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ACTA DE LA 36a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 3 

DE JUNY DE 2016 

 
A Santa Coloma de Gramenet, quan passen uns minuts de les 11h del matí, es reuneixen en 
segona convocatòria, al Museu de la Torre Balldovina, les persones que s’esmenten a 
continuació, per tal de celebrar la 36a 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. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del Fons. 
Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sra. Alba Martinez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons. 
Sra. Encarna Linares, regidora de Cerdanyola del Vallès i vocal del Fons. 
Sr. Cristóbal Sánchez, regidor de Girona i vocal del Fons. 
Sr. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació, en representació del Sr. Francesc Josep 
Bellver, tinent d’alcalde de l’Hospitalet i vocal del Fons. 
Sr. Joan Gómez, regidor de Lleida i vocal del Fons.  
Sra. Isabel Martínez, regidora de Mataró vocal del Fons.  
Sra. Mònica Martínez, regidora de Montcada i Reixac i vocal del Fons. 
Sr. David Saldoni, alcalde de Sallent i vocal del Fons.  
Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons.  
Sr. Bartolomé Agudo, tècnic de Solidaritat i Cooperació Internacional, en representació de Jordi 
Ballart, alcalde de Terrassa i vocal del Fons.  
Sra. Montse Bosch, tècnica de Cooperació al Desenvolupament, en representació de la Sra. 
Anna Erra, alcaldessa de Vic i vocal del Fons.  
Sr. Oriol Illa, director de l’Àrea d’Internacional i de Cooperació, en representació del Sr. Alfred 
Bosch, vicepresident de l’AMB i vocal del Fons. 
Sr. Jordi Mir, conseller del Consell Comarcal del Maresme i vocal del Fons i alcalde de Cabrera 
de Mar. 
Sra. Guadalupe Moreno, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, en representació 
del Sr. Jaume Ciurana, diputat de la Diputació de Barcelona i vocal del Fons.  
Sr. Jordi Cortés, tècnic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional, en 
representació del Sr. Gerardo Pisarello, tinent d’alcalde de Barcelona i vocal del Fons. 
Sr. Guillem Saleta, regidor d’Argentona. 
Sr. Ernest Clotet, tinent d’alcalde d’Artés. 
Sr. Josep M. Llagostera, coordinador de la Regidoria de Drets Civils i Convivència de Badalona. 
Sr. Jordi Porta, cap del Gabinet d’Alcaldia de Barberà del Vallès. 
Sr. Joan Roma, alcalde de Borredà. 
Sr. Joaquim Sardà, regidor de Castellbisbal. 
Sr. Antoni Garrido, tècnic de Solidaritat i Cooperació de Cerdanyola del Vallès. 
Sr. Marc Bosch, alcalde de Dosrius. 
Sr. José Manuel Ortí, regidor d’Esparreguera. 
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació de 
Girona.  
Sra. Carme Carreras, tècnica de Polítiques d’Igualtat, Ciutadania, Solidaritat i Cooperació 
Internacional de la Llagosta.  
Sra. Cristina Sáiz, tècnica de Cooperació Internacional de Lleida. 
Sr. Raül Carretero, cap en funcions del Negociat de Cooperació, Solidaritat i Drets Humans, en 
representació de la Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de Rei. 
Sr. Miguel Ángel Bueno, regidor de Montornès del Vallès.  
Sra. Mercè Traveria, regidora d’Olot. 
Sra. Anna Martín, regidora del Prat de Llobregat. 
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Sr. Miquel Rovira, tinent d’alcalde de Ripoll. 
Sra. Marta García, regidora de Rubí. 
Sra. Rosa González, coordinadora de l’Àmbit de Polítiques de Ciutadania i Drets Civils de Rubí. 
Sr. Juan Carlos Ramos, regidor de Sant Adrià de Besòs. 
Sra. Àngels Perea, tècnica de Nova Ciutadania, Solidaritat i Cooperació de Sant Feliu de 
Llobregat. 
Sra. Carmen Uroz, coordinadora de Moviments Socials i Entitats Ciutadanes de Santa Coloma 
de Gramenet. 
Sr. Sergi Hernández, regidor de Santa Perpètua de Mogoda.  
Sra. Olga Serra, tinent d’alcalde de Vacarisses. 
Sra. Mireia Rosés, tècnica del Consell Comarcal d’Osona.  
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. 
Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona.  
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.  
Sr. David Minoves, coordinador del Fons. 
Sra. Sílvia Ayala, tècnica del Fons. 
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons. 
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.  
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons. 
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons. 
Sr. Joan Ribas, tècnic del Fons. 
 
DELEGACIONS 
 
A favor de la Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català: 
Sr. Marc Uriach, conseller del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
A favor de la Sra. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del 
Fons Català: 
Sr. Xavier Amor, alcalde de Pineda de Mar. 
 
A favor de la Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons Català: 
Sra. Lourdes Borrell, regidora de Sant Feliu de Llobregat.  
 
A favor del Sr. Cristóbal Sánchez, regidor de Girona i vocal del Fons: 
Sra. Míriam Lanero, regidora de la Jonquera.  
 
A favor del Sr. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació de l’Hospitalet i vocal del Fons: 
Sra. Mariber Peláez, regidora d’Esplugues de Llobregat. 
 
A favor de la Sra. Susanna Pellicer, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons: 
Sra. Mari Rosell, alcaldessa de Sant Sadurní d’Anoia i vocal del Fons.  
 
A favor del Sr. Bartolomé Agudo, tècnic de Solidaritat i Cooperació Internacional de Terrassa i 
vocal del Fons: 
Sra. Marta Casas, regidora dels Hostalets de Pierola. 
 
A favor de la Sra. Guadalupe Moreno, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la 
Diputació de Barcelona i vocal del Fons: 
Sr. Albert Piñeira, diputat de la Diputació de Girona. 
 
A favor del Sr. José Manuel Ortí, regidor d’Esparreguera: 
Sr. Manuel Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca. 
 
L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del Fons Català, dóna la 
benvinguda a les persones assistents, mentre saluda especialment el director general de 
Cooperació, Sra. Manel Vila i la presidenta del Fons, Sra. Meritxell Budó. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Manel Vila, que inicia la intervenció declarant la il·lusió que li fa 
participar a l’Assemblea com a director general Cooperació i reconeix que des del 
municipalisme s’ha construït una història de cooperació i solidaritat catalanes molt important. En 
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aquest sentit manifesta que el Fons Català, durant aquests gairebé 30 anys, ha fet una tasca 
importantíssima com a institució referent de la coordinació de les polítiques de cooperació al 
desenvolupament amb els municipis de Catalunya. No troba un exemple millor d’aquesta tasca 
que la resposta a la crisi europea per la vinguda de les persones refugiades. 
 
Pel que fa a la Direcció General, aquesta treballa a partir del Pla director de cooperació al 
Desenvolupament, aprovat pel Parlament de Catalunya l’abril de 2015, que ja fa un 
reconeixement explícit al paper dels ens locals i al paper del Fons Català com a referent. 
També Aquest Pla director, que s’ha actualitzat a través del Pla anual de cooperació al 
desenvolupament 2016, ja aprovat pel Govern i que es presentarà al Parlament el proper 7 de 
juliol, amplia els objectius i les línies estratègiques recollides en el Pla director, tot esperant que 
es pugui fer efectiva una ampliació pressupostària que ho permeti. 
 
Explica que en els gairebé quatre mesos que fa que ocupa el càrrec, ja ha donat algunes pistes 
de com ha de ser la cooperació catalana: que ha d’actuar coordinament i en concertació amb la 
resta d’actors. N’és un exemple el recent viatge conjunt al Líban per identificar projectes.  
 
Considera que els darrers anys hi ha hagut unes retallades excessives en els pressupostos de 
la Generalitat per a la cooperació i anuncia que actualment la voluntat és acabar l’any 2016 amb 
24 milions euros de pressupost. Això serà una primera millorà que es produirà si es van 
complint les previsions pressupostàries.  
 
Manifesta que una de les lliçons apreses del període passat és que cal fer un treball molt més 
concertat, sobretot en les grans convocatòries. També creu que al sector social li correspon 
tornar a fer el lligam amb les bases i que la Direcció General de Cooperació ha ser molt més 
proactiva a l’hora de fer programes de concertació i col·laboració entre administracions.  
 
Explica que caldrà fer una nova estructura política per organitzar la política pública de la 
Direcció General i de l’ACCD en el moment que viu el país.  
 
També avança que a la Direcció General de Cooperació li agradaria establir un marc de relació 
diferent amb el Fons, que els darrers anys no ha tingut el reconeixement pressupostari que 
mereixia. El Sr. Manel Vila creu que hi ha d’haver una aportació per al funcionament ordinari del 
Fons com a forma de reconèixer que és un organisme referent per coordinar el món local. 
 
Acaba la seva intervenció declarant que els propers mesos i anys seran molt importants per 
definir el paper de la cooperació catalana a l’exterior i es posa a disposició del Fons per al que 
es consideri necessari, mentre agraeix la invitació a participar a l’Assembla. Rep l’aplaudiment 
dels assistents. 
 
La presidenta agraeix al Sr. Manel Vila que hagi fet públic el compromís del Govern de 
Catalunya envers la cooperació municipalista, una cooperació que malgrat els anys de crisi s’ha 
pogut preservar i mantenir gràcies a la voluntat dels municipis catalans.  
 
Tot seguit, dóna les gràcies a l’alcaldessa, Sra. Núria Parlon, per obrir les portes de la ciutat i 
rebre l’Assemblea. També agraeix l’assistència a totes les persones presents i excusa el 
secretari, Sr. Josep Sagarra, que, per motius laborals no podrà participar-hi.  
 
Abans d’iniciar l’ordre del dia previst, la Sra. Meritxell Budó explica que hi ha hagut noves 
incorporacions al Fons: d’una banda, el Sr. David Minoves, com a coordinador tècnic, una figura 
que en els darrers temps no estava coberta, a qui dóna públicament la benvinguda i que, 
juntament amb el Sr. Ariel Monells, director, tenen el mandat de fer créixer el Fons i anar-lo 
adaptant a les noves realitats i als nous canvis, en el moment d’arribar al 30è aniversari (que 
serà celebrat a la tardor). D’altra banda, informa que hi ha un nou responsable de l’Àrea 
d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, el Sr. Joan Ribas, a qui també dóna la benvinguda. Substitueix la 
Sra. Anna Recoder, que ha deixat el Fons perquè tenia altres projectes personals.  
 
En absència del secretari, la tresorera n’assumeix les funcions. 
 
La presidenta inicia l’ordre del dia previst.  
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR (02/11/15) 
 
Vista l’acta de les 35a Assemblea General, celebrada a Barcelona el 2 de novembre de 2015, 
que ja havia estat tramesa prèviament als assistents, és aprovada per assentiment.  

 

 

2. RATIFICACIÓ D’ALTA DE SOCIS 
 
La presidenta informa que en els darreres mesos s’ha produït l’alta com a socis dels 
ajuntaments que s’indiquen a continuació: 

 

NÚMERO SOCI 

318 AJUNTAMENT DE GUALBA – Vallès Oriental 
319 AJUNTAMENT D’ARTÉS – Bages 
320 AJUNTAMENT DE JORBA – Anoia 
321 AJUNTAMENT DE MARTORELLES – Vallès Oriental 

 
L’Assemblea els ratifica i la presidenta els dóna la benvinguda. 

 

 

3. CANVI DE DOS REPRESENTANTS A LA JUNTA EXECUTIVA 
 
La Sra. Meritxell Budó explica que s’ha produït el canvi de dos representants de la Junta 
Executiva. D’una banda, a l’Ajuntament de Girona hi ha hagut un canvi de regidor de 
Cooperació: el Sr. Cristóbal Sánchez ha substituït el Sr. Eduard Berloso, per la qual cosa el 
primer assumeix també la vocalia del Fons. D’altra banda, a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, un pacte de govern ha fet que la regidoria de Cooperació sigui assumida per la Sra. 
Encarnació Linares (de CiU) en substitució de la Sra. Elvira Vila (de la CUP). En aquest cas, per 
mantenir la composició política de la Junta (tenint en compte els resultats de les eleccions 
municipals), cal canviar el municipi que ocupa aquesta vocalia: serà l’Ajuntament de Berga, a 
través de la regidora Sra. Anna Alsina. 
 
L’Assemblea aprova el canvi dels dos representants.  

 

 

4. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015 DEL FONS CATALÀ  
 
La presidenta es fa càrrec de presentar la Memòria 2015 tot demanant disculpes per endavant, 
perquè aquest punt correspon al secretari, que és qui l’havia preparat. Per fer-ho, remet els 
assistents a la documentació lliurada mentre indica que en farà un resum i s’ajudarà ajudat d’un 
power point que s’anirà projectant. 
 
Abans, però, la Sra. Meritxell Budó destaca que la documentació lliurada conté l’estudi dels 
CRITERIS D’APLICACIÓ DEL 0,7% DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS A LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, elaborat pel catedràtic de Finances Públiques de la 
UB, Sr. Joaquim Soler Vilanova, un encàrrec de la Comissió de Municipalisme a petició de 
diversos ajuntaments. Explica que els criteris per quantificar l’aportació a cooperació al 
desenvolupament eren diversos i que amb l’estudi es pretén fer una tasca d’homogeneïtzació. 
Alhora, indica que ara serà molt important que aquests criteris es posin en coneixement dels 
interventors/es municipals, que finalment són els que fan els càlculs. 
 
La presidenta recorda que la Memòria s’estructura tenint en compte les àrees operatives 
(geogràfiques i temàtiques) del Fons: 

 

ÀREA DE PROJECTES 

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

distribució dels recursos, dels ajuntaments de: Caldes de Montbui, Castellbisbal, 
Cerdanyola del Vallès, la Garriga, Igualada, Manlleu, Mataró, Molins de Rei, la Roca del 
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Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa 
Coloma de Gramenet, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Consell Comarcal d’Osona. 
També s’han analitzat altres projectes a petició d’alguns socis. Total projectes avaluats 
pels tècnics de les àrees: 130  

 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: 133                                
- 87 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 
- 26 projectes relacionats amb emergències 
- 8 projectes proposats pel Fons Català 

- Projectes tancats: 120 
- Informes rebuts: 298 
- Informes processats: 267  
- Informes pendents de processar a 31/12/2015: 195 

 Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis.. 

