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ACTA DE LA 33s ASSEMBLEES GENERALS DE SOCIS DEL DIA 

29 D’ABRIL DE 2014 

 
A Sant Cugat del Vallès, quan falten cinc minuts per ¾ de 6h de la tarda del 29 d’abril de 2014, 
es reuneixen en segona convocatòria, al Museu, les persones que s’esmenten a continuació, 
per tal de celebrar les 33s Assemblees Generals 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. Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. 
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. 
Sra. Susanna Pellicer, tinent d’alcalde de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons.  
Sra. Alba Martínez, regidora, en representació del Sr. Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de 
Llobregat i vocal del Fons. 
Sra. Conxi Llurba, tinent d’alcalde de Castellbisbal i vocal del Fons.  
Sr. David Saldoni, alcalde de Sallent i vocal del Fons. 
Sra. María Petra Jiménez, regidora, en representació de la Sra. Núria Parlón, alcaldessa de 
Santa Coloma de Gramenet i vocal del Fons.  
Sr. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació, en representació de la Sra. Núria Marín, 
alcaldessa de l’Hospitalet i vocal del Fons. 
Sr. Raimon Gusi, regidor de Vilafranca del Penedès 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. 
Sra. Roser Ametller, regidora de l’Ametlla del Vallès. 
Sra. Núria Parella, regidora de Calella. 
Sra. Fàtima Caraballo, cap de Serveis Personals, en representació de la Sra. Calamanda Vila, 
alcaldessa de Cardedeu.  
Sr. Jaume Carreras, regidor de Lliçà de Vall. 
Sr. José Manuel González, regidor de Sant Boi de Llobregat. 
Sr. Jep Bargalló, regidor de Sant Sadurní d’Anoia. 
Sra. Anna M. Portell, coordinadora de Serveis Socials de Santa Maria de Palautordera. 
Sr. Ferran Anglès, responsable de Cooperació Internacional de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  
Sr. Raimon Gusi, conseller del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. 
Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona. 
Sra. Núria Robert, tècnica d’Ens Locals de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament. 
Sra. Beth Mejan, tècnica de Sant Cugat del Vallès. 
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. Lali Carrillo, responsable de Suport Municipal de la Diputació de Barcelona. 
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.  
Sra. Sílvia Ayala, tècnica del Fons. 
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons. 
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons. 
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons. 
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DELEGACIONS 
 
A favor de la Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català: 
Sr. Josep Casasnovas, conseller del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
A favor de la Sra. Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès: 
Sr. Joan Carles García, diputat de la Diputació de Barcelona. 
 
A favor de la Sra. Alba Bou, regidora del Prat de Llobregat i tresorera del Fons: 
Sra. Emma Blanco, tinent d’alcalde de Gavà i vocal del Fons. 
 
A favor de la Sra. Alba Martínez, regidora, en representació del Sr. Jaume Bosch, alcalde de 
Sant Boi de Llobregat i vocal del Fons:  
Sra. Ana del Frago, alcaldessa de Barberà del Vallès i vocal del Fons. 
 
A favor del Sr. David Saldoni, alcalde de Sallent i vocal del Fons: 
Sr. Arnau Blasco, alcalde d’Orís. 
 
A favor de la Sra. Petra Jiménez, regidora de Santa Coloma de Gramenet i vocal del Fons: 
Sr. Juan Antonio Corchado, regidor, en representació del Sr. Josep Mayoral, alcalde de 
Granollers i vocal del Fons. 
 
A favor del Sr. Nicolás Cortés comissionat de Cooperació, en representació de la Sra. Núria 
Marín, alcaldessa de l’Hospitalet i vocal del Fons. 
Sra. Mariber Peláez, regidora d’Esplugues de Llobregat. 
 
A favor del Sr. Alfons Molons, conseller del Consell Comarcal del Maresme i vocal del Fons:  
Sr. Joaquim Fernández, tinent d’alcalde de Mataró i vocal del Fons. 
 
A favor de la Sra. Roser Ametller, regidora de l’Ametlla del Vallès: 
Sr. Marc Mucharc, alcalde de Sant Fost de Campsentelles. 
 
L’alcaldessa de Sant Cugat, Sra. Mercè Conesa, dóna la benvinguda als assistents i manifesta 
que li plau moltíssim poder acollir l’Assemblea a la seva ciutat, mentre agraeix a la presidenta 
del Fons, als alcaldes i alcaldesses, als regidors i regidores que hagin volgut celebrar-la a Sant 
Cugat, al Monestir. Explica que aquesta Assemblea és important per al seu Ajuntament, en el 
sentit que ahir, durant el Plenari Ordinari que van celebrar, en donar compte de l’aportació del 
0,7% del pressupost a la cooperació i explicar àmpliament com es destinen aquests recursos, la 
majoria de grups polítics representats al Consistori van donar suport (i donen suport sempre) a 
la tasca, però també hi va haver algun grup polític que, malauradament, considera que no té 
sentit fer cooperació internacional quan hi ha persones de Sant Cugat que tenen dificultats i es 
permeten de fer la demagògia de dir que això implica que hi ha ciutadans que es queden sense 
recursos. L’alcaldessa indica que això és fals i que no s’ajusta gens a la realitat, perquè no per 
invertir en cooperació internacional es deixa de respondre a les necessitats de les persones que 
viuen a Catalunya. 
 
Per això, considera que, més que mai, cal reforçar la política de cooperació internacional, tenint 
molt clar que la crisi ha fet trontollar estructures pròpies i ha fet reestructurar recursos que els 
ajuntaments han de destinar a les polítiques socials a casa nostra, però en cap cas això no ha 
de fer minvar el compromís fet fa molt temps de destinar el 0,7% del pressupost a aquells que 
tenen moltes menys oportunitats que nosaltres (dret a la vida, la dignitat, la salut, l’educació...).  
 
Per acabar, anima als socis del Fons a continuar amb el coratge demostrat fins ara perquè 
opina que, malgrat que en cooperació internacional es pugui tenir la sensació que no es pot 
arribar a tot, el gra de sorra que s’hi posa, sens dubte, és importantíssim i transforma vides (i si 
es transforma una sola vida ja paga la pena de fer l’esforç).  
 
Finalment, reitera l’agraïment per haver triat Sant Cugat, per l’assistència i per haver-li permès 
poder adreçar-se a l’Assemblea. L’alcaldessa rep l’aplaudiment dels assistents. 
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Tot seguit, pren la paraula la Sra. Marta Macias, directora general de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, que inicia la seva intervenció mostrant la seva 
satisfacció per poder compartir una estona amb els i les assistents a l’Assemblea. Explica que 
prové del sector i, després d’haver conduït una organització de cooperació al desenvolupament 
a Catalunya i Balears, ser ara a la banda del Govern és d’una responsabilitat molt gran, però 
alhora és un repte per a ella, que manifesta que intentarà que la cooperació sigui una veritable 
política pública i que treballarà en aquest sentit amb tot l’equip de l’ACCD.  
 
La directora general considera que és molt important la coherència i la qualitat de les polítiques 
públiques de cooperació i, per això, és molt important compartir amb el Fons la feina, una feina 
que cal continuar fent de manera conjunta. Declara que ja coneix que aquesta col·laboració ve 
de lluny (hi ha convenis de col·laboració des del 2005) i avui ja s’ha signat el Pla de Treball 2014 
conjunt, que demostra que aquesta voluntat de coherència i de qualitat en les polítiques 
públiques de les diferents administracions continua endavant. 
 
Explica que recentment s’ha fet el Fòrum de l’Eficàcia de l’Ajuda a Mèxic, on es parlava de la 
qualitat (no tant de la quantitat) en cooperació. En aquest sentit, ara que no es disposa de grans 
pressupostos (tot i que considera que cal treballar per aconseguir-los i anar-los augmentant) cal 
treballar perquè la qualitat de les accions de cooperació sigui òptima.  
 
Tot i així, creu que és important poder disposar de recursos econòmics i per això felicita 
l’alcaldessa de Sant Cugat perquè l’Ajuntament manté el 0,7% del pressupost a la cooperació i 
a la presidenta del Fons perquè l’Ajuntament de la Garriga (d’on és alcaldessa) també destina 
un percentatge important a aquest àmbit. En aquest sentit, es mostra favorable a argumentar 
que cal un increment dels pressupostos i que cal que aquests pressupostos vagin augmentant i 
se situïn en el que van ser anys passats. 
 
També mostra la seva satisfacció pel fet que l’ACCD ja ha aprovat el Pla Anual de Cooperació, 
que ahir també va ser aprovat per unanimitat pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la 
qual cosa és considerada, per part de la directora, un èxit conjunt del sector. 
 
Alhora, manifesta que té la voluntat de treballar per una cooperació que sigui realment 
transformadora, que respecti els drets humans de les persones i dels pobles, per una 
cooperació en què la perspectiva de gènere sigui una realitat. Es mostra convençuda que cal 
treballar més enllà de la transversalització del gènere, per una cooperació feminista, perquè si 
no es fa així serà molt difícil que es pugui acabar amb les causes reals i estructurals de la 
pobresa. 
 
Creu que aquesta tasca cal fer-la entre tots i totes, tothom és important, com també ho són 
totes les institucions. De fet, està convençuda que el sector és molt important i per això cal 
treballar de manera coordinada, per fer de la cooperació la punta de llança de les polítiques 
exteriors del nostre país. 
 
En aquest sentit, vol transmetre els seus ànims als assistents, malgrat que els moments actuals 
són complicats per la LRSAL-Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i creu 
que cal fer que la Llei no s’implanti i que no sigui una involució clara de les polítiques 
municipals. Per això, declara que des del Govern es treballarà per intentar que la Llei no tiri 
endavant. 
 
La Sra. Marta Macias acaba la seva intervenció agraint la invitació a l’Assemblea i felicitant el 
Fons Català. La intervenció també és aplaudida. 
 
