ACTA DE LA 38a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 21
DE JUNY DE 2017
A Barcelona, quan passen uns minuts de les 4h de la tarda, es reuneixen en segona
convocatòria al recinte de l’Escola Industrial, les persones que s’esmenten a continuació, per
tal de celebrar la 38a 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. Josep Sagarra, regidor de Vallromanes i secretari del Fons.
Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i vocal del Fons.
Sr. Isidre Pineda, regidor de Caldes de Montbui i vocal del Fons.
Sr. Rafel Caballeria, regidor de Cardedeu i vocal del Fons.
Sr. Àngel Vázquez, tècnic, en representació del 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. Dolors Fernández, tècnica, en representació de Sra. Isabel Martínez, regidora de Mataró
vocal del Fons.
Sra. Beth Mejan, tècnica, en representació de la 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.
Sr. Antoni Serrat, regidor, en representació de la Sra. Anna Erra, alcaldessa de Vic i vocal del
Fons.
Sra. Maria Peix, directora de Cooperació, en representació del Sr. Alfred Bosch, vicepresident
de l’AMB i vocal del Fons.
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. David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional, en representació del Sr.
Gerardo Pisarello, tinent d’alcalde de Barcelona i vocal del Fons.
Sra. Sílvia Parramona, tècnica d’Alella.
Sra. Maria Llauradó, regidora de Begues.
Sr. Joaquim Sardà, regidor de Castellbisbal.
Sr. Jordi Reñé, regidor de Dosrius.
Sr. Emmanuel Ortí, regidor d’Esparreguera.
Sra. Mariber Peláez, regidora d’Esplugues de Llobregat.
Sra. Alba Barnusell, regidora de Granollers.
Sr. Joan Carles Cusell, tècnic de Granollers.
Sr. Antonio Polo, regidor de Lliçà d’Amunt.
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.
Sra. Helena Ollé, regidora de Montornès del Vallès.
Sra. Mercè Traveria, regidora d’Olot.
Sra. Anna Martín, regidora del Prat de Llobregat.
Sra. Elena Parral, tècnica de Rubí.
Sr. Juan Vargas, tècnic de Sant Andreu de la Barca.
Sr. Josep Parada, regidor de Sant Pol de Mar.
Sr. Sergi Hernàndez, regidor de Santa Perpètua de Mogoda.
Sr. Sebas Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat.
Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans.
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Sra. Olga Morales, tècnica de Viladecans.
Sr. Xavier Pérez, vicepresident tercer del Consell Comarcal d’Anoia.
Sr. Lucio Gat, coordinador del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Sr. Joan Josep Malràs, diputat de la Diputació de Tarragona.
Sr. Eusebi Argueta, coordinador del Comitè Oscar Romero.
Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona.
Sr. Miquel Carrillo, consultor.
Sr. Ariel Monells, director de Gestió del Fons.
Sr. David Minoves, coordinador del Fons.
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons.
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons.
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons.
Sra. Marta Pujolràs, tècnica del Fons.
Sr. Joan Ribas, tècnic del Fons.
Sr. Toni Royo, tècnic del Fons.
Sra. Fernanda Undurraga, en pràctiques al Fons.
DELEGACIONS
A favor de la Sra. Meritxell Budó, alcaldessa de la Garriga i presidenta del Fons Català:
Sra. Anna Algueró, regidora de Tortosa i vocal del Fons.
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 del Sr. Josep Sagarra, regidor de Vallromanes i secretari del Fons Català:
Sra. Natàlia Casellas, regidora de Palamós.
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. Nicolás Cortés, comissionat de Cooperació de l’Hospitalet i vocal del Fons:
Sr. Daniel Vendrell, alcalde dels Hostalets de Pierola.
A favor del Sr. Sebas Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat:
Sra. Sílvia Fuster, alcaldessa de Barberà del Vallès.
La presidenta del Fons Català i alcaldessa de la Garriga, Sra. Meritxell Budó, dóna la
benvinguda a les persones assistents i els agraeix la participació a la 38a Assemblea General,
una assemblea que presenta un ordre del dia ampli, on destaca la proposta d’aprovació de Pla
Estratègic 2017-2020 que ja s’ha anat treballant amb molts dels presents prèviament.
La presidenta inicia l’ordre del dia previst.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR (15/12/16)
Vista l’acta de les 37a Assemblea General, celebrada Girona el 15 de desembre de 2016, que
ja havia estat tramesa prèviament als assistents, és aprovada per assentiment.

2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016 DEL FONS CATALÀ
La presidenta demana al secretari, Sr. Josep Sagarra, que es faci càrrec de presentar la
Memòria d’activitats del 2016, la qual cosa fa ajudat d’un power point que recull el més destacat,
mentre remet els assistents a la documentació lliurada, on hi ha el document complet.
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DIRECCIÓ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gestió de personal: incorporació del coordinador tècnic i substitució del responsable d’Àfrica
Gestió Ciutats Defensores pels Drets Humans
Celebració 30è aniversari
Viatges a:
• Sàhara (febrer, 40è aniversari Front Polisario)
• Gàmbia (maig, seguiment de projectes)
• Senegal (octubre, seguiment de projectes)
Visites a ajuntaments del territori
Reunions amb membres de la Junta
Elaboració de formularis de processos
Reunions per concretar l’estratègia per la sectorització MINHAP
Enllaç i seguiment de directrius amb presidència
Planificació i autorització de viatges
Aprovació de pagaments

COORDINACIÓ TÈCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinació equip tècnic des de maig 2016
Elaboració de documents i posicionaments per participació en jornades i seminaris
Coordinació amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de
Catalunya
Coordinació amb òrgans de col·laboració i participació de la Generalitat de Catalunya
Coordinació CCASPS
Visites a ajuntaments del territori
Coordinació de la campanya Món Local Refugi i enllaç amb Comitè d’Ajuda a les Persones
Refugiades de la Generalitat i Asil.cat
Coordinació amb els Intergrups i la Comissió d’Exteriors del Parlament de Catalunya
Coordinació mocions i declaracions conjuntes amb entitats municipalistes
Elaboració de propostes a Ciutats Defensores pels Drets Humans
Visites a ajuntaments del territori
Viatge a Equador (octubre, seguiment post emergència terratrèmol i Habitat III)
Coordinació document estratègic FCCD desembre 2016
Coordinació 30è aniversari

ÀREA DE PROJECTES
Coordinació 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, Mataró, Molins de Rei, la Roca del Vallès, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat
del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, Vilafranca del
Penedès i Consell Comarcal d’Osona.
• Total projectes analitzats: 131
• Projectes donats d’alta durant l’any 2016: 144
• Informes de seguiment processats: 193
• Informes pendents de processar a 31 de desembre: 252
• Projectes tancats: 106
Assessorament
Assessorament als ajuntaments socis en l’àmbit de bases de convocatòries i convenis.
ÀREA D’AMÈRICA LLATINA
Seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipal directa i indirecta
• Seguiment de projectes sobre terreny des de l’oficina a Managua: Nicaragua, El
Salvador, Hondures, Guatemala.
• Viatges de seguiment a Sud-amèrica (Bolívia i Equador) i Carib (Cuba i Haití).
• Acompanyament a la cooperació directa dels ajuntaments de Sant Cugat del
Vallès, Sant Boi de Llobregat, Vilafranca del Penedès.
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Suport a iniciatives de cooperació tècnica
• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids entre les
ciutats de Sant Cugat del Vallès i Tarija (Bolívia) i d’assistència tècnica en el
sector d’atenció ciutadana i gestió documental entre les ciutats de Sant Cugat
del Vallès i Cotacachi (Equador)
• Programa d’assistència tècnica en matèria de gestió de residus sòlids amb la
Mancomunitat de Municipis del Llac Petén Itzá a Guatemala.
Suport a la cooperació municipal indirecta: acompanyament especial sobre terreny de projectes
de les entitats
• EPMA a Estelí, Nicaragua
• Ensenyament Solidari, a San Miguelito, Nicaragua
• GERD a Guatemala
• Fundació Maresme a Masaya, Nicaragua
• Fornells x 3 a Torola, El Salvador
• Comissió d’Agermanament l’Esquirol-Limay a San Juan de Limay, Nicaragua
Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals
• Presentació a la convocatòria Europ Aid de Nicaragua amb un Consorci creat
ad hoc (Alcaldia de Puerto Cabezas, GVC, ASORENIC i Fons Català) per
implementar un Pla de Gestió de Residus al municipi de Puerto Cabezas.
• Programa PADIT-Cuba
• Explorar l’encaix en el projecte europeu “Reforçament de la concertació entre
societat civil i autoritats locals per la bona governança a la regió d’Aquin en clau
de postemergència per l’huracà Matthew” a Haití
ÀREA D’ÀFRICA, ÀSIA I MEDITERRÀNIA
Reunions bilaterals amb ajuntaments 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.
• Acompanyament d’entitats membres en el procés de millora dels projectes
presentats.
Acompanyament a la cooperació directa i indirecta des de l’oficina de Senegal de projectes de
diversos socis del Fons: Mataró, Polinyà, Molins de Rei, Vic, Santa Coloma de Gramenet,
Girona.
Grup de Treball Senegal
• Impuls a un marc de concertació de la cooperació catalana (FCCD, ACCD i Diputació
de Barcelona) al Senegal. Projecte 2976-TAULA DE CONCERTACIÓ DE LA
COOPERACIÓ CATALANA AMB LES ARD DE LA CASAMANCE, trobada realitzada a
Barcelona el gener de 2017.
• Projecte 2560. ENFORTIMENT DE CAPACITATS EN GESTIÓ D’ORGANITZACIONS
COMUNITÀRIES DE BASE (OCB) AL SENEGAL, preparació de la segona fase a
executar el 2017.
• Projecte 2625. ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL DELS NUCLIS URBANS
DE ZIGUINCHOR I D’OUSSOUYE. Projecte finalitzat el juliol.
Grup de Treball Gàmbia
• Trobada de contraparts dels projectes impulsats per ajuntaments catalans a Gàmbia,
maig de 2016.
• Projecte 2452. FANDEMA. CENTRE DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ PER A DONES DE
TUJERENG. Finalització de la primera fase del projecte. El novembre de 2016 se’n fa
una avaluació (projecte 2901).
• Projecte 2408. ENFORTIMENT DELS AGENTS LOCALS DE LA REGIÓ UPPER
RIVER, BASSE. Inici de la segona fase del projecte
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Grup de Treball Marroc
• Projecte 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 amb el Consell Regional de
Tànger-Tetuan.
• Signatura del conveni Fons Català-RTTA per donar continuïtat al projecte de
suport a la Iniciativa Regional d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les
comunes rurals de la RTTA.
CAMPANYES D’EMERGÈNCIA
Continuïtat de campanyes d’emergència iniciades en anys anteriors:
NEPAL (CAMPANYA DE RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL)
Durant el 2016 s’han estat realitzant tres projectes executats per UNICEF, Fundació World
Vision i Chhimeki Sanstha Nepal.
ÀFRICA OCCIDENTAL (CAMPANYA DE SUPORT A POBLACIÓ AFECTADA PER LA
MALALTIA DEL VIRUS DE L’EBOLA A L’ÀFRICA OCCIDENTAL)
Durant el 2016 s’ha iniciat el darrer projecte de la campanya, executat per Metges de Món
Catalunya.
POBLE SAHRAUÍ (CAMPANYA DE RESPOSTA A LES INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS
DE REFUGIATS SAHRAUÍS DE TINDOUF DE 2014 I 2015)
Durant el 2016 s’han estat realitzant tres projectes executats per Fundació Lleida Solidària,
Creu Roja i MPDL-Moviment per la Pau.
HAITÍ (RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A HAITÍ: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ)
Durant l’any 2016 s’han estat realitzant dos projectes executats per l’Association Saint Luc
d’Haïti – ASSLHA, ambdós conjuntament amb el Fons Valencià per la Solidaritat.
GAZA
Durant aquest any s’ha donat continuat al programa de salut mental comunitària executat per
UNRWA.
Noves campanyes d’emergència iniciades durant l’any 2016:
CUBA I HAITÍ (RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS PEL
CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ)
S’ha executat un primer projecte d’enviament i instal·lació duna potabilitzadora d’aigua al
municipi de Cayes-Jacmel, executat per Acció Solidària i Logística.
EQUADOR (CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL
A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ)
Fruit de la missió d’identificació a Equador que es va fer el mes de maig, s’han executat dos
projectes al municipi de Jama, província de Manabí,, un dels quals ha comptat amb el suport del
Fondo Galego de Solidariedade. També s’ha començat a posar en marxa un projecte de
cooperació tècnica amb el suport dee l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona.
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PER LES PERSONES REFUGIADES
Projecte 2833. CAMPANYA DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN
TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA MEDITERRÀNIA
Línia 1 - Suport a les persones refugiades en rutes de fugida
•

Seguiment dels projectes aprovats a Catalunya i missió de seguiment sobre terreny al
Líban i Jordània (març)
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•
•

Actualització contínua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la Campanya
d’Emergència
Identificació de nous socis locals i respostes a països de primera acollida

La línia 1 ha executat un total de 831.975 euros. Dels 23 projectes aprovats, se n’han tancat 13,
(7 al Líban, Jordània i l’Iraq, i 6 a Macedònia, Sèrbia, Itàlia i Grècia). Hi ha cinc nous projectes
en estudi a països de primera acollida i Europa.
LÍNIA 2 - Suport als municipis de la ruta
•
•

S’ha donat suport a un projecte al municipi de Saida (Líban) i s’ha signat el conveni
d’acord de les cooperacions catalanes amb el PNUD del Líban per al suport a les
comunitats d’acollida al Líban.
Es va aprovar donar suport al municipi de Diyarbakir, al Kurdistan turc, per al
manteniment del camp de refugiats que gestiona el municipi, però els problemes
polítics d’aquest país de moment no han permès la implementació de l’ajut.

A la línia 2 s’han destinat un total 175.631, 00 euros.
LÍNIA 3 - Educació per al desenvolupament i sensibilització
•
•

16 projectes aprovats a la convocatòria (se’n van presentar 21).
Conveni amb Asil.cat, per donar suport a la seva tasca i sensibilització sobre el
dret d’asil.

A la línia 3 s’han destinat un total de 252.760,07 euros. Els projectes aprovats en aquesta línia
s’executen durant l’any 2016 i el primer semestre de 2017.
Durant el primer semestre de l’any s’han fet 17 xerrades a petició dels ajuntaments sobre el
desenvolupament de la campanya.
UNITAT D’AVALUACIÓ
Avaluacions fetes durant el 2016:
•
•
•

AVALUACIÓ INTERMÈDIA DELS PROJECTES 2604 / 2902. Ciutat a Ciutat,
Cooperació Tècnica Sant Cugat del Vallès- Tarija (Bolívia): Suport a la gestió integral de
residus sòlids, del 7 al 15 de maig.
AVALUACIÓ FINAL DEL PROJECTE 2548. Consolidació i promoció de l’aplicació de
sistemes descentralitzats de generació elèctrica renovable al nord amazònic equatorià,
del 23 al 30 de maig,
AVALUACIÓ FINAL DEL PROJECTE 2452. FANDEMA. Centre de Formació i
Ocupació per a dones de Tujereng, Gàmbia, del 30 d’octubre al 10 de novembre.