 Vistiplau propostes de finançament mensual de projectes de les diverses àrees 
geogràfiques. 

 Revisió d’informes econòmics dels projectes i gestió de reclamacions a les entitats. 

 Processament dels informes narratius per enviar-los als socis que els han finançat. 

 Justificació als socis de les seves aportacions. 

 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’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 (7 rutes), El Salvador (2 rutes), Hondures (1 ruta), 
Guatemala (2 rutes) i Cuba (1 ruta compartida amb l’oficina de Barcelona). 

 Rutes de seguiment de projectes a Nord i  Sud-amèrica: Bolívia (1), Colòmbia (1) i 
Mèxic (1). 

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

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

 

Acompanyament a la cooperació directa 

 

Municipi català Contrapart Acció 

Sant Cugat del Vallès Tarija (Bolívia) Projecte de cooperació directa emmarcat 
en el programa City to City d’ONU Hàbitat: 
- 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.  
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Sant Boi de Llobregat San Miguelito 

(Nicaragua) 
Seguiment de projectes en el marc de 
l’agermanament entre municipis 

Vilafranca del Penedès- 
Sant Pere de Ribes 

Puerto Cabezas – 
Bilwi (Nicaragua) 

Seguiment de projectes en el marc de 
l’agermanament entre municipis 

Santa Coloma de 
Gramenet 

Villa El Salvador- Perú Seguiment del projecte liderat per les 
ciutats europees a Villa El Salvador, en 
matèria de Gestió de Residus. 
 
Explorar un possible marc de Cooperació 
Tècnica Sud- Sud de Ciutat a Ciutat: Villa El 
Salvador, Perú i Tarija, Bolívia en el sector 
de Gestió de Residus Sòlids i amb la 
vinculació Nord- Nord de les ciutats de 
Santa Coloma de Gramenet i Sant Cugat 
del Vallès.  

 

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. Presentació del Pla de Gestió de Residus el mes de juny. 

 Acompanyament per iniciar un procés de cooperació tècnica en el component d’aigua i 
sanejament entre l’ajuntament de Mataró, l’empresa municipal Aigües de Mataró i la 
ciutat de Masaya (Nicaragua). 

 

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. 

 Acompanyament especial sobre terreny (projectes indirectes que requereixen d’un 
seguiment especial): 

 

Entitat catalana Contrapart Acció 

EPMA / Comitè 
d’agermanament Nou 
Barris – Boris Vega 

Barri Boris Vega 
(Estelí, Nicaragua) 

Revisió dels projectes realitzats i 
assessorament per reconduir les relacions 
d’agermanament 

Solidaritat sense Mons Alcaldía de El Sauce 
(Nicaragua) 

Acompanyament a la posada en marxa 
d’un asil per a persones de la tercera edat i 
de la brigada catalana al municipi (juliol i 
agost)  

AEPCFA Girona AEPCFA Nicaragua Acompanyament a la brigada catalana en 
commemoració del 35è aniversari de la 
Gran Cruzada Nacional d’alfabetització i 
participació al Congrés Nacional 
d’alfabetització (agost). 

Fundació Maresme FRATER (Masaya, 
Nicaragua) 

Suport a la formulació d’un projecte triennal 
per a persones amb discapacitat i 
seguiment puntual de les accions 
associades. 
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Fornells X3 FUNDEIT (Torola, El 

Salvador) 
Suport al voluntari de Fornells per reconduir 
tècnicament i financera la posada en marxa 
d’una granja de pollastres 

Comissió 
d’agermanament 
l’Esquirol – Limay 

Fundación 
Hermanamiento 
l’Esquirol – Limay 
(Nicaragua) 

Inauguració del nou CDI a San Juan de 
Limay i reactivació de l’agermanament 

La Garriga Societat Civil 
 

Kahua Sisiki (Estat de 
Guerrero, Mèxic) 

Retorn de la Revista 04/Made in Mexico 43 
Ayotzinapa a familiars d’estudiants 
desapareguts. 
Balanç del projecte de cooperació amb 
Kahua Sisiki i reflexió sobre les 
perspectives de continuïtat  

 

Assistència per a la cerca de finançament extern 

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

 Vincle permanent amb les OTC de l’AECID per explorar vies de finançament i crear 
aliances en algun territori. Participació a Nicaragua a la comissió de cooperació 
descentralitzada convocada per l’OTC (Fons Català, Euskal Fondoa, AACID, Xunta 
galega) 

 

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

 Exploració d’un marc de col·laboració amb ACRA (convocatòria UE) al departament de 
Morazán (El Salvador) per ser presentat formalment l’any 2016. 

 Identificació d’actors i aproximació al context de postconflicte: Presa de contacte amb la 
Junta executiva de l’IPC-Instituto Popular de Capacitación. Reptes actuals: rol dels 
municipis i les regions en el procés de construcció de pau; perspectives: planificació 
estratègica de l’IPC i reparació de la democràcia i punts de trobada amb el Fons Català 
en l’escenari de postnegociació i desplegament dels acords de pau a Antioquia. 

 Programa PADIT- Cuba: Explorar la vinculació i els punts de trobada amb el PADIT 
durant la missió de seguiment realitzada el desembre de 2015 a Cuba. Establir les 
bases per a una futura articulació del Fons Català dins el PADIT. 

 

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) 

 

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.  

 

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: 
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 S’ha aprovat pel GT Senegal la 2a fase del projecte d’enfortiment associacions a 
Senegal (contraparts projectes municipis catalans)  (P2560) 

 S’ha intentat continuar el projecte d’enfortiment actors locals a Gàmbia, malgrat la 
segona part no s’ha aconseguit iniciar durant el 2015 (P2408) 

 S’ha preparat la trobada contraparts catalanes a Gàmbia que s’executa durant el 
2016 (P2452) 

 

Identificació i acompanyament de socis estratègics 

 S’han consolidat els acompanyaments tècnics dels socis estratègics en  cooperació 
tècnica: 

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

 S’han identificat socis estratègics pel municipalisme al Mediterrani com MedCities, 
la Comissió Mediterrània de CGLU i la Comissió de Pau al Pròxim Orient de CGLU.   

 

Sistematització i difusió de coneixement 

 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 

 

 

ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 
Les accions que es duen a terme abracen quatre components: 
 

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. 
 

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. 

 
Durant el 2015 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, presentat i executat per la Fundació 
contra la Fam 

 

Projecte 2670. PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE SISTEMES D’AIGUA I SANEJAMENT 

A LA ZONA AFECTADA PEL TIFÓ HAIYAN, presentat i executat per la Fundació World 
Vision 

 
Ambdós aprovats en el marc del CCAHE i tancats durant l’any 2015. 

 

 

 

 

http://www.enfortintelcodesenvolupament.org/
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SÍRIA: 

 

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

VULNERABLES SIRIANES, PALESTINES I DE LES POBLACIONS D’ACOLLIDA 

AFECTADES PEL CONFLICTE A SÍRIA - 2a FASE, presentat i executat per Creu Roja i 
tancat durant l’any 2015.  
 

EBOLA – ÀFRICA OCCIDENTAL: 

 

Projectes 2732 i 2832 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. Durant l’any 2015 s’ha fet la 
identificació i execució de la segona fase del projecte. Alhora, s’ha treballat en la identificació 
i valoració de nous projectes on aplicar els recursos recollits 

 

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, tancar l’any 2015. 

 

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, executat per UNRWA via conveni amb el Fons. 
 

POBLE SAHRAUÍ  
 

Projecte 2812. RECONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES ALS CAMPAMENTS DE 

REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF ARRAN DE LES INUNDACIONS DEL SETEMBRE 

DE 2014, presentat i executat per la Fundació Lleida Solidària, en el marc de la campanya 
d’emergència per les inundacions la tardor de l’any 2014 (campanya conjunta amb la 
CCASPS). 

Projecte 2865. INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS: 

CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DES DEL MÓN LOCAL, campanya oberta el mes d’octubre 
fruit de noves inundacions als campaments. S’està fent la identificació dels projectes.  

 

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. 

 

NEPAL (resposta als efectes del terratrèmol) 
 

Projecte 2791. AJUDA LOGÍSTICA D’EMERGÈNCIA AL NEPAL- EQUIP DE RESCAT EN 

EMERGÈNCIES CATALUNYA, presentat i executat per Acció Solidària i Logística. Projecte 
tancat durant l’any 2015 

 

Projecte 2792. ACCIÓ HUMANITÀRIA PER ATENDRE LA POBLACIÓ AFECTADA PEL 

TERRATRÈMOL AL NEPAL, presentat i executat per la Fundació UNICEF- Comitè 
Catalunya 

 

Projecte 2793. REFUGIS D’EMERGÈNCIA PER A LES COMUNITATS AFECTADES PEL 

TERRATRÈMOL DEL NEPAL, presentat i executat per la Fundació World Vision 
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Projecte 2864. TAILORING PROJECT: TALLER DE COSTURA PER A DONES 

VOLUNTÀRIES DE BARRIADES DE KATMANDÚ ASSOLADES PEL TERRATRÈMOL. 

FORMACIÓ DE COMPETÈNCIES I GENERACIÓ D’INGRESSOS, presentat i executat per 
CHHIMEKI SANSTHA NEPAL. S’han establert mecanismes de coordinació amb el Fons 
Mallorquí i amb Chhimeki en matèria de seguiment i avaluació Final ex-post conjunta. 

 

CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PELS REFUGIATS: EUROPA I ORIENT MITJÀ 

 

Projecte 2833. CAMPANYA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA 

EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 
 
La presidenta destaca especialment aquesta campanya per la resposta espectacular que ha 
obtingut per part dels municipis catalans: manifesta que parla en xifres rodones però que s’han  
aplegat al voltant d’un milió i mig d’euros. Es tracta d’un exercici de conscienciació i de 
solidaritat des del món local del qual ens hem de sentir orgullosos.  
 
L’any 2015, el Fons Català va convocar tres reunions generals per informar sobre la Campanya 
i el rol dels municipis en el procés d’acollida i de suport a través de projectes d’Educació per al 
Desenvolupament, Acció Humanitària i accions de Ciutat a Ciutat: 4 de setembre, 23 d’octubre i 
27 de novembre. 
 
La Campanya s’ha desplegat en quatre eixos: 
 

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida  
El desplegament d’aquest eix s’ha fet a través d’una crida als ajuntaments catalans i ens 
supramunicipals. S’ha concretat en la Campanya d’Emergència de suport a l’acollida de 
població refugiada en trànsit a Europa víctima de conflictes armats a l’àrea Mediterrània. Els 
recursos econòmics es destinaran a l’assistència en les rutes de fugida: països de primera 
acollida i Europa (països dins i fora de l’espai Schengen). El nostre mandat: pal·liar el patiment 
de les persones que fugen i treballar en les causes de la seva fugida. 
 

 

LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta 
Es tracta de donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades. Per 
tant, els objectius són identificar ciutats interlocutores i establir mecanismes estables de 
comunicació, promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta, 
identificar necessitats d’aquests municipis i dissenyar actuacions específiques de resposta. Per 
fer-ho s’aprofiten les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, com és el cas de 
CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). 
 

 

LINIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització  
Es treballa amb un doble objectiu, per una banda alimentar de discurs crític l’embranzida de 
solidaritat que s’ha generat de manera espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb 
perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el paternalisme i la caritat. L’altre 
objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la importància de la cooperació al desenvolupament 
per atacar les causes dels conflictes, més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest 
cas són els refugiats. 
 

LINIA 4 Acollida 
L’acollida l’està coordinant la Generalitat de Catalunya, que ha creat, a través de la Direcció 
General d’Immigració, un Comitè Operatiu d’Ajuda als Refugiats amb l’objectiu de treballar en la 
definició de l’estratègia d’ acollida  de les persones refugiades que arribin a Catalunya i facilitar-
ne la seva atenció i acollida. El Comitè s’organitza en cinc grups de treball: sensibilització i 
educació per al desenvolupament, inventari i recursos, acollida, ocupació i ocupabilitat i salut. El 
Fons Català participa en el grup de treball de sensibilització i en el d’acollida. L’objectiu d’aquest 
darrer grup és establir diferents protocols d’actuació dels diversos àmbits que comporta la 
incorporació de persones refugiades a la vida comunitària i cívica.  
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Desplegament de l’eix 1 - Suport a les persones refugiades en rutes de fugida. Durant el 
2015 s’han dut a terme les següents accions: 

 

 Convocatòria de la Campanya - Crida als ajuntaments catalans i ens supramunicipals 
(07/09/2015) 

 Reunions de coordinació durant els mesos se setembre i octubre amb LaFede, CCAHE- 
ACCD, AMB i Ajuntament de Barcelona 

 Presa de contacte i reunions informatives amb entitats humanitàries que estan treballant 
a terreny. 

 Entre els mesos de setembre i desembre es reben 15 projectes d’Acció Humanitària, es 
fa l’avaluació ex-ante de les propostes rebudes i es resol l’aprovació dels 15 projectes 
presentats. 

 Seguiment sobre terreny dels projectes en execució i identificació d’accions i socis 
locals d’Acció Humanitària: 

 Missió a Grècia, Macedònia i Sèrbia: reunions de coordinació amb les entitats 
presents a la zona i realització del viatge de dues tècniques del Fons del 3 al 12 de 
novembre. 

 Preparació de la missió al Líban i Jordània: reunions de coordinació amb les entitats 
presents a la zona (el viatge es fa el mes de març de 2016). 

 Procés de socialització i retorn de la informació als Ens que han realitzat aportacions a 
la Campanya. 

 Informació de la campanya als ens locals. 

 Retorn del viatge de seguiment i identificació a la ruta dels Balcans 

 Creació del Microsite de la campanya http://monlocalrefugiats.weebly.com/, i 
actualització dels continguts amb l’avenç de la campanya. 

 Xerrades realitzats a petició dels ajuntaments socis sobre l’estat de la campanya. 
17 municipis visitats entre els mesos de setembre i desembre. 