A continuació, inicia la intervenció la presidenta del Fons, que adreça les primeres paraules a 
l’alcaldessa per agrair-li a ella i al municipi de Sant Cugat del Vallès l’haver acollit la 33a 
Assemblea General del Fons. Reconeix que l’entorn és magnífic i que facilitarà que la tarda 
sigui ben profitosa. 
 
La Sra. Meritxell Budó explica que aquesta Assemblea se celebra en un moment delicat ja que 
la cooperació està en risc perquè la LRSAL és una espasa de Dàmocles que apunta contra les 
competències municipals, una de les quals la cooperació. I ho fa malgrat que la Llei no diu 
explícitament que no es pot fer cooperació, sinó justament perquè no diu que se’n pot fer. 
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El fet que no en digui res és un problema, perquè la Llei explicita molt bé quines són les 
competències dels ajuntaments, fins i tot els classifica per grandària, però ningú no sap què 
passarà amb allò que no recull. Mentrestant, els ajuntaments poden anar fent cooperació en 
funció del que opinen els secretaris municipals. 
 
No obstant, la presidenta considera que, més enllà d’això, el risc és en la llei que encara no ha 
sortit, que és la que regularà el finançament local des de l’Estat. Aquesta serà feta d’acord amb 
la LRSAL i llavors sí que caldrà que els ajuntaments apliquin les competències que els 
corresponen perquè deixaran de rebre aportacions per part del propi Estat (que són una font de 
finançament important per als ajuntaments). Per això, creu que aquesta nova llei serà l’estocada 
final per als municipis, que deixaran de tenir moltes competències. 
 
En aquest sentit, manifesta que, ara més que mai, des dels municipis cal una conjura per 
continuar treballant i defensant les polítiques de cooperació que s’estan duent a terme i que cal 
fer-ho conjuntament amb el Govern de la Generalitat, que ha de fer una Llei de governs locals 
que reguli les competències municipals. Si més no, ha de permetre que els ajuntaments 
catalans, que fa molts anys que mantenen el compromís de treballar en cooperació al 
desenvolupament, puguin continuar fent-ho, més tenint en compte que fan una cooperació de 
qualitat i és un model que s’ha exportat a la resta de l’Estat espanyol. 
 
Així, la presidenta explica que aquest mateix mes d’abril es va celebrar una reunió de la 
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat durant la qual es va reconèixer la tasca del 
Fons Català i el model de Fons, que ha estat reproduït per altres Fons de l’Estat. Per això, la 
Sra. Meritxell Budó reivindica la cooperació que es fa des dels ajuntaments, però sobretot des 
dels ajuntaments catalans.  
 
Opina que és important que alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores (com ha fet l’alcaldessa 
de Sant Cugat) manifestin el seu compromís amb les polítiques de cooperació. I no només el 
compromís, sinó que cal que trenquin aquests discursos demagògics que fan certes formacions 
polítiques al nostre país i als quals ja s’ha referit la Sra. Mercè Conesa fa uns moments. 
Manifesta que cal treballar perquè l’expressió “primer els de casa” no qualli. 
 
En aquest sentit, explica que, acompanyada de les treballadores del Fons, Sra. Victòria Planas i 
Sra. Sílvia Ayala, va participar en un dels actes de la Setmana de Solidaritat d’un institut del seu 
municipi, la Garriga. Van fer un exercici amb els alumnes de 1r de Batxillerat: van dividir l’aula 
en dues parts i van demanar als alumnes que compartissin l’expressió “primer els de casa” es 
posessin a la banda esquerra de l’aula mentre que els que no la compartissin havien d’anar a la 
dreta. Van quedar perplexes davant del resultat, ja que un 90% dels alumnes van anar a la 
banda esquerra de l’aula. 
 
Això demostraria que aquests discursos es van consolidant i la situació de crisi encara ho 
facilita més. Per això, es mostra convençuda que cal combatre’ls i cal continuar treballant per 
sensibilitzar la població sobre el fet que la cooperació és tan o més necessària que mai, però 
sobretot cal incidir en el fet que ambdues coses no són excloents: es pot fer cooperació de 
portes endins i de portes enfora. I creu que qui pot fer millor aquesta incidència són els càrrecs 
electes municipals que, alhora, han de continuar treballant perquè les polítiques de cooperació 
al desenvolupament continuïn sent una realitat a casa nostra. 
 
D’altra banda, agraeix a la directora general de Cooperació al Desenvolupament que participi a 
l’Assemblea, mentre li dóna la benvinguda i li manifesta la voluntat del Fons de continuar 
treballant conjuntament amb l’ACCD, ja que en el moment tan interessant de país que es viu cal 
que el Govern i el municipalisme català vagin de la mà. 
 
Finalment, agraeix a tots i totes l’assistència i la participació a l’Assemblea i reitera l’agraïment a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. La intervenció també rep els aplaudiments dels 
assistents. 
 

Tot seguit, s’inicia l’Assemblea General Extraordinària. 
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1. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS (PER CANVI DE SEU) 
 
La presidenta indica que la proposta fa referència a la modificació de l’article 3 perquè reculli el 
canvi de seu del Fons Català. En aquest sentit, quedaria redactat com segueix: 
 
Article 3.- L'Associació té el seu domicili social a 08002-Barcelona, Rambla de Santa Mònica, 

10, 4t. 

 
La proposta de modificació estatutària és aprovada i la presidenta aprofita per agrair 
públicament a l’Ajuntament de Barcelona les gestions que ha fet per a la consecució d’aquesta 
nova seu, que permet al Fons l’estalvi de 100.000 euros anuals de lloguer. D’altra banda, 
convida a tothom que encara no ho hagi fet a visitar la nova oficina, un espai que considera que 
ha quedat molt bé. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea Extraordinària a les 6h de la tarda. 
 
LA PRESIDENTA     Certifico: 
       EL SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Budó Pla     Josep Sagarra Luna 
Alcaldessa de la Garriga    Regidor de Vallromanes 
      
 
 
 

Tot seguit té lloc l’Assemblea General Ordinària, amb l’ordre del dia previst. 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR (27/06/13) 
 
Vista l’acta de la 32a Assemblea General Ordinària del Fons Català, celebrada a Mataró el 27 
de juny de 2013, que ja havia estat tramesa prèviament als assistents, s’aprova sense 
modificacions. 

 

 

2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2013 DEL FONS CATALÀ  
 
La presidenta demana al secretari, Sr. Josep Sagarra, que es faci càrrec de presentar la 
Memòria 2013. Aquest remet als assistents a la documentació lliurada i indica que ell en farà un 
resum ajudat pel power point que es va projectant mentre fa la seva intervenció. 
 
 

SOCIS 
El Fons Català té actualment 310 socis, dels quals 278 són ajuntaments, 14 consells comarcals, 
tres diputacions, un àrea metropolitana, una entitat municipal descentralitzada i 13 entitats. 
 
 

ACTIVITATS 
Les principals activitats del Fons Català s’estructuren en cinc grans blocs: 

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

 Suport a la cooperació directa duta a terme pels ajuntaments socis i suport a 
través de les oficines sobre terreny a Nicaragua i el Senegal. 

 Comissions i Grups de Treball 
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  Comissió de Municipalisme 
  Grup de Treball sobre gestió pública de l’aigua 

 
  Comissió de Codesenvolupament 

  Grup de Treball Marroc 
  Grup de Treball  Gàmbia 
  Grup de Treball Senegal 

 
 Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de Ciutats 

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

 Avaluació 
 Acció Humanitària: Campanyes d’Ajut Humanitari i d’Emergència a petició dels 

propis socis. 
 

CAMPANYES D’EMERGÈNCIA 
 
Les campanyes d’emergència iniciades l’any 2013 són: 
 

• 2509. RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ALS CAMPAMENTS DE 
REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF (projecte obert a finals de 2012) 
Participació : 39 ens locals i 1 entitat 
Aportacions: 121.725,56 € 
La campanya s’ha concretat en la compra d’aliments bàsics per part de la Mitja 
Lluna Roja Sahrauí. 
 

• 2562. RESPOSTA ALS EFECTES DE L’ONA TROPICAL NÚMERO 3: 
ENFORTIMENT DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CIVIL DEL MUNICIPI DE 
PUERTO CABEZAS-BILWI - Nicaragua  
Participació: 7 ens locals 
Aportacions: 21.217,10 € 
La campanya s’ha concretat en l’adquisició d’equipaments per als equips de 
protecció civil  de l’Alcaldía de Puerto Cabezas-Bilwi. 
 

• 2579. SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIA 
Participació: 35 ens locals 
Aportacions: 293.771,52 € 
La campanya s’ha concretat en el projecte 2661. Suport a l’assistència obstètrica i 
ginecològica a dones vulnerables síries, palestines i de les poblacions d’acollida 
afectades pel conflicte de Síria, al Líban, i serà executat per Creu Roja Catalunya. 
 

• 2607. RESPOSTA ALS EFECTES DE L´HURACÀ MANUEL A LA MUNTANYA DE 
GUERRERO (MÈXIC)  
Participació: 6 ens locals 
Aportacions: 217.352,25 € 
La campanya s’ha concretat en un projecte de reubicació de d’una comunitat de la 
Muntanya en un lloc més segur, promogut per La Garriga Societat Civil. 

 
• 2626. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES  

Participació: 56 ens locals 
Aportacions: 145.906,72 € 
S’ha obert convocatòria perquè les entitats que han participat en la primera fase de 
la campanya, finançada per l’ACCD, presentin projecte per a la fase de 
reconstrucció. 