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME
Elaboració de l’ESTUDI SOBRE ELS CRITERIS D’APLICACIÓ DEL 0,7% DELS
INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS A COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ: EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ
DES DELS MUNICIPIS
• Presentació de la Guia “Les raons de la cooperació als municipis” als
responsables municipals de 30 ajuntaments i als principals partits polítics
catalans: PDECAT, PP, ERC, PSC, Ciutadans, ICV.
• L’exposició "Les raons de la cooperació: En defensa de la cooperació des dels
municipis“ ha visitat 24 municipis.
• Campanya de comunicació: producció de dos clips de vídeo i divulgació dels
recursos creats, amb la participació de diversos alcaldes i alcaldesses.
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PROMOCIÓ DE MODELS DE COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA
COOPERACIÓ TÈCNICA O LA COOPERACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES
LOCALS
• Durant l’any 2016 s’ha elaborat la Guia com un mètode per a la identificació i la
implementació d’accions de cooperació tècnica municipal: modalitats,
competències i procediments juridicolaborals.
• Preparació de les Jornades-Seminari de Cooperació
Tècnica, que es
celebraran a Sant Cugat del Vallès el mes de març de 2017.
• Seguiment dels processos de cooperació tècnica endegats en clau de
coherència de polítiques, a Bolívia, Equador, Guatemala, Nicaragua i Palestina.
GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA
• Campanya “Som aigua”, en col·laboració amb ESF, a Santa Coloma de Gramenet.
• Creació d’eines en matèria d’aigua i drets humans: ampliació del mapa interactiu aigua i
cooperació.
• Seminari de formació on-line “Aigua i Drets Humans” (27/09 a 07/10) i Jornada
presencial al Prat de Llobregat (11/10). 25 participants.
• Identificació i desplegament d’accions de cooperació tècnica de municipi a municipi en
matèria del Cicle Integral de l’Aigua a Cisjordània i Cuba (programa PADIT).
• Coordinació i incidència en xarxes de cooperació locals, estatals i internacionals de
cooperació en aigua i sanejament: Gijón: Trobada AEOPAS i GWOPA/ONU-HABITAT
(juny) i Còrdova: 2˚ ENCUENTRO AEOPAS y GWOPA/ONU-HABITAT (octubre).

COMISSIÓ DE CODESENVOLUPAMENT
Projecte 2898. 2A EDICIÓ DE FORMACIONS “ENFORTINT EL CODESENVOLUPAMENT”
els dissabtes dels mesos d’octubre i novembre, a Salt (26 participants) i a Manresa (21
participants), per millorar les capacitats de les entitats de codesenvolupament.
PROCÉS DE REFLEXIÓ SOBRE EL CODESENVOLUPAMENT
Inici d’un procés de reflexió i debat entorn del codesenvolupament, amb la intenció de concretar
el 2017 una proposta per fer tallers participatius de debat i reflexió sobre el binomi migracions i
desenvolupament a diferents municipis de Catalunya i elaborar una guia de recomanacions en
l’àmbit de les migracions i el desenvolupament per als ajuntaments catalans.
Els objectius plantejats són :
• Millorar l’eficàcia de l’ajut des del municipalisme català i incidir alhora sobre el
reforçament de la cohesió social.
• Actualitzar, reforçar i millorar el discurs i les pràctiques entorn del vincle entre
migracions i cooperació al desenvolupament dels ajuntaments catalans.
• Definir estratègies d’intervenció en l’àmbit de les migracions i el desenvolupament, tant
a Catalunya com als països socis.
• Facilitar eines per a la concertació, el reforçament i l’apoderament de les associacions
que treballen des de la lògica de les migracions i el desenvolupament, amb la
participació activa de les autoritats locals dels països d’origen.

COMISSIÓ DE PAU I DIPLOMÀCIA DE CIUTATS
•
•

•
•

Projecte CIUTATS DEFENSORES DE DRETS HUMANS. Acord per crear una
comissió en el marc de Fons Català per impulsar i gestionar el projecte. La secretaria
tècnica anirà a càrrec de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
Suport al procés de pau de Colòmbia. moció i la declaració fetes des del món local
en coordinació entre les tres entitats municipalistes (FMC, ACM i Fons), i acte de
tancament de campanya per promoure la participació dels colombians al plebiscit sobre
els acords de pau.
Monogràfic de formació sobre Pau i Gènere ofert als municipis socis del Fons
Català, a Barcelona el 7 d’octubre (10 assistents).
Organització del taller “La protecció dels drets humans i la cohesió social: el repte
de les ciutats” a la trobada de CGLU a Tànger, Marroc (28 i 29 de novembre).
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Principals projectes promoguts:
•
•
•
•

Projecte 2936. CREACIÓ I POSADA EN MARXA D’UNA GUIA ÈTICA I DE DRETS
HUMANS PER A LA CONTRACTACIÓ I LA COMPRA PÚBLICA ÈTICA DELS
MUNICIPIS CATALANS
Projecte 2937. CREACIÓ DE LA XARXA LAONF PER A LA TRANSFORMACIÓ
NOVIOLENTA DEL CONFLICTE AL SÀHARA OCCIDENTAL – LAONF2
Projecte 2811. ACOMPANYAMENT A DEFENSORS/ES DE DRET HUMANS A
COLÒMBIA
Projecte 2904. SERVEI SOCIAL PER LA PAU: CONSTRUÏM LA PAU COM A
ALTERNATIVA A LA GUERRA (COLÒMBIA)

CCASPS-COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE
SAHRAUÍ
El 15 de setembre es va fer l’assemblea de la CCASPS, amb l’aprovació del pla de treball amb
els següents aspectes emfasitzats: incidència política, promoció de la cultura de pau i de la lluita
no violenta, suport a la millora de l’administració descentralitzada, i suport i acció humanitària.
El 2016 la Comissió Executiva de la CCASPS es va reunir el 18 de novembre, i entre els temes
abordats es van concretar els objectius del pla de mandat aprovat durant l’assemblea del 15 de
setembre.
•

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 2016 l’exposició ha estat
exposada a Santa Perpetua de Mogoda, el districte d’Horta-Guinardó (Barcelona) i
Montcada i Reixac.

CGLU – CIUTATS I GOVERNS LOCALS UNITS
El Fons Català és membre del Grup de Treball de Migracions i Codesenvolupament
(pertanyent a la Comissió de Cooperació Descentralitzada i Diplomàcia de Ciutats).
Participació a trobades internacionals:
• Missió al Líban, maig.
• Taskforce sobre Resposta a desastres a l’àmbit local i regional, Workshop a
Ginebra, Suïssa, maig.
• 5è Congrés de CGLU, Cimera Mundial de líders locals i regionals, Bogotà, Colòmbia,
octubre.
• Fòrum d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània, Tànger, Marroc, octubre.
• 25 anys de la Xarxa Medcities, Barcelona, octubre.
Participació en el projecte Perfils Migratoris i diàleg Ciutat a Ciutat a la Mediterrània (C2C).
Durant el 2016 es va participar en les següents trobades (diàlegs):
Temàtica
1r Diàleg - Cohesió social, intercultural i interreligiós
2r Diàleg - Ocupació i Emprenedoria
3r Diàleg - L’accés als drets humans i als serveis bàsics

Data
12-13/07/2016
3-4/11/2016
28-29/11/2016

Ciutat
Lisboa, Portugal
Madrid
Tànger, Marroc

RELACIONS INSTITUCIONALS
Durant el 2016 s’han mantingut trobades de la Junta del Fons amb el MHP de la Generalitat de
Catalunya per actualitzar el marc general de relacions entre el Fons Català i el Govern, amb el
conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència per acordar la col·laboració
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en l’àmbit de les polítiques de cooperació al desenvolupament, i amb la consellera de Treball,
Afers Socials i Famílies per acordar vies de coordinació en matèria d’assistència a les persones
refugiades.
Així mateix, s’han mantingut reunions per a la consolidació dels convenis institucionals amb
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona i s’ha participat activament en els
respectius plans estratègics de l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
Per altra banda, s’han mantingut contactes sovintejats amb els secretaris generals de
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i amb alcaldes,
alcaldesses de diversos municipis socis, així com presidències d’ens supralocals catalans.
La memòria rep el vistiplau dels assistents.

3. TANCAMENT COMPTABLE DE L’EXERCICI 2016 I PRESENTACIÓ
DE L’INFORME D’AUDITORIA
En aquest cas, la presidenta demana a la Sra. Alba Martínez, tresorera, que s’encarregui del
punt. Aquesta comenta que també intentarà ser breu i comença la seva intervenció fent un
agraïment a l’equip tècnic del Fons, que li ha facilitat la tasca de preparació de la presentació
del tancament comptable.
La tresorera 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), mentre
s’ajuda d’un power point per explicar-se.
En aquest sentit, pel que fa a l’ACTIU, destaca:


El valor total de l’immobilitzat (material i immaterial) és de 13.417,39 €.



Pel que fa a l’ACTIU CORRENT l’import que consta al balanç a 31/12/2016 és de
3.238.569 € 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’1.305.708,27 €. Aquesta partida
reflecteix l’ import de les consignacions efectuades pel socis i col·laboradors del
Fons Català i que a 31/12/2016 restaven pendents de cobrament.
A data actual d’1.305.708,27 € que hi havia pendents de cobrament a
31/12/2016 resten per cobrar 117.479,36 €. S’ha cobrat un 89,97 % del que hi
havia pendent.

o

A l’apartat V de l’actiu corrent “Inversions financeres a curt termini” hi consta un
import de 676.490,49 €, que corresponen majoritàriament a les imposicions
bancàries pendents de venciment a data 31/12/2016.

o

Finalment, l’apartat VI “Efectiu i altres efectius líquids equivalents” correspon a
la tresoreria a 31/12/2016 (saldos de caixa i bancs) que era d’un import de
1.254.311,00 €.

Quant al PASSIU del balanç a 31/12/2016, 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 3.116.467,82 €.
El detall d’aquest apartat, és el següent:
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Projectes pendents de pagament

3.020.087,41 €

Creditors varis

16.623,79 €

Personal (remuneracions pendents de pagament)

13.052,28 €

Altres deutes amb les Administracions Públiques

40.800,19 €

Inclou la Seguretat Social del mes de desembre de 2016, que s’ha fet efectiva el
31 de gener de 2017 i el pagament de l’IRPF del 4t Trimestre del 2016, que s’ha
liquidat amb data 15/01/2017.
Consignacions pendents d’aplicació

25.904,15 €

Corresponen a les consignacions realitzades pel socis i que a 31/12/2016
encara no ens havien indicat en quins projectes s’havien d’aplicar.

PATRIMONI NET
o

Finalment a la partida de patrimoni net hi consta la quantitat de 135.519,21 €,
que és el resultat de minorar les perdudes de 62.607,72 € de l’exercici, als
198.126 euros de romanent existent el 31/12/2015

Pel que fa al RESULTAT ECONÒMIC DE L’EXERCICI, la tresorera explica que el total
d’ingressos (consignacions dels socis i col·laboradors) de l’exercici 2016 ha estat d’un total de
3.119.651,53 €, aproximadament un 17 % inferior a l’exercici 2015 però un 0,1 % superior al
que es va pressupostar (3.115.000 €).
Aquesta baixada respecte a l’import ingressat el 2015, és fruit bàsicament del fet que molts
ajuntaments varen respondre massivament a les crides que es varen fer per ajudar a pal·liar la
crisi de persones refugiades.
Val a dir que, tot i la baixada del 2016, hi ha una tendència a la recuperació, tal com mostra
l’evolució dels ingressos dels darrers exercicis:





Any 2013:
Any 2014:
Any 2015:
Any 2016:

2.632.000,00 €
2.809.421,45 €
3.759.930,73 €
3.119.651,53 €

Les depeses de l’exercici 2016 han estat d’un import de 3.183.561,00 €.
El resultat de l’exercici 2016 abans d’impostos ha estat d’una perduda de 62.473,56 € i, un cop
deduït l’Impost de Societats, el resultat final de l’exercici ha estat de 62.607,72 € negatius.
La Sra. Alba Martínez explica que el BALANÇ DE PÈRDUES I GUANYS presenta una xifra
total d’ingressos de 3.119.651,53 €.
Pel que fa a les despeses, les partides principals són les següents:


2.459.117,85 € corresponen als projectes aprovats i coberts durant l’exercici 2016.



Les despeses de personal de 538.744,65 € integren els salaris i les càrregues de
seguretat social a càrrec del Fons. (pressupostats 542.300,00 €)



També és significativa la partida d’altres despeses d’explotació que el 2016 han estat
d’un import de 164.350,13 €, respecte als 145.116,09 € del 2015. Representa un
augment de 19.234 € respecte a l’any anterior.
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Les despeses corresponents a l’amortització de l’immobilitzat han estat de 21.348,83 €.



Finalment el resultat financer ha estat de 1.341,55 € positius.

En aquest sentit, tal com ja ha comentat el resultat abans d’impostos ha estat de -62.473,56 € i
tenint en compte que l’Impost de Societats és de 134,16 €, el resultat final de l’exercici és de
menys -62.607,72 €, que fa disminuir la partida de fons propis del Fons.
Tot seguit, informa de la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE GESTIÓ 2016: les despeses de
gestió el 2016 han estat d’un total de 724.482,95 €, la qual cosa significa 4.767,05 € menys
respecte al pressupostat. Les partides més significatives són les següents:


Arrendaments: 33.248,88 €. El lloguer del local son 2.500,01 € mensuals (la resta,
3.248, 76 € arrendaments informàtics).



Assessoria i gestoria. Els 10.139,07 € inclouen:
 Assessoria laboral
 Assessoria fiscal
 Assessoria protecció de dades
 Auditoria
 Advocats
 Servei de Prevenció de Riscos Laborals
 Servei de Vigilància de la Salut



Despeses de viatge i relacions exteriors. Hi ha hagut un increment considerable de la
representació exterior amb 38.284,77 € executats:
 CGLU 10.795 €
 Viatges diversos (Sàhara, Gàmbia, Senegal, Líban i Palestina) 7.920,00 €
 Despeses de representació 8.044,00 €
 Participació a Jornades 11.525,00 €



Despeses oficina Nicaragua i Senegal: 41.970,11 €



Despeses salarials (inclou les despeses de seguretat social a càrrec del Fons)
538.744.65 euros, amb una desviació a la baixa de 3.555,35 € respecte a l’import
pressupostat. Aquesta partida conforma el 74,36 % de totes les despeses d’estructura
del Fons.



Amortitzacions de l’Immobilitzat: 21.348,83 euros,

Finalment, la tresorera explica la DISTRIBUCIÓ DE LES APORTACIONS 2016, que ha estat:

% SOBRE EL
TOTAL
Ajuntaments
88,87 %
Consells Comarcals
0,73 %
Diputacions
6,90 %
AMB
0,00 %
Altres organismes municipals
0,40 %
Generalitat de Catalunya
2,07 %
Altres entitats i campanyes ciutadanes
1,04 %
Institucions estatals i europees
0,00 %
TOTAL
100,00 %
La presidenta, mentre agraeix la presentació a la tresorera, demana l’aprovació de l’Assemblea
del tancament comptable, cosa que es produeix per assentiment.
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4. PROPOSTA DE PLA ESTRATÈGIC DEL FONS CATALÀ 2017-2020
La presidenta presenta la proposta de Pla Estratègic del Fons Català 2017-2020. En primer lloc
fa un agraïment al Sr. Miquel Carrillo, consultor, que ha impulsat tot el treball que ha permès
que avui es pugui presentar.
La Sra. Meritxell Budó explica que la necessitat de dotar-se d’un Pla Estratègic sorgeix de les
moltes reflexions que s’anaven fent al voltant de la utilitat del Fons, que és molta, però calia
veure de quina manera s’ha de reorientar en el moment del 30è aniversari.
La presidenta explica que l’objectiu del Pla Estratègic és que el Fons Català sigui una entitat de
serveis per a tots els ajuntaments i institucions associats en tot allò que aquests necessitin en
relació a la cooperació al desenvolupament.
Recorda als assistents que la proposta completa és entre la documentació lliurada i que ella en
farà un resum que es podrà seguir a través de la projecció d’un power point.
Així, explica el PROCÉS D’ELABORACIÓ:









Diagnosi i document inicial (desembre 2016)
Objectius i orientació del Pla (abril 2017)
Entrevistes amb membres de la Junta Executiva i socis institucionals
Tallers amb tècnics/ques de cooperació
Enquesta als socis del Fons Català (maig 2017)
Validació d’idees clau
Redacció document definitiu (juny 2017)
Aprovació de l’Assemblea (avui)

Quant a la MISSIÓ, VISIÓ, PRINCIPIS I VALORS del Fons Català, la presidenta indica que:


La missió del Fons Català és promoure, articular, defensar i contribuir a la millora d ela
cooperació municipal catalana al desenvolupament, com un instrument de país per
articular la solidaritat local amb altres pobles del món i assolir els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.