 Fins el 31 de desembre de 2015 es van aprovar els projectes següents: 

 
Núm. Títol País Presentat  Aportació 

aprovada 
 (€) 

2852 Atenció medicosocial a la població refugiada víctima 
de la crisi a Síria i comunitats d’acollida al districte de 
Saida, Beirut 

Líban Creu Roja 
Catalunya 

40.000,00 

2853 Intervenció d’emergència per a l’assistència 
sociosanitària i l’assessorament a les persones 
refugiades en trànsit a Sèrbia 

Sèrbia-
Hongria 

Farmamundi 25.000,00 

2854 Millora de l’accés a serveis de protecció i d’educació 
en emergències per a nens i nenes afectats pel 
conflicte en la governació d’Al-Hasekeh 

Síria Save the Children 24.986,00 

2855 Suport a Grècia en la resposta humanitària a la crisi 
dels refugiats 

Grècia Save the Children 25.000,00 

2856 Crisi persones refugiades a Europa: tramesa de 
material humanitari a Sèrbia 

Sèrbia Creu Roja 
Catalunya 

21.400,00 

2857 Contribució a l’establiment d’unes condicions de vida 
adequades i a l’accés a necessitats bàsiques de les 
poblacions molt vulnerables sirianes refugiades al 
Líban 

Líban Fundación Acción 
contra el Hambre 

60.704,74 

2858 Assistència urgent a la població siriana  refugiada a 
l’Iraq 

Iraq-
Kurdistan 

ACNUR- Comitè 
Català 

90.000,00 

2859 Atenció primària en salut i suport psicosocial per a 
persones refugiades i migrants a Grècia 

Grècia Metges del Món 29.950,00 

2860 Accés a la salut sexual i reproductiva incloent les 
víctimes de violència sexual i de gènere per a 
persones refugiades i migrants a Itàlia 

Itàlia Metges del Món 29.600,00 

2861 Garantint condicions mínimes de salubritat en 
emplaçaments crítics per a la població desplaçada 
pel conflicte de Síria 

Síria Asociación Comité 
Español de la 
UNRWA 

30.000,00 

2862 Lliurament d’Ajut en Efectiu per Cobrir Necessitats 
Bàsiques de les Famílies Sirianes Vulnerables 
Refugiades al Líban. 
 

Líban Fundació World 
Vision International 

30.000,00 

2863 Suport a població refugiada de diferents orígens que 
arriben cercant asil a Europa pel corredor dels 
Balcans, mitjançant les arts escèniques i la comicitat 

Macedònia 
Sèrbia 
Croàcia 

Pallasos Sense 
Fronteres 

25.000,00 

2878 Accés a aigua potable per a refugiats sirians en els 
camps de refugiats de Jordània 

Jordània UNICEF 30.000,00 

http://monlocalrefugiats.weebly.com/
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Núm. Títol País Presentat  Aportació 
aprovada 

 (€) 

2879 Suport urgent a la població refugiada en trànsit per 
Macedònia 
 

Macedònia LEGIS 30.000,00 

2880 Suport a tasques de salvament marítim a les platges 
de Lesbos 

Grècia Proactiva Open 
Arms 

31.225,00 

 TOTAL   432.879,74 

 

Desplegament de l’eix 3 - Educació per al desenvolupament i sensibilització: Durant el 
2015 s’han dut a terme les següents accions: 
 
Convocatòria de subvencions per a projectes d’EpD 
 
El dia 3 de desembre es va fer pública una convocatòria de subvencions per a projectes 
d’Educació per al Desenvolupament, dotada inicialment amb 150.000 euros, adreçada a les 
entitats sense afany de lucre legalment constituïdes que treballen en l’àmbit de l’ajut humanitari, 
la solidaritat i la cooperació al desenvolupament i que tinguin la seu social o una delegació a 
Catalunya. 
 
Els objectius de la convocatòria són incentivar la realització de projectes que contribueixin a: 

 Alimentar de discurs crític l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera 
espontània entre la ciutadania pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i 
justícia global, tot evitant el paternalisme i la caritat.  

 Posar de relleu les causes que hi ha al darrere de l’èxode massiu de persones 
refugiades. 

 Difondre entre la ciutadania coneixement de bones pràctiques per a la solidaritat amb 
les persones refugiades. 

 Donar a conèixer l’estatut d’asilat, les responsabilitats de les societats d’acollida i les 
formes de participació de la ciutadania. 

 
A la data de tancament de la convocatòria, el 30 de desembre de 2015, s’han presentat un total 
de 21 projectes. La revisió dels projectes i la resolució de la convocatòria es duu a terme durant 
el primer trimestre de 2016. 
 
Conveni amb Asil.cat 
 
S’ha iniciat la col·laboració amb ASIL.CAT, una xarxa d’entitats integrada pel conjunt d’entitats 
especialitzades en l’àmbit de la protecció internacional que treballem a Catalunya, algunes de 
les quals han presentat projectes a la convocatòria d’EpD. En aquest sentit s’està treballant en 
la signatura d’un conveni per donar suport a la tasca que està realitzant ASIL.CAT de 
sensibilització sobre el dret d’asil. 
 
 

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 i de les 
Àrees geogràfiques, 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. Sota el 
principi d’apropiació de la cultura d’avaluació per part dels ajuntaments socis i el 
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement, s’ha fomentat la 
integració d’equips mixtes amb personal dels ajuntaments socis (Barcelona, Sant Cugat del 
Vallès, Sant Boi de Llobregat).  
 
L’any 2015, la Unitat d’Avaluació ha realitzat dues avaluacions, una a la RASD,als campaments 
de refugiats sahrauís, vinculada a la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats i una altra a 
Senegal. vinculada al Grup de Treball Senegal i a la Comissió de Codesenvolupament.  
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Pla d’avaluacions realitzades 2015 
 
Realització d’avaluacions conjuntes i mixtes en clau local, articulades a processos de  
desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Aprenentatge i 
rendició de comptes. 

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

El treball de camp, per recopilar dades per fer l’estudi-
diagnòstic, es va fer del 24 de febrer al 5 de març de 2015. 
 
L’equip de treball va estar integrat per 3 persones del Fons 
Català: Unitat d’Avaluació (1) i Comissió de Pau (1) i el 
Secretari del Fons Català (1) 
 
Ajuntaments socis implicats: 

 L’estudi és un encàrrec dels ajuntaments membres de la 
CCASPS i de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats 
del Fons Català.  

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

El treball de camp es va realitzar a la Regió de la Casamance, 
Senegal del 14 al 24 de març de 2015.  
 
L’avaluació va ser conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona. 
L’equip avaluador va estar integrat per un equip de cinc 
persones: Ajuntament de Bcn (1), XCS (1) i un equip del Fons 
Català (3 persones): Unitat d’Avaluació (1) i Àrea d’Àfrica (2) 
 
Ajuntaments socis implicats:  

 Membres del Grup de Treball Senegal- Fons Català 

 Ajuntament de Barcelona 
 

 

Accés i difusió de la informació del cicle d’avaluació. Comunicació de Resultats 
 

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

Els resultats preliminars de l’estudi-diagnòstic és varen 
comunicar a: 
 

 Parlament de Catalunya- Intergrup Sàhara: 28 d’abril de 
2015 

 Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats: 29 d’abril de 
2015 

 CCASPS: 6 de maig de 2015 
 

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

L’informe d’avaluació es va comunicar a: 
 

 Grup de Treball Senegal del Fons Català: 9 de juliol de 
2015 

 Ajuntament de Barcelona (conclusions, lliçons apreses i 
recomanacions): 20 de juliol de 2015  

 

 

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME 
 
La feina de la Comissió s’ha desenvolupat a partir de les accions següents: 
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Campanya de comunicació i sensibilització “En defensa de la Cooperació des dels 

municipis” 
 
Durant l’any 2014 es va dur a terme una primera fase de la 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 anti-rumors.  
 
El producte resultat ha estat l’elaboració d’una guia sobre “Les Raons de la Cooperació”. Durant 
l’any 2015 s’ha dut a terme les accions següents: 
 

 Divulgació de la Guia “Les Raons de la Cooperació”- Pla de Difusió 

 Primera setmana de març, retorn de la Guia als participants i tancament de 
l'informe (16/03/2015). 

 Presentació de l'informe a la Junta Executiva (08/04/2015). 

 Presentació a la Comissió de Municipalisme del Fons Català (10/04/2105). 

 Enviament de la guia a tots els ajuntaments catalans i entitats supramunicipals 
col·laboradores (13/04/2015). 

 Presentació de l'informe a l'Assemblea (28/04/2015). 

 Divulgació i gestió de l’Exposició “Les raons de la Cooperació” creada per 
l’Ajuntament de Molins de Rei a partir dels continguts de la Guia sobre les raons de 
la cooperació (18 municipis sol·licitants) 

 

 Campanya institucional del Fons Català en defensa de la cooperació 

 Dissenyar campanya institucional del Fons. (maig-desembre 2015) 
 

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. 
 

 Inclusió d’aquesta acció al conveni bianual 2015-2016 de l’ajuntament de Barcelona 
(projecte 2779). 

 Preparació de Termes de Referència i procés de selecció d’equip consultor. 

 Fons Català: Identificats i desplegats dos processos de cooperació tècnica:  

 Bolívia, Tarija-St Cugat: Gestió Integral de Residus Sòlids (GIRS) (previst d’avaluar 
l’any 2016). 

 Marroc, Fons Català- Consell Regional Tànger Tetuán (Marroc): Plans d’igualtat 
(avaluat abril 2014) 

 Fons Català: Identificats dos processos de cooperació tècnica:  

 Equador, Cotacachi- St Cugat: OAC Oficina d’Atenció Ciutadana 

 Guatemala, Mancomunitat de Municipis del Llac Petén-Itzà-Sant Cugat: Gestió 
Integral de Residus Sòlids (GIRS) 

 Fons Català: Identificat un procés d’articulació i desplegament de Cooperació Tècnica 
en el marc del PADIT- Plataforma Articulada per al Desenvolupament Integral Territorial 
sostenible a Cuba (desembre 2015, Missió de seguiment i identificació a Cuba) 
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Jornada de Cooperació tècnica 
 

 Setembre-desembre 2015: Iniciada la preparació 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. 

 

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, s’ha proposar de fer 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 per Joaquim Solé Vilanova catedràtic de Finances 
Publiques de la Universitat de Barcelona. 
 

 Setembre 2015: preparació de l’encàrrec 

 Octubre 2015: invitació a Joaquim Soler Vilanova perquè actualitzi el document que va 
preparar pel Fons català l’any 2001. 

 Novembre- desembre 2015: procés d’elaboració de l’Estudi sobre els criteris d’aplicació 
del 0,7% dels ingressos propis  municipals a cooperació al desenvolupament. 

 Presentació del primer esborrany del document durant el primer trimestre de 2016.  
 

 

GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 

 
Principals accions desenvolupades durant l’any 2015: 

 

Campanya Som Aigua:  
La campanya de sensibilització l’any 2015 s'ha realitzat de forma presencial a Sant Cugat 
del Vallès i a Vilafranca del Penedès (on hi ha una programació d'activitats més àmplia). A 
més, l'espectacle de circ "Els exploradors de l'aigua", nascut en el si de la campanya, s'ha 
fet a Gavà, Sant Quirze del Vallès, Sant Adrià de Besòs i està previst fer-lo a Juneda i de 
nou a Vilafranca del Penedès, a més d’altres municipis que també s’hi han interessat. 
 
Per altra banda, s'està avançant en el disseny del Mapa Interactiu per presentar els 
projectes de cooperació en aigua i sanejament realitzats pels municipis catalans a països 
del Sud. 
 

Identificació d’assistències tècniques a Palestina: 
Entre el 7 i el 14 de maig es realitzà un viatge de preidentificació a Cisjordània per veure 
possibles marcs de col·laboracions entre municipis catalans i municipis palestins. 
L'escenari polític és molt complex però la porta continua oberta. Es va identificar un 
projecte de Gestió de Residus i sensibilització en protecció del medi ambient al municipi 
d’Idna, a Hebron a Cisjordània, territoris ocupats palestins. 
 

Congrés del GWOPA: 
Entre el 16 i 18 de setembre es va realitzar a Barcelona el 3r Congrés del GWOPA, 
l'agència d'ONU-Hàbitat encarregada de promocionar les col·laboracions sense ànim de 
lucre entre empreses d'aigua. El Fons Català hi va participar, presentant una ponència 
sobre “Creació d’espais de governança multiactor: l’articulació de les autoritats locals i 
operadores d’aigua a Catalunya per a la cooperació en aigua i sanejament”. 
 

Processos de cooperació tècnica en matèria d’aigua i sanejament 

 Bolívia: GAM Tarija- Ajuntament de Sant Cugat. Sector: Gestió Integral de Residus 
Sòlids (GIRS)- avaluació prevista Maig 2016. Projecte actiu   

http://www.somaigua.cat/
http://gwopa.org/index.php/what-gwopa-does/global-wops-congress-and-general-assembly
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 Nicaragua: Aigües de Mataró, Ajuntament de Mataró i Alcaldía de Masaya. Sector: 
Cicle integral de l’Aigua (procés iniciat) 

 Guatemala: Mancomunitat de Municipis de la Conca del Llac Petén itzà i Ajuntament 
de Sant Cugat. Sector: Gestió Integral de Residus Sòlids (GIRS) (procés iniciat) 

 

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

 

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 
finalitzat a principis de 2015, amb una valoració positiva. S’està analitzat la possibilitat 
d’iniciar una segona fase de formacions de les OCB. 

 

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). Les activitats del 
projecte s’han continuat executant durant aquest any 2015 i entre el 15 i 24 de març es 
var realitzar una avaluació intermèdia, que permet veure el grau de compliment dels 
objectius formulats (mig termini) i analitzar el projecte des de múltiples dimensions i 
angles. 

 

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. La primera fase del projecte va finalitzar i s’està pendent que la 
contapart local WASDA presenti una proposta de continuïtat.  
 
En el marc d’aquest grup, i a proposta de l’associació Solidança (projecte 2452- 
Fandema. Centre de formació i ocupació per a dones de Tujereng) via la seva 
contrapart Mbolo, també s’està preparant l’organització d’una trobada per promoure el 
coneixement mutu entre contraparts locals que treballen a Gàmbia i crear un espai per 
compartir experiències en la implementació de projectes al país així com les àrees de 
treball de cada entitat. Aquesta trobada es preveu fer el mes de maig de 2016. 
 
Vinculat als dos grups de treball anteriors, el 31 de gener de 2015 es va celebrar a 

Girona la Jornada de Codesenvolupament a l’Àfrica, Enfortint el 

codesenvolupament, coorganitzada entre pel Fons i la Coordinadora d’ONG Solidàries 
de les comarques gironines i l’Alt Maresme. Aquest jornada era l’activitat de cloenda del 
cicle de formacions Enfortint el codesenvolupament que s’havien realitzat a Girona i 
Mataró el darrer trimestre de 2014. 
 