 

EXECUCIÓ PLA DE TREBALL 2013  
 
A la documentació adjunta hi ha el document de síntesi del Pla de Treball executat durant l’any 
2013, del qual destaquen, seguint les línies aprovades al Pla Estratègic, els elements següents 
per àrees: 
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PQ- PROGRAMA DE QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA 
 
Àfrica-Mediterrània-Àsia 
 

• Suport en el procés de formulació de projectes, avaluació de convocatòries 
locals i seguiment de projectes. 

• Viatges de seguiment al Senegal i Gàmbia (juny) i Marroc (juny i desembre) i 
visites sobre terreny del representant del Fons al Senegal. 

• Acompanyament a l’Ajuntament de Salt en la identificació d’un projecte de 
retorn voluntari de migrants gambians (P-2606). 

• Identificació del projecte d’enfortiment d’associacions a Senegal (P2560) i 
execució de les formacions del projecte d’enfortiment d’actors locals a Gàmbia 
(P-2408). 

• Consolidació dels grups de treball país:  
• Gàmbia: Execució del projecte intermunicipal, avaluació i canvi de 

contrapart (P-2408). 
• Senegal: identificació de projecte intermunicipal d’assistències 

tècniques a Oussouye (P-2625). 
• Marroc: assistències tècniques en el marc del projecte intermunicipal 

(P-2477). 
Amèrica Llatina 
 

• Suport en el procés de formulació de projectes, avaluació de convocatòries 
locals i seguiment de projectes. 

• Seguiment de projectes sobre terreny a Nicaragua, El Salvador, Hondures, 
Guatemala, Costa Rica, Haití i Cuba. 

• Reunions de coordinació i informació amb ajuntaments cooperants. 
• Promoció i/o acompanyament de processos de cooperació tècnica entre 

ajuntaments catalans i ajuntaments del Sud. 
• Seguiment del Projecte de CMD de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès emmarcat en el Programa City to City d’ONU Hàbitat: acció de 
cooperació tècnica en matèria d’aigua i serveis municipals a la ciutat de 
Cochabamba (P-2604). 

• Suport als projectes emmarcats en l’agermanament Sant Boi de 
Llobregat – San Miguelito (Nicaragua). 

 
Acció Humanitària 
 

• Inici de noves campanyes d’emergència / ajut humanitari a petició dels socis: 
• 2626. Articulació de la resposta de l’emergència a Filipines, en el marc 

del CCAHE.  
• 2607. Resposta als efectes de l’huracà Manuel a la Muntanya de 

Guerrero - Mèxic. 
• 2579. Suport a la població afectada per la guerra civil a Síria 
• 2562. Resposta als efectes de l’ona tropical número 3. Enfortiment del 

sistema de protecció civil del municipi de Puerto Cabezas - Nicaragua. 
 

•  Gestió de les campanyes iniciades en anys anteriors: 
• 2386. Resposta als efectes de la crisi humanitària als països del Corn 

d’Àfrica (P-2534 d’acció humanitària al nord de Mali). 
• 2409. Emergència a Centreamèrica per les intenses pluges 

ocasionades per la tempesta tropical número 12 (preparació del procés 
d’avaluació final del projecte 2542). 

• 2483. Resposta als efectes de l’huracà Sandy al seu pas pel Carib: fase 
de reconstrucció. 

• 2509. Resposta a la crisi humanitària als campament de refugiats de 
Tindouf. 

•   
• Preparació de la jornada Un Món en Emergència (març 2014). 
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Pau i Diplomàcia de ciutats 
 

• Introduir el component de desenvolupament local en els projectes de pau. 
• Presentació de diverses propostes de projectes a les convocatòries 

EuropeAid de la Unió Europea. 
• Fomentar i donar suport als processos de descentralització de les autoritats 

locals dels països en conflicte. Iniciar processos de cooperació directa amb les 
ciutats que presenten conflicte. 

• Participació a les reunions de cooperació Ciutat a Ciutat de la Xarxa 
Euro-Gaza (Dunkerque, 2013).  

• Identificació de necessitats específiques de cooperació amb el director 
de Cooperació de la ciutat de Gaza. 

• Iniciar la formulació d’assistències tècniques en l’àmbit de la gestió 
d’aigua i residus a Palestina.  

• Promoció d’un partenariat internacional per fomentar la pau a Palestina 
com un procés de negociació política i l’educació per la pau com un 
valor. Programa ENPI 

 
CGLU, UE i Multilateralime  
 

• Promoció de la democràcia participativa i el pluralisme polític. 
• Participació en els debats establerts amb els actors de l’àmbit català i 

internacional (CIDOB, UBUNTU, PNUD, CGLU, etc.) sobre l’eficàcia de 
l’ajuda. 

• Participació en els espais de xarxes d’àmbit global: CGLU (Bureau 
Executiu, Congrés Mundial), Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la 
Pau al Pròxim Orient, Euro-Gaza, Majors for Peace. 

• Participació en la identificació de línies estratègiques de la cooperació 
en moments de crisi (València, 2013) i del rol de la cooperació 
descentralitzada i l’eficàcia de l’Ajuda (Madrid, 2014), en el marc de la 
Confederació de Fons.  

 
Coordinació 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, Igualada, la Garriga, 
Manlleu, Mataró, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 
Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal d’Osona i Àrea Metropolitana 
de Barcelona. També s’han analitzat altres projectes a petició d’alguns socis i s’ha col·laborat 
com a membres del jurat del concurs de projectes de cooperació del Col·legi de Periodistes de 
Catalunya. 
 

• Total projectes analitzats: 131 
• Projectes donats d’alta durant l’any 2013 

• Projectes aprovats per la Junta: 108 
 

• Informes de seguiment processats: 345 
• Informes pendents de processar a 31 de desembre: 219 

 
• Projectes tancats: 131 
• Projectes retirats per l’entitat: 1 

 
 

PL- PROGRAMA DE DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT DE LA 

COOPERACIÓ MUNICIPAL 
 
Àfrica-Mediterrània-Àsia 
 

• Jornada d’intercanvi entre municipis catalans i ONG i associacions del col·lectiu 
d’origen gambià sobre la cooperació local amb Gàmbia amb la participació de 
la contrapart gambiana, a Blanes l’abril de 2013 (P-2408). 
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• Trobada entre municipis, teixit associatiu local i col·lectius d’origen marroquí 
sobre el rol de la dona al Marroc  amb participació d’una delegació de vuit  
representants (ajuntaments de Barcelona, Gavà, Mataró, Sant Boi de Llobregat, 
Vilafranca del Penedès) el maig de 2013 (P-2477). 

• Recull de recursos de sensibilització i campanya de comunicació en l’àmbit de 
migracions i desenvolupament Catalunya-Senegal (P-2560). 

• Avaluacions estratègiques dels projectes 2408. Enfortiment d’agents locals de 
la regió Upper River, Basse (Gàmbia) i 1724.Construcció d’un pou, distribució 
d’aigua i producció hortícola a Sandaga (Senegal).  

 
Diplomàcia de Ciutats, Pau, Relacions Internacionals 
 

• Vertebració de processos Nord-Sud: iniciar processos de cooperació directa 
amb les ciutats que presenten conflictes. Identificació i formulació 
d’assistències tècniques en l’àmbit de la gestió d’aigua i residus a Palestina. 

• Promoció de la democràcia participativa i el pluralisme polític: presentació 
convocatòries UE per al trasllat de la figura del defensor del ciutadà a Palestina, 
elaboració d’un manifest conjunt CCASPS-Fons Català condemnant els judicis 
militars marroquins a joves sahrauís, elaboració d’un manifest en favor del 
diàleg a Veneçuela.  

• Sistematització de les experiències municipals en l’àmbit de la promoció de la 
pau (relatoria Jornada del 18 de setembre de 2013).  

• Aprofundir en el PCIA (Peace and Conflict Assessment) i la seva introducció en 
els projectes de pau. Eix d’intervenció a la Jornada del 18 de setembre per part 
del Sr. Francisco Rey, ponent de la segona taula rodona.  

 
Avaluació 
 

• Avaluació Intermèdia del projecte 2408. Enfortiment d’agents locals de la regió 
Upper River, Basse (Gàmbia). Treball de camp 15-26 juny. Avaluació: juny- 
agost 2013. 

• Avaluació final mixta del projecte 1724. Construcció d’un pou, distribució 
d’aigua i producció hortícola a Sandaga (Senegal). Treball de camp 5-14 juny . 
Avaluació: juny- agost 2013. 

 
Comunicació de resultats  
 

• Presentació pública de l’informe d’avaluació final del projecte. 1521. Enfortiment 
de les capacitats organitzatives, productives i educatives per les dones de 
MUSA (10 anys d’acompanyament a MUSA de l’Ajuntament de Mataró i el Grup 
Mataró Tercer Món), a Mataró. 

• Presentació del disseny de l’avaluació Intermèdia del projecte 2408. Enfortiment 
d’agents locals de la regió Upper River, Basse (Gàmbia) al Grup de Treball 
Gàmbia. 

• Presentació del procés d'avaluació del projecte 1724. Construcció d'un pou, 
distribució d'aigua i producció hortícola a Sandaga (Senegal) al Grup de Treball 
de l’Aigua. 

 
Formació a entitats membres de Consells de Cooperació 
 

• Taller metodològic sobre cicle de gestió de projectes-enfocament de marc lògic: 
 

• La Garriga: 2 i 9 de març de 2013 
• Santa Maria de Palautordera: 6 de novembre de 2013 
• Sant Cugat del Vallès: 15 i 22 de febrer de 2014 
• Viladecans: 5, 6 i 11 de març 2014 
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PX- PROGRAMA DE CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 
 
Àfrica-Mediterrània-Àsia 
 

• Consolidació dels Grups de Treball. Identificació del projecte Migrazoom (P-
2627, Marroc) per enfortir el vincle entre col·lectius d’origen migrant-
ajuntaments, via treball amb joves (Ajuntaments de Rubí, Sant Adrià de Besòs i  
Sant Boi de Llobregat).  