La visió de Fons Català és esdevenir l’espai de referència de la cooperació i la
solidaritat internacional del món local català i l’instrument facilitador dels municipis
catalans per fer efectiva la seva política pública de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional, responent a les seves necessitats, tot construint economies
d’escala i generant coneixement des de la pràctica municipalista.



Els principis són:







Municipalista, quant a orientació i destí de les accions, tot reivindicant
l’autonomia i el protagonisme de les administracions locals en la construcció
d’un ordre global més just.
Integrador, quant a la suma d’esforços de tots els agents i municipis del territori
i a la generació d’economies d’escala que multipliquen els impactes i
permeten aprofitar al màxim els recursos disponibles.
De consens, perquè treballà per a la generació de grans acords polítics que
permetin desenvolupar el mandat de manera eficaç, també com el dels socis en
el seu àmbit d’actuació.
Facilitador, perquè vehicula la tasca dels socis des del respecte a l’autonomia
local.
Referencial, pel que fa a la definició de models de cooperació per als socis i
d’acompanyament a tot el cicle d’aquesta política.
De servei, perquè treballa per als socis, construint economies d’escala que els
permetin desenvolupar millor les seves polítiques públiques de cooperació i
solidaritat internacional, adaptant-se a les necessitats i als temps de cada
territori.
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Alhora, el Fons es fa seus els principis ordenadors de la Llei catalana de
cooperació:









Proximitat, el Fons Català és una eina de tot el país i ha de ser present a tot el
territori, per fer possible arreu el desplegament de la cooperació en tant que
política pública, també com permetre la connexió del conjunt del món local amb
l’agenda internacional.

L’alineació amb les polítiques i els procediments dels seus socis.
La coordinació, la complementarietat i la concertació d’actuacions entre els
diversos actors de cooperació arreu.
La transparència i la rendició de comptes mútua entre les diverses parts
implicades en la relació d’associació i la promoció de la transparència en la
gestió d’aquesta política pública.
La gestió per resultats de desenvolupament i l’aplicació dels principis de
bona gestió pública.
La reciprocitat i l’horitzontalitat en la relació entre totes les parts, i el
reconeixement i el respecte mutus.
La innovació vinculada a la millora de l’eficiència, l’eficàcia i la qualitat de la
cooperació.

El Fons Català es guia pels valors de la Llei catalana de cooperació:










L’esser humà, al centre.
El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre
persones, pobles, cultures, nacions i estats.
La promoció i la defensa dels drets humans, i les llibertats fonamentals, en
pro de la Justícia Global.
El reconeixement del drets dels pobles a la defensa i a la promoció de la
cultura, la llengua i la identitat pròpies, i de la convivència intercultural.
La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits
o dels que pateixen discriminacions, amb un enfocament de drets.
El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, de
l’empresa i el bon govern com a fonaments de la Justícia Global.
Equitat de gèneres i apoderament de les dones.
Promoció de la sostenibilitat, en els seus vessants econòmic, social i
ambiental.
L’impuls i la promoció de l’educació per a la Justícia Global, a través de la
sensibilització, la formació, la recerca i la incidència política.

Tot seguit, la presidenta presenta els OBJECTIUS ESTRATÈGICS del Pla:
OE1. Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari internacional,
tot augmentant-ne la qualitat i l’impacte.
OE1.1. Contribuir al desplegament de la cooperació i la solidaritat dels municipis catalans,
donant serveis als ens locals en aquest àmbit mitjançant economies d’escala.
OE1.2. Promoure l’ordenament i la planificació de la cooperació com a política pública local, tot
apropant l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible al món local.
OE1.3. Incentivar noves formes i propostes de cooperació i col·laboració entre municipis, així
com la coordinació amb el conjunt d’agents.
OE1.4. Generar estàndards de funcionament i noves eines orientades a l’optimització de
recursos, així com a l’intercanvi d’experiència i suport mutu entre municipis.
OE1.5. Promoure la generació de coneixement al voltant de la cooperació municipalista.
OE2. Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir-ne el
reconeixement i la normalització en el sistema d’ajuda oficial estatal i europeu.
OE2.1. Ajudar a augmentar el reconeixement públic de la cooperació municipal com a una
política pública, generadora de ciutadania, benestar i justícia.
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OE2.2. Contribuir a sistematitzar i visibilitzar l’esforç del món local amb la cooperació
internacional i amb l’objectiu del 0,7%.
OE.2.3. Contribuir a regularitzar els procediments administratius i la rendició de comptes
econòmics, tot identificant les fórmules més adaptades als diferents municipis.
OE.2.4. Millorar la implicació i el coneixement dels electes en aquesta política pública i en
particular en el funcionament del Fons Català.
OE3. Aconseguir la viabilitat econòmica i institucional del Fons Català, com a eina al
servei de la cooperació municipal catalana,
OE3.1. Clarificar i optimitzar els mecanismes de governança i presa de decisions tot delimitant
les funcions i les responsabilitats dels espais tècnics i polítics.
OE3.2. Actualitzar l’estructura econòmica i els ingressos, tot associant-los a la prestació de
serveis generals i específics i delimitant aquestes funcions del Fons Català.
OE3.3. Ajustar els recursos humans i els mitjans materials a la prestació dels serveis
demandats pels socis del Fons Català, sense comprometre la viabilitat econòmica ni la qualitat
de la feina.

Quant a les LÍNIES DE TREBALL, la presidenta explica que són:




Cooperació al Desenvolupament
Emergències, Crisi Migratòria i Dret d’Asil
Educació per a la Justícia Social

També explica que hi ha ÀREES TRANSVERSALS connectades transversalment amb el
conjunt d’àmbits de treball:



Estudis i Coneixement
Coordinació, Administració i Comunicació

Tal com ja ha esmentat en iniciar la presentació, el Fons Català ha d’oferir serveis als socis. En
aquest sentit, explica els SERVEIS GENERALS, que són dels que s’han de beneficiar la totalitat
de socis suportats a través de la quota d’adhesió:















Punt d’informació general i d’orientació.
Coordinar els ens locals socis en la incidència política, a tots els nivells, per defensar
el rol i els interessos de la cooperació i la solidaritat municipalista.
Formació especialitzada tant per als nous electes com a per a tècnics/ques
municipals.
Oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal i detectar riscos.
Desenvolupar guies i documents de referència.
Suport en campanyes i activitats de sensibilització.
Activar campanyes d’emergència i ajuda humanitària.
Buscar més recursos i identificar oportunitats per a la cooperació.
Facilitar l’associació de municipis per al treball conjunt.
Connectar la cooperació municipalista catalana amb altres socis.
Orientar la definició de polítiques públiques i plans a la nova agenda.
Construir consensos polítics i resolucions pactades.
Antena dels seus socis a les oficines a terreny.
Explicar públicament i posar en valor la cooperació municipal dins l’AOD.

El Pla Estratègic també recull els SERVEIS ESPECÍFICS, que s’oferiran als socis que abonin el
percentatge que s’estipuli sobre el pressupost de referència gestionat en aquestes accions. Es
tracta de:




Gestió de convocatòries de projectes de cooperació.
Gestió de campanyes d’emergència i ajut humanitari.
Seguiment a terreny de projectes de cooperació i accions d’emergència i ajut
humanitari, a través de missions específiques i de les oficines desplegades.
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Avaluació d’accions de cooperació i d’emergència.
Identificació de propostes específiques a terreny.
Suport a campanyes i actuacions generals d’educació per a la Justícia Global
específiques dels municipis socis.

Les ZONES GEOGRÀFIQUES D’INTERÈS I PAÏSOS D’INTERVENCIÓ que s’estableixen són:




Centreamèrica, Mèxic i Carib
Àfrica de l’Oest
Zona Euromediterrània

Tot i així, també es farà seguiment a la resta de zones que els socis del Fons demanin i es
facilitarà la coordinació d’aquests socis amb la resta d’actors de les cooperacions
catalanes, d’acord amb les estratègies geogràfiques de la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat.
Quant als RECURSOS NECESSARIS I FINANÇAMENT, la presidenta indica que el Pla preveu:










Millorar la racionalització i la transparència en l’estructura econòmica del Fons
Català, amb èmfasi especial en la viabilitat econòmica a mitjà i llarg termini.
Ajustar progressivament durant aquest Pla Estratègic la quota que paguen els
socis als serveis generals descrits, arribant a una solució de compromís entre la
disponibilitat pressupostària i l’amplitud dels serveis esmentats i recursos humans
associats.
La quota haurà d’assegurar com a mínim les àrees de Coordinació, Administració i
Comunicació (CAC) i d’Estudis i Coneixement (EC) i entre el 25-50% del suport a
les línies de treball esmentades.
Trams de cotització en funció de la població de cada municipi i s’aplicarà un
augment progressiu, en funció de l’ampliació de capacitats prevista per a cada any i
aprovada en assemblea prèvia a l’exercici d’aplicació.
Fórmula específica pels organismes supralocals.
Aportacions de socis amb més capacitat econòmica per a CAC i EC.
Noves fonts de finançament i contractació de serveis externs.
Prioritari guanyar en capacitats comunicatives i capacitat tècnica i administrativa. En un
segon pas millorar les capacitats tècniques de l’àrea d’Estudis i Coneixement.

Per establir l’ESTRUCTURA LABORAL I ELS RECUROS HUMANS NECESSARIS, cal
desenvolupar la tipificació dels llocs de treball, descrivint les tasques i responsabilitats
associades, així com les competències professionals i experiència necessàries per
desenvolupar-les. Aquests llocs i l’organigrama on s’encabeixin s’han de correspondre amb les
àrees transversals i les línies de treball identificades.
Quant a la MASSA SOCIAL I A L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL, destaca que cal:




La territorialitzacó de les accions
La proximitat i l’atenció als socis
La recuperació de la confiança, la priorització dels socis actuals

En relació a la GOVERNANÇA I ALS PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS, la presidenta
explica que cal:





Desenvolupament d’una dinàmica de planificació anual, participada pels socis i
validada políticament abans del seu desplegament
Establiment de processos de funcionament interns
Definició del nombre i la funció específica de les comissions i grups de treball
Junta Executiva amb un caràcter més estratègic. Junta Permanent, espai permanent
de govern, representant diversitat política.

La Sra. Meritxell Budó explica que el Pla també inclou les ALIANCES I RELACIONS
INSTITUCIONALS que calen:
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Diputacions
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
CGLU-Ciutats i Governs Locals Units
Entitats de cooperació
Associacions municipalistes

La presidenta agraeix a totes les persones que han treballat intensament en l’elaboració del Pla
Estratègic i a totes aquelles que han volgut participar en el procés de debat.
Tot seguit, obre un torn d’intervencions que inicia el Sr. Nicolás Cortés, representant de
l’Hospitalet, per valorar el document i qualificar-lo de molt realista i positiu. Alhora celebra que
reculli la voluntat cívica i política dels municipis de continuar fent cooperació i, d’altra banda,
considera que després de tot el procés econòmic i de convivència avui es recupera un consens
important. Finalment felicita el Sr. Miquel Carrillo i el Sr. David Minoves per la tasca d’elaboració
del Pla i fa un reconeixement a la Junta Permanent, especialment a la presidenta per aquest
exercici de consens.
També se suma a la felicitació el Sr. Joaquim Sardà, regidor de Castellbisbal, que considera
que amb el Pla Estratègic s’omple un buit, la qual cosa permetrà un creixement del Fons sense
perdre les arrels del municipalisme.
El Sr. Antoni Serrat, regidor de Vic, que és nou en l’àmbit de la cooperació, reconeix que el Pla
Estratègic és una bona aposta, que ha pogut participar en l’elaboració i que s’ha sentit escoltat,
tot i que manifesta que caldrà veure com es plasma en el dia a dia perquè l’experiència li fa tenir
dubtes.
La presidenta, en respondre, reconeix certes dificultats i explica que el Pla servirà també per
reconduir-les i que no es tornin a produir.
La Sra. Guadalupe Moreno, representant de la Diputació de Barcelona, se suma a la felicitació
pel Pla Estratègic i per haver-lo fet en un temps rècord. En aquest sentit, pregunta si s’ha fet
debat polític, ja que el Pla fa un canvi sobre el que és el Fons: es passa d’una entitat que tenia
estatutàriament crear economies d’escala a assumir un rol de suport a les polítiques de
cooperació i a la incidència, la qual cosa planteja alguns dubtes a la Diputació de Barcelona,
que ja ofereix molts dels serveis. Per això comenta que cal preveure espais de coordinació i
veure l’encaix del Fons en els espais ja existents.
La presidenta reconeix que cal aquesta tasca de coordinació per trobar l’encaix de cada
institució, tot i que l’àmbit d’actuació del Fons és més ampli i abraça tot el país. Si bé la
Diputació de Barcelona pot oferir aquests serveis, probablement les altres no tenen els recursos
per fer-ho.
El secretari exposa la gran diversitat de socis que té el Fons, cosa que fa que calgui agrupar les
necessitats tan diferents que tenen aquests i garantir que es pugui treballar a tot el territori,
alhora que ha de ser l’eina de coordinació amb els altres actors.
La presidenta afirma que el Pla s’ha treballat des del consens polític i considera que el major
consens ha estat reconèixer la necessitat de fer aquesta reorientació del Fons.
El coordinador, Sr. David Minoves, agraeix la participació de tothom en l’exercici d’elaboració
del Pla, indica que un dels encàrrecs que va rebre va ser intentar proposar un exercici de
planificació i coincideix amb el Sr. Antoni Serrat i amb la Sra. Guadalupe Moreno que la realitat
és molt més complicada. En tot cas, indica que l’exercici ha estat molt nou per a ell, però hi ha
trobat un avantatge: la planificació s’ha anat construint en la mesura que s’ha anat avançant i el
document no es tancat sinó que es va fent i, sobretot, respon a la voluntat dels ajuntaments.
També explica que s’havia de partir d’un primer espai de consens, que és la Junta Executiva
(un espai plural políticament i per tipologia dels municipis), ja que d’aquí havia de sortir un acord
per modificar algunes estructures bàsiques, com és el finançament.
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El coordinador apunta un darrer aspecte, ja destacat per la presidenta i pel secretari, que és que
els ajuntaments tenen lògiques molt diferents tant per voluntat com per capacitat d’aplicació de
polítiques públiques de cooperació. En aquest sentit, considera que la Diputació de Barcelona té
una molt bona oferta de recursos i assessorament en l’elaboració de plans directors, però que
cal també un acompanyament d’actors d’àmbit local i altres actors. Aquest és el compromís del
Fons, i manifesta que això només és possible construint espais de coordinació que no siguin
només els que ja estan regulats, cal crear-ne de nous, ad hoc en funció de les necessitats (per
exemple, una que caldrà cobrir el segon semestre per respondre a la petició de molts
ajuntaments socis: fer una jornada per a secretaris i interventors per intentar solucionar els
problemes de les justificacions).
La presidenta, després d’agrair totes les intervencions, posa a consideració de l’Assemblea
l’aprovació del Pla Estratègic, que és aprovat per unanimitat.

5. PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DE LES QUOTES DE SOCI
Torna a prendre la paraula la tresorera, Sra. Alba Martínez, per fer la proposta d’actualització de
les quotes de soci, que és la que segueix:
Quota
2002-2017

Tram

Població

1

1
2
3
4

1 a 250 hab.
251 a 500 hab.
501 a 1.000 hab.
1.001 a 2.500 hab.

150,00
150,00
150,00
150,00

2

5

2.501 a 5.000 hab.

3

6

5.001 a 10.000 hab.