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.  
 

En el marc d’aquest projecte, del 7 al 10 de març es va organitzar la II Trobada entre 

actors locals sobre les polítiques d’igualtat de gènere a Catalunya i al Nord del 

Marroc, amb la realització de diverses visites tècniques que van dur a terme la 
delegació de dones marroquines a diferents municipis catalans per tal de conèixer 
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diferents serveis i iniciatives municipals de Gavà, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Mataró, així com la reunió amb el teixit associatiu de Vilafranca del Penedès. 
 

Al mateix temps es va realitzar a Vilafranca del Penedès la Jornada sobre la dona 

marroquina, amb la participació de 74 persones d’11 ajuntaments, 9 entitats, la 
delegació marroquina i membres de Fons Català. 
 
La primera fase del projecte ha finalitzat i s’està negociant amb el Consell Regional 
Tànger-Tetuan un conveni per a la continuïtat del projecte, que serà directament pel 
Consell Regional. 
 
 

COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS 
 
La feina de la Comissió durant l’any 2105 ha estat la següent:  
 

Projecte 2772. CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS: neix de la implicació de les 
ciutats catalanes en la defensa i la promoció dels drets humans, 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 pels drets humans 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 2695. ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU AL 

SÀHARA OCCIDENTAL (LAONF): l'objectiu del projecte ha estat 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.  
 
Un cop els socis del Fons han compromès els recursos necessaris, s’han pogut realitzar les 
activitats previstes durant l’any 2015 i ha permès impulsar els processos de construcció de pau 
al Sàhara Occidental a través del reforç de les estratègies i accions de la societat civil local 
compromeses amb l’acció noviolenta. Ha estat gestionat per NoVACT (International Institute for 
Nonviolent action) i la contrapart NoVA (Youth Saharaui association for nonviolence). 
 

Projecte 2693. PAU, UNA ESTRATÈGIA TRANSVERSAL DINS LES POLÍTIQUES 

MUNICIPALS: del 4 al 31 de març s’ha fet una formació sobre pau amb aquest curs virtual amb 
l’IDHC de i en col·laboració amb partners especialistes en pau. Hi ha participat 20 tècnics/es i 
regidors/es dels ajuntaments socis del Fons Català i la formació se’ls ha ofert de forma gratuïta.  
 

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) 

 Confederació d’ONG per la Pau 

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

 Xarxa Europea d’Autoritats Locals per la Pau al Pròxim Orient  
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Seguiment de la implementació dels següents projectes d’Acció Humanitària des de 

l’àrea de pau:  
 

 Execució del projecte 2743 en resposta a la Campanya d’emergència arran de les 
inundacions als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf del 2014. Vehiculació 
del projecte amb la Fundació Lleida Solidària. Suport en la formulació i 
implementació del projecte. FCCD-CCASPS. 

 

 Seguiment del projecte 2775 gestionat per UNRWA. Programa de salut mental 
comunitària: impulsant la resiliència a través d’activitats psicosocials per a la 
població infantil de la franja de Gaza.   

 

 Seguiment del projecte en resposta Campanya d’emergències en suport a la 
població afectada per la guerra civil a Síria.   

 

 Identificació de projectes de la campanya P2865. INUNDACIONS ALS 
CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS: CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DES 
DEL MÓN LOCAL arran de les inundacions als campaments de Tindouf del 2015. 
FCCD-CCASPS. 

 

Àmbit d’avaluació:  
 
S’ha promogut la reestructuració i la renovació dels agermanaments dels municipis catalans 
amb el poble sahrauí, mitjançant una visita i estudi dels agermanaments. En aquest sentit 
s’ha realitzat el diagnòstic sobre els agermanaments entre ajuntaments catalans i daires 
sahrauís. S’ha fet difusió de les recomanacions d’aquest diagnòstic a la Comissió de Pau. 
 
 

 CCASPS (Coordinadora Català d’Ajuntaments Solidaris amb el 

Poble Sahrauí) 
  

El més rellevant de l’exercici 2015 és: 
 

 S’ha fet l’articulació funcional entre la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments 
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i la Comissió de Pau del Fons. 

 S’ha presentat en el marc de la CCASPS i s’ha donat suport al Projecte 2695. 

ENFORTIMENT DELS PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ DE PAU AL 

SÀHARA OCCIDENTAL (LAONF).  

 S’ha donat suport i s’ha coordinat amb la comissió de pau del Fons, la 

campanya P2865. INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS 

SAHRAUÍS: CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DES DEL MÓN LOCAL.   

 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. Durant 
l’any 2015 l’exposició ha visitat el municipi de Lloret de Mar a través de la seva 
Plataforma per la Pau de Lloret.  

 

CGLU 
 

El Fons Català coordina el Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament (pertanyent 

a la Comissió de Cooperació Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats) i és membre del Grup 

de Treball Pròxim Orient. En aquest sentit, el 2015, cal assenyalar la participació en: 

 

 Bureau Executiu de CGLU a Porto Alegre (juny de 2015): en el marc de la qual es va 
celebrar la reunió del Grup de Treball de Pau al Pròxim Orient i la reunió del Grup de 
Treball de Migracions i Codesenvolupament. Es va presentar el pla de treball d’aquest 
segon grup i es va presentar la feina del Fons Català arrel de la crisi de les persones 
refugiades.  
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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...  
 

 Suport en l’organització del viatge del conseller de Presidència, Hble. Sr.Francesc 

Homs, acompanyat per la directora general de Cooperació, Sra. Marta Macias, al 

Senegal (juny 2015) en la línia del que es va acordar l’any 2014, que el tècnic del Fons 
sigui el representant conjunt d’ambdues institucions al Senegal.  
 

 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
 Signatura de conveni AMB-Fons per a la gestió de la partida de cooperació 2015, que 

s’ha destinat a projectes de la campanya d’emergència refugiats.  

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 A través d’un conveni anual, la Diputació de Barcelona també dóna suport a les 
actuacions que les comissions de treball del Fons aproven com a prioritàries. 

 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 La col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Fons Català s’ha concretat en la 

signatura d’un conveni, a través dels qual l’Ajuntament dóna suport a les accions que 
es desprenen de les principals línies d’actuació del Fons. 

 
La presidenta obre un torn d’intervencions en relació al punt. 
 
Intervé el Sr. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació de l’Hospitalet, per complementar 
alguns aspectes. Pel que fa a refugi, se suma al fet que cal celebrar l’èxit de la campanya, fruit, 
sobretot, de l’esforç municipal, del consens i de la complicitat amb les ONG.  
 
D’altra banda, recorda que el darrer mandat (2011-2015) ha estat molt dur per als municipis: a 
banda de la gran reducció d’ingressos, han hagut de fer front a la LRSAL, llei que limita les 
competències municipals, especialment en l’àmbit de cooperació. Malgrat tot, declara que 
l’administració local ha estat l’única que ha continuat destinant recursos a la cooperació tal com 
ha reconegut el Sr. Manel Vila. 
 
Finalment, mentre espera que es defineixi a les línies de treball, expressa la importància del “fet 
urbà” com a element fonamental dels drets econòmics i socials. Per això considera que és un 
bon moment perquè el Fons es plantegi un treball en aquesta línia. 
 
La presidenta li respon que pren nota de la seva petició, que si es considera oportú podrà ser  
tractada per la Junta Executiva, amb un treball previ de preparació del director i del coordinador.  
 
El Sr. Manel Vila es disculpa perquè ha d’anar al Parlament de Catalunya, on se celebra una 
jornada sobre Empresa i Drets Humans que té un gran èxit de participació. Alhora, mentre 
agraeix haver pogut participar a l’Assemblea, avança que si finalment hi ha una ampliació 
pressupostària per a la cooperació hi ha un interès de la Conselleria d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència per, entre altres, tornar a participar en el programa de 
Defensors/es dels Drets Humans.   
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La presidenta li reitera l’agraïment i l’acomiada.  
 
La memòria rep el vistiplau dels assistents.  
 
 

5. CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
La presidenta informa que el passat 1 de juny es va celebrar a Madrid l’Assemblea General de 
la Confederació de Fons, on s’havia de produir la renovació de càrrecs del Consell Confederal. 
Hi varen assistir el secretari, Sr. Josep Sagarra; la tresorera, Sra. Alba Martínez; el director, Sr. 
Ariel Monells, i el coordinador, Sr. David Minoves. 
 
Explica que des del Fons Català s’havia manifestat la voluntat de deixar la presidència per tal 
que pogués prendre el relleu algun altre fons. En aquest sentit, malgrat que semblava que hi 
havia una candidatura consensuada, finalment no hi va haver acord i es va proposar la 
continuïtat en els càrrecs per poder treballar uns mesos més, fins a finals d’any, per trobar una 
solució òptima al respecte.  
 

 

6. TANCAMENT COMPTABLE DE L’EXERCICI 2015 I PRESENTACIÓ 

DE L’INFORME D’AUDITORIA 
 
La presidenta cedeix la paraula a la tresorera, Sra. Alba Martínez, que indica que, com que el 
Fons gestiona diners públics, cal ser molt curosos en la rendició de comptes. Per això, a banda 
de presentar la informació amb el suport de power point, remet els assistents a la documentació 
lliurada que inclou tant el tancament comptable de l’exercici com l’informe d’auditoria (que ha 
elaborat l’empresa AUDIAXIS). 
 

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

 

 Immobilitzat material i immaterial. El valor total de l’immobilitzat és de 25.519,55 euros. 
El detall d’aquest import es pot trobar a la nota 5 i 6 de la memòria anual 2015. Aquest 
import conforma l’Actiu no corrent del Fons Català.  

 

 Quant a l’Actiu corrent l’import que consta al balanç a 31/12/2015 és de 2.845.323,29 
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’1.159.951,14 euros. El detall 
d’aquesta partida està desglossat i explicat a les notes 8,i 12 de la memòria 
anual 2015. 
 
En un 99,91%, aquesta partida reflecteix l’import de les consignacions 
efectuades pel socis i col·laboradors del Fons Català i que a 31/12/2015 
restaven pendents de cobrament. El detall es pot trobar de la pàgina 20 a la 23 
de l’informe de gestió de l’exercici 2015. 

 
A data actual d’1.159.951,14 euros que hi havia pendents de cobrament a 
31/12/2015 resten per cobrar 228.328,72 euros. S’ha cobrat un 80,32% del que 
hi havia pendent. 

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

un import de 727.034,34 euros, que correspon majoritàriament a les 
imposicions bancàries pendents de venciment a data 31/12/2015. El detall és 
troba a la nota 8 de la memòria anual. A data d’avui l’import pendent de vèncer 
és de 250.000 euros i és de lliure disposició. 

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

gran partida de l’Actiu corrent: correspon a la tresoreria a 31/12/2015 (saldos de 
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caixa i bancs) que a 31/12/2015 era d’un import de 955.567,27 euros. A la nota 
9 de la memòria anual hi ha la corresponent explicació.  

 

Pel que fa al PASSIU del balanç a 31/12/2015, 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 2.672.715,91 euros, 
explicat a les notes 10 i 12 de la memòria anual 2015 

 
El detall d’aquest apartat, és el següent: 
 

Projectes pendents de pagament  2.578.948,72 € 

 
Es troben detallats de la pàgina 24 a la 27 de l’Informe de Gestió. 
 

Creditors varis 10.888,57 € 

  

Personal (remuneracions pendents de pagament)  10.632,44 € 

  

Altres deutes amb les Administracions Públiques 29.095,18 € 

 
Inclou la Seguretat Social del mes de desembre de 2015, que s’ha fet efectiva el 
31 de gener de 2016 i el pagament de l’IRPF del 4t Trimestre del 2015, que s’ha 
liquidat amb data 15/01/2016. 

 

Consignacions pendents d’aplicació 43.151,00 € 

 
Corresponen a les consignacions realitzades pel socis que a 31/12/2015 encara 
no havien indicat a quins projectes s’havien d’aplicar. El detall es troba a la 
pàgina 12 de l’informe de gestió de l’exercici 2015 
 
 

PATRIMONI NET 
 

o Finalment, a la partida de patrimoni net, hi consta la quantitat de 198.126,93 
euros. D’aquest import, 146.822,95 euros corresponen al romanent existent el 
31/12/2014, tal com s’explica a la nota 11 de la memòria anual i els 51.303,98 
euros restants corresponen a l’excedent positiu de l’exercici 2015, que també 
queda explicat a la nota 3 de la memòria anual.  

 

Quant al RESULTAT ECONÒMIC DE L’EXERCICI 2015, el total d’ingressos (consignacions 
dels socis i col·laboradors) ha estat de 3.759.930,73 euros, aproximadament un 33,83% 
superior a l’exercici 2014 i un 32,44% superior al que es va pressupostar (2.839.000,00). 
 
La tresorera explica que aquest increment respecte a l’import pressupostat el 2015 s’ha produït, 
d’una banda, per la tendència dels ajuntaments a incrementar les partides de cooperació que,  
arran dels anys de crisi econòmica havien disminuït (o fins i tot eliminat) i, per altra banda, a la 
voluntat política i la consciència social de donar suport a la campanya en suport a la campanya 
de suport a la població refugiada. 
  
Les despeses de l’exercici 2015 han estat d’un import de 3.716.295,90 euros, que representen 
un increment de més del 30% respecte a l’import pressupostat (en tenir més ingressos per part 
dels socis, s’han aprovat més projectes i, per tant, hi ha hagut més despesa).  
 
El resultat de l’exercici 2015 abans d’impostos ha estat d’un superàvit de 52.156,11 euros i, un 
cop deduït l’Impost de Societats, el resultat final de l’exercici ha estat de 51.303,98 euros 
positius. 
 
La Sra. Alba Martínez explica que el BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS presenta una xifra total 
d’ingressos per consignacions dels socis i col·laboradors de 3.759.930,73 euros, (Nota 13 a) i la 
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d’ingressos financers ha estat d’un import de 7.120,16 euros (Nota 9). El detall de les 
consignacions de socis i col·laboradors es troba de les pàgines 4 a 12 de l’informe de gestió. 

 
També hi ha hagut unes diferències de canvi positives de 1.401,12 euros. 

 
Pel que fa a les despeses, les partides principals són les següents: 
 

 3.094.306,23 euros corresponen als projectes aprovats i coberts durant l’exercici 2015, 
segons consta a la Nota 13 b de l’informe de gestió. El detall es troba de la pàgina 13 a 
la 19 de la memòria anual.  
 