 
Amèrica Llatina 
 

• Coordinació amb ajuntaments socis que estan acompanyant processos de 
cooperació directa i/o indirecta.  

• Acompanyament de l’Ajuntament de Girona en la reactivació de 
l’agermanament  amb la ciutat de Bluefields (Nicaragua). Establiment de marcs 
d’acord i col·laboració amb el PNUD-Nicaragua per identificar una acció 
conjunta a Bluefields (RAAS) en el marc del procés d’agermanament.  

• Identificació de socis europeus i socis dels països del Sud, amb qui presentar 
projectes conjunts. 

• Cerca d’aliats per accedir de manera conjunta 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 , de manera conjunta amb 
IDESMAC, Mèxic (convocatòria Fundació Kellogg). 

• Explorar la col·laboració amb  Live Media per treballar un programa 
d’interculturalitat i TICs al Perú i l’Equador. 

• S’ha iniciat el procés d’identificació i formulació d’un projecte de gestió 
pública de l’aigua en el marc de municipis mancomunats al Nord de 
Morazán (El Salvador) amb ACRA (convocatòria cooperació italiana). 

• S’ha iniciat un procés d’identificació i elaboració d’una estratègia 
d’aliança amb actors centreamericans (CECADE, ASONOG, INGES) 
per presentar una proposta a la UE en el marc de l’acord d’associació 
UE-CA. 

 
Grup de treball de l’Aigua 
  

• Seminari el dret humà a l'aigua i el paper de la cooperació internacional - 
Escola Industrial, 15 i 16 de maig de 2013. 

• Campanya de sensibilització i foment de la solidaritat sobre la temàtica aigua. 
Campanya “Som Aigua”, en el marc del conveni amb Enginyeria Sense 
Fronteres Catalunya. 

• Participació en el Congrés Mundial de la GWOPA-Global Water Operators 
Partnerships Alliance (Alianza Global de partenariats entre Operadors d’Aigua) 
que va tenir lloc a Barcelona entre el 27 i el 29 de novembre de 2013, al 
complex de Sant Pau. 

 
Pau i Diplomàcia de ciutats  
 

• Organització de la Jornada “El Rol dels Governs Locals en l’àmbit de la pau. 
Identificació de reptes i oportunitats associats a convertir l’àmbit de la pau en un 
eix transversal dins les polítiques de cooperació”, el 18 de setembre de 2013, a 
Barcelona. 

• Participació en els espais de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) i les 
reunions del Grup de Treball de Pau al Pròxim Orient (Rabat, 2013).  

• Participació a l’agenda de Mayors for Peace. Participació a la creació de la 
Xarxa de Municipis Catalans per la Pau a la Mediterrània, secció catalana de 
l’organització (Granollers, 11 de març de 2014). 

• Participació al projecte 2551. Ciutats Defensores de DDHH (1-12 octubre de 
2013) amb el lideratge de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la participació 
de diversos ajuntaments, amb la participació de IDCH, Casa Amèrica i CCAR. 
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• Recepció d’Alma Masic, directora de YiHR (Youth Initiative for Human Rights), 
Miran Nordeland, MPhil in Government de la LSE (London School of Economics 
and Political Science) i l’organització Districte 11 (febrer de 2014). Reunions 
posteriors amb l’ACCD per tal de definir el suport tècnic per la presentació el 
projecte FAMA Collection –continuació del projecte 2438) a la convocatòria de 
la UE CREATIVE EUROPE, Culture Sub-programme, support for European 
Cooperation Projects. 

 
CGLU  
 

• Socialització del treball del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament 
de CGLU a través del Tercer taller del Cicle de Conferències sobre Ciutats, 
Migracions i Cooperació: el rol dels governs locals (12 i 13 de setembre de 
2013 a Barcelona). Amb la participació de més de 18 institucions d’arreu del 
món i actors multilaterals (OIM, PNUD, CGLU amb representants de França, 
Catalunya, Andalusia, Senegal, Marroc, Argentina, Equador, Mercociudades, 
etc.).  

• Participació en els espais de CGLU (Bureau Executiu, Congrés Mundial, 
reunions de secretariats de comissions i grups de treball, etc.).  

 

PC- PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ, COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE 

SEGON NIVELL I ALTRES ORGANISMES 
 
Àfrica-Mediterrània-Àsia 
 

• ACCD: participació en l’elaboració de l’Estratègia País Senegal i Marroc. 
• Diputació de Barcelona: Concertació  entre Grup de Treball Marroc i Plataforma 

LocalMed. 
• Signatura conveni Fons Català-PNUD per a l’execució del projecte 2477 de 

Suport a les Comissions de Paritat i Igualtat a les comunes rurals de Tànger 
Tetuan. 

• Presentació bona pràctica Grup de Treball Marroc al 2n Fòrum de la societat 
civil de Tànger Tetuan, organitzat per PNUD-Marroc. 

• Concertació amb ACNUR i UNICEF per a la rendició de comptes de la 
campanya d’emergència a la Banya d’Àfrica (Dia Mundial del Refugiat, juny 
2013). 

 
Amèrica Llatina 
 

• Promoció de projectes multiespai i multiactors. Seguiment del projecte 2548. 
Consolidació i promoció de l’aplicació de sistemes descentralitzats de 
generació elèctrica renovable al nord amazònic equatorià, amb la participació 
d’actors públics i societat civil, bilaterals i multilaterals: GADMFO- Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Francisco de Orellana, CNEL- 
Corporación Nacional Eléctrica Regional Sucumbíos, MEER-Ministerio de 
Electricidad y Energías Renovables, AEA-Alianza para la Energía Andina, 
Cooperació bilateral oficial Finlandesa, IICA-Instituto Iberoamericano de 
Cooperación i ESF. 

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

 
Unitat d’Avaluació 
 

• Conveni-marc entre el Fons Català i GRIMORUM (Colòmbia) per poder licitar 
avaluacions conjuntes.  

• S’està explorant l’establiment d’un conveni de col·laboració en matèria 
d’avaluació entre DEMUCA i el Fons Català (aliat amb GRIMORUM).  
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Pau i Diplomàcia de ciutats  
 

• Participació, com a membres de la Xarxa Europea d’autoritats Locals per la 
Pau al Pròxim Orient, en el Fòrum Global per la Pau a Palestina, Dunkerque 
2013. 

• Convocatòries periòdiques de la CCASPS. 
• Participació a la Primera Conferència de Ciutats per la Pau a la Mediterrània, 

organitzada per l’Ajuntament de Granollers a Aubagne (França). 
• Reunions en el marc d’Euro Gaza. 
• Reunions en el marc de la Xarxa Europea d’Autoritats per la Pau al Pròxim 

Orient. 
• Reunions amb el Ministeri de Cooperació de la RASD, el Delegat del Front 

Polisario i la Mitja Lluna Roja Sahrauí. 

 

 

ALTRES ACCIONS REALITZADES 

 

Visita institucional de la Presidenta del Fons Català a l’oficina tècnica del Fons Català a 

Managua, Nicaragua: entre els dies 19 i 23 de maig de 2013, la presidenta del Fons Català, 
Sra. Meritxell Budó, va viatjar a Nicaragua en el marc d’una visita institucional per conèixer 
sobre terreny el treball que s’està desenvolupant des de l’Àrea de Centreamèrica, Mèxic i el 
Carib, i més específicament des de l’oficina tècnica de Managua. Aquesta visita va constar de 
diverses reunions protocol·làries i de treball a Managua, i d’un viatge de dos dies al municipi de 
San Miguelito, que manté un agermanament actiu amb Sant Boi de Llobregat. 
 
Finalment, el secretari indica que el Fons Català ja té twitter (@fonscatala) i convida a tothom a 
seguir-lo, a piular i a compartir-lo amb els propis seguidors. 
 
La memòria obté el vistiplau dels assistents.  

 
 

3. CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
La presidenta, que alhora presideix la Confederació de Fons, explica que aquesta està formada 
per nou Fons de l’Estat Espanyol que, el passat 2 d’abril, van organitzar a  Madrid la jornada “La 
Cooperación Internacional al desarrollo desde los gobiernos locales”, que va ser molt 
interessant, durant la qual es va posar en valor tota la cooperació descentralitzada que es fa 
des dels diferents Fons i des dels diferents municipis que els integren, a través de l’elaboració i 
la lectura d’un manifest de suport a les polítiques de cooperació i en contra de la LRSAL. 
 
Val a dir que a la jornada hi van assistir representants del Govern de l’Estat, que van haver 
d’escoltar tot allò que se’ls va dir sobre el fet que s’està destruint la cooperació descentralitzada. 
La Sra. Meritxell Budó comenta que es va creure oportú de fer-ho perquè, a vegades, qui regula 
en aquest àmbit no coneix la realitat com ho fan els càrrecs electes locals. 
 
La presidenta fa una valoració positiva de la jornada: hi havia més de 60 inscrits i va ser molt 
participada. 
 
Paral·lelament, des de la Confederació es treballa per anar creant un lobby que defensi la 
cooperació descentralitzada, més en aquests moments que, com ja s’ha dit a l’inici, està en risc. 
 
Finalment, explica que per a l’any 2013 es va acordar que els Fons no satisfarien les quotes per 
pertànyer a la Confederació, però sí que ho farien el 2014, la qual cosa, naturalment, farà el 
Fons Català enguany. 
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4. TANCAMENT COMPTABLE EXERCICI 2013 I PRESENTACIÓ DE 

L’INFORME D’AUDITORIA 
 
La presidenta cedeix la paraula a la tresorera, Sra. Alba Bou, que també remet als assistents a 
l’informe d’auditoria (elaborat per AUDIAXIS) que hi ha entre la documentació lliurada i al power 
point que s’anirà projectant.  
 