4

7
8
9
10
11

Proposta
Actualització

Q17

Q18

Q19

150,00
200,00
250,00
300,00

150,00
150,00
150,00
150,00

150,00
175,00
200,00
225,00

450,00

600,00

450,00

525,00

600,00

750,00

1.000,00

750,00

875,00

1.000,00

10.001 a 15.000 hab.
15.001 a 20.000 hab.
20.001 a 30.000 hab.
30.001 a 40.000 hab.
40.001 a 50.000 hab.

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

1.550,00
1.800,00
2.050,00
2.300,00
2.550,00

2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00

5 12
13
14

50.001 a 60.000 hab.
60.001 a 80.000 hab.
80.001 a 100.000 hab.

1.500,00
1.500,00
1.500,00

5.000,00
5.500,00
6.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

3.250,00
3.500,00
3.750,00

5.000,00
5.500,00
6.000,00

6 15
16
17
18
19

100.001 a 200.000 hab.
200.001 a 300.000 hab.
300.001 a 500.000 hab.
500.001 a 750.000 hab.
750.001 a 1.000.000 hab.

2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

6.500,00
7.500,00
9.000,00
10.000,00
15.000,00

2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00
2.100,00

4.000,00
4.800,00
5.550,00
6.050,00
8.550,00

6.500,00
7.500,00
9.000,00
10.000,00
15.000,00

7 20

1.000.001 a 1.500.000 hab.

7.200,00

13.600,00

20.000,00

1.500.001 a 2.000.000 hab.

20.000,00
25.000,00

7.200,00

7.200,00

7.200,00

16.100,00

25.000,00

800,00
17.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00

750,00
12.020,00
6.000,00
6.000,00

800,00
17.000,00
6.000,00
6.000,00

6.000,00

6.000,00

800,00
17.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
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Consells Comarcals
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida

750,00
12.020,00
3.005,00
--

Diputació de Tarragona

--

150,00
200,00
250,00
300,00

La proposta és poder assolir aquesta actualització en dos exercicis, el 2018 (un augment del
50%) i el 2019 (augmenta un altre 50%), per la qual cosa enguany la quota es mantindria en el
mateix import que va aprovar l’Assemblea General l’any 2002.
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La tresorera explica que s’han segmentat els ajuntaments per trams de població més
compactes i homogenis i s’ha passat de set trams a 21.
També comenta que no és baladí que aquest increment es tracti just després d’aprovar el Pla
Estratègic, ja que amb aquest es pretén poder assumir els serveis que inclou aquest Pla.
La tresorera indica que el pagament de costos d’estructura i serveis generals hauria de
dependre de les quotes i no del percentatge recaptat a través dels projectes, la qual cosa
genera incertesa i inestabilitat.
Explica que amb la implementació del Pla Estratègic, les despeses d’estructura per a enguany
són d’aproximadament 800.000,00 €. D’aquests, el 70% (uns 560.000,00 €) són imputables a
serveis generals i un 30% es tracta de serveis específics (240.000,00 €). Aquests darrers anys
les quotes només cobreixen 200.000,00 €, menys de la meitat del cost de serveis generals.
La proposta, per tant, és que les quotes ajudin a pagar els serveis generals, i el percentatge que
s’aplica a projectes gestionats ajudi a pagar els serveis específics (o directes), de manera que
si hi ha més projectes caldria incrementar la capacitat de treball. L’increment de quotes, doncs,
ens permetrà deixar de finançar estructura/serveis generals amb percentatge de projectes.
A tall informatiu, tal com ja ha esmentat, actualment les quotes que cobrem sumen uns
200.000,00 € (197.000,00 € l’any 2016) i s’espera que el 2017 augmentin fins als 210.000,00 €
amb la implicació de les diputacions de Lleida i Tarragona. En tot cas, el càlcul d’ingressos per
als pròxims exercicis és de 300.000,00 € l’any 2018 i uns 400.000,00 € el 2019.
La presidenta cedeix la paraula als assistents. Intervé el Sr. Joan Josep Malràs, diputat de la
Diputació de Tarragona, que declara que, malgrat que està d’acord amb el Pla Estratègic i amb
les aportacions econòmiques que calen per implementar-lo, caldrà que s’abstingui perquè no
està facultat per aprovar els imports que correspondrien a la institució que representa, ja que
això és competència del Ple de la Diputació.
La Sra. Meritxell Budó sotmet la proposta d’actualització de quotes a votació, que és aprovada
perquè només es produeixen tres abstencions.

6. PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL 2017 PER A APROVACIÓ
La Sra. Meritxell Budó comença les línies de treball 2017 Per fer-ho també tindrà el suport d’un
power point, alhora que recorda que la proposta completa és entre la documentació lliurada i
que es distingeix entre el primer i el segon semestre de l’any, en funció de l’aprovació del Pla
Estratègic. Qui fa la presentació, però, és el secretari per problemes de veu de la presidenta.

Presentació
Aquest document té com objectiu fixar les Línies de Treball 2017 que ha d’aprovar l’Assemblea
del Fons el període transitori que va des de juny de 2017 fins l’elaboració del 1r document de
planificació anual 2018. En concret, el document recull, per una banda, les activitats realitzades
durant el primer semestre de l’any agrupades en els àmbits de treball actualment existents i, per
altra banda, proposa un calendari d’aplicació d’allò que preveu el Pla Estratègic del Fons a les
que caldrà incorporar les accions previstes amb anterioritat pels àmbits abans esmentats.
A. Primer semestre
Un cop aprovat el Document Estratègic durant l’Assemblea del Fons Català de desembre de
2016, l’objectiu ha estat aplicar-ne el mandat tot elaborant un Pla Estratègic per ser aprovat
durant l’Assemblea de 2017 que partís del diagnòstic i la voluntat dels ens locals socis. Per
aquesta raó s’ha dissenyat un procés participatiu consistent en entrevistes personals als 27
membres de la Junta del Fons, una enquesta enviada a tots els ens locals socis, la realització
de tallers descentralitzats per al personal tècnic de cooperació dels ens locals catalans, i dues
reunions de validació de consensos entre els membres de la Junta del Fons.
El resultat d’aquest procés ha estat la redacció d’un Pla Estratègic que caldrà implementar en el
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transcurs dels propers tres anys i que haurà de reorientar la planificació operativa de l’entitat a
partir del moment de l’aprovació definitiva durant l’Assemblea General de juny de 2017.
Durant el primer semestre de l’any, la planificació operativa pel que fa a les línies de treball s’ha
realitzat seguint l’estructura interna actual, formada per tres Comissions (Municipalisme, Pau i
Diplomàcia de Ciutats i Codesenvolupament) quatre Grups de Treball (GT de l’Aigua, GT de
Gàmbia, GT de Senegal, GT del Marroc), dues àrees geogràfiques (Amèrica Llatina per una
banda i Àfrica, Mediterrània i Àsia per una altra) i l’Àrea d’Acció Humanitària i Avaluació.
Aquestes àrees, conjuntament amb les de Projectes i d’Administració i Finances conformen,
amb les delegacions del Fons a Amèrica Central i a l’Àfrica Occidental, l’actual organigrama
funcional del Fons Català. Si bé les línies de treball que havia aprovat el Fons en anteriors
exercicis estaven articulades entorn algunes d’aquestes comissions, grups de treball, àrees
geogràfiques o temàtiques, la voluntat és avançar cap a un sistema de planificació operativa
vinculada als nous àmbits de treball que fixa el Pla Estratègic del Fons 2017-2020
Davant la dificultat d’encaixar les dinàmiques preexistents en un document de planificació
elaborat a mig exercici, quan fa poques setmanes que s’ha acabat de redactar el Pla Estratègic
2017-2020 del FCCD i encara no hi ha hagut temps d’adaptar les accions a les noves àrees i
àmbits de treball identificats al PE 2017-2020, aquest document opta per enumerar les accions
previstes que caldrà anar aterrant durant els propers mesos al nou sistema de planificació
operativa derivat del PE 2017-2020.

Comissió de Municipalisme
L’objectiu principal de la Comissió és esdevenir un espai d’articulació intermunicipal on els ens
locals socis puguin articular les seves accions en l’àmbit del municipalisme, compartir bones
pràctiques i treballar de manera conjunta i coordinada, definir accions conjuntes amb l’objectiu
de millorar la cooperació municipal descentralitzada en clau de transformació.
1. Consolidar la campanya en defensa de la cooperació
a. Activant la 2a fase del Projecte 2781 de la Comissió de Municipalisme: Campanya de
comunicació i sensibilització “en defensa de la cooperació des dels municipis”. Es
proposa dissenyar una campanya institucional del Fons i fer accions d’incidència a
l’àmbit local, les accions de la qual haurien d’orientar-se a consolidar la base municipal
actual i sumar noves forces per rellançar la cooperació des del món local. Finançament:
recursos propis i conveni 2017-18 amb l’Ajuntament de Barcelona
b. Endegant una campanya de comunicació i divulgació de 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:
i. Vinculació de l’estudi del 0,7% a la Campanya en Defensa de la Cooperació- fase
Suport a la renovació dels pressupostos de cooperació als municipis catalans
ii. Organitzar una Jornada politico-tècnica adreçada a càrrecs electes, tècnics i
tècniques municipals i a interventors i secretaris dels ajuntaments catalans socis.
c. Continuar amb la divulgació entre els ajuntaments socis de l’exposició Desmuntem
rumors: En defensa de la Cooperació des dels Municipis
2. Promocionar els models de cooperació horitzontal i recíproca: la cooperació tècnica
o la cooperació entre institucions públiques locals
a. Dissenyar i implementar un Programa de Cooperació Tècnica (CT) 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. Amb la
voluntat d’incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments catalans, mirant
de superar la cooperació financera o assistencial que juga un paper secundari en
l’organigrama municipal, tot transversalitzant la cooperació tècnica a partir de la
participació dels diferents departaments municipals i augmentant així el valor afegit.
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Finançament: recursos propis i conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de Barcelona i
conveni de cooperació directa amb l’Ajuntament de Sant Cugat (projecte2779)
b. Fer seguiment dels processos de CT endegats en clau de coherència de polítiques
Amèrica
-

Bolívia: p.2902. Ciutat a ciutat, cooperació tècnica Sant Cugat- Tarija: Suport a
la gestió integral de residus sòlids
Equador: p.2939. Ciutat a ciutat, cooperació tècnica Sant Cugat –Cotacachi:
Suport a l´oficina d´atenció ciutadana
Equador: Identificació del Projecte de Cooperació Tècnica de Municipi a
Municipi en clau post-terratrèmol a Manabí
Guatemala: p.2910. Projecte pilot de gestió integral de residus sòlids a la
Mancomunitat de Municipis de la Conca del Llac Petén Itzà, Peten
Nicaragua: Projecte TAWAN KLIN – Ciutat neta sanejament ambiental amb
enfocament en el desenvolupament territorial participatiu al casc urbà de Puerto
Cabezas-Bilwi, en el marc de l’agermanament dels municipis de Vilafranca del
Penedès i Sant Pere de Ribes amb Puerto Cabezas

Mediterrània
-

Palestina: p.2899 Estudi de necessitats de CT en matèria del cicle integral de
l’aigua en clau de CT de mpi a mpi- a Cisjordània
Marroc: p.2477. Identificació de CT en el marc del suport a la Iniciativa Regional
d’equitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la Regió Tànger Tetuan
Alhoceimas (RTTA).

Àfrica occidental
-

Senegal: Identificació d’AT especialitzades en matèria de gènere i igualtat
d’oportunitats; serveis socials i formació del personal dels Consells
Departamentals, etc..

c. 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.
Finançament: recursos propis i conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de Barcelona i
conveni de cooperació directa amb l’Ajuntament de Sant Cugat (projecte 2779)
i. Organització d’ una Jornada de Cooperació Tècnica d’àmbit internacional a Catalunya
destinada principalment a càrrec electes i tècnics municipals, per promoure la política
de Cooperació Tècnica en diferents sectors i països, amb la participar d’altres Fons
de Cooperació de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i institucions
que treballen la Cooperació tècnica: àmbits local, nacional, estatal i internacional.
Realitzada a Sant Cugat del Vallès el març de 2017
d. Donar continuitat al procés de Cooperació Tècnica endegat a Palestina en matèria de
gestió del cicle de l’aigua, conjuntament amb la Comissió i de Pau i Diplomàcia de
Ciutats del FCCD que dóna com a productes un Estudi d’identificació de necessitats de
CT a palestina, un Projecte identificat i un Informe de Missió amb acords establerts
amb l’APLA i entitats especialitzades en cicle integral de l’aigua. Finançada a través del
Conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de Barcelona (projecte 2901) i fons propis
i. 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
ii. 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
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iii. Realització d’una Missió de terreny a Cisjordània, Palestina, el segon trimestre de
2017, en el marc del Grup de l’Aigua. Amb l’objectiu de coneixement de context i
seguiment dels resultats de l’Estudi de Necessitats de cooperació tècnica de municipi
a municipi a Cisjordània, Palestina, amb èmfasi en els vincles de municipi a municipi i
cicle integral de l’aigua. Prendre contacte amb l’APLA- Associació d’Autoritats Locals
Palestines: identificar marcs de col·laboració en matèria del cicle integral de l’Aigua
(eines i procediments) alineats amb l’estudi realitzat pel Fons Català
e. Desplegar el Projecte de Cooperació Tècnica de municipi a municipi en clau postterratrèmol a Manabí, Equador (projecte 3020). Aquest projecte propi de resposta al
terratrèmol d’abril de 2016 a l’Equador és concertat amb la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona i està finançat amb les aportacions d’aquests ens locals.
i.
ii.
iii.