 Les despeses de personal de 452.945,09 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 2015 han estat 
d’un import de 145.116,09 euros, respecte als 122.113,67 euros del 2014. Representa 
un augment de 23.002,42 euros respecte a l’any anterior i 25.131,09 més que l’import 
pressupostat. Les explicacions queden reflectides a la Nota 13 e de la memòria anual.  
 

 Finalment, les despeses corresponents a l’amortització de l’immobilitzat han estat de 
23.928,49 euros, explicat a la Nota 5 i 6 de la memòria anual. 

 
Tal com ja ha comentat abans la tresorera, el resultat positiu abans d’impostos ha estat de 
52.156,11 euros i tenint en compte que l’Impost de Societats és de 852,13 euros, el resultat final 
de l’exercici és de 51.303,98 euros, que passarà a la partida de fons propis del Fons. 
 

 

Arribats a la DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS 2015, la Sra. Alba Martínez explica que ha 
estat: 
 

 

% SOBRE EL 

TOTAL 

Ajuntaments 81,19 % 

Consells Comarcals 1,18 % 

Diputacions  10,22 % 

AMB 6,52 % 

Altres organismes municipals 0,35 % 

Generalitat de Catalunya 0,00 % 

Altres entitats i campanyes ciutadanes 0,54 % 

Institucions estatals i europees 0,00 % 

TOTAL 100,00 % 

 

Tot seguit, informa de la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ 2015: les despeses de 
gestió han estat d’un total de 622.894,34 euros, 19.164,34 euros menys del que s’havia 
pressupostat. 
 
Les partides més significatives són: 
 

 Arrendaments: 30.000,12 euros. S’ha mantingut el lloguer del local en 2.500,01 euros 
mensuals. 

 

 Assessoria i gestoria: els 15.155,70 euros inclouen: assessoria laboral, assessoria 
fiscal, assessoria protecció de dades, auditoria, advocats, servei de prevenció de riscos 
laborals i servei de vigilància de la salut. 

 

 Despeses salarials (inclou les despeses de Seguretat Social a càrrec del Fons): 
452.945,09 euros, amb una desviació a la baixa d’un 1,18% respecte a l’import 
pressupostat. 
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Aquestes partides conformen el 79,97% de totes les despeses d’estructura del Fons. 
 
Altres partides menys rellevants són les següents: 
 

 Arrendaments equips informàtics: 3.248,76 euros 

 Reparació i conservació d’equipaments i neteja local:  4.100,46 euros  

 Publicacions i difusió: 5.036,11 euros 

 Despeses de viatge i relacions exteriors: 19.973,79 euros, que representa el 3,21%. 

 Despeses oficina Managua: 33.405,65 euros, que representa el 5,36 % del total. 

 Despeses oficina Senegal: 7.691,15 euros 

 Subscripcions i quotes: 10.155 euros. Inclou els 5.000 euros de quota al CGLU i l’edició 
de 4 articles (1 trimestral) a la revista ONGC 

 Amortitzacions de l’Immobilitzat: 23.928,49 euros, que representa el 3,84% 
 
La tresorera es posa a disposició dels assistents per aclarir qualsevol dubte. La presidenta li 
agraeix la intervenció i sotmet el punt a aprovació de l’Assemblea, que es produeix per 
assentiment.  
 

 

7. PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL 2016 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 
i la proposta també és entre la documentació lliurada.  

 

DIRECCIÓ / COORDINACIÓ 

 
 Procés participatiu per l’elaboració d’un Pla Director del Fons per als propers 4 anys 

(2016-2019) del Fons que inclogui el context actual de la cooperació pública, les 
oportunitats i les capacitats de l’entitat, fixi la missió, els principis i els valors, estableixi 
les prioritats geogràfiques i sectorials, proposi modalitats, instruments i un escenari 
econòmic, i prevegi mecanismes de seguiment, avaluació i rendició de comptes. 

 Procés de coordinació entre el Fons, Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Àrea 
Metropolitana de Barcelona i Diputació de Barcelona aprofitant que el 2016 han 
d’elaborar o revisar els seus instruments de planificació pluriennal, per fixar un 
mecanisme d’alineament, que permeti als diferents actors de la cooperació pública 
catalana treballar de manera més eficient i complementària, mantenint l’autonomia 
política i l’especificitat de cadascun d’ells tot millorant la seva eficàcia sota la marca de 
qualitat de la cooperació catalana.  

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

 Cerca de noves propostes de finançament del Fons i revisió de l’import de les quotes de 
cara a l’exercici 2017. 

 Elaboració d’un manual de Bones Pràctiques per als membres de la Junta i per als 
membres de l’equip tècnic del Fons. 

 Implementació de la Llei de transparència. 

 Campanya per incrementar el nombre de socis del Fons. 

 

 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ 

 
Àmbit socis 

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

 Reclamació de les aportacions consignades i no fetes efectives i de les quotes de soci. 

 Tramitar les altes dels nous socis. 

 Quadrar socis de la comptabilitat i del programa de projectes. 
 

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. 

 Validació i introducció de les dades econòmiques dels projectes i introducció de les 
dades bancàries al programa de projectes. 

 
Àmbit estructura 

 Recepció, comptabilització,validació final i pagament de les factures de proveïdors 

 Validació i gestió de les liquidacions de despesa dels tècnics 

 Validació i gestió de les liquidacions de despesa dels membres de la Junta Executiva 

 Gestió i comptabilització dels pagaments realitzats amb les targetes VISA del FCCD 

 Seguiment contractes de manteniment amb proveïdors 

 Control immobilitzat 

 Control i repartició crèdit Skype 

 Control de les assegurances de viatge amb Europ Asssistance. 
 

Àmbit tresoreria 

 Caixa: gestió i comptabilització dels pagaments i bestretes realitzades en efectiu 

 Control de divises 

 Control i gestió de la tresoreria del Fons Català 

 Conciliacions bancàries 

 Gestió i control dels excedents de tresoreria 
 

Àmbit fiscal 

 Control i preparació del pagament d’impostos (IRPF, Seguretat Social). 

 Preparació per a la gestoria dels Models 110-180-182-190-347 de l’Agència Tributària. 

 Validació de l’Impost de Societats (Model 200 de l’Agència Tributària). 

 Mantenir vigents els certificats d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Agència 
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

 
Àmbit de personal 

 Gestió d’altes i baixes de contractes 

 Comptabilització de nòmines i despeses de S.S. c/Fons 

 Tramitació pagaments de nòmines 

 Gestió del Model 145 de l’Agència Tributària 

 Seguiment i control de les sol·licituds de vacances, permisos retribuïts, altres dies de 
disposició personal i compensacions horàries. 

 Gestió de les baixes i altes mèdiques 

 Seguiment del Pla de Riscos laborals 
 

Àmbit d’auditoria 

 Tancament comptable de l’exercici 

 Preparació dels comptes anuals 

 Aportació de la documentació i informació requerida pels auditors 

 Preparació de l’informe de gestió 

 Supervisió i impressió dels comptes auditats 

 Lliurament al Departament de Justícia de l’informe d’Auditoria, els comptes anuals i 
l’informe de gestió. 

 Resposta a la demanda d’auditories externes. 
 

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 

 Complimentació de la informació requerida per l’organisme soci del Fons a qui el 
Ministeri de Hisenda i AAPP ens ha Sectoritzat 

 Facilitació d’informació per a la Implementació de la Llei de Transparència (Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern 

 
Oficina Senegal 

 Control de les despeses de l’oficina de Senegal a l’excel de treball 

 Validació i comptabilització de les despeses de l’oficina 

 Comptabilització dels moviments del banc CBAO 
 

Oficina Managua 

 Comptabilització de les despeses de l’oficina 

 Comptabilització dels moviments del Banc ProCredit 

 

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). 
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ÀREA D’AMÈRICA LLATINA 
 
PRIORITATS SECTORIALS 

 

GOVERNANÇA  
AIGUA I SANEJAMENT (WASH) 
GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS (GIRS) 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 
DESC- DRETS SOCIALS, ECONÒMICS  
 

PRIORITATS GEOGRÀFIQUES  

 

 

NICARAGUA 
EL SALVADOR 
GUATEMALA 
HONDURES 
 
MÈXIC: Chiapas 
 
CUBA: Ciudad Habana, Santiago i Isla de la Juventud 
HAITÍ: Sud-est 
 
COLÒMBIA: Medellín  
EQUADOR: Selva Amazònia: Pastaza i Orellana i Sierra: 
Cotacachi 
PERÚ: Villa El Salvador, Àrea Metropolitana de Lima 
BOLÍVIA: Tarija i Sucre 
 

 
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. 
 

Acompanyament i suport als ajuntaments socis: gestió del cicle del projecte 

 
Identificació i formulació 
 
Tipus d’accions: 

 Reunions de treball amb entitats 
del Nord i del Sud 

 Revisió de documents i anàlisi de 
context  

 Visites sobre terrreny 
 Elaboració i presentació de 

propostes d’intervenció 
 Elaboració d’informes especials 

 
 El Salvador, Morazán: projecte conjunt amb 

ACCRA (Itàlia) i AMNM (Asociación de 
Municipios del Norte de Morazán) per 
presentar a la UE. 

 Nicaragua, RACN: projecte conjunt amb GVC 
(Itàlia) i l’Alcaldia de Puerto Cabezas-BIlwi 

 Nicaragua, RACN: projecte sociosanitari 
concertat entre alcaldía de Puerto Cabezas-
BIlwi, CSM, ajuntaments de Vilafranca del 
Penedès i Sant Pere de Ribes, Diputació de 
Barcelona i Fons Català 

 Guatemala, Petén: projecte prova pilot GIR aj. 
Sant Cugat, INCIDE, FC  

 Equador, Cotacachi: acompanyament a 
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la 
identificació d’una acció transversal de les 
regidories de cooperació i de medi ambient i 
socis equatorians 
 

 
Seguiment 
 

 
 Seguiment de projectes sobre terreny:  

- Centreamèrica (tot l’any) 
- Carib: Cuba (novembre) 
- Àrea Andina: Equador (maig) 
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Avaluació:  
Les accions d’avaluació de projectes 
vinculats a Amèrica Llatina es 
desenvolupen en coordinació amb la 
Unitat d’Avaluació 
 

 
 Avaluació exante o prèvia: convenis amb 

ajuntaments per la indirecta 
 

 Avaluació expost:  
- Bolívia: Avaluació intermèdia del p. 

2604/2902. Ciutat a Ciutat, Cooperació 
Tècnica Sant Cugat- Tarija: Suport a la 
gestió integral de residus sòlids 

- Equador: Avaluació final del p.2548. 
Consolidació i promoció de l’aplicació de 
sistemes descentralitzats de generació 
elèctrica renovable al nord amazònic 
equatorià 

 

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: 
p. Directa Sant Cugat del Vallès 
 

 Gestió de convenis de col·laboració en clau 
d’espai multiactor 

- Conveni Ajuntament Sant Cugat- Alcaldía 
de Tarija (GIR) 

- Conveni Ajuntament Sant Cugat- 
MANMUNI Petén Itzà (GIR) 

- Conveni Ajuntament Mataró i Aigües de 
Mataró amb Alcaldía de Masaya (Aigua i 
Sanejament)  
 

 Identificació de nous processos de cooperació 
tècnica a municipis de Centreamèrica, Cuba i 
Àrea Andina 

- Guatemala, Petén- Sant Cugat (GIR) 
- Equador, Cotacachi- Sant Cugat 
- Cuba, Holguín: PADIT-PNUD 

 
 Seguiment de processos de cooperació tècnica  

- Bolívia, Tarija- St Cugat (GIR) 
- Nicaragua, Masaya- Mataró (Aigua)- 

creació d’un WOP aliança Aj 
Mataró+Aigües de Mataró+Alcaldia de 
Masaya 

 



 

28 
 

 

Procés de reflexió i revisió de l’eina agermanament-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 

 

 

 

 
 Revisió de processos d’agermanament actius o 

en fase de reactivació: 
Nicaragua: 

- Molins de Rei- Chinandega 
- Vilafranca del Penedès i Sant Pere de 

Ribes amb Puerto Cabezas- BIlwi 
- L’Esquirol amb San Juan de Limay 
- Girona amb Bluefields 

Cuba: 
- Estat de la qüestió dels agermanaments 

entre mpis catalans i cubans 
 

 

PROMOCIÓ DE PROCESSOS DE CONSTRUCCIÓ D’UN MODEL DE GOVERNANÇA 

DEMOCRÀTICA GLOBAL I MULTINIVELL 
 

Concertació amb socis de segon nivell i altres organismes 

 
L’articulació amb socis de  segon nivell 
esdevé prioritària en el context actual, 
on les aliances estratègiques i la 
recerca de fons externs són 
imprescindibles per potenciar els 
impactes de la cooperació local. 
 

 
Cuba 

- Explorar una possible articulació amb el 
PADIT- Plataforma de Desarrollo 
Integral Territorial: PNUD- Govern de 
Cuba- actors de la cooperació 
descentralitzada 

 

 

Promoció de la democràcia participativa i el pluralisme polític 

 
Participació com a observadors en els 
processos electorals de diferents 
països, atenent al nostre nivell 
d’implicació en cada territori i a la 
necessitat de conèixer en profunditat 
els contextos polítics i socials de la 
regió 

 
Nicaragua 

- Eleccions Generals Presidencials i 
Legislatives (novembre) 

 
 

 

 

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 en 
l’àmbit de l’Epd / Justícia Global 
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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. 

- Sistematitzar eines d’avaluació específiques per a projectes a l’àrea.  

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) 

- Creació d’un microsite específic de Codesenvolupament 

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

 Continuïtat 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) 

 Inici d’una línia de treball d’enfortiment d’associacions de 
marroquins/es a Catalunya en el marc del Grup de Treball 
Marroc 

 

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), ARD 
Sédhiou (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 
cooperació directa 

 

- 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 
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 
continuïtat 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.  
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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 

Potenciar línies de 
treball amb el Kurdistan 
i el Sàhara en 
coordinació amb l’àrea 
de Pau i Diplomàcia de 
Ciutats 

- Consolidació del projecte 2937 de creació d’una xarxa per a la 
transformació no violenta del conflicte del Sàhara Occidental 

- Revitalitzar la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el 
Poble Sahrauí 

- Identificació de projectes al Kurdistan 

 
 

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) 

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 

- Elaboració d’una guia de materials d’EpD / Justícia Glboal derivats 
dels projectes realitzats 

 

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 

- Aprofundir en la incorporació de les recomanacions dels documents 
estratègics de la cooperació internacional (Accra, París, Busan) 

- 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. 