La tresorera, pel que fa al balanç de situació del 2013, explica que hi consta un import total de 
2.675.250,99 euros, que es conforma de l’actiu corrent i no corrent. 
 
De l’actiu no corrent, cal destacar l’immobilitzat material de 60.112,86 euros, que s’ha 
incrementat respecte a l’exercici anterior per la compra d’un nou vehicle per a l’oficina del Fons 
a Managua. 
 
Quant a l’actiu corrent, cal destacar la quantitat d’1.152.102,14 euros corresponent a les 
consignacions dels socis pendents de cobrament. 
 
La tresorera indica que també són destacables les inversions financeres a curt termini 
(1.261.895,82 euros) que, conjuntament amb els 197.492 euros de tresoreria, indiquen els 
recursos que el Fons té disponibles als bancs. 
 
Pel que fa al passiu del balanç, hi ha la partida del patrimoni net, que indica els fons propis de 
què disposa l’entitat i que van incrementant o disminuint en funció del resultat positiu o negatiu 
de cada exercici. En aquest sentit, es proposa passar els 150.475,37 euros de dèficit que hi ha 
hagut el 2013 al romanent disponible, per la qual cosa el patrimoni net del Fons a 31 de 
desembre de 2013 quedarà en 141.934,86 euros. 
 
Al passiu corrent, la partida més important correspon als projectes pendents de pagament, d’un 
import de 2.334.777,57 euros. També queden reflectits l’import corresponent als creditors varis 
(16.235,29 euros), les remuneracions pendents de pagament al personal (10.125,88 euros), el 
deute amb les administracions públiques (31.677,69 euros) i les consignacions pendents 
d’aplicació (140.499,76 euros). Així doncs, l’import total del passiu corrent és de 2.533.316,13 
euros. 
 
En referència al resultat econòmic de l’exercici 2013, la tresorera indica, de forma resumida, 
que els ingressos han estat de 2.661.506,46 euros i les despeses sumen 2.809.624,55 euros. 
La diferència entre els ingressos i les despeses, més l’impost sobre societats, que és de 
2.357,28 euros, fa que resultin aquests 150.475,37 euros de dèficit. 
 
Un dels motius que originen aquest dèficit, és que al pressupost aprovat el 2013 hi figurava un 
import que s’esperava rebre a través d’un conveni amb una de les institucions finançadores del 
Fons, que finalment no s’ha fet efectiu. 
 
En relació al compte de resultats, la Sra. Alba Bou destaca els 2.628.705,70 euros 
corresponents a les consignacions dels socis i la partida de 2.107.803,23 euros, que és l’import 
dels projectes aprovats pel Fons. 
 
Altres partides importants són la de personal, que presenta un import de 465.248,78 euros, els 
arrendaments del local de la Via Laietana (105.533,65 euros), els serveis exteriors, amb un 
import de 56.918,87 euros (que inclouen despeses de viatge i relació exterior, costos de les 
oficines del Fons a Nicaragua i el Senegal, despeses d’oficina, quotes diverses, etc.) i les 
amortitzacions per valor de 14.906,35 euros. 
  
Com a ingressos, cal esmentar els 23.487,39 euros obtinguts per ingressos financers. 
 
La distribució de les aportacions rebudes pel Fons han estat abonades principalment pels 
ajuntaments (un 86,75%), les diputacions i l’àrea metropolitana (7,6%), els consells comarcals 
(0,93%) i finalment les campanyes ciutadanes i altres aportacions (2,24%). També indica que el 
2013 no s’ha rebut aportació per part de la Generalitat de Catalunya. 
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Finalment, la liquidació del pressupost de gestió 2013 és de 704.178,79 euros, sobre els 
730.805,97 euros pressupostats. 
 
En tot cas, recorda que el resultat final que ja ha avançat abans, és d’un dèficit de 150.475,37 
euros. 
 
La presidenta agraeix a la tresorera la presentació del punt, obre un torn d’intervencions i indica 
als assistents que si després de revisar amb calma l’informe d’auditoria els sorgeix algun dubte 
tant ella com la tresorera estan a disposició per aclarir-lo. 
 
En no produir-se cap intervenció s’aprova el tancament comptable i l’informe d’auditoria tal com 
s’han presentat. 
 
 

5. PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL 2014 PER A APROVACIÓ 
 
La mateixa presidenta explica que la proposta de línies de treball 2014 ha estat elaborada per 
àrees de treball i per programes, tal com recull el Pla Estratègic del Fons. Així, comenta que 
apuntarà les més destacables i remet als assistents a la documentació lliurada al respecte del 
punt, que s’annexa al final d’aquesta acta. 
 
Les grans línies són: 
 

 PQ – Qualitat de la cooperació descentralitzada indirecta (CDI) i directa (CDD) 

 PL – Direcció i lideratge de la creació de coneixement municipal 

 PX – Creació, dinamització i gestió de xarxes de cooperació 

 PC – Col·laboració,  cooperació i concertació amb socis de segon nivell i amb altres 
organismes 

 
El treball del Fons s’estructura, alhora, per àrees geogràfiques i àrees temàtiques (des de la 
total transversalitat): 
 

 Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia 

 Àrea d’Amèrica Llatina 

 Àrea de Pau i Diplomàcia de Ciutats 

 Àrea de Relacions Internacionals i CGLU 

 Àrea d’Estudis 

 Unitat d’Avaluació 
 
Aquesta transversalitat ve donada per l’actuació en el marc de les comissions de treball, que 
són:  
 

 Comissió de Municipalisme 

 Comissió de Codesenvolupament  

 Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats 
 
Com ja ha dit, la documentació inclou el document sencer de proposta i ara només apuntarà les 
principals accions previstes: 
 

PQ – QUALITAT DE LA COOPERACIÓ DESCENTRALITZADA INDIRECTA (CDI) I DIRECTA 

(CDD) 

 

 Seguiment de projectes i gestió de les convocatòries locals i supramunicipals 
(ajuntaments de: Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Igualada, la Garriga, Manlleu, 
Mataró, 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. 

 Acompanyament tècnic als socis estratègics pel que fa a cooperació directa 
(ajuntaments de Malgrat de Mar, Salt, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Vic, 
Vilafranca del Penedès). 
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 Consolidació dels grups de treball en el marc de les comissions (Municipalisme, 
Codesenvolupament i Pau i Diplomàcia de Ciutats). 

 Gestió de campanyes d’emergència. 

 Viatges de seguiment de projectes. 

 Seguiment des de les oficines sobre terreny (Centreamèrica i Senegal) . 

 Acompanyament de la reactivació de l’agermanament entre Bluefields (Nicaragua) i 
Girona. 

 Suport i assistència tècnica els municipis en temes de pau i diplomàcia de ciutats. 

 Participació a la Xarxa de Ciutats per la Pau a la Mediterrània. 

 Dinamització de la CCASPS-Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí. 

 Participació en els debats i escenaris internacionals i multilaterals per visibilitzar la tasca 
que es fa des del Fons Català en els diferents àmbits. 

 

PL – DIRECCIÓ I LIDERATGE DE LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT MUNICIPAL 

 

 2a Trobada de Codesenvolupament a l’Àfrica. 

 Intercanvis tècnics del P-2477 (amb el PNUD) al Marroc. 

 Difusió de resultats de les avaluacions fetes. 

 Sistematització de l’experiència de la reconstrucció en clau local de dos municipis 
peruans després del terratrèmol (P-2546). 

 Seguiment d’eleccions regionals a Nicaragua i observació electoral a El Salvador. 

 Creació a l’àmbit de pau dels grups de treball geogràfics de Pròxim Orient, Amèrica 
Llatina i Àfrica i Mediterrània. 

 Participació en fòrums internacionals sobre Pau i Diplomàcia de Ciutats. 

 Elaboració d’una guia metodològica sobre “Municipalisme i Pau”. 

 Pla d’Avaluació 2014. Es preveuen les següents: 
 

- Avaluació final del P-2547. Enfortiment de les associacions de gestió i 
desenvolupament del riu Paranapura a l’Alto Amazonas, Loreto (Perú). 

- Avaluació intermèdia del P-2573. Xarxa d’Escoles Sense Violència a la 
província d’Al Hoceima - 4a Fase (Marroc). 

- Avaluació final del P-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). 

- Avaluació final del P-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). 

- Avaluació final del P-1269. Rehabilitació de l’hospital maternoinfantil Catalunya 
(Poble Sahrauí). 

- Avaluació intermèdia del P-2604. Identificació de bones pràctiques, polítiques 
públiques i legislació facilitadora per al proveïment local de serveis urbans 
bàsics: programa Ciutat a Ciutat, Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia). 

- Avaluació intermèdia del P-2625. Grup de Treball Senegal, Enfortiment de la 
Gestió Municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i Oussouye (Senegal). 

 

PX – CREACIÓ, DINAMITZACIÓ I GESTIÓ DE XARXES DE COOPERACIÓ 

 

 Explorar possibilitats de crear xarxa a territoris de l’arc Mediterrani. 

 Difusió de la bona pràctica de concertació del Grup de Treball Marroc. 

 Explorar la creació d’una xarxa de municipis cooperants Nord-Sud en matèria de 
Construcció de Pau i Memòria Històrica (museus, recuperació d’arxius). 

 Consolidació del grup temàtic sobre Gestió de l’Aigua i replicació de la campanya de 
sensibilització sobre el tema a altres ajuntament socis. 

 Cerca d’aliats per accedir de manera conjunta a fonts externs bilaterals i multilaterals. 

 Promoure la representació en xarxes internacionals (Grup de Treball del CGLU per la 
Pau al Pròxim Orient / Mayors For Peace / Fòrum d’Autoritats Locals-FAL, etc). 