Creació d’una Comissió de Seguiment del Projecte, Signatura d’un
Memoràndum d’entesa entre el FCCD, la Diputació de Barcelona i el PNUD
Disseny i desplegament del pla d’acció del projecte i dels productes: TdR,
identificació d’experts, anàlisi d’ofertes tècniques, concertació, etc
Realització dels següents productes entre novembre de 2016 i juliol de 2018
Traducció al castellà, correcció d’estil i maquetació de la Guia de CT
Creació d’una base dades per definir les ofertes de CT:
- 2.1 Prearquitectura: Categorització i definició de camps
- 2.2 Creació de la Base de Dades
Mòdul formatiu: formació ad hoc en CT per a tècnics municipals interessats
Identificació de necessitats d’assistència tècnica especialitzada per a la
reconstrucció de 7 municipis de la provincia de Manabí, afectats pel terratrèmol

Comissió de Codesenvolupament
El FCCD ha estat pioner a Catalunya en el treball en l’àmbit del codesenvolupament des de
mitjan dels anys 90. En el codesenvolupament la població d’origen immigrant actua de forma
protagonista i activa com a pont i font de desenvolupament econòmic, cultural i social tant en la
comunitat d’origen com en la d’acollida.
Avui els ens locals catalans tenen àmplies competències en la prestació de serveis bàsics a la
ciutadania, cada vegada més plural pel seu origen geogràfic i amb bagatges culturals i
religiosos diversos. Vint anys després, toca replantejar aquest relat que vincula migracions i
desenvolupament tot incorporant els aprenentatges i el nou context globalitzat. L’objectiu
principal d’aquesta Comissió és esdevenir un espai d’articulació intermunicipal en l’àmbit
d’intersecció de les migracions i la cooperació al desenvolupament, on compartir bones
pràctiques, reforçar capacitats i treballar de manera conjunta i coordinada.
Articular el binomi migracions i desenvolupament: elements de millora de l’eficàcia de
l’ajut i la cohesió social des del municipalisme català.
En el marc de la Comissió de Codesenvolupament del Fons Català es proposa l’organització
d’un cicle de debats i tallers DAFO a diferents municipis de Catalunya per reflexionar,
actualitzar i millorar les pràctiques impulsades des dels municipis en l’àmbit de les migracions i
el desenvolupament, comptant amb la col·laboració de persones expertes en la definició de
polítiques públiques en l’àmbit de gestió de les migracions. Es proposen els següents objectius:
1. Actualitzar, reforçar i millorar el discurs i les pràctiques entorn al vincle entre migracions
i cooperació al desenvolupament
2. Definir estratègies d’intervenció en l’àmbit de les migracions i el desenvolupament, tant
a Catalunya com als països socis
3. Facilitar eines per a la concertació, reforçament i apoderament de les associacions que
treballen des de la lògica de les migracions i el desenvolupament, amb la participació
activa de les autoritats locals dels països d’origen
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A1- Organitzar tallers participatius de debat i reflexió i DAFO sobre el binomi migracions i
desenvolupament a diferents municipis de Catalunya. Amb la implicació i participació de
càrrecs electes, personal tècnic municipal o dels consells comarcals dels àmbits de cooperació,
atenció ciutadana/serveis socials i diversitat i d’associacions de persones d’origen immigrat.
Identificació d’actors, polítiques públiques en marxa i principals reptes en l’àmbit de les
migracions i el desenvolupament.
Les migracions i la cooperació al desenvolupament són processos que presenten una enorme
complexitat i en què hi intervenen múltiples dimensions. Per tant resulta impossible incidir sobre
totes elles des de l’àmbit dels governs locals, si bé dins del seu àmbit competencial els
ajuntaments poden promoure accions amb impactes gens menyspreables. Sense prejudici de
tot el què pugui anar apareixent en el marc del cicle de reflexió i debat, les problemàtiques que
es volen abordar són les següents:
1- Supeditació del codesenvolupament a la lògica de les polítiques migratòries i de
seguretat i als marcs legislatius establerts pels Estats, que no es troben en la primera
línia de la prestació de serveis bàsics a les persones
2- S’ha focalitzat excessivament el paper protagonista dels immigrants sense tenir
suficientment en compte la implicació dels govern locals dels països d’origen ni els
plans de desenvolupament que tenen en marxa
3- Sobrecàrrega de responsabilitats en les esquenes dels immigrants, sovint immersos en
una lluita quotidiana per la supervivència, la legalització de la seva situació i la recerca
de treball i fonts d’ingressos, mentre que la solidaritat i la cooperació han de ser valors
que impliquin tota la població
4- Atomització i manca de capacitats de les associacions d’immigrants que es pretén
convertir en protagonistes del codesenvolupament
5- Manca de visió comunitària dels projectes de codesenvolupament
6- No s’ha tingut prou en compte la dimensió del codesenvolupament com a element
constructor de societat diverses i generador de cohesió social en el país d’acollida,
focalitzant les accions en els països d’origen
7- Manca d’estabilitat i permanència en el temps de les accions de codesenvolupament
entre les comunitats vinculades
8- Dificultats per emmarcar les remeses, un dels principals factors de desenvolupament
dels països d’origen, en les accions de codesenvolupament, considerant que són fluxos
econòmics privats
A2- Elaborar una guia de recomanacions en l’àmbit de les migracions i el
desenvolupament per als ajuntaments catalans En base a les conclusions dels tallers
participatius s’elaborarà un diagnòstic i una guia de recomanacions i propostes de polítiques
públiques per a reforçar la cohesió social en l’àmbit municipal, millorar els impactes de la
cooperació municipalista que vinculi associacions de persones immigrades i reforçar les
capacitats d’aquestes associacions en coordinació amb les autoritats locals dels seus països
d’origen
Grup de Treball de l’Aigua
En aquest document es presenta una proposta de les línies d’acció per dur a terme en el marc
del Grup de l’Aigua del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament durant l’any 2017. 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.
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.
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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. Identificació i desplegament d'accions de Cooperació Tècnica de mpi a mpi en
matèria del Cicle Integral de l'Aigua
Mashrek: Palestina


Realitzar la missió de terreny a Cisjordània, Palestina, el segon trimestre de 2017, tal com
es va acordar a la darrera reunió del Grup de l’Aigua. Amb un objectiu de coneixement de
context i seguiment dels resultats de l’Estudi de Necessitats de cooperació tècnica de
municipi a municipi a Cisjordània, Palestina, amb èmfasi en els vincles de municipi a
municipi i cicle integral de l’aigua. Prendre contacte amb l’APLA- Associació d’Autoritats
Locals Palestines: identificar marcs de col·laboració en matèria del cicle integral de l’Aigua
(eines i procediments) alineats amb l’estudi realitzat pel Fons Català.



Identificació d’un projecte de cicle integral de l’aigua (recursos disponibles 25.000 euros) en
clau de projecte pilot i, si és factible, localitzat a la Vall del Jordà – Àrea C

2. 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.





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.
Participar en el Congrés Mundial de la GWOPA que tindrà lloc el setembre de 2017 a
Barcelona.

3. Projecte 2897 Creació d'eines en matèria d'aigua i drets humans
Es proposa divulgar el Mapa interactiu aigua i cooperació- http://aiguaicooperacio.cat/ entre els
ajuntaments socis del Fons i els ens supramunicipals catalans.
Enguany es treballarà en la divulgació. La proposta és dissenyar i desplegar una estratègia
comunicativa que posi en valor el rol dels municipis com actors de cooperació i les intervencions
de cooperació internacional. Comptem amb dues web, que són unes eines molt interessants i
útils: http://aiguaicooperacio.cat/ i http://somaigua.cat i que cal divulgar perquè els ajuntaments
les consultin i utilitzin.
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Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats
1. Consolidar la línia de suport a les rutes en trànsit a la Campanya Món Local refugi
- Identificació al Marroc de projectes de suport a municipis a la ruta de fugida (missió a
Tànger, abril 2016).
- Elaboració de projectes (Centre d’acollida per migrants, Punt d’avituallament a
migrants) amb col·laboració d’altres agents (GIZ, ACNUR Marroc, AHLAM)

Colòmbia
-

Reunions amb els agents catalans de cooperació amb projectes a Colòmbia.
Viatge a Colòmbia d’identificació de projectes (agost 2016)
Elaboració de projectes de suport a la desmobilització i la construcció de pau

Sàhara Occidental
-

Realització de la diagnosi dels agermanaments dels municipis catalans amb les daires
sahrauís (juny-set. 2017).
Jornada de reflexió a Barcelona per explicar el resultat de la diagnosi.
Viatge als campaments sahrauís (17-21 nov.) per fer seguiments dels projectes
d’emergències (2014-2015), identificar projectes i fer el retorn dels diagnòstics realitzats
als campaments i Catalunya sobre l’estat dels agermanaments.

Projecte Ciutats Defensores de Drets Humans
-

Gestió de la 5ª edició del projecte (25 set.-7 oct. 2017) i avaluació
Planificació de l’edició de primavera 2018 del projecte Ciutats Defensores

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
-

Participació al Fòrum Mundial de Ciutats Defensores de Drets Humans a Gwangjiu
(Corea del sud) el 14-17 set. 2017
Participació en la comissió d’Inclusió social, democràcia participativa i drets humans de
CGLU.

Amèrica Llatina
Per al FCCD les prioritats de treball en aquesta regió són:



Pel que fa a l’àmbit sectorial, la governança democràtica, el desenvolupament local, els
Drets Socials Econòmics i Culturals (DESC) l’aigua i sanejament (WASH) i la gestió integral
de residus (GRIS).
Pel que fa la ubicació geogràfica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala i Hondures a
Centreamèrica, la regió de Chiapas a Mèxic, Cuba (Ciudad Habana, Santiago i Isla de la
Juventud) i Haití (Sud i Sud-est) al Carib, Equador (Costa: Manabí, Selva Amazònia:
Pastaza i Orellana i Sierra: Cotacachi), Perú (Villa El Salvador, Àrea Metropolitana de Lima i
Juliaca) i Bolívia (Tarija) a Amèrica del Sud

QUALITAT DE LA COOPERACIÓ
L’articulació d’actors i el suport directe als ajuntaments són els eixos vertebradors de moltes de
les accions de l’àrea, reforçant sempre el suport i l’assistència tècnica als municipis a través de
l’acompanyament de diferents accions. Cal buscar 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
1. Programa d’acompanyament i suport als ajuntaments socis: gestió del cicle del projecte
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a. Identificació i formulació. Reunions de treball amb entitats del Nord i del Sud, Revisió de
documents i anàlisi de context, Visites sobre terreny, Elaboració i presentació de
propostes d’intervenció, Elaboració d’informes especials.
 Nicaragua, RACCN: projecte conjunt amb GVC (Itàlia), l’Alcaldia de Puerto
Cabezas-BIlwi i ASORENIC i el suport dels agermanaments de Vilafranca del
Penedès i Sant Pere de Ribes: primer any d’execució.
 Nicaragua, RACCN: projecte sociosanitari concertat entre Alcaldía de Puerto
Cabezas-Bilwi, Nidia White, Comunitat Terapèutica del Maresme, ajuntaments de
Vilafranca del Penedès i Sant Pere de Ribes, Diputació de Barcelona i Fons Català.
 Guatemala, Petén: projecte prova pilot GIR: ajuntament de Sant Cugat,
municipalitat de San Andrés, INCIDE i Fons Català
 El Salvador / Hondures / Guatemala: proposta de col·laboració amb la
Mancomunitat Trinacional i l’AMB en temes de gestió mancomunada i cooperació
tècnica S-S
 El Salvador: projecte COMDEL amb CECADE i 5 alcaldies + ajuntaments catalans
de l’àrea metropolitana de BCN (a definir): implementació dels ODS a nivell
municipal amb cooperació tècnica
 Equador: Cotacachi: acompanyament a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el
procés d’identificació de la intervenció a Cotacachi
 Equador: Província de Manabí. Identificació de necessitats d’assistència tècnica
especialitzada de municipi a municipi en el marc de la reconstrucció post- sisme
b. Seguiment. Visites sobre terreny de projectes gestionats pel FCCD via cooperació
directa o cooperació indirecta (via convocatòria local a ONG i conveni FCCD) o
projectes propis.
 Centreamèrica (tot l’any)
 Carib: Haití (maig)
 Àrea Andina: Equador (agost)
c. Cerca d’aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals
 Nicaragua, RACCN: primer any d’execució del projecte triennal conjunt amb GVC
(Itàlia), l’Alcaldia de Puerto Cabezas-BIlwi i ASORENIC, finançat per la UE
 Haití: Procés de Concertació amb el CRESFED- Centre de Recherche et de
Formation Economique et Sociale pour le Développement, per implicar-nos en el
Projecte de reconstrucció post-Matthew: Reforçament de la concertació entre
societat civil i autoritats locals per la bona governança a la regió d'Aquin en clau de
postemergència per l'huracà Matthew (Missió de seguiment i identificació maig
2017)
 Programa PADIT- Cuba: Explorar la vinculació i els punts de trobada amb el PADIT
durant la missió de seguiment realitzada el novembre de 2016 a Cuba. Establir les
bases per a una futura articulació del Fons Català dins el PADIT.
d. 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: Haití (Avaluació final del p.2703
2. Programa de promoció de models de cooperació horitzontal i recíproca: la cooperació
tècnica o la cooperació entre institucions públiques locals
a. Sistematització de les experiències de cooperació tècnica dels ajuntaments catalans
socis: Cooperació Directa Sant Cugat del Vallès
 Gestió de convenis de col·laboració en clau d’espai multiactor
- Conveni FCCD -Sant Cugat- MANMUNI Petén Itzà (GIR) p.2910
- Jama
- Conveni FCCD Aj. Barcelona, DIBA i PNUD desplegament del p.3020
- Haití Cresfed
 Identificació de nous processos de cooperació tècnica a municipis de
Centreamèrica, Cuba i Àrea Andina
- Guatemala, Petén- Sant Cugat (GIR)
- Equador, Cotacachi- Sant Cugat
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-



El Salvador / Hondures / Guatemala: projecte COMDEL amb la
Mancomunitat Trinacional i ajuntaments metropolitans catalans
Seguiment de processos de cooperació tècnica
- Bolívia Tarija- St Cugat (GIR)

3. Programa: Procés de reflexió i revisió de l’eina agermanament- cooperació
a. 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
Cuba: Estat de la qüestió dels agermanaments entre municipis catalans i cubans:
Projecte 2900. Estudi- Diagnòstic (2010- 2016):
- Disseny i aplicació d’instruments per recollir dades. Interpretació de dades i
elaboració d’informe final (gener - novembre)
- Tallers DAFO amb ajuntaments i entitats solidàries i cooperants amb Cuba
(febrer)
- Comunicació de resultats als actors implicats
Nicaragua: Estat de la qüestió dels agermanaments amb Nicaragua: Situació actual
dels agermanaments entre mpis catalans i nicaragüencs:
-

Disseny i aplicació d’instruments per recollir dades. Interpretació de dades i
elaboració d’informe final (abril)
Trobada de reflexió amb ajuntaments i entitats solidàries i cooperants amb
Nicaragua (maig)
Comunicació de resultats als actors implicats

Àfrica, Mediterrània i Àsia (AMA)
Per al FCCD les prioritats de treball en aquesta regió són:



Pel que fa a l’àmbit sectorial, la governança democràtica, l’equitat de gènere, el
desenvolupament local, la seguretat i la sobirania alimentària, la preservació del medi
ambient i la lluita contra el canvi climàtic, i l’aigua i el sanejament.
Pel que fa la ubicació geogràfica, Senegal, Gàmbia, Marroc, Burkina Faso, Malí i Guiné
Bissau al continent africà i l’Índia a l’Àsia. Així mateix, des de l’àrea s’intervindrà en d’altres
països mitjançant a la cooperació indirecta o si algun ajuntament soci ho sol·licita.

Els darrers quatre anys hi ha hagut una alta mobilitat de personal a l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i
Àsia. Aquest fet no ha permès aprofundir, com seria desitjable, en les línies estratègiques
necessàries en aquests moments de transformació en les dinàmiques de la cooperació, dels
fluxos migratoris i de la realitat sociopolítica als països socis d’aquesta àrea geogràfica. Per
l’any 2017 es marquen els eixos i intervencions següents:
1. Millora dels impactes positius de la cooperació municipalista a l’Àrea AMA
A les intervencions als països prioritaris de l’Àfrica occidental (Senegal i Gàmbia) es va
identificar una atomització dels projectes i una manca de coordinació entre els actors de la
cooperació catalans i africans, tant des de les administracions locals com des de l’àmbit
associatiu. Es treballarà en l’articulació d’aquests actors, l’alineament d’estratègies i el suport
tècnic per assolir una millora dels impactes positius de l’AOD municipalista catalana a la zona
a. Programa d’acompanyament i suport als ajuntaments socis: gestió del cicle del projecte
i. Identificació i formulació
 Reunions de treball amb entitats del Nord i del Sud
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Revisió de documents i anàlisi de context
Visites sobre terreny
Elaboració i presentació de propostes d’intervenció
Elaboració d’informes especials
Accions previstes a:
- Senegal, Sandiniery: projecte de millora de capacitats productives, creació
d’ocupació, gènere i salut impulsat per l’Ajuntament de Polinyà a través d’ADAIC,
entitat del binomi migracions i desenvolupament.
- Senegal, Diatok: projecte de millora del sistema educatiu i de desenvolupament
local recolzat per l’ajuntament de Vic.
- Senegal, regions de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda: lideratge dels municipis catalans
en la definició d’un espai de concertació de la cooperació catalana amb els consells
departamentals d’aquestes tres regions del Senegal, atenent als principis de
concentració geogràfica i d’alineament amb els plans de desenvolupament local per
a millorar els impactes de la cooperació
- Gàmbia, Kombo: projecte de formació dirigida a dones joves en instal·lació
d’energia solar, finançat per l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i GT Gàmbia
- Marroc: execució de la segona fase del projecte de la iniciativa Regional de la RTTA
en equitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes
- Catalunya: convertir els grups de treball Senegal, Gàmbia i Marroc en autèntics
espais vertebradors de la cooperació municipalista a aquesta països, d’intercanvi i
de generació de propostes conjuntes, no només informatius