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

 

 

 

http://www.enfortintelcodesenvolupament.org/
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ÀREA DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS 
 

PRIORITATS SECTORIALS CONSTRUCCIÓ DE PAU DES DEL MÓN LOCAL  

DIPLOMÀCIA DE CIUTATS – CGLU  

MIGRACIONS  

  

PRIORITATS GEOGRÀFIQUES PALESTINA  

SÀHARA OCCIDENTAL 

COLÒMBIA    

KURDISTAN  

 

 
Vegeu la informació de la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats. 
 
 

ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 
L’Acció humanitària (AH) és una resposta a les situacions de patiment humà generades per 
desastres naturals o provocats pels éssers humans. La incorporació dels actors locals a 
l’escenari humanitari és recent. 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, emmarcada en l’estratègia de millora de la qualitat de la 
cooperació. 
 

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ 
 

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 

Identificació- Formulació Revisió o acompanyament en el procés de formulació de 
projectes  

Seguiment Seguiment de projectes d’AH sobre terreny i a Catalunya 
 

Avaluació ex-ante i/o ex-post 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. 

 
Des de l’àrea d’AH es gestionaran les Campanyes d’Emergència que encara estan actives i es 
gestionaran respostes d’emergència davant noves situacions de crisi que es generin durant 
l’any 2016. 
 

EMERGÈNCIES ACTIVES  

 

EBOLA – ÀFRICA OCCIDENTAL: CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER 
LA MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL 

Projecte 2932. ENFORTIMENT DE LA RESILIÈNCIA DEL SISTEMA DE SALUT AL 

DISTRICTE DE MOYAMBA, presentat i executat per Metges del Món a Sierra Leone en clau 
de recovery 
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GAZA  

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, executat per UNRWA via conveni amb el Fons 
Català. 

 

POBLE SAHRAUÍ: RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ARRAN DE LES INUNDACIONS 
ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF dels anys 2014 i 2015 

Projecte 2812. RECONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES ALS CAMPAMENTS DE 

REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF ARRAN DE LES INUNDACIONS DEL SETEMBRE 

DE 2014, presentat i executat per la Fundació Lleida Solidària. 
 

Projecte 2940. CONTRIBUIR A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA EN ELS 

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL I D’INVIDENTS DELS CAMPAMENTS DE 

POBLACIÓ REFUGIADA SAHRAUÍ, AFECTATS PER LES INUNDACIONS DEL 2015, 
projecte presentat i executat per Creu Roja. 
 

Projecte 2945. SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A L’ALIMENTACIÓ DE LA POBLACIÓ 

REFUGIADA SAHRAUÍ, presentat i executat per MPDL – Moviment per la Pau 
 

Identificació de projectes d’acció Humanitària en resposta a la crisi humanitària provocada 
per les inundacions. Aquesta emergència es gestiona des de la Comissió de Pau i 
Diplomàcia de Ciutats. 

 

HAITÍ RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL 

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. 

 

NEPAL: RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL  

Projecte 2791. AJUDA LOGÍSTICA D’EMERGÈNCIA AL NEPAL- EQUIP DE RESCAT EN 

EMERGÈNCIES CATALUNYA, presentat i executat per Acció Solidària i Logística. Projecte 
tancat durant l’any 2015 

Projecte 2792. ACCIÓ HUMANITÀRIA PER ATENDRE LA POBLACIÓ AFECTADA PEL 

TERRATRÈMOL AL NEPAL, presentat i executat per la Fundació UNICEF- Comitè 
Catalunya 

Projecte 2793. REFUGIS D’EMERGÈNCIA PER A LES COMUNITATS AFECTADES PEL 

TERRATRÈMOL DEL NEPAL, presentat i executat per la Fundació World Vision 

Projecte 2864. TAILORING PROJECT: TALLER DE COSTURA PER A DONES 

VOLUNTÀRIES DE BARRIADES DE KATMANDÚ ASSOLADES PEL TERRATRÈMOL. 

FORMACIÓ DE COMPETÈNCIES I GENERACIÓ D’INGRESSOS, presentat i executat per 
CHHIMEKI SANSTHA NEPAL. Hem establert mecanismes de coordinació amb el Fons 
Mallorquí i amb Chhimeki en matèria de seguiment i avaluació Final ex-post conjunta. 

 

EUROPA I ORIENT MITJÀ: CAMPANYA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ 
REFUGIADA EN TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 
MEDITERRÀNIA 
 
Continuar el desplegament de les línies d’intervenció en el marc de la campanya: 
 

 LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida:  
- Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i sobre terreny 

o Missió de seguiment al Líban i Jordània (març 2016) 
o Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades 
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o Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats 
o Actualització continua del context de la crisi 
o Actualització continua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la 

Campanya d’Emergència 
- Identificació de socis locals i respostes a països de primera acollida  
- Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania 
- Preparació i retorn del Balanç de la Línia 1: 2015-2016 (desembre 2016) 
 

 LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta 
- Donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones refugiades: 

o Identificar ciutats interlocutores i establir mecanismes estables de comunicació. 
o Promoure les relacions bilaterals entre municipis catalans i municipis en ruta. 
o Identificar necessitats d’aquests municipis i dissenyar actuacions específiques 

de resposta.  
- Les zones prioritàries per treballar en aquesta línia són les ciutats del Líban i del 

Kurdistan.   
- Per fer-ho s’aprofiten les xarxes de ciutats de les quals el Fons Català forma part, 

com és el cas de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units). 
 

 LÍNIA 3 Educació per al Desenvolupament i sensibilització:  
- Resolució de la convocatòria de projectes tancada el 30 de desembre de 2015. 
- Signatura del conveni de col·laboració amb Asil.cat 
- Seguiment dels projectes aprovats. 
 

 

UNITAT D’AVALUACIÓ 
 
El Pla d’avaluació 2016 contempla la realització de tres avaluacions, una a Bolívia vinculada al 
conveni de gestió de la Cooperació Directa de l’ajuntament de Sant Cugat, una altra a Equador 
emmarcada en les actuacions en matèria d’Energies renovables i vinculada a la Cooperació 
Indirecta de diferents ajuntaments catalans; i una tercera avaluació a Gàmbia vinculada al   
Grup de Treball Gàmbia i a la Comissió de Codesenvolupament.  
 
Es promou la realització d’avaluacions conjuntes i mixtes en clau local, articulades a processos 
de  desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement, que facilitin els 
processos d’aprenentatge i la rendició de comptes. 

 

PLA D’AVALUACIONS 2016 

Accés i difusió de la 

informació del cicle 

d’avaluació. Comunicació 

de Resultats 

Avaluació intermèdia del 

projecte 2604/2902. Ciutat 
a Ciutat, Cooperació 
Tècnica Sant Cugat- Tarija: 
Suport a la gestió integral 
de residus sòlids 
 
Ajuntaments implicats: 
Sant Cugat del Vallès 
 

El treball de Camp es 
realitzarà a Catalunya (abril i 
juny) i a Bolívia (7- 14 de maig) 
 
L’avaluació és conjunta amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

Retorn dels resultats de 
l’avaluació a l’ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès: Àrea de 
Cooperació i Àrea de Qualitat i 
Territori, en clau de millora i 
identificació de nous 
processos de Cooperació 
Tècnica. 
 
Presentació dels resultats de 
l’avaluació en el marc de la 
Jornada de Cooperació 
Tècnica organitzada pel Fons 
Català- Comissió de 
Municipalisme 

Avaluació final del p.2548. 
Consolidació i promoció de 
l’aplicació de sistemes 
descentralitzats de 
generació elèctrica 

El treball de Camp es 
realitzarà a Orellana, Equador 
(23- 30 de maig) 
 
L’avaluació és conjunta amb el 

Retorn dels resultats de 
l’avaluació als municipis 
directament implicats a 
Catalunya en clau de millora 
de les actuacions que estan 
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renovable al nord amazònic 
equatorià 
 
Ajuntaments implicats: Sant 
Cugat del Vallès, Girona. 
Tarragona, Santa Coloma 
de Gramenet 

MEER- Ministerio de Energías 
Renovables de Ecuador i ESF-
Catalunya. 

acompanyant en el sector 
d’Energies Renovables a 
Pastaza, Selva Amazònica.  

Avaluació final del p.2452. 
FANDEMA. Centre de 
Formació i Ocupació per a 
dones de Tujereng 
 
Ajuntaments implicats: 
Molins de Rei, Torrelles de 
Llobregat, Grup de Treball 
Gàmbia 
 

El treball de Camp es 
realitzarà a Gàmbia (octubre) 
 
L’avaluació és interna i mixta. 
L’equip avaluador està integrat 
per: equip FCCD (2) i 
consultora externa (1) 

Retorn dels resultats de 
l’avaluació al Grup de Treball 
Gàmbia- Comissió de 
Codesenvolupament 

2690. Continuïtat de 
l’Estudi- Diagnòstic de la 
situació actual dels 
agermanaments entre 
Daires i Wilaies sahrauís i 
municipis catalans. Fase de 
Treball de Camp a 
Catalunya 
 
 
 

Per fer la segona fase del 
diagnòstic s’establiran 
mecanismes de coordinació 
amb l’ACAPS per tal de poder 
arribar al màxim de municipis 
implicats o que hagin estat 
implicats amb el poble 
saharauí. 
 
L’acció es coordinarà amb la 
Comissió de Pau i Diplomàcia 
de Ciutats i la CCAPS 

Retorn dels resultats del 
diagnòstic a la Comissió de 
Pau i Diplomàcia de Ciutats, la 
CCASPS i Parlament de 
Catalunya- Intergrup Sàhara 

 
 

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME 
 

MANDAT 
 
El Fons Català té una especificitat com a xarxa d’ens locals: la promoció del municipalisme, tot 
respectant les dinàmiques i els ritmes de cadascun dels seus membres. La Comissió de 
Municipalisme s’insereix dins la dinàmica de funcionament del Fons i està dotada de contingut 
polític i estratègic.  

 
L’objectiu principal de la Comissió és convertir-se en un espai d’articulació intermunicipal on els 
ajuntaments puguin articular les seves accions en l’àmbit del municipalisme, compartir bones 
pràctiques i treballar de manera conjunta i coordinada, definir accions conjuntes i treballar per 
millorar la cooperació municipal descentralitzada en clau de transformació.  
 

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” 

 
Primera fase: 
Durant l’any 2014-2015 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 anti-rumors.  
 
Segona fase (2016) 
Es proposa dissenyar una campanya institucional del Fons i fer accions d’incidència a l’àmbit 
local. La segona fase de la campanya ha d'orientar-se a consolidar la base municipal actual i 
sumar noves forces per rellançar la cooperació des del món local.  
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 Gener 2016: Preparació de l’encàrrec per desplegar la 2ª fase de la Campanya. 
 Febrer 2016: Presentació i validació de la fase 2 de la Campanya de comunicació i 

sensibilització  “En defensa de la Cooperació des dels municipis” a la Comissió de 
Municipalisme del Fons Català 

 

Etapa 1: abril- juliol 2016 
Presentació de “Les Raons de la Cooperació als municipis”. Centrada en els partits i 
agrupacions electorals que han aparegut a l'escenari polític municipal català, i en aquelles viles 
d'especial tradició en matèria de polítiques de cooperació que hagin experimentat un canvi en la 
composició dels seus consistoris. La idea és informar i detectar reticències o prejudicis contraris 
al desplegament d'aquesta política ocasionats per la circulació dels rumors identificats a la guia 
elaborada en l'anterior fase, tot acompanyant el procés de la seva posada en marxa i de la 
formulació dels propers pressupostos o de la implicació tècnica en iniciatives solidàries. 
 
Contacte amb els partits polítics (juny 2016): És farà un planning amb els partits polítics per 
parlar amb les persones responsables de política local i de cooperació per presentar-los també 
la guia “En Defensa de la Cooperació des dels municipis”.  
 

Etapa 2: setembre-novembre 2016 

Suport a la renovació dels pressupostos de cooperació als municipis catalans 
Un cop validat i presentat l’”Estudi sobre els criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis 
municipals a cooperació al desenvolupament” encarregat pel Fons Català, en el marc del Pla 
d’Accions de la Comissió de Municipalisme, es farà un seguiment amb els diferents consistoris i 
els responsables de política municipal i de cooperació dels partits polítics, per fer incidència 
sobre la inclusió de partides i recursos de tota mena dedicats a la cooperació, en 
l'elaboració dels seus pressupostos, amb les següents accions: 
 

 Monitorar  i  fer  seguiment  territorial  a  l'establiment  de  partides  específiques  de 
cooperació als municipis, recordant formes de càlcul i alternatives per col·laborar. 

 
 Interpel·lar via cartes, microcàpsules de vídeo, articles i manifests. Campanya viral 

per xarxes socials, especialment twitter, amb responsables polítics de cooperació 
demanant la col·laboració del conjunt de municipis. 

 

Sensibilització-Difusió dels continguts de la guia 
Circulació entre els ajuntaments socis de l’exposició “Les Raons de la Cooperació” desmuntem 
rumors: en defensa de la Cooperació  des dels Municipis 
Creació d’un duplicat de l’exposició per poder atendre la demanda dels municipis. 

 
 

EINES PELS MUNICIPIS, A FAVOR DE L’ACCIÓ EN COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 

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, s’ha contractat 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 per Joaquim Solé Vilanova catedràtic de Finances 
Publiques de la Universitat de Barcelona. 
 

 Febrer 2016: Presentació i validació de  l’esborrany de l’Estudi sobre els criteris 
d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis  municipals a cooperació al 
desenvolupament,” a la Comissió de Municipalisme del Fons Català: 19 de febrer de 
2016. 

 Juny 2016: Presentació del document final. 
 Divulgació de l’estudi als ajuntaments socis.  
 Vinculació de l’estudi a la Campanya en Defensa de la Cooperació- fase Suport a la 

renovació dels pressupostos de cooperació als municipis catalans. 
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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. 

 

En el marc de la Comissió de Municipalisme del Fons Català se sol·licita el disseny d’un mètode 
per a la identificació i implementació d’accions de cooperació tècnica municipal: modalitats, 
competències i procediments jurídicolaborals. 
 