 Presentar el Fons en els espais exteriors com una entitat experta en migracions-
codesenvolupament-municipalisme i pau. 
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PC -  COL·LABORACIÓ,  COOPERACIÓ I CONCERTACIÓ AMB SOCIS DE SEGON NIVELL 

I AMB ALTRES ORGANISMES 
 

 Concertació amb actors de la cooperació catalana: ACCD (amb qui avui s’ha signat el 
Pla de Treball 2014), diputacions, Ajuntament de Barcelona, AMB. 

 Col·laboració amb l’Agència Catalana de Joventut per la Trobada Euromediterrània 
2014. 

 Concertació amb els programes ART PNUD al Marroc, Senegal, El Salvador, 
Nicaragua, Equador i Bolívia i explorar Tunísia i Palestina. 

 Promoció de projectes multiespai i multiactors (P-2548. Consolidació i promoció de 
l’aplicació de sistemes descentralitzats de generació elèctrica renovable al nord 
amazònic equatorià). 

 Fomentar els espais per generar responsabilitat política pel respecte als drets humans, 
la signatura d’acords de pau i la supervisió del compliment del respecte als DDHH. 

 

ALTRES ACCIONS 

 

 Participació al Fòrum Mundial d’Hàbitat a Medellín (5-11 d’abril 2014) organitzat per 
ONU-Hàbitat. Assistència de la presidenta i una delegació de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, en el marc del P-2604 de cooperació directa amb Tarija (Bolívia). 

 Viatge al Sàhara Occidental per poder examinar la situació dels drets humans i reunir-
se amb diverses associacions i representants, una iniciativa de l’Intergrup per la Pau i la 
Llibertat al Sàhara i del president de la Comissió d’Acció Exterior, Unió Europea i 
Cooperació del Parlament de Catalunya, en el qual va participar el Sr. Isidre Pineda, 
regidor de Caldes de Montbui, en representació del Fons i de la CCASPS. 

 
Les línies de treball 2014 són aprovades per assentiment dels presents. 
 
 

6. PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 2014 PER A 

APROVACIÓ 
 
La presidenta torna a demanar a la tresorera que es faci càrrec de presentar la proposta de 
pressupost a l’Assembla. 
 
En aquest sentit, la Sra. Alba Bou afirma que es tracta d’un pressupost de continuïtat, en el 
sentit que, tal com es va fer en elaborar el pressupost 2013 (fer-hi ajustos per reduir el deute) 
enguany s’ha fet el mateix.  
 
Pel que fa al pressupost d’ingressos, a banda del que es pressuposta per a l’exercici actual, 
presenta les dades del pressupost 2013 i el que realment s’ha executat en el mateix exercici per 
tal de poder fer les comparacions oportunes. 
 
Així, la proposta de pressupost d’ingressos és la que s’indica a continuació:  
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2014  

 

 

  
INGRESSOS  PRESSUPOST 2014 EXECUTAT 2013 

PRESSUPOST 

2013 

 

 

  Ajuntaments 2.050.000,00 2.087.663,51 2.000.000,00 

Consells Comarcals 17.610,00 17.610,00 6.000,00 

Diputacions 120.000,00 120.094,94 160.000,00 

Mancomunitats i altres 172.662,90 127.337,10 300.000,00 

SOCIS  2.360.272,90  2.352.705,55  2.466.000,00  

 

 
  

Col·laboradors i donatius 25.000,00 77.274,85 75.000,00 
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COL·LABORADORS I DONATIUS  25.000,00  77.274,85  75.000,00  

 

 
  

Quotes 200.000,00 198.725,30 200.000,00 

QUOTES  200.000,00  198.725,30  200.000,00  

 

 
  

Altres convenis en negociació (ACCD,AECID...) 0,00 0,00 150.000,00 

ALTRES CONVENIS EN NEGOCIACIÓ (ACCD,AECID..)  
0,00  0,00  150.000,00  

 

 
  

TOTAL CONSIGNACIONS  2.585.272,90  2.628.705,70  2.891.000,00  

 

 
  

Altres ingressos extraordinaris 0,00 5.502,80 5.500,00 

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

Diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 

Altres ingressos financers 20.000,00 23.487,39 20.000,00 

ALTRES INGRESSOS  20.000,00  28.990,19  25.500,00  

 

 
  

TOTAL ALTRES INGRESSOS  20.000,00  28.990,19  25.500,00  

 

 

  TOTAL INGRESSOS  2.605.272,90  2.657.695,89  2.916.500,00  

 

En tot cas, es preveu que el total d’ingressos dels socis sigui de 2.360.272,90 euros. Com que 
al tancament del 2013 hi ha una diferència d’uns 30.000 euros, corresponents a l’import que es 
preveia ingressar en concepte de quotes de socis, ingrés que finalment no s’ha produït, s’ha 
tingut en compte a l’hora d’ajustar el 2014. 
 
De la partida de col·laboradors i donatius, cal destacar els 25.000 euros que es pressuposten el 
2014, davant dels 77.274,85 euros executats el 2013. Aquesta diferència ve donada pel fet que 
el 2013 es va rebre una aportació extraordinària del Fondo Galego per a l’emergència d’Haití, 
que enguany no es produirà. 
 
Tampoc no es contempla, per al 2014, cap conveni amb l’ACCD. 
 
A l’apartat d’altres ingressos, ja no hi consten els 5.502,80 euros d’altres ingressos 
extraordinaris (corresponents a la venda del vehicle antic de l’oficina del Fons a Managua). Sí 
que hi consten 20.000 euros en concepte d’altres ingressos financers. 
 
Quant al pressupost de despeses, que també s’inclou a continuació: 
 
PRESSUPOST DE DESPESES 2014  

 

 

  DESPESES  PRESSUPOST 2014 

EXECUTAT 2013 

PRESSUPOST 

2013 

    DESPESES D’ESTRUCTURA  614.828,87  707.041,65  730.805,97  

    
PROJECTES A APROVAR PER JUNTA EXECUTIVA  1.990.444,03  2.107.803,23  2.185.694,03  

    
PROJECTES AMB ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  0,00  0,00  A determinar  

    
TOTAL DESPESES  2.605.272,90  2.814.844,88  2.916.500,00  

 
La tresorera destaca, en primer lloc, les despeses d’estructura, amb un import de 614.828,87 
euros. Aquest import representa 100.000 euros menys que el 2013, gràcies a les gestions 
efectuades per l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir el canvi de seu del Fons. 
 
Els projectes a aprovar es pressuposten en 1.990.444,03 euros, la qual cosa representa 
aproximadament una reducció d’uns altres 100.000 euros respecte al 2013. 
 
Pel que fa a la partida de projectes amb altres administracions públiques, s’ha decidit mantenir-
la sense cap import, repetint la proposta del 2013. 
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PRESSUPOST DE GESTIÓ 2014  

    
DESPESES DE GESTIÓ  PRESSUPOST 2014 DESPESA 2013 PRESSUPOST 2013 

    Arrendaments – Local 27.500,00 105.533,65 91.680,00 

Arrendaments – Equipaments informàtics 3.248,76 7.403,27 7.076,00 

 
30.748,76  112.936,92  98.756,00  

 
   

Reparació i conservació equipaments 3.579,32 3.971,15 6.163,00 

Conservació i neteja local 100,00 9.235,76 7.952,82 

 
3.679,32  13.206,91  14.115,82  

 
   

Assessoria i gestoria 20.425,00 20.440,77 10.250,00 

 
20.425,00  20.440,77  10.250,00  

 
   

Missatgers i transports especials 500,00 460,17 500,00 

 
500,00  460,17  500,00  

 
   

Primes d’assegurances 550,00 545,25 750,00 

 
550,00  545,25  750,00  

 
   

Serveis bancaris 740,00 1.408,29 1.600,00 

 
740,00  1.408,29  1.600,00  

 
   

Publicacions i difusió 9.329,37 0,00 10.710,00 

 
9.329,37  0,00  10.710,00  

 
   

Telèfon – Fax – Internet 5.675,00 6.218,35 7.225,00 

Electricitat 0,00 7.695,52 8.500,00 

 
5.675,00  13.913,87  15.725,00  

 
   

Despeses de viatge i relació exterior 13.000,00 13.686,24 38.450,00 

Despeses de seguiment de projectes 5.000,00 948,41 300,00 

Despeses Oficina Managua 24.300,00 24.305,65 24.896,50 

Despeses Oficina Senegal 4.500,00 4.256,54 7.070,79 

Comunicacions 1.000,00 866,97 1.225,00 

Material d’oficina i informàtic 4.000,00 4.073,21 4.050,00 

Fotocòpies 2.000,00 1.984,64 1.500,00 

Altres despeses d’administració 1.210,00 1.762,21 1.775,00 

Subscripcions – Cursos – Quotes 2.500,00 5.035,00 7.800,00 

Compra llibres i material de difusió 0,00 0,00 100,00 

 
57.510,00  56.918,87  87.167,29  

 
   

Altres tributs 0,00 1.169,76 0,00 

 
0,00  1.169,76  0,00  

 
   

Despeses  salarials 458.345,32 468.675,43 475.579,55 

 
458.345,32  468.675,43  475.579,55  

 
   

Altres despeses de gestió 0,00 0,00 100,00 

 
0,00  0,00  100,00  

 
   

Interessos de deutes 0,00 392,37 0,00 

 
0,00  392,37  0,00  

 
   

Diferències negatives de canvi 100,00 66,23 0,00 

 
100,00  66,23  0,00  

 
   

Despeses i pèrdues d’exercicis anterior 100,00 0,46 0,00 

 
100,00  0,46  0,00  

 
   

Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial 751,10 958,34 919,33 

Dot. Amort. Immobilitzat Material 24.375,00 13.948,01 12.632,98 

 
25.126,10  14.906,35  13.552,31  

 
   

Impost de Societats 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

 
2.000,00  2.000,00  2.000,00  

 
   

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ  614.828,87  707.041,65  730.805,97  
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Quant al pressupost de gestió, que consta a la pàgina anterior, la tresorera indica que l’import 
que presenta el 2014 és de 614.828,87 euros, tal com ha avançat fa uns moments. 
 