ii. Seguiment
 Sistematitzar eines de seguiment i avaluació específiques per a projectes AMA
 Seguiment de projectes sobre terreny:
- Senegal (tot l’any per part de l’oficina al Senegal, maig i novembre per part de la
persona responsable d’àrea)
- Gàmbia: (tot l’any per part de l’oficina al Senegal, maig i novembre per part de la
persona responsable d’àrea)
- Marroc (gener, març, juliol, octubre)
iii. Cerca d’aliats per accedir a fons externs bilaterals i/o multilaterals
 Senegal: explorar amb la CASC i l’oficina de l’Agence Française de Coopération a
Dakar la formulació d’una proposta que vinculi migracions i desenvolupament, per
presentar a convocatòries europees
 Senegal, regió de la Casamance:
 Marroc: establir mecanismes de coordinació amb altres Fons de Cooperació per al
projecte de la IR de la RTTA en equitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes
(Fons Mallorquí, Fons Menorquí, Fons Pitiús, Euskal Fondoak, Fons Valencià, FAMSI)
iv. Avaluació
 Avaluació exante o prèvia: convenis amb ajuntaments per la indirecta
 Avaluació expost:
- Gàmbia: retorn de l’avaluació realitzada al novembre de 2016 al Pr. 2452 Fandema
- Índia: Avaluació final del p. 2777
2. Impulsar la Cooperació Tècnica a l’Àrea AMA
En consonància amb noves fórmules de cooperació implementades des de les administracions
locals que permetin optimitzar els recursos en relació als impactes assolits, que responguin
millor a les necessitats de les administracions locals dels països socis de l’àrea AMA en un
context de descentralització política i administrativa i en alineació amb les propostes que
s’impulsen des de la Comissió de Municipalisme del FCCD
a. Programa de promoció de models de cooperació horitzontal i recíproca: la cooperació
tècnica o la cooperació entre institucions públiques locals
i. Identificació i sistematització de les experiències de cooperació tècnica dels ajuntaments
que intervenen a l’àrea AMA, en coordinació amb la Comissió de Municipalisme
 Identificació de nous processos de cooperació tècnica a municipis i administracions
locals de Senegal, Gàmbia i Marroc
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Senegal, Agències Regionals de Desenvolupament de Ziguinchor, Sédhiou i Kolda i
Consells Departamentals que en depenen
- Gàmbia, Area Council de Brikama, Ministeri de Mediambient i pel Canvi Climàtic
- Marroc: Regió Tànger Tetuan Alhoceimas
Dissenyar estratègies específiques de cooperació tècnica dels ajuntaments catalans
amb aquests països socis
Promoure intercanvis de cooperació tècnica entre Marroc i Senegal

Acció Humanitària i Emergències
Conveni de participació en el projecte EREC- Equip de Rescat en Emergències de Catalunya)
Amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de resposta dels ajuntaments socis davant les situacions
d’emergència, enguany, es preveu signar al menys dos convenis EREC amb dos ajuntaments
catalans (Sant Feliu de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet), ASL- EREC Acció Solidària i
Logística- Equip de Resposta Ràpida de Catalunya i el Fons Català, per a l’activació de
respostes ràpides en grans emergències en l’àmbit internacional, per afegir rapidesa i efectivitat
a les respostes d’emergència i afegir valor a les aportacions de les administracions catalanes.
Gestió de Campanyes d’Emergència
Durant el 2017 es preveu treballar en la gestió de projectes vinculats a set Campanyes
d’Emergència actives: seguiment, tancament de projectes i identificació de noves accions; així
com respondre a les noves situacions de crisi que es donin i que els socis demanin al Fons
l’obertura de Campanyes d’Emergència per fer-hi front.
Rutes de seguiment i identificació de necessitats i projectes sobre terreny
Campanya de suport a l’acollida de
població refugiada en trànsit a Europa
víctima dels conflictes armats a l’àrea
mediterrània. Projecte 2833.



Missió de seguiment i
identificació de projectes a
Grècia i Corredor dels Balcans
Missió de seguiment i
identificació de projectes a
Jordània

-

Febrer
2017

-

Abril 2017



Missió de seguiment i
identificació de projectes a
Haití

-

Maig 2017

Haití
Resposta als efectes del terratrèmol al
Nepal. Projecte 2782



Missió de seguiment i
identificació de projectes al
Nepal

-

Juny 2017

Nepal
Resposta als efectes del terratrèmol a
l´Equador. Projecte 2938



Missió de seguiment i
identificació de projectes actius
i de nous projectes a Manabí

-

Agost
2017

Europa (rutes de fugida) i Orient Mitjà
(països de primera acollida)
Resposta als efectes del terratrèmol a
Haití. Projectes 2165 i 2263



Resposta als efectes de l´huracà
matthew al seu pas pel Carib: fase de
reconstrucció. Projecte 2975

Equador
Avaluació de projectes d’Emergència
Enguany està previst avaluar dos projectes de reconstrucció post emergència, en clau de
rendició de comptes i de lliçons apreses en respostes de recuperació post-emergència:
1- Haití: Avaluació final conjunta del p.2703. Enfortiment d’actors per al desenvolupament
local al Sud-Est d´Haití. Fons Català + Fons Valencià per a la Solidaritat.
2- Nepal: Avaluació final conjunta de la resposta de post- emergència i recuperació al
Nepal (Fons Català + Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació): p. 2864. Tailoring
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project: taller de costura per a dones voluntàries de barriades de katmandú assolades
pel terratrèmol. formació de competències i generació d’ingressos (Fons Català) i
Actuacions d’emergència (alimentària i sanitària) per població d’alt risc afectada pel
terratrèmol de Nepal (Fons Mallorquí)

ÀSIA
Nepal: Projecte 2782 Resposta als efectes del terratrèmol al Nepal
-

Identificació de noves propostes d’intervenció o validació de la continuïtat de projectes
actius, durant la visita d’avaluació i seguiment al Nepal (juny 0217)
Seguiment de projectes actius:
2791

Ajuda logística d’emergència al
Nepal- Equip de rescat en
emergències
Catalunya- Refugis -Habitat

NEPAL, Districte ASL-EREC Acció
de
Solidària i
Sindhulpalchok i Logística
Nuwakot.

2864

Tailoring Project: taller de costura
per a dones de barriades de
Katmandú victimes terratrèmol.
Formació de competències i
generació d’ingressos.
Desenvolupament econòmic amb
perspectiva de gènere.
Reconstrucció de Bhimphedi,
Nepal. Fase 1-Hábitat

NEPAL- Districte
de Kathmandú

CHHIMEKI
FinalitzatSANSTHA NEPAL Avaluació final
programada
Juny 2017
Explorar
continuïtat

NEPAL- Districte
de Makawampur

Caldes Solidària
Amics del Nepal
col·lectiu Base-A i
UPC

Aatmiya Community Hospital Salut

NEPAL- Districte
de Sidhuli

Associació Pont
Solidari al Món.
ONG Aatmiya

2895

3031

Finalitzat: visita
de seguiment
final i explorar
continuïtat

Actiu:
Executant-se
explorar
continuïtat via
convocatòria
Caldes de
Montbuí- CI
Actiu:
Executant-se
CIConvocatòria
Santa Coloma
de Gramenet

Àfrica Occidental
EBOLA – ÀFRICA OCCIDENTAL: Projecte 2667. Campanya de suport a la població afectada
per la malaltia del virus de l’Ebola a l’Àfrica Occidental
2932 Enfortiment de la resiliència del
sistema de salut al districte de
Moyamba (Recovery)

SIERRA
LEONEDistricte de
Moyamba

Metges del Món

Actiu:
Executant-seFinalitzat (abril
2017)

Carib
Haití Projecte 2165 i 2263 Resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció
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2703 Enfortiment
d´actors
per
al Cayes Jacmel, ASSLHA
desenvolupament local al Sud-est Dep. Sud est
Fons Valencià
d´Haití

2774 Programa de lluita contra el còlera a Cayes Jacmel, ASSLHA
la comunitat de Cayes Jacmel
Dep. Sud est
Fons Valencià

Actiu:
Executant-se
(Avaluació
expost- maig
2017)
Actiu:
Executant-se

Ambdós projectes es fan conjuntament amb el Fons Valencià de Cooperació i Solidaritat i
finalitzen l’any 2017.
Cuba i Haití: Projecte 2975 Resposta als efectes de l’Huracà Mattew al seu pas pel Carib: fase
de reconstrucció. L’huracà Matthew va entrar a Haití i Cuba la primera semana d’octubre de
2016. Al seu pas per les illes, va devastar el Sud d’Haití i va causar danys materials dramàtics al
seu pas per l’Orient de Cuba.
L’equip del Fons va realitzar una missió de seguiment i identificació de respostes de postemergència el novembre de 2016 a Cuba i Haití. Es varen identificar 1 projecte de reconstrucció
a Baracoa, Cuba i 3 projectes a Haití, a Cayes Jacmel, Tiburon i Aquin.
3027 Enviament,instal·lació i control d’una
potabilitzadora d’aigua a Haití.

Cayes Jacmel, ASL-EREC +
Dep. Sud est, ASSLHA +
Haití
Ajuntament de
Cayes Jacmel

/

Reforçament de la concertació entre
Aquin,
societat civil i autoritats locals per la
Dep. Gran Sud,
bona governança a la regió d'Aquin en Haití
clau de postemergència per l'huracà
Matthew

/

Resposta de recuperació de mitjans
de vida, intervenció en sobirania
alimentària al municipi de Tiburon
arrasat per l’huracà matthew

Finalitzat: abril
2017

CRESFED- Centre En estudi
de Recherche et
de Formation
Economique et
Sociale pour le
Développement
Tiburon,
dep. Ajuntament de
En estudi
Gran Sud
Tiburon
Haití
ASB Alemanya
Action Carem
Haití- Fasten offen
Suïssa

AMÈRICA DEL SUD
El 16 d’abril de 2016, un terratrèmol de magnitud 7,8 graus a l’escala de Richter va sacsejar
l’Equador. El sisme va devastar les províncies de Manabí i de Esmeraldas. Partint del mandat
municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la resposta de reconstrucció va
ser en clau local. Es va fer èmfasi en la participació dels municipis i les entitats equatorianes,
per fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals. El 2016 es va obrir una
Campanya d’Emergència. L’equip del Fons va realitzar una missió de seguiment i identificació
de respostes de post-emergència el maig de 2016 a Manabí. Es va identificar 2 projectes de
reconstrucció al municipi de Jama a la provincia de Manabí. L’octubre de 2016, coincidint amb
el Congrés d’ONU-Habitat a Quito, una delegació del Fons Català, encapçalada per la
presidenta va visitar la província de Manabí.
EQUADOR Projecte 2938. Campanya d’emergència. Resposta als efectes del terratrèmol a
l’Equador; fase de reconstrucció
2961 Reimplementació de l’equip informàtic Cantón Jama,
del municipi de Jama, per oferir
Prov. Manabí
serveis a la ciutadanía després del
terratrèmol d’Equador
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ALII- Asociación
FinalitzatLatinoamericana
març 2017
para la Integración
de Inmigrantes,
GAMD Jama.
Fondo Galego

2962 Reactivació del mercat municipal de
Jama en clau de reconstrucció post
emergència després del terratrèmol
d’Equador

Cantón Jama,
Prov. Manabí

3020 Cooperació Tècnica de Municipi a
Municipi en clau de post-terratrèmol a
Manabí, Equador

7 GADMCantones de la
Província de
Manabí

3058 Desplegament del Programa “En
marcha” al municipi de Pedernales
afectat pel terratrèmol

Cantón
Pedernales,
Prov. De
Manabí

/

Dotació d'aigua a la comunitat Chebe
Abajo, Pedernales

Chebe Abajo,
Parroquia
Cojimíes,
Cantón
Pedernales,
Prov. De
Manabí

ALII- Asociación
Latinoamericana
para la Integración
de Inmigrantes,
GAMD Jama
Fons Català
DIBA
Aj. de Barcelona
PNUD Equador
AME
cantones
PNUD- Equador:
GADM Pedernales

Finalitzat
Març 2017

AME- Asociación
de Municipios de
Ecuador
Empresa Publica
Municipal de Agua
Potable y
Alcantarillado de
Pedernales.

En estudi

Actiu:
Executant-se

Actiu:
Executant-se

ZONA EUROMEDITERRÀNIA
Poble Sahrauí Projecte 2743 i 2782 Resposta a la crisi humanitària arran de les inundacions
als camps de refugiats saharauís de Tindouf, una campanya conjunta amb la CCASPS. i
Projecte 2865 Resposta a les inundacions als campaments de refugiats saharauís: Campanya
d’emergència des del món local.
2812 Reconstrucció d´infraestructures als
campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf arran de les inundacions del
setembre de 2014
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
2945 Suport a l´exercici del dret a
l´alimentació de la població refugiada
sahrauí

Campaments
de refugiats
SahrauísSàhara
Occidental
Campaments
de refugiats
SahrauísSàhara
Occidental

Fundació Lleida
Solidària

Actiu:
Executant-se

Reu Roja
Catalunya

Actiu:
Executant-se

Campaments
de refugiats
SahrauísSàhara
Occidental

MPDL – Moviment
per la Pau

Actiu:
Executant-se

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. Projecte 2833
Continuar el desplegament de les quatre 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 i identificació a Grècia i els Balcans (febrer 2017)
o Missió de seguiment i identificació a Jordània (abril 2017)
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o
o
o
o
-

Reunions de seguiment a Catalunya amb les entitats implicades
Reclamació d’informes narratius i econòmics a les entitats
Actualització continua del context de la crisi
Actualització continua del microsite “Món Local Refugi” amb informació de la
Campanya d’Emergència
Identificació de socis locals i repostes a països de primera acollida
Retorn de l’avenç de campanya als ens locals i ciutadania
Seguiment del conveni amb UNRWA per executar accions de suport urgent a la
població refugiada siriana d’origen palestí ubicada als camps de refugiats palestins
al Líban.

Línia 1: Seguiment de Projectes que s’estan executant a Europa
2855

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

Grècia

Save the Children

2880

Suport a tasques de salvament
marítim a les platges de Lesbos
Rescat i primera assistència als
migrants i refugiats que arriben a la
illa de Lesbos

Grècia

Proactiva Open
Arms
Acció Solidària i
Logística

Projecte ASTRAL: suport a les
tasques de salvament marítim a la
mediterrània central

Malta

2911

2959

Grècia

Proactiva Open
Arms

Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu
Actiu:
Executant-se
Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu
Actiu:
Executant-se

Línia 1: Seguiment de Projectes que s’estan executant als països de primera acollida
2852

Atenció medicosocial a la població
refugiada víctima de la crisi a Síria i
comunitats d’acollida al districte de
Saida, Beirut
Ajuda Alimentària d’emergència per
la població PRS als camps de
Rashidieh i Al Ba

Líban

Creu Roja
Catalunya

Finalitzat

Líban, Camps
refugiats
Rashidieh i
Halbas

Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu

2934

Garantir l’accés al dret a la salut de
la població més vulnerable d’Halba,
Akkar

Líban, Akkar,
Mpi Halba

2935

Protecció dels drets de les dones
refugiades sirianes i jordanes a Ar
Ruzaifah

Jordània,
Zarqa, Mpi Ar
Ruzaifah

ACP- The National
Institution of Social
Care and
Vocational Training
BAAS
ALC- Associació
Catalunya Líban;
Fundació Pau i
Solidaritat i
Socours Popular
Libanés
ACP-AWO Arab
Women
Organization

2933

3005

3057

Iraq
Accés a les necessitats bàsiques
essencials per a la població
desplaçada interna a l’Iiraq
Contribuir a l’exercici real del Dret a
la Salut de la població refugiada
síria i libanesa més vulnerable, a
Aarsal, Vall de Bekaa, Líban.