 Gener 2016: Presentació de la proposta per al disseny d’un mètode per a la identificació 
i implementació d’accions de cooperació tècnica municipal, a la Coordinadora de la 
Comissió de Municipalisme. 

 Febrer 2016: Presentació i validació de la proposta a la Comissió de Municipalisme del 
Fons Català. 

 Febrer-març 2016: Preparació de Termes de Referència i invitació de tres consultories. 
Revisió i valoració de les ofertes tècniques presentades, resolució i adjudicació de 
l’encàrrec. 

 Abril 2016: Signatura de contracte amb la consultora. 
 

En síntesi hi haurà tres fases i tres àmbits: 

 Estudi documental de les experiències a considerar. 
 Entrevistes de camp. 
 Elaboració de la guia, i presentació davant la Comissió. 

 

Àmbit 1: Modalitats: definició i descripció de les diferents tipologies de CT d’àmbit municipal 

Àmbit 2: Competències: definició i descripció de les competències d’àmbit local dels 
ajuntaments susceptibles de formar part del programa de CT a municipis del Sud 

Àmbit 3: Procediments jurídicolaborals 
 

 
Jornada de Cooperació Tècnica 
 
Posar en comú experiències de cooperació tècnica intermunicipal i transnacional per treure 
lliçons en clau d’aprenentatge pel foment de models de cooperació transversal i recíproca. 
Situar els ajuntaments com a actors clau de cooperació internacional 

 

Es proposa organitzar 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. 
(novembre 2016). 
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Continuïtat del procés de Cooperació Tècnica endegat a Palestina en matèria de gestió 

del cicle de l’aigua 

 
 Identificar i implementar les respostes identificades en la fase anterior: Aixecament de Línea 

de Base  i estudi d’identificació de necessitats d’Assistència Tècnica en el sector del Cicle 
Integral de l’Aigua als Territoris Ocupats Palestins. 

 Donar continuïtat als intercanvis tècnics Nord-Sud i Sud-Sud entre ajuntaments catalans i 
municipis palestins cisjordans, per identificar i donar a conèixer experiències de bones 
pràctiques de cooperació tècnica directa dels municipis catalans a Palestina. 

 
Es tracta d’una acció conjunta entre les Comissions de Municipalisme i de Pau i Diplomàcia de 
Ciutats. 
 

 

Dinamització i articulació al PADIT – Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 

Territorial-Cuba 

 
Hi ha tres aspectes a considerar per sumar-se al PADIT: 

 La capitalització del treball fet pel Fons Català a Cuba des de l’any 1991. 
 Els vincles dels ajuntaments catalans amb Cuba i la necessitat de revisar-los i adequar-

los a la nova conjuntura. 
 L’actual conjuntura de Cuba, en relació a la descentralització i el rol dels municipis. 
 L’obertura de Cuba davant els donants multilaterals i bilaterals, amb èmfasi en la UE. 

 
Les principals dimensions del programa marc del PADIT són:  

 Enfortiment de les capacitats dels governs territorials i articulacions  entre diferents 
àmbits de govern (província i municipis). 

 Promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible. 
 
Totes dues dimensions són coherents amb el mandat de la cooperació descentralitzada, 
sobretot pel que fa a la dimensió 1: 

 Enfortir capacitats tècniques i gerencials. 
 Promoure la innovació i l’ús d’eines de gestió territorial. 
 Promoure aliances estratègiques intersectorials i interinstitucionals i entre territoris. 

 

El programa Marc del PADIT com a plataforma permet que els socis de la cooperació 
internacional s’incorporin en els diversos projectes que s’identifiquin, tant en la perspectiva 
territorial com en aquelles temàtiques prioritàries. La incorporació dels territoris és crucial. 
 
La proposta és explorar la participació activa al PADIT a través d’incorporar-nos a un procés de 
cooperació tècnica, en clau local i d’aportació de valors afegits aportant recursos humans 
qualificats en temes prioritzats en el marc del PADIT, amb èmfasi en el Cicle Integral de l’Aigua. 
 
Accions previstes 2016: 

 Sistematització de la cooperació catalana a Cuba en clau de capitalització i 
aprenentatge. 

 Missió d’identificació conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona de propostes de 
Cooperació Tècnica en matèria de Cicle Integral de l’Aigua, sota el paraigües del 
PADIT. 

 

 

GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 
 
A partir dels objectius que es van acordar en la creació del Grup es plantegen 4 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. 
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Objectius específics 
Per contribuir a assolir l’objectiu general establert, el grup de treball s’ha fixat els següents 
objectius específics: 

 
 Millora de les capacitats dels governs locals en matèria de gestió pública de l’aigua. 
 Transversalitzar la política de cooperació dins l’estructura municipal amb altres 

departaments municipals. 
 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. 

 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. 

 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 del Grup de Treball 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. 

 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.  
 

 Desenvolupar accions de sensibilització 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. 
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3.   Accions de Formació en matèria de cooperació internacional i aigua i 
 

 Organitzar una formació per al desenvolupament de capacitats en matèria d’aigua i 
enfocament de drets: 
o Identificació de necessitats de formació entre els tècnics i tècniques dels municipis 

socis 
o Identificació d’actors electes, CONGIAC, GWOPA, Operadors d’aigua, Universitats 

que participin en la part presencial  
o Curs de formació i de desenvolupament de capacitats, on line i presencial (juny) 

 

4. 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. 
 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 
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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 
 

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 de l’execució de la segona part del P.2695 projecte 

d’enfortiment de processos de construcció de pau al Sàhara Occidental 
(LAONF). 

 Seguiment del projecte de compra ètica dels municipis, vinculat al 
suport al poble palestí (projecte 2936) 

 

Suport i 
assistència 
tècnica als 
municipis. CD 

 

 Assistència en la gestió de xarxes Nord-Sud, Sud-Sud   
 Realització de les activitats del GT Migracions i Codesennvolupament 

del CGLU.  Articulació amb altres comissions i GT de CGLU.   
 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 

Incrementar la relació amb ICIP i plantejar formacions concretes sobre pau, 
en col·laboració amb ells i altres 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, Líban)  
 Amèrica Llatina (Colòmbia) 
 Àfrica i Mediterrània (Sàhara) + 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 
 Confederació d’ONG’s per la Pau 
 Grup Treball pau al Pròxim Orient,Ciutats i Governs Locals Units 

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

 

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 sinergies.  
 Explorar sinergies 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 
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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” 

 

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: City to city migration 
project 

 Reunions amb partners del projecte migracions: ICMPD, UN 
Habitat, Comissió Inclusió Social CGLU 

 Aprofitar els 7 diàlegs del projecte de migracions per fidelitzar 
ciutats del món pel GT Migracions i Codesenvolupament 
(MiC).   

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

 Reunió de la GT MiC al Congrés de CGLU de Bogotà  
 Promoure posicionaments al si del CGLU sobre migracions a 

la mediterrània i el paper de les ciutats    
 

 
CONSTRUCCIÓ DE CAPACITATS 
 

Implementar projectes i 
tallers per construir 
capacitats 

 Divulgar els productes dels tallers ja realitzats   
 Fidelitzar un grup d’experts/es (acadèmics) en migracions, 

codesenvolupament i governança local.  
 Crear una taula permanent amb aquests experts i generar 

debat sobre migracions, codesenvolupament i governança 
local.  

 Elaborar documents de posicionament sobre aquests tres 
temes en el marc d’aquesta taula d’experts.  

 Participar als 7 diàlegs del projecte de migracions aportant 
coneixement i cercant ciutats partners 

 Organitzar el diàleg a Tànger del projecte migracions sobre el 
tema DDHH i accés als serveis bàsics.  

 Trobada de municipis europeus del CGLU receptors 
d’immigració i de refugiats.    

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

 

 
BONES PRÀCTIQUES (COMPARTIR CONEIXEMENT) 
 

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

 En el marc del projecte migracions es recopilarà el contingut i 
resultats del diàleg i es transmetrà als municipis socis del 
FCCD.  

 Editar i divulgar l'estudi comparatiu de models de 
codesenvolupament 

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

 Arrel de la trobada de ciutats europees, fer sortir com a 
output  un llibre de bones pràctiques en la gestió de refugiats.  

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

 
En les properes setmanes s’establiran les línies de treball amb: 

 
 GENERALITAT DE CATALUNYA – ACCD 

 AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

 
Les línies de treball són aprovades per l’Assemblea, la qual cosa mereix l’agraïment de la 
presidenta.  
 

 

8. PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 2016 PER A 

APROVACIÓ 
 
De nou, pren la paraula la Sra. Alba Martínez, en aquest cas per presentar la proposta de 
pressupost (inclosa a la documentació lliurada), també amb suport del power point. Abans, 
però, agraeix a tot l’equip tècnic del Fons, especialment al Sr. Josep Maria Frigola i a la Sra. 
Sofia Bonany, de l’Àrea d’Administració, el suport a la tasca que li correspon com a tresorera. 
 
Comenta que la proposta de pressupost no inclou grans canvis, és de continuïtat. La previsió 
d’ingressos s’ha fet des de la prudència, perquè bona part dels ingressos executats l’exercici 
anterior estan vinculats a la crida d’emergència per les persones refugiades i, malgrat que la 
campanya continua oberta i que enguany encara caldrà dedicar-hi molts recursos, es considera 
que no es produirà una entrada tan gran de fons per part dels socis. 
 

En aquest sentit, tot i que l’executat 2015 és de 3.346.737,57 euros, es fa una previsió 

d’ingressos per part dels socis de 2.885.000,00 euros. No obstant això, anima els assistents a 
continuar fent aportacions a la campanya. 
 
També comenta que, pel que fa a altres convenis en negociació s’ha fet un exercici de 
prudència i no s’ha pressupostat res, però, recollint la voluntat expressada pel director general 
de Cooperació, Sr. Manel Vila, es mostra optimista que al llarg de l’exercici es puguin produir 
ingressos provinents de l’ACCD. 
 
La proposta d’ingressos és la següent: 
 

INGRESSOS PRESSUPOST 2016 EXECUTAT 2015 PRESSUPOST 2015 EXECUTAT 2014 

     
SOCIS 2.885.000,00 3.346.737,57 2.615.000,00 2.589.396,89 

     

Ajuntaments 2.500.000,00 2.794.329,65 2.250.000,00 2.235.506,79 

Consells Comarcals 35.000,00 38.216,60 35.000,00 32.997,80 

Diputacions 150.000,00 269.094,94 130.000,00 129.094,94 

Mancomunitats i altres 200.000,00 245.096,38 200.000,00 191.797,36 

     

COL·LABORADORS I DONATIUS 25.000,00 207.967,86 25.000,00 22.199,26 
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Col·laboradors i donatius 25.000,00 207.967,86 25.000,00 22.199,26 

     

QUOTES 205.000,00 205.225.30 199.000,00 197.825,30 

     

Quotes 205.000,00 205.225.30 199.000,00 197.825,30 

     

ALTRES CONVENIS EN 

NEGOCIACIÓ (ACCD,AECID..) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL CONSIGNACIONS  3.115.000,00 3.759.930.73 2.839.000,00 2.809.421,45 

     

ALTRES INGRESSOS  4.000,00 8.573,82 6.000,00 13.775,83 

     

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

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

Diferències de canvi 0,00 1.453,66 0,00 1.737.09 

Altres ingressos financers 4.000,00 7.120,16 6.000,00 12.034,36 

     

TOTAL ALTRES INGRESSOS  4.000,00 8.573,82 6.000,00 13.775,83 

     
TOTAL INGRESSOS  3.119.000,00 3.768.504,55 2.845.000,00 2.823.197,28 

 

 

Pel que fa a la previsió de despeses indica que si la previsió d’ingressos es fa a la baixa 
també cal abaixar les despeses, per la qual cosa es fa una proposta de projectes a aprovar per 
la Junta Executiva de 2.389.3750,00 euros. La proposta és la que segueix: 
 

DESPESES  
PRESSUPOST 

2016 

EXECUTAT 

2015 

PRESSUPOST 

2015 

EXECUTAT 

2014 

     

DESPESES D’ESTRUCTURA 729.250,00 622.894,34 603.730,00 612.122,14 

     

     

PROJECTES A APROVAR PER JUNTA EXECUTIVA 2.389.750,00 3.094.306,23 2.241.270,00 2.206.187,05 

     

     

PROJECTES AMB ALTRES ADMINISTRACIONS 

PÚBLIQUES 
0,00 0,00 0,00 0,00 

     

TOTAL DESPESES  3.119.000,00 3.717.200,57 2.845.000,00 2.818.309,19 

 
 
En canvi, hi ha un lleuger increment de les despeses d’estructura fins a 729.250,00 euros (pels 
622.894,34 euros executats el 2015). El detall és el següent: 
 

DESPESES DE GESTIÓ 

PRESSUPOST 

2016 

LIQUIDACIÓ 

2015 

PRESSUPOST 

2015 LIQUIDACIÓ 2014 

     
Arrendaments – Local 31.000,00 30.000,12 30.000,00 27.500,11 

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

 34.250,00 33.248,88 33.250,00 30.941,01 

     
Reparació i conservació equipaments 4.500,00 4.100,46 4.100,00 4.084,71 

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

 4.500,00 4.100,46 4.100,00 4.084,71 

     
Assessoria i gestoria 15.000,00 15.155,70 13.635,00 13.334,49 

 15.000,00 15.155,70 13.635,00 13.334,49 

     
Missatgers i transports especials 500,00 418,26 450,00 444,33 

 500,00 418,26 450,00 444,33 
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Primes d’assegurances 350,00 264,78 350,00 643,49 

 350,00 264,78 350,00 643,49 

     
Serveis bancaris 650,00 545,64 500,00 726,48 

 650,00 545,64 500,00 726,48 
     
Comunicació 10.000,00    

Publicacions i difusió 7.000,00 5.036,11 7.000,00 7.137,37 

 17.000,00 5.036,11 7.000,00 7.137,37 

     
Telèfon – Internet 4.500,00 4.091,61 4.000,00 3.994,77 

 4.500,00 4.091,61 4.000,00 3.994,77 

     
Despeses de viatge i relació exterior 20.000,00 19.973,79 10.000,00 15.303,35 

Despeses de seguiment de projectes 2.500,00 2.950,12 1.000,00 660,10 

Despeses Oficina Managua 35.000,00 33.405,65 24.300,00 22.725,39 

Despeses Oficina Senegal 8.000,00 7.691,15 7.000,00 7.115,98 

Comunicacions 1.500,00 1.177,55 800,00 808,36 

Material d’oficina i informàtic 3.500,00 3.004,39 2.600,00 2.612,98 

Fotocòpies 2.300,00 2.119,68 2.000,00 2.110,58 

Altres despeses d’administració 2.000,00 1.777,32 1.500,00 1.773,25 

Subscripcions – Cursos – Quotes 10.000,00 10.155,00 7.500,00 7.435,00 

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

 84.800,00 82.254,65 56.700,00 60.544,99 

     
Despeses  salarials 542.300,00 452.945,09 458.345,00 463.976,49 

 542.300,00 452.945,09 458.345,00 463.976,49 

     
Pèrdues de crèdits incobrables 0,00 0,00 0,00 224,67 

Altres despeses de gestió 0.00 0.00 200.00 37,36 

 0,00 0,00 200,00 262,03 

     
Diferències negatives de canvi 0,00 52,54 0,00 0,00 

 0,00 52,54 0,00 0,00 

     

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

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

 0,00 0,00 0,00 1.296,15 

     

Dot. Amort. Immobilitzat Immaterial 500,00 325,82 300,00 514,82 

Dot. Amort. Immobilitzat Material 24.500,00 23.602,67 23.900,00 22.843,43 

 25.000,00 23.928,49 24.200,00 23.358,25 

     

Impost de Societats 400,00 852,13 1.000,00 1.377,58 

 400,00 852,13 1.000,00 1.377,58 

     

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ  729.250,00 622.894,34 603.730,00 612.122,14 

 
 
Repassant el detall de les despeses d’estructura, la tresorera destaca que s’ha inclòs una 
partida de 10.000,00 euros per a Comunicació, amb la voluntat de donar més visibilitat al Fons i 
per poder comunicar més i millor totes les actuacions que es duen a terme.  
 
