La presidenta li agraeix en nom de tots les paraules perquè considera que encoratgen a 
dedicar-se a la política amb companys d’altres formacions, a trobar punts comuns a través del 
diàleg. Creu que, malgrat la situació viscuda, no només en el si de la junta reduïda sinó en el de 
tota la Junta, tothom ha treballat molt, en uns moments en què la cooperació estava 
qüestionada i manifesta el compromís de continuar treballant per recuperar la cooperació des 
dels municipis.  
 
Com que no hi ha més intervencions, la presidenta reitera l’agraïment als assistents i desitja 
sort i encerts a tots en la nova etapa després de les eleccions municipals.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan passen pocs minuts 
de 2/4 de 7h de la tarda. 
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