ACNUR- Comitè
Català

Líban, Akkar,
ALC- Associació
Mpi Aarsal- Vall Catalunya Líban i
de Bekaa
Socours Popular
Libanés
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Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu

Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu
Finalitzat:
pendent
tancament
administratiu
Actiu:
Executant-se

Línia 1: Identificació de nous projectes d’Acció Humanitària. Seguiment de les propostes.
Europa

Títol
juda alimentària d´emergència per
la població PRS al camp de Nahr
El- Bared al nord del Líban.

País
Nahr El- Bared al nord
del Líban.

Irak: Emergència complexa.
Irak, Mossul
Enviament humanitari de NFI a Irak
Contribuir a l’exercici real del dret a Irak, Erbil
la salut de les persones
internament desplaçades a la regió
d’Erbil, Kurdistan, Iraq.

Presentat
ACP-- Associació Catalana per la
Pau i The National Institution of
Social Care and Vocational Training
BAAS
Creu Roja- Catalunya
ACP- Associació Catalana per la
Pau
Iraqi Al-Amal
Association

Països de primera acollida

Títol
Suport legal i assistència per una
estada digna per a població
refugiada a Grècia i corredor dels
Balcans
Suport a tasques de salvament
marítim a les platges de Lesbos

País
Ruta dels BalcansMediterrània Oriental

Presentat
La Garriga Societat Civil- Stop Mare
Mortum- DESC

Grècia

Proactiva Open Arms

Suport urgent a la població
Macedònia
refugiada en trànsit per Macedònia
Intervenció d’emergència per a
Sèrbia
l’assistència sociosanitària i
l’assessorament a les persones
refugiades en trànsit a Sèrbia

LEGIS
IDC- Initiative for Development
&Cooperation

MASHREK
Gaza
2775

Programa de salut mental
comunitària. impulsant la resiliència
a través d´activitats psicosocials per
a la població infantil de la franja de
Gaza

Franja de
UNRWA via
Gaza, Palestina conveni amb el
Fons.

Actiu:
Executant-se

Avaluació
El Pla d’avaluació 2017 contempla la realització de dues avaluacions, a Haití i al Nepal,
emmarcades en el sector d’Acció Humanitària: Reconstrucció i recuperació en clau local i de
post-emergència, enfocades a rendició de comptes vers les administracions públiques
implicades i la ciutadania i en clau d’aprenentatge i lliçons apreses. Destaquem que les dues
avaluacions són conjuntes i s’han concertat amb el Fons Valencià per la Solidaritat i el Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
Promoció de la cultura de l’avaluació: Pla d’avaluació 2017
Realització d’avaluacions en clau local, articulades a procesos de desenvolupament de
capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. Aprenentatge i rendició de comptes.
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ANY 2017: PLA D’AVALUACIÓ
Avaluació final del p.2703. Enfortiment
d´actors per al desenvolupament local al
Sud-Est d´Haití

El treball de Camp es realitzarà al municipi de
Cayes Jacmel, al Sud-Est d’Haití del 6 al 14 de
maig
L’avaluació és conjunta amb el Fons Valencià
per a la Solidaritat. L’equip avaluador està
integrat per: Unitat d’Avaluació del Fons Català
(1), Tècnica Projectes Fons valencià (1) i
Consultora externa- ajudantia (1)

Avaluació final:
p.2864. Tailoring project: taller de costura
per a dones voluntàries de barriades de
katmandú assolades pel terratrèmol.
formació de competències i generació
d´ingressos (Fons Català)
Actuacions d’emergència (alimentària i
sanitària) per població d’alt risc afectada
pel terratrèmol de Nepal (Fons Mallorquí)

El treball de Camp es realitzarà al Nepal del 23
de juny al 6 de juliol
L’avaluació és conjunta amb el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació. L’equip avaluador
està integrat per: Unitat d’Avaluació del Fons
Català (1) i Consultora externa- ajudantia (1)

Ajuntaments implicats:
77 ajuntaments catalans i 5 entitats que
han respost a la crida del Fons Català
amb aportacions econòmiques
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. A partir de la
demanda d’alguns ajuntaments es planteja revisar l’eina, per la qual cosa cal saber l’estat de la
qüestió i la situació actual dels diferents processos d’agermanament:
ANY 2017: Procés de reflexió i revisió de l’eina agermanament- cooperació
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

2900. Estudi- Diagnòstic de la
Cooperació Catalana amb Cuba (20102016)

L’acció es coordinarà amb la Comissió de Pau i
Diplomàcia de Ciutats i la CCAPS que lideraran
el procés de continuïtat de l’estudi- diagnòstic
d’agermanaments (juny- novembre):
- Disseny i aplicació d’instruments per recollir
dades. Interpretació de dades i elaboració
d’informe final
- Comunicació de resultats als actors implicats
a Catalunya i als Campaments Sahrauís
Trobada amb ajuntaments i entitats solidàries i
cooperants amb Cuba (gener- novembre):
- Disseny i aplicació d’instruments per recollir
dades. Interpretació de dades i elaboració
d’informe final
- Comunicació de resultats als actors implicats
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Diagnòstic dels agermanaments entre
mpis catalans i nicaragüencs

Disseny i aplicació d’instruments per recollir
dades. Interpretació de dades i elaboració
d’informe final
Comunicació
Trobada de reflexió amb ajuntaments i
entitats solidàries i cooperants amb
Nicaragua

-

-

B. Segon semestre
Durant el segon semestre de 2017, des de la direcció de gestió i la coordinació tècnica es
prioritzaran les següents accions previstes en el PE 2017-2020 del FCCD.
A l’àmbit laboral:




Delimitació d’organigrama, estructura i funcionament intern del FCCD pel que fa a les
àrees i àmbits de treball identificats al PE. Això inclourà la descripció de llocs de treball, les
capacitats i competències professionals necessàries del personal tècnic. Així mateix
s’establiran processos de funcionament interns.
Imputació d’efectius laborals a les diferents àrees i àmbits de treball, tot ajustant els
efectius disponibles en l’actualitat amb les necessitats detectades, l’organigrama i
l’organització dissenyats segons el PE del FCCD.

A l’àmbit organitzatiu:






Elaboració de planificació anual. S’adaptaran les línies de treball de 2017 a les dues
categories de serveis previstes al PE, establint el volum de les feines i les capacitats
necessàries, així com una previsió pressupostària. A finals de 2017 s’elaborarà una
proposta tècnica, consultada als ens locals socis en el marc d’una comissió específica,
validada pels òrgans de govern del FCCD, de manera que pugui ser implementada des
d’inicis de 2018.
Renovació i establiment dels grups de treball i comissions. S’obrirà un espai de reflexió
inicial sobre el format, nombre i definició dels espais de treball intern on els ens locals socis
participin del funcionament del FCCD. Es proposarà un sistema d’informació a la Junta
Executiva, de validació política per part d’aquesta i d’apropiació i seguiment dels acords que
es prenguin.
Establiment d’un calendari de visites a territori. Amb l’objectiu de donar a conèixer el
nou Pla Estratègic del Fons, l’actualització dels objectius de l’entitat en tant que prestadora
de serveis i la recuperació de la interlocució amb els ens locals, es coordinarà un calendari
de visites i d’atenció als socis, prioritzant en una 1a fase aquells que s’han anat
desvinculant de l’entitat.

A nivell econòmic:


Actualització del suport financer. Un cop aprovada l’actualització de les quotes amb els
nous trams d’aplicació, en funció de la població, es procedirà a informar als ens locals socis
de la seva aplicació a partir de l’exercici de 2018 i de la seva correcció per a 2019, en funció
de l’augment dels serveis generals, previstos i quantificats econòmicament en les
planificacions anuals.

A nivell funcional:


Estratègia de suport al FCCD. S’elaborarà i desplegarà una estratègia institucional per
sistematitzar i facilitar l’associació estratègica dels ens locals socis amb el FCCD
identificant les solucions administratives adients a la realitat dels municipis i a les exigències
del cos de secretaris i interventors municipals, i que donin estabilitat i previsibilitat a la
col·laboració entre el món local i el FCCD.
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Recursos humans tècnics. S’elaborarà una base de dades de recursos humans per a la
cooperació tècnica, a partir dels efectius identificats pels ens locals socis. El FCCD en farà
difusió i promoció del seu ús entre els socis.

A nivell institucional:


Impuls de les aliances i relacions institucionals. La missió i les activitats del FCCD i
només es poden realitzar si es fan de manera coordinada amb la resta d’actors locals i de
cooperació de dins i fora de Catalunya. En aquest sentit, caldrà activar espais de diàleg i
col·laboració amb la resta d’actors públics i socials, així com amb les institucions i
organitzacions que esmenta el PE per grantir l’eficiència i eficàcia de la contribució
municipal catalana envers els ODS i la Justícia Global.

A nivell comunicatiu:


Activació d’un Pla de Comunicació. Es farà el disseny d’un pla de comunicació, tot
actualitzant els procediments i canals extern i interns amb l’objectiu de millorar la projecció
pública del FCCD i de les seves activitats, com la defensa i posada en valor de la
cooperació municipal. També, millorar substancialment la connexió amb els ens locals socis
i entre ells, incidint en el sentiment de pertinença.

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

7. PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 2017 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.
En tot cas, la previsió d’ingressos és la que segueix:
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2017
INGRESSOS

PRESSUPOST
2017

EXECUTAT
2016

PRESSUPOST
2016

EXECUTAT
2015

SOCIS

2.909.000,00

2.789.947,94

2.885.000,00

3.346.737,57

Ajuntaments
Consells Comarcals
Diputacions
AMB i altres

2.590.000,00
19.000,00
250.000,00
50.000,00

2.570.005,41
16.842,53
203.100,00
0,00

2.500.000,00
35.000,00
150.000,00
200.000,00

2.794.329,65
38.216,60
269.094,94
245.096,38

COL·LABORADORS I DONATIUS

50.000,00

67.583,35

25.000,00

207.967,86

Col·laboradors i donatius

50.000,00

67.583,35

25.000,00

207.967,86

QUOTES

210.000,00

197.620,24

205.000,00

205.225,30

Quotes

210.000,00

197.620,24

205.000,00

205.225,30

ALTRES CONVENIS EN
NEGOCIACIÓ

215.000,00

64.500,00

0,00

0,00

ACCD

215.000,00

64.500,00

0,00

0,00

3.384.000,00

3.119.651,53

3.115.000,00

3.759.930,73

1.000,00

1.341,55

4.000,00

8.573,82

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CONSIGNACIONS
ALTRES INGRESSOS
Altres ingressos extraordinaris

36

Altres ingr.serveis diversos
Diferències de canvi
Altres ingressos financers

0,00
0,00
1.000,00

0,00
-1.449,32
2.790,87

0,00
0,00
4.000,00

0,00
1.453,66
7.120,16

TOTAL ALTRES INGRESSOS

1.000,00

1.341,55

4.000,00

8.573,82

3.385.000,00

3.120.993,08

3.119.000,00

3.768.504,55

TOTAL INGRESSOS

La tresorera explica que el quadre, a banda de la previsió d’ingressos, també conté la previsió i
l’execució real tant del 2016 com del 2015.
Els ingressos estan classificats per categories, que la Sra. Alba Martínez comenta:


SOCIS: La previsió és de 2.909.000,00 €, la qual cosa significa que es preveu un
lleuger increment de les aportacions respecte a l’any 2016.



COL·LABORADORS I DONATIUS: 50.000,00
d’ajuntaments que no són socis del Fons.



QUOTES: 210.000,00 €, xifra que ja ha apuntat en el punt de revisió d’aquestes, tot i
que recorda que aquest exercici encara es manté l’import. Per a enguany es preveu
una preveiem una lleu millora per l’increment de socis i per la recuperació d’alguns
ajuntaments que no estaven al corrent de pagament.



ALTRES CONVENIS EN NEGOCIACIÓ: cal destacar el conveni amb l’ACCD, que ja va
confirmar el director general de Cooperació, Sr. Manel Vila, durant la darrera reunió de
la Junta Executiva, a través del qual faran una aportació a l’estructura del Fons per
200.000,00 euros, alhora que aportaran 15.000,00 euros al projecte de Ciutats
Defensores dels Drets Humans.

€

de

previsió

d’aportacions

La tresorera celebra el compromís del Govern, la participació activa en el procés de Pla
Estratègic del Fons, alhora que excusa el director general, que hauria volgut ser present
a l’Assemblea.
Així, doncs, el total de consignacions previst, s’eleva a 3.384.000,00 € que, juntament amb una
previsió de 1.000,00 d’altres ingressos (ingressos financers) fan que el pressupost final
d’ingressos presenti un import de 3.385.000,00 €).
Pel que fa al pressupost de despeses:
PRESSUPOST DE DESPESES 2017
DESPESES

DESPESES D'ESTRUCTURA
PROJECTES A APROVAR PER
JUNTA EXECUTIVA
PROJECTES AMB ALTRES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
TOTAL DESPESES

PRESSUPOST 2017

EXECUTAT 2016

PRESSUPOST
2016

EXECUTAT 2015

825.000,00

724.482,95

729.250,00

622.894,34

2.560.000,00

2.459.117,85

2.389.750,00

3.094.306,23

0,00

0,00

0,00

0,00

3.385.000,00

3.183.600,80

3.119.000,00

3.717.200,57

La tresorera explica que, del total de despeses previstes (3.385.000,00 €), la part més important
és la previsió de 2.560.000,00 euros per als projecte a aprovar per Junta Executiva. L’altra
partida, 825.000,00 euros s’estimen com a despesa d’estructura.
Aquestes despeses d’estructura queden recollides en el següent pressupost de gestió:
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PRESSUPOST DESPESES DE GESTIÓ 2017
DESPESES DE GESTIÓ

Arrendaments Local
Arrendaments Equipaments
informàtics
Reparació i conservació
equipaments
Conservació i neteja local

PRESSUPOST
2017

EXECUTAT
2016

PRESSUPOST
2016

EXECUTAT
2015

30.000,00

30.000,12

31.000,00

30.000,12

3.240,00

3.248,76

3.250,00

3.248,76

33.240,00

33.248,88

34.250,00

33.248,88

4.500,00

4.495,93

4.500,00

4.100,46

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

4.495,93

4.500,00

4.100,46

15.000,00

10.139,07

15.000,00

15.155,70

15.000,00

10.139,07

15.000,00

15.155,70

500,00

587,29

500,00

418,26

500,00

587,29

500,00

418,26

300,00

260,32

350,00

264,78

300,00

260,32

350,00

264,78

Serveis bancaris

650,00

603,57

650,00

545,64

650,00

603,57

650,00

545,64

Comunicació

10.000,00

0,00

10.000,00

Assessoria i gestoria

Missatgers i transports especials

Primes d'assegurances

Publicacions i difusió

7.000,00

4.925,39

7.000,00

5.036,11

17.000,00

4.925,39

17.000,00

5.036,11

5.400,00

5.400,94

4.500,00

4.091,61

5.400,00

5.400,94

4.500,00

4.091,61

30.000,00

38.284,77

20.000,00

19.973,79

4.000,00

2.703,62

2.500,00

2.950,12

37.000,00

36.685,71

35.000,00

33.405,65

Despeses oficina Senegal

7.000,00

5.284,40

8.000,00

7.691,15

Comunicacions

1.000,00

897,38

1.500,00

1.177,55

Material d'oficina i informàtic

5.000,00

5.344,43

3.500,00

3.004,39

Fotocòpies

1.800,00

1.806,77

2.300,00

2.119,68

Altres despeses d'administració

1.800,00

1.591,66

2.000,00

1.777,32

12.090,00

10.000,00

10.155,00

0,00

0,00

Telèfon i internet
Despeses de viatge i relació
exterior
Despeses de seguiment de
projectes
Despeses oficina Managua