També hi ha un increment de les despeses salarials: dels 452.945,09 euros es passa a 
542.300,00 euros derivades de les incorporacions a l’equip tècnic que la presidenta ja ha 
comentat en iniciar l’Assemblea.  
 
Pel que fa a la resta de despeses, no hi ha cap altra partida destacable. 
 
La presidenta demana l’aprovació del pressupost als assistents, la qual cosa es produeix per 
assentiment.  
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9. PROPOSTA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A 

APROVACIÓ 
 

En aquest cas és la vicepresidenta, Sra. Núria Parlon, la que explica que la relació de projectes 
lliurada als assistents prové 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, que 
implica que l’ajuntament o ens local que el presenta té un compromís de finançament envers el 
projecte. Alhora, recorda que 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, tal 
com s’ha informat en punts anteriors.  
 
Així, comenta que 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), que són els que figuren a la llista. En 
aquest sentit, proposa l’aprovació de la següent relació de projectes que només podran ser 
ampliats quan hi hagi aportacions compromeses per algun soci i fins l’import màxim que 
s’indica: 

 

Projectes estratègics proposats pel Fons Català o els seus socis 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

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

Nicaragua 11.994,38 € 

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

Senegal – 
Catalunya 

7.668,54 € 

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

Senegal 10.179,34 € 

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 

2811 ACOMPANYAMENT INTERNACIONAL I PROMOCIÓ DELS DRETS 

HUMANS A COLÒMBIA 
Colòmbia 65.224,00 € 

2871 EDUCACIÓ TÈCNICA SUPERIOR DE QUALITAT EN EL MÓN 
RURAL: COMUNITAT SEGUNDO MONTES 2015 

El Salvador Finançament obert 

2897 COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: SUPORT A LES ACCIONS DEL 
GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA 

Catalunya Finançament obert 

2904 SERVEI SOCIAL PER LA PAU: CONSTRUÏM PAU, CAMINS 
ALTERNATIUS A LA GUERRA 

Colòmbia 34.794,10 € 

2913 EXTENSIÓ DE LA COBERTURA DE L’ALFABETITZACIÓ A LES 
COMUNITATS RAMES DE BLUEFIELDS, RAAS 

Nicaragua 48.514,05 € 

2936 CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA GUIA ÈTICA I DELS DRETS 
HUMANS PER A LA CONTRACTACIÓ I LA COMPRA PÚBLICA DELS 
MUNICIPIS CATALANS 

Catalunya Finançament obert 

2937 CREACIÓ DE LA XARXA LAONF PER A LA TRANSFORMACIÓ 
NOVIOLENTA DEL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL 

Catalunya-Poble 
Sahrauí 

Finançament obert 

 

Projectes vinculats a campanyes d'emergència 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

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 

2833 SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A 
EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 
MEDITERRÀNIA 

Diversos Finançament obert 

2865 INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS SAHRAUÍS: 
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA DES DEL MÓN LOCAL 

Poble Sahrauí Finançament obert 

2911 RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS QUE ARRIBEN 
A L’ILLA DE LESBOS I AL CAMP D’IDOMENI 

Grècia 56.078,00 € 
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2938 CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 

Equador Finançament obert 

 

 

Projectes aprovats en convocatòries locals i altres projectes proposats pels ajuntaments 

socis 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

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

NECESSARIS, A TANSEIGA 

Burkina Faso 24.414,62 € 

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

Mèxic 28.428,37 € 

2656 AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLAR D’AVIS D’EL SAUCE Nicaragua 5.994,00 € 

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

Senegal 14.651,60 € 

2671 AMPLIACIÓ DEL TALLER IMPREMTA TRANSICIONES Guatemala 72.342,67 € 

2754 FOMENT DEL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC A TRAVÉS 
DE L’ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS PRODUCTIVES I 
IMPULS DE LES EMPRENEDORIES ASSOCIATIVES A SIS 
PARRÒQUIES DE LA PROVÍNCIA DE LOJA 

Equador 808,55 € 

2784 CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER A PERSONES 
AMB DISCAPACITAT A MASAYA -2015 

Nicaragua 55.037,50 € 

2849 CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A L’ESCOLA DIONISIO 
HERRERA DEL NUCLI LA MASICA 

Hondures 15.974,30 € 

2907 AGENDA LLATINOAMERICANA 2017 - CAMPANYA 2016-2017 Catalunya - 
Llatinoamèrica 

33.000,00 € 

2908 ESCOLA ITINERANT PER AL TREBALL DIGNE A EL SALVADOR - 
FASE 2 

El Salvador 21.267,40 € 

2909 PROMOCIÓ DE LA CAPACITAT D’INCIDÈNCIA DELS 
TREBALLADORS I ESPECIALMENT DE LES TREBALLADORES I LA 
POBLACIÓ INDÍGENA PER A LA CONSECUCIÓ D’UN 
DESENVOLUPAMENT EQUITATIU I AMB JUSTÍCIA SOCIAL A 
GUATEMALA 

Guatemala 11.000,00 € 

2912 MILLORA EN LA GESTIÓ I LAPROFITAMENT DELS RECURSOS 
HÍDRICS MITJANÇANT LA IMPLEMENTACIÓ DE DIFERENTS 
MESURES A LA REGIÓ DE KALYANDURG, DISTRICTE 
D’ANANTAPUR 

Índia 113.711,29 € 

 
 IMPORT TOTAL  631.082,71  € 

 
La vicepresidenta 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 és aprovada per l’Assembla. 

 

 

10.PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE LES QUOTES DE SOCI 
 
La presidenta explica que només es presenta la proposta d’actualització per a l’exercici vinent, 
elaborada (com fins ara amb criteris poblacionals) per la direcció del Fons i validada per la 
Junta, però que no se sotmetrà a votació perquè cal treballar-la conjuntament amb els socis per 
poder arribar al consens. La proposta és: 

 

TRAMS DE POBLACIÓ 

 

IMPORT QUOTES  

2017  

IMPORT QUOTES  

2002-2016 

     Municipis 
    Fins a 250h 
 

0 € 
 

150,00 € 

De 250h a 500h 
 

150 € 
 

150,00 € 

De 501h a 1.000h 
 

175 € 
 

150,00 € 

De 1.001h a 2.500h   250 €   150,00 € 

De 2.501h a 5.000h 
 

500 €   450,00 € 

http://www.fonscatala.org/
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De 5.001h a 10.000h   1.000 €   750,00 € 

De 10.001 a 15.000h 
 

1.500 € 
 

1.100,00 € 

De 15.001 a 20.000h 
 

2.000 € 
 

1.100,00 € 

De 20.001 a 40.000h   3.000 €   1.100,00 € 

De 40.001 a 60.000h 
 

4.000 € 
 

1.100 € / 1.500 € 

De 60.001 a 80.000h 
 

5.000 € 
 

1.500,00 € 

De 80.001 a 100.000h   7.000 €   1.500,00 € 

De 100.001 a 200.000h 
 

9.000 € 
 

2.100,00 € 

De 200.001 a 1.000.000h   12.000 €   2.100,00 € 

Més d'1.000.001h   30.000 €   7.200,00 € 

     Ens Supramunicipals   
   Consells Comarcals 

 
750 €   750,00 € 

AMB (2.800.000h) 
 

15.000 € 
 

0,00 € 

Diputació de Girona (753.000h) 
 

6.000 € 
 

3.005,06 € 

Diputació de Lleida (433.000h) 
 

6.000 € 
 

6.000,00 € 

Diputació de Barcelona (5.537.000h) 
 

17.000 € 
 

12.020,24 € 

Diputació de Tarragona (791.000h) 
 

6.000 € 
 

0,00 € 

 

En tot cas, comenta que probablement caldrà convocar una nova Assemblea la tardor vinent 
per tal que les institucions associades puguin fer la previsió corresponent en l’elaboració dels 
pressupostos de l’exercici 2017. 
 

 

11.ALTRES QÜESTIONS 
 
La presidenta informa de: 

 09/06/16 – Compareixença davant la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya, 
a petició del propi Fons Català. La demanda es produeix arran d’una moció aprovada a 
través de la qual es demanava al Fons que treballés més amb la població refugiada. 
Per això, es va considerar que fóra bo poder explicar a la Comissió tota la tasca que es 
fa en aquest àmbit, ja que si alguna entitat ha estat implicada en aquesta crisi des del 
primer moment, aquesta ha estat el Fons.  

 

 15/06/16 – Reunió amb el president de la Generalitat de Catalunya, que és coneixedor 
del Fons en tant que ha estat alcalde de Girona i membre actiu de l’entitat. Tot i així, es 
va valorar la necessitat de fer una trobada institucional.   

 

 17/06/16 – Reunió Campanya emergència refugiats, la presidenta avança la data i 
informa als socis que rebran la convocatòria properament. 
 

 30è aniversari del Fons, del qual ja ha parlat a l’inici. Informa que s’està treballant en 
l’organització d’un acte per a la propera tardor i convida els assistents, si ho creuen 
oportú, a fer propostes al respecte. 

 
La Sra. Meritxell Budó obre un torn d’intervencions, que enceta el Sr. Joaquim Sardà, regidor de 
Castellbisbal, tot preguntant si s’ha previst algun tipus d’acte pel proper dia 20, Dia mundial del 
refugiat.  
 
El coordinador, Sr. David Minoves, respon que s’enviarà un correu electrònic que reculli totes 
les activitats organitzades pels diferents ajuntaments, les organitzades per les entitats d’asil i les 
sorgides de la societat civil. Ja informa que pel proper 19 de juny a les 6h de la tarda s’ha 
convocat a Barcelona una manifestació amb el lema “Obriu les fronteres, volem acollir”.  
 
La presidenta afegeix que com que la propera reunió del Fons per parlar d’aquest tema serà el 
dia 17 es pot treballar per tenir un manifest o un posicionament conjunt.  
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona, que es 
felicita que el Fons Català faci 30 anys i que continuï sent un referent en l’àmbit de la 
cooperació. També s’alegra que el Sr. Manel Vila hagi reconegut que les retallades en 
cooperació han estat excessives i fa la proposta que l’ACCD pugui assumir les despeses 
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d’estructura del Fons per tal que no s’hagi d’aplicar el 10% de gestió als projectes. Alhora fa un 
reconeixement als membres més antics de l’equip tècnic.  
 
Continua la seva intervenció ara en nom de la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines 
i l’Alt Maresme, per felicitar i animar la nova Junta Executiva del Fons en aquesta nova i difícil 
etapa, i l’anima a treballar per una cooperació descentralitzada i participativa que reculli la 
pluralitat d’iniciatives dels diferents grups locals que hi participen.  
 
D’altra banda, manifesta que cada etapa requereix saber adaptar-se per no errar i que cal 
entendre la cooperació descentralitzada com aquell conjunt d’accions en què participen grups 
de base, institucions locals i ONG. En aquest sentit, comenta que un dels òrgans de participació 
activa dels col·lectius de base en la dinàmica del Fons és el Consell Assessor i que les entitats 
de Cooperació al Desenvolupament, Pau i Drets Humans desitgen que aquest Consell Assessor 
comenci a treballar de manera efectiva. Considera que, tal com recull el reglament, 
és imprescindible que els organismes públics i les entitats socials treballin conjuntament i amb 
una periodicitat mínima de reunió semestral, mentre recorda que la darrera reunió va ser el 22 
d’abril del 2014 i pregunta el motiu de la manca de convocatòries.  
 
Finalment, manifesta el compromís de les entitats de continuar treballant per aconseguir 
mesures polítiques, legislatives i administratives que garanteixin una solidaritat eficaç i 
transparent per poder avançar cap a un nou ordre internacional just de debò. 

 
La presidenta agraeix les reflexions i indica que el 2015 ha estat any d’eleccions municipals, la 
qual cosa ha afectat el funcionament normal del Fons. Proposa que a partir d’ara es faci un 
calendari de reunions i que l’ordre del dia es pugui elaborar conjuntament.  
 
Com que no hi ha més intervencions, la presidenta reitera l’agraïment als assistents mentre 
recorda que cal treballar per poder aprovar la proposta de quotes del 2017 la propera tardor i 
insta els assistents a posar-se en contacte amb el director, Sr. Ariel Monells, si tenen propostes 
al respecte del tema.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan passen pocs minuts 
de 3/4 d’1h del migdia. 
 
LA PRESIDENTA      Certifico: 

EL SECRETARI (per absència, n’assumeix 

les funcions la tresorera) 

   
 
 
 
 

 
Meritxell Budó Pla     Alba Martínez Vélez 
Alcaldessa de la Garriga    Regidora de Sant Boi de Llobregat 
  