Una de les partides més significatives és la de l’arrendament del local, que passa dels 
105.533,65 euros executats el 2013 als 27.500 euros pressupostats el 2014. També disminueix 
l’import dels arrendaments dels equipaments informàtics: dels 7.403,27 euros executats el 2013 
enguany es preveu una despesa de 3.248,76 euros. Pel que fa als serveis bancaris, també s’ha 
pressupostat gairebé la meitat respecte a l’any passat. 
 
A l’apartat de publicacions i difusió, s’ha tornat a pressupostar pel 2014 amb un import de 
9.329,37 euros, ja que el 2013 no es va executar perquè no es va fer la memòria, que enguany 
serà bianual. 
 
Una de les altres partides que disminueix respecte al 2013 és la de viatges i relació exterior. 
L’any passat s’havien pressupostat 38.450,00 euros, però finalment només es van executar 
13.686,24 euros, cosa que ha fet preveure 13.000,00 euros per al 2014. 
 
D’altra banda, s’incrementa la partida de seguiment de projectes fins als 5.000,00 euros.  
 
La presidenta agraeix a la tresorera la presentació resumida del pressupost i insisteix que si 
algú té algun dubte o necessita algun aclariment, tant ara com a posteriori estan a disposició de 
fer-ho. 
 
El pressupost rep l’aprovació de l’Assemblea. 
 
 

7. PROPOSTA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A APROVACIÓ 

 
La presidenta explica que, com en exercicis anteriors, enguany no s’ha fet la CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PER A 
ORGANITZACIONS DEL SUD. No obstant, continua vigent la CONVOCATÒRIA OBERTA I 
PERMANENT DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ PER A AJUNTAMENTS I ENS LOCALS PÚBLICS 
DE CATALUNYA, que implica que l’ajuntament o ens local que el presenta té un compromís de 
finançament envers el projecte. 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 Finançament obert 

1841 ENFORTIMENT DE 7 CENTRES DE BENESTAR INFANTIL A LA 
COMUNITAT DE SEGUNDO MONTES  

El Salvador Finançament obert 

1847 PROPOSTA METODOLÒGICA PER A LA SISTEMATITZACIÓ 
D’EXPERIÈNCIES MUNICIPALISTES A CENTREAMÈRICA 

Centreamèrica 33.000,00 € 

1877 INSTITUT DE FORMACIÓ INTEGRAL PADRE SEGUNDO MONTES El Salvador 258.999,15 € 

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

Nicaragua 30.238,11 € 

2114 CENTRE D’ATENCIÓ SOCIAL I INTEGRAL DE LA INFÀNCIA, 
L´ADOLESCÈNCIA, LA JOVENTUT I LA DONA - 2 

Nicaragua 18.852,19 € 

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

Gàmbia 33.643,49 € 
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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 78.890,08 € 

2537 DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA GRUP DE TREBALL DE 
L’AIGUA 

Catalunya Finançament obert 

2547 ENFORTIMENT DE LES ASSOCIACIONS DE GESTIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL RIU PARANAPURA A L’ALTO 
AMAZONAS, LORETO 

Perú 37.400,00 € 

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

Senegal – 
Catalunya 

25.499,00 € 

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

Senegal 10.909,69 € 

2627 GRUP DE TREBALL MARROC: TALLERS DE CINEMA SOCIAL 
SOBRE MEMÒRIA MIGRATÒRIA DE MUNICIPIS DE CATALUNYA I 
DE LA REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN (MIGRAZOOM) 

Catalunya - 
Marroc 

Finançament obert 

2666 CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU Catalunya 64.643,65 € 

 

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 

2626 RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES Filipines Finançament obert 

2667 CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA 
MALALTIA DEL VIRUS DE L´ÈBOLA A L´ÀFRICA OCCIDENTAL 

Àfrica 
Occidental 

Finançament obert 

 

Projectes aprovats en convocatòries locals i altres projectes proposats pels ajuntaments 

socis 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

2123 COMPRENDRE EL PASSAT PER CONSTRUIR EL FUTUR. CREACIÓ 
D’UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ PER ENFORTIR LA PAU, LA 
DEMOCRÀCIA I LA RECONCILIACIÓ NACIONAL 

El Salvador 9.551,88 € 

2330 GRANJA DE POLLASTRES D´ENGREIX A TOROLA El Salvador 2.635,60 € 

2339 TALLERS DEL BORIS, CASA COMUNAL BORIS VEGA Nicaragua 65.510,34 € 

2340 MILLORA DE LA GESTIÓ I APROFITAMENT DELS RECURSOS 
HÍDRICS A LA COMUNITAT DE GOLLAPLLI TANDA, KADIRI 

Índia 21.833,97 € 

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

El Salvador 18.600,00 € 

2447 PROGRAMA D’ACTIVITATS PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE I D’AUTOGESTIÓ DEL CENTRE D’ACOLLIDA DE 
KOILAKUNTLA 

Índia 24.090,20 € 

2448 DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL LOS 
GUINEOS 

República 
Dominicana 

77.682,59 € 

2452 FANDEMA. CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A DONES DE 
TUJERENG 

Gàmbia 16.500,00 € 

2497 PROJECTE DE CONTINUÏTAT A LA POBLACIÓ DE SOMOTILLO [ Nicaragua 4.018,36 € 

2505 CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A L’ESCOLA JOHN COOK DEL 
MUNICIPI DE VILLANUEVA 

Hondures 500,01 € 

2508 CONSTRUCCIÓ D’UNA LLAR D’INFANTS I AULA DE DONES AL 
KSAR LABROUJ MÂADID D’ERFOUD 

Marroc 24.858,52 € 

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

NECESSARIS, A TANSEIGA 

Burkina Faso 5.264,72 € 

2535 DESENVOLUPAMENT PRODUCTIU SOSTENIBLE: GRANJA DE 
VAQUES DE LLET A ESTELÍ 

Nicaragua 3.470,01 € 

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

Mèxic 109.999,78 € 

2557 CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT A MASAYA 

Nicaragua 2.987,26 € 
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2576 TEIXINT UN FUTUR SENSE VIOLÈNCIA (ALBERG NIDIA WHITE, 
NOVA FASE) 

Nicaragua 5.984,08 € 

2591 ELABORACIÓ DE MATERIALS I FORMACIÓ SOBRE LES CAUSES, 
ELS RESPONSABLES I LES ALTERNATIVES DE LA CRISI DEL 
DEUTE ALS PAÏSOS EMPOBRITS, FASE II 

Catalunya 10.429,83 € 

2610 GARANTIR LA CONTINUÏTAT DEL LABORATORI DE MEDICAMENTS 
ESSENCIALS DELS CAMPAMENTS SAHRAUÍS DE TINDOUF 

Poble Sahrauí 15.500,00 € 

2611 ACCÉS A LA IDENTITAT CIUTADANA PER A LA POBLACIÓ RURAL 
DE MATAGALPA 

Nicaragua 8.877,69 € 

2632 FORMACIÓ D´AGENTS SANITARIS COMUNITARIS (ASC) DE LA 
COMUNITAT RURAL DE DIALAKOTO (TAMBACOUNDA) 2011-2016 

Senegal 27.379,00 € 

2663 AGENDA LLATINOAMERICANA 2015 - CAMPANYA 2014 Catalunya – 
Llatinoamèrica 

33.000,00 € 

2664 PROGRAMA DE FORMACIÓ ´TREBALL DECENT PER A TOTS I 
TOTES´ EL SALVADOR 2014-2015 

El Salvador 32.099,10 € 

2665 ENFORTIMENT DELS MECANISMES DE PROMOCIÓ, PROTECCIÓ I 
DEFENSA DEL TREBALL DIGNE A GUATEMALA, FASE II 

Guatemala 35.200,00 € 

 
 IMPORT TOTAL  1.148.048,30 € 

 
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. 
 
 

8. ALTRES QÜESTIONS 
 

La presidenta fa la proposta de tractament de dos punts, el primer dels quals fa referència al fet 
de donar compte dels temes jurídics que s’estan duent a terme des del Fons. 
 
Així, la Sra. Meritxell Budó explica que hi va haver un treballador del Fons que va cursar una 
denúncia davant de l’OAC-Oficina Antifrau de Catalunya contra l’antic president del Fons. Com 
que l’OAC no es pronunciava, el treballador va decidir fer un pas més i va interposar una 
denúncia al Jutjat. D’això se’n deriven unes conseqüències jurídiques per al Fons perquè n’és la 
part perjudicada.  
 
En aquest sentit, cedeix la paraula a la tresorera perquè faci un breu resum de les accions i 
tràmits jurídics que ha dut a terme el Fons Català en relació als fets. 
 
La Sra. Alba Bou, per endavant, demana comprensió i disculpes als assistents pels errors que 
pot cometre a l’hora d’utilitzar terminologia jurídica.  
 
La tresorera explica que el treballador esperava que l’OAC dictés alguna sentència o resolgués 
l’afer. En no fer-ho, va decidir adreçar-se al Jutjat per interposar una denúncia, tal com ha 
anunciat la presidenta. 
 
En tot cas, el Jutjat va resoldre que el treballador ja no forma part d’aquesta causa perquè ell no 
és part perjudicada del cas, però sí que n’és el Fons Català perquè es pot haver produït una 
presumpta malversació de fons de la institució. 
 
Per altra banda, la tresorera manifesta que la Junta Executiva ha estat informada dels passos 
que s’han anat fent, sempre seguint les indicacions dels advocats del Fons. 
 
En aquest sentit, els advocats recomanen encarregar un altre informe d’auditoria que analitzi i 
avaluï, una per una, totes les despeses efectuades per l’actual vicepresident (i antic president), 
Sr. Teo Romero. 
 
La tresorera anuncia que en els propers 10-15 dies es disposarà d’aquest nou informe dels 
auditors, que ha de marcar exactament quines són les motivacions de totes i cadascuna de les 
despeses efectuades. 

http://www.fonscatala.org/
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En funció de l’anàlisi jurídica que facin d’aquest informe els advocats, es veurà quin paper pren 
el Fons. En tot cas, es presuposa que arribarà un moment que el Fons s’haurà de posicionar, 
cosa que farà sempre després d’haver-ho tractat i acordat per Junta Executiva. 
 
La tresorera pregunta als assistents si necessiten algun aclariment al respecte del que acaba 
d’exposar, però no es produeix cap intervenció. 
 
La presidenta afegeix que, per transparència, s’ha considerat important de donar-ne compte a 
l’Assemblea. 
 
Tot seguit, indica que el segon punt que es vol introduir és la suspensió temporal de funcions 
del vicepresident, la qual cosa ja va ser anunciada pels representants dels PSC durant la Junta 
Executiva celebrada el passat 22 d’abril. 
 
No obstant, avui mateix s’han rebut dues cartes, una del propi Sr. Teo Romero i l’altra del PSC, 
que la presidenta llegeix i el contingut de les quals es transcriu a continuació: 
 
 
Sra. Meritxell Budó 
Presidenta FCCD 
 
Senyora,  
 
Per raons personals, li prego excusi la meva assistència a l’Assemblea del FCCD que tindrà lloc aquesta 
tarda a Sant Cugat del Vallès. Pels mateixos motius personals, li comunico la decisió de proposar la 
delegació temporal de la presidència de la comissió de municipalisme, que actualment exerceixo, en el 
representant de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
 
Així mateix, li comunico també que a partir d’aquest moment, qualsevol tipus d’interlocució a nivell polític 
amb el grup socialista es faci a través del company Nicolás Cortés. 
 
Cordialment, 
 
Teodoro Romero Hernández 
Alcalde de Santa Margarida de Montbui 
 
Santa Margarida de Montbui, 29 d’abril de 2014 

 
 
 
 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT 
 
 
Sra. Presidenta, 
 
Pel present avís posem en coneixement de la Presidència del Fons Català de Cooperació Pel  
Desenvolupament que el company Teo Romero suspèn temporalment les seves funcions actives i de 
gestió al capdavant de la Vicepresidència del mateix. Recaient estrictament les responsabilitats de 
treballs i les funcions executives associades a la Vicepresidència, com és la presidència de la Comissió 
de Municipalisme, seran assumides per l’ajuntament de Sant Boi. 
 
Comuniquem aquesta informació des de la Sectorial de Pau, Solidaritat i Cooperació del PSC a l’espera 
de la seva acceptació per les institucions i òrgans competents que componen la mateixa direcció del 
Fons. 
 
Atentament, 
 
Nicolás Cortés Rojano 
PSC 
 
Barcelona, a 28 de Abril 2014 
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La presidenta reitera, doncs, que a través de la lectura dels dos comunicats s’ha posat en 
coneixement de l’Assemblea que el Sr. Teo Romero suspèn temporalment les seves funcions 
com a vicepresident del Fons Català i, com ha fet la tresorera, obre un torn d’intervencions. 
 
Un torn que inicia el Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona, que també 
llegeix un comunicat, que es transcriu a continuació: 
 
Benvolgudes amigues i amics del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  
  

Sóc en Jordi Planas representant de la històrica militància de Justícia i Pau de Girona en el Fons Català 
de Cooperació. 
  

Permeteu-me dirigir unes paraules amb uns desitjos i unes propostes concretes en nom de la 
Coordinadora d´ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme i de Justícia i Pau de Girona. 
  

Volem manifestar una vegada més la immensa importància que té el Fons Català no sols per Catalunya 
sinó també per al Món, com la gran eina plural, oberta i participativa que és per anar fent camí junts –
institucions i població civil- sense aturar-se, cap un nou ordre internacional just.  
  

Estem ben informats de la crítica situació que està travessant el Fons, però també estem convençuts que 
les crisis poden ajudar a avançar en els processos. Ens sumem, doncs, al desig i el compromís per poder 
anar superant aquests moments. 
  

La nostra militància en el Fons Català des de la Coordinadora d’ONG i Justícia i Pau de Girona, ha de 
continuar essent com el paper d’un avi amb un nét. És a dir, nosaltres ja no tenim la responsabilitat de 
pares del Fons per prendre cap decisió, només som avis, només podem participar aconsellant o donant 
la nostra opinió si els pares -els ajuntaments i les altres institucions públiques- ens ho demanen, com per 
exemple a través del Consell Assessor del Fons del que en som part activa i del que ens alegrem que 
després de tants anys inactiu s’hagi tornat a posar en funcionament.  
  

També ens alegrem el Fons es torni a posicionar públicament davant determinades situacions i que 
s’hagi agilitat la redacció de manifestos com, en el cas de la situació actual que es viu a Veneçuela, el 
subscrit unànimement a favor del diàleg i el respecte pel govern democràticament escollit. 
  

Ens preocupen no tan sols les retallades de pressupostos en cooperació internacional. Sobretot en el cas 
de la Generalitat de Catalunya que ja ha retallat el 71% del seu pressupost i que, amb les dades del 
2014, es confirma una retallada del 86% en un període de 4 anys. Creiem urgent fer un replantejament a 
fons per posar l’accent a la  consciència perquè totes les institucions públiques del país destinin, com a 
mínim, el famós i històric 0,7% del seu pressupost a la cooperació internacional. Allò que històricament 
n’havíem dit “l’impost mínim de la vergonya”. 
 
Pel que fa referència al cas de la denúncia d’irregularitats en el sí d’aquesta institució presentada pel 
treballador del Fons Català, el Sr. Josep Maria Frigola, volem manifestar el següent: 

1- Animem la Junta Executiva del Fons Català a continuar en la seva ferma posició de denúncia, 
intentant exhaurir la via del diàleg per resoldre aquest tema i salvar l’honorabilitat i continuïtat del 
Fons Català  

2- Creiem que és un deure no tan sols de solidaritat sinó també de justícia, que tots aixequem la 
nostra veu en favor de la dignitat d’aquest treballador. I en aquest punt volem remarcar el suport 
rebut en la reunió de la Junta Executiva del dia 18 de febrer passat per part d’alguns dels seus 
membres, la Sra. Conxi Llurba, regidora de Castellbisbal, que pronuncià les següents paraules, 
“en Josep Maria ha demostrat que té valors i que ha estat molt valent”, així com el del Sr. Isidre 
Pineda, regidor de Caldes de Montbui, i de la Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat del 
Vallès. 

3- La Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’alt Maresme i Justícia i Pau de Girona, 
independentment del resultat de la sentència, opina que de cap manera podem ser indiferents 
davant l’actitud d’aquest treballador. Per la nostra part podem donar fe que durant els 18 anys 
que en Josep Maria Frigola ha estat treballant al Fons Català ha desenvolupat sempre una tasca 
exemplar, coherent, constant, compromesa i amb profunda humanitat. Volem solidaritzar-nos 
totalment amb ell pel seu valor i l’exemple d’ètica professional que l’ha portat a denunciar uns 
fets que en cap cas podia passar per alt. Situació que li ha comportat unes despeses 
econòmiques personals i li ha ocasionat danys en la pròpia salut, tot per ser fidel als seus 
principis i als del Fons Català. 

 

Per això proposem a l’Assemblea d’avui el següent: 
1. Enviar-li en el termini d’una setmana una carta de suport d’aquesta assemblea desitjant-li una 

prompta recuperació de la seva salut així com la reincorporació al seu lloc de treball al Fons 
Català en un període tan breu com sigui possible.  
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2. Que el Fons Català valori la possibilitat de sufragar les despeses econòmiques que hagi 
comportat la denúncia presentada per en Josep Maria Frigola i que fins al moment ha sufragat ell 
personalment.  

 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Nicolás Cortés, que indica que no era voluntat ni del municipi, 
l’Hospitalet, ni del partit que representa, el PSC, entrar en un tema que han explicat 
perfectament les seves companyes de la Junta Executiva. 
 
La descripció dels fets és la que és i fins avui l’OAC no s’ha posicionat, per la qual cosa opina 
que cal tenir en compte la presumpció d’innocència per a una persona que va ser president (i 
que ara és vicepresident) del Fons, alhora que recorda que els municipis socis aprovaven la 
gestió i, per tant, la tasca del Sr. Teo Romero, que ell qualifica d’estupenda.  
 
Entén que avui s’ha pres una decisió que significa un pas més per avançar en la consecució 
d’un millor funcionament i una major claredat del Fons. 
 
Malgrat que manifesta que respecta totes les intervencions, fins i tot les d’algunes ONG, ha 
volgut fer aquest aclariment per evitar que es confonguin les coses i pugui semblar que hi ha 
bons i dolents. Ell considera que només hi ha una cosa bona en la qual creu tothom, que és la 
cooperació, una cooperació que passa moments complicats. Per això pensa que tots els 
presents tenen la màxima responsabilitat a fer que la cooperació municipalista se salvi, encara 
més els organismes com el Fons, en tant que federació de municipis. I a fer-ho possible, cal 
que hi sigui tothom, més enllà de demagògies i maniqueismes.  
 
Com que no hi ha més intervencions, la presidenta clou l’Assemblea tot agraint l’assistència de 
tothom i es posa a disposició per tot allò que es consideri oportú.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General Ordinària a ¾ de 7h de la 
tarda. 
 
 
LA PRESIDENTA       Certifico: 
        EL SECRETARI 

   
 
 
 
 

 
Meritxell Budó Pla      Josep Sagarra 
Alcaldessa de la Garriga     Regidor de Vallromanes 
   