Serveis, Cursos, Quotes
Premi Joan Gomis

5.000,00

Igman ONGC

6.500,00

Quota CGLU

10.000,00

Pla Estratègic

9.680,00

Compra llibres i material de difusió

0,00

0,00

118.780,00

104.688,74

84.800,00

82.254,65

483.000,00

420.910,55

542.300,00

351.267,32

136.000,00

117.834,10

619.000,00

538.744,65

542.300,00

452.945,09

Pèrdues de crèdits incobrables

0,00

0,00

0,00

0,00

Altres despeses de gestió

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94,82

0,00

52,54

0,00

-94,82

0,00

52,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Despeses salarials

Diferències negatives de canvi
Despeses i pèrdues d'exercicis
anteriors
Pèrdues de l'inmobilitzat Material
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101.677,77

Dot. Amort. Immobilitzat
Immaterial
Dot. Amort. Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

750,00

315,75

500,00

325,82

9.780,00

21.033,08

24.500,00

23.602,67

10.530,00

21.348,83

25.000,00

23.928,49

Impost de Societats

100,00

134,16

400,00

852,13

100,00

134,16

400,00

852,13

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ

825.000,00

724.482,95

729.250,00

622.894,34

La tresorera entra en el detall de les despeses d’estructura, sobretot fent atenció a aquells
conceptes que pateixen variació respecte a l’exercici anterior. Així, es mantenen tant els
ARRENDAMENTS (33.240,00 €) com la REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D’EQUIPAMENTS
(4.500,00 €).
Quant a l’ASSESSORIA I GESTORIA (15.000,00 €), hi ha un increment per possibles gestions
per la sectorització del Fons per part del Ministeri d’Hisenda. Per a MISSATGERS,
ASSEGURANCES I SERVEIS BANCARIS, l’import és de continuïtat, 1.450,00 €.
Sí, que hi ha un increment en aquesta partida de COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS, que
s’eleva a 17.000,00, ja que es pressuposta la contractació d’un servei de comunicació
(10.000,00 €) per complir un dels punts del Pla Estratègic.
Es manté, en canvi, la partida de TELÈFON I INTERNET en 5.400,00 €.
Pel que fa a les DESPESES DE VIATGE I RELACIONS EXTERIORS, es fa una previsió de
30.000,00 € perquè la la representació internacional s’ha incrementat considerablement: dels
gairebé 20.00,00 € del 2015 s’ha passat als 38.000,00 € el 2016).
Quant a DESPESES SEGUIMENT DE PROJECTES, el pressupost és de 4.000,00 €, mentre
que es preveuen unes DESPESES PER A LES OFICINES DE MANAGUA I EL SENEGAL de
43.000,00 €.
Una altra de les partides, COMUNICACIONS, MATERIAL D’OFICINA, FOTOCÒPIES, presenta
un import de 7.800,00 €. Les ALTRES DESPESES D’ADMINISTRACIÓ, queden
pressupostades en 1.800,00 €.
En la partida de SERVEIS I QUOTES (31.180,00 €) hi ha un increment perquè s’hi incorporen:





Premi Joan Gomis: 5.000,00 €
Revista ONGC 6.500,00 €
Quota CGLU 10.000,00 €
Pla Estratègic 9.680,00 €

La partida més important és la de DESPESES SALARIALS, amb un import de 619.000,00 €
(salaris 483.000,00 €, Seguretat Social 136.000,00 €). La tresorera explica que s’ha
pressupostat:





La incorporació temporal d’una persona de suport a l’Àrea de Projectes.
Càlcul de l’anualitat sencera del sou del coordinador tècnic (incorporat el maig 2016).
Suplència per malaltia i maternitat, i reforç per el projecte de Ciutats Defensores que
actualment coordina el Fons.
Un increment salarial de l’1%.

No es preveuen DIFERÈNCIES DE CANVI, mentre que es fa una previsió d’IMMOBILITZAT de
10.530,00 € (amortització de l’immobilitzat); 100,00 € per a l’IMPOST DE SOCIETATS.
La tresorera demana l’aprovació de la proposta de pressupost que acaba de presentar, la qual
cosa es produeix per assentiment.
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8. PROPOSTA DE
APROVACIÓ

PROJECTES

DE

COOPERACIÓ

PER

A

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

2089

PROJECTE CENIC - CENTRE DE NUTRICIÓ I CAPACITACIÓ A SAN
JUAN DE LIMAY
GRUP DE TREBALL SENEGAL: ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES A
OUSSOUYE, PROPOSTA DE FORMACIÓ AL SENEGAL I ACCIONS
DE SENSIBILITZACIÓ A CATALUNYA
GRUP DE TREBALL SENEGAL: ENFORTIMENT DE LA GESTIÓ
MUNICIPAL DELS NUCLIS URBANS DE ZIGUINCHOR I
D’OUSSOUYE
ACOMPANYAMENT INTERNACIONAL I PROMOCIÓ DELS DRETS
HUMANS A COLÒMBIA
EDUCACIÓ TÈCNICA SUPERIOR DE QUALITAT EN EL MÓN
RURAL: COMUNITAT SEGUNDO MONTES 2015
COMISSIÓ DE MUNICIPALISME: SUPORT A LES ACCIONS DEL
GRUP DE TREBALL DE L’AIGUA
SERVEI SOCIAL PER LA PAU: CONSTRUÏM PAU, CAMINS
ALTERNATIUS A LA GUERRA
EXTENSIÓ DE LA COBERTURA DE L’ALFABETITZACIÓ A LES
COMUNITATS RAMES DE BLUEFIELDS, RAAS
CREACIÓ DE LA XARXA LAONF PER A LA TRANSFORMACIÓ
NOVIOLENTA DEL CONFLICTE DEL SÀHARA OCCIDENTAL
FANDEMA: GENERACIÓ D’ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES
DINS DE LA CADENA DE VALOR DE L’ENERGIA RENOVABLE PER
A LA DONA QUE MITIGUEN EL CANVI CLIMÀTIC I PROMOUEN LA
IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG
DOCUMENTAL ‘LA FLOR DE LA LENGUA DE VACA’
COMPRA PÚBLICA ÈTICA EN MATÈRIA DE RESPECTE ALS DRETS
HUMANS I DRETS ECONÒMICS, SOCIALS I CULTURALS EN
ORIGEN, DISTRIBUCIÓ I DESTINATARIS FINALS
AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2018 - CAMPANYA 20172018
ENFORTINT L’AUTONOMIA I L’AUTOGESTIÓ QUE EXERCEIXEN
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVENTUT I DONES DEL BARRI
MEMORIAL SANDINO I VOLTANTS EN EL MARC DEL
DESENVOLUPAMENT PSICOSOCIAL INTEGRAL
FONS EREC (EQUIP DE RESCAT EN EMERGÈNCIES DE
CATALUNYA)

2560

2625

2811
2871
2897
2904
2913
2937
3042

3055
3056

3060
3061

3068

País
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Nicaragua

Import
consignable
4.681,38 €

Senegal Catalunya

3.367,98 €

Senegal

7.125,53 €

Colòmbia

57.495,17 €

El Salvador

Finançament obert

Catalunya

Finançament obert

Colòmbia

21.894,10 €

Nicaragua

20.462,06 €

Catalunya Poble Sahrauí
Gàmbia

16.650,57 €
167.451,00 €

Colòmbia
Catalunya

16.500,00 €
25.234,55 €

Catalunya –
Llatinoamèrica
Nicaragua

33.000,00 €

CatalunyaDiversos països

10.698,64 €

Finançament obert

Projectes vinculats a campanyes d'emergència
Núm.

Títol

2775

PROGRAMA DE SALUT MENTAL COMUNITÀRIA. IMPULSANT LA
RESILIÈNCIA A TRAVÉS D’ACTIVITATS PSICOSOCIALS PER A LA
POBLACIÓ INFANTIL DE LA FRANJA DE GAZA
SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A
EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA
MEDITERRÀNIA
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL
TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ
RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ MATTHEW AL SEU PAS
PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCI
RESPOSTA ALS EFECTES DE LES INUNDACIONS I
ESLLAVISSADES AL PERÚ I A COLÒMBIA: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ

2833

2938
2975
3051

País
Palestina

Import
consignable
Finançament obert

Diversos

Finançament obert

Equador

Finançament obert

Cuba – Haití

Finançament obert

Perú

Finançament obert

Projectes aprovats en convocatòries locals i altres projectes proposats pels ajuntaments
socis
Núm.

Títol

2511

ATENCIÓ SANITÀRIA A NOU POBLES DE L’ÀMBIT RURAL, PER
MITJÀ DE LES INFRAESTRUCTURES I ELS EQUIPAMENTS
NECESSARIS, A TANSEIGA
AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA LLAR D’AVIS D’EL SAUCE
AMPLIACIÓ DEL TALLER IMPREMTA TRANSICIONES
PROVEÏMENT D’AIGUA SEGURA, SANEJAMENT I HIGIENE A LA
COMUNITAT DE WAWA BAR DE PUERTO CABEZAS-BILWI
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INTEGRAL PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT A MASAYA -2015
CONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES PER A LA INSTITUCIÓ
EDUCATIVA GIORDANO LIVA
MILLORA DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA I DE GENERACIÓ
D’INGRESSOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA, DE 300 FAMÍLIES
DELS SECTORS DE KARANGAZI I RWIMIGAYA (DISTRICTE DE
NYAGATATER)
PRODUCTIVITAT LLETERA I SOSTENIBILITAT AGROPECUÀRIA:
UNA GRANJA MODEL AL NORD DE NICARAGUA
AMPLIACIÓ DE L’EDUCACIÓ SUPERIOR EN UNA COLÒNIA
MARGINAL DE TEGUCIGALPA
ENFORTIMENT, PROMOCIÓ I DEFENSA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA
DE SALUT (APS) A MOÇAMBIC
SUCRE, UN MUNICIPI COMPROMÈS AMB ELS DRETS I LA
CREACIÓ D’ENTORNS PROTECTORS, LEGALS I EDUCATIUS
PER A NENES, NENS I ADOLESCENTS TREBALLADORES, DES
D’UN ENFOCAMENT D’ERADICACIÓ DEL TREBALL INFANTIL
SISTEMA INTEGRAL D’ATENCIÓ EN SALUT FAMILIAR I
COMUNITÀRIA PER A LA POBLACIÓ DE KRIBI: EQUIPAMENT I
MOBILIARI PER A CONSULTA PEDIÀTRICA
PROJECTE KARANG EDUCACIÓ 2016: SUPORT A LA FORMACIÓ
I A LA INSERCIÓ LABORAL DE JOVES EN MEDI RURAL AL
DEPARTAMENT DE FOUNDIOUNGE
CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ENSENYAMENT SECUNDARI A
BOURA
MILLORA DE LA SALUT OCULAR DE LA POBLACIÓ BOLIVIANA
MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIOSANITÀRIES AMB UN
ENFOCAMENT DE DRETS HUMANS DE LES DONES DE VUIT
COMUNES DEL CERCLE DE DIÉMA, REGIÓ DE KAYES
ENFORTIMENT DE L’ENFOCAMENT D’AUTONOMIA ECONÒMICA
DE LES DONES DES DE L’ANÀLISI DE L’ECONOMIA FEMINISTA
2016
DRET A VIURE SENSE VIOLÈNCIES. PROCÉS ORGANITZATIU I
PARTICIPATIU DE DONES EN CAMPANYA PERMANENT. ‘NI UNA
MENOS’ (2a Fase)

2656
2671
2773
2784
2956
2958

2980
2984
2988
2992

2996

3011

3013
3028
3029

3030

3033

País
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Burkina Faso

Import
consignable
800,72 €

Nicaragua
Guatemala
Nicaragua

8.505,61 €
70.342,67 €
4.963,60 €

Nicaragua

22.491,69 €

Perú

48.790,42 €

Ruanda

61.410,00 €

Nicaragua

2.000,90 €

Hondures

11.550,46 €

Moçambic

13.522,32 €

Bolívia

8.543,22 €

Camerun

30.290,44 €

Senegal

6.086,30 €

Burkina Faso

11.579,28 €

Bolívia
Mali

10.385,38 €
7.349,00 €

El Salvador

7.613,84 €

Nicaragua

11.287,72 €

3037
3038
3039

CONSOLIDACIÓ DE L’ÀREA D’ENERGIES RENOVABLES PER LA
PROVÍNCIA AMAZÒNICA DE PASTAZA
EXERCINT CIUTADANIA, DEFENSANT ELS DRETS DE LES
DONES
DESAFIAMENTS I OPORTUNITATS DES DE LES ARRELS:
PERCEPCIONS DE LES LLEVADORES TRADICIONALS I
SENSIBILITZACIÓ EN MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA EN EL
NOU MARC LEGAL QUE PROHIBEIX LA PRÀCTICA A GÀMBIA

8.328,67 €

Equador
Nicaragua

11.712,34 €

Gàmbia

12.892,98 €

755.008,54 €

IMPORT TOTAL

La presidenta obre un torn d’intervencions, que és aprofitat pel Sr. Raül Carretero, tècnic de
Molins de Rei, per fer una esmena a la relació de projectes, perquè el 3042. FANDEMA:
GENERACIÓ D’ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS DE LA CADENA DE VALOR
DE L’ENERGIA RENOVABLE PER A LA DONA QUE MITIGUEN EL CANVI CLIMÀTIC I
PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG – Burkina Faso, també té el suport del
seu Ajuntament.
Finalment, la proposta de projectes és aprovada per l’Assemblea, amb l’esmena anterior
recollida.

9. ALTRES QÜESTIONS
La presidenta explica que encara que es tracti del punt d’altres qüestions són prou importants.
En primer lloc, explica un canvi de regidora de l’Ajuntament de Berga: la Sra. Anna Alsina ha
deixat de ser regidora i ha assumit el càrrec la Sra. Mònica Garcia, que també assumiria la
vocalia que correspon a la Junta del Fons.
D’altra banda, també fa la proposta de relleu a la secretaria del Fons Català perquè el Sr. Josep
Sagarra ha comunicat que, per motius laborals, ha deixar el càrrec, tot i que ha mostrat la seva
voluntat de continuar a la Junta Executiva com a vocal. En aquest sentit, ocuparia la secretaria
el Sr. Isidre Pineda, regidor de Caldes de Montbui, actualment vocal. Aquesta vocalia que
deixaria vacant seria ocupada pel Sr. Josep Sagarra.
Abans de donar la paraula al Sr. Josep Sagarra, la presidenta, en nom propi, de la Junta
Permanent i de la Junta Executiva manifesta que ha estat un plaer i un honor poder treballar
amb ell, que ha fet una gran tasca en pro del Fons i demana que consti en acta l’agraïment.
El Sr. Josep Sagarra declara la seva satisfacció per haver pogut ser el secretari del Fons
Català, un càrrec que demana un compromís important que no pot compatibilitzar amb la seva
tasca professional. Fa un agraïment a la resta de la Junta Permanent tot manifestant que ha
estat un luxe poder-hi treballar. També agraeix a la Junta Executiva i a l’equip tècnic del Fons,
mentre rep un aplaudiment dels assistents.
Els dos canvis proposats són aprovats pels assistents.
Finalment, la presidenta vol cloure l’Assemblea amb un record, un sentit homenatge i un
reconeixement per al Sr. Salvador Sunyer, primer president del Fons Català, que va morir el
passat 10 de juny, la qual cosa es fa amb forma d’aplaudiment de totes les persones assistents.
Tot seguit, pren la paraula el Sr. Jordi Planas, representant de Justícia i Pau de Girona, per
agrair Fons la possibilitat de continuar participant a les assemblees del Fons. En aquest sentit,
explica que és el coordinador de l’Agenda Llatinoamericana Mundial, nascuda de la mà del
bisbe Pere Casaldàliga, que va tenir l’encert de crear una eina per fomentar pensament
i revolucionar consciències. En aquest sentit, el Fons Català contribueix a l’Agenda gràcies a
un bon nombre d’ajuntaments compromesos que hi donen suport any rere any.
Tenint en compte que el tema de l’Agenda 2018 és el gènere, es felicita pel fet que l’Assemblea
del Fons sigui presidida majoritàriament per dones.
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D’altra banda, fa una reflexió sobre la pau i les persones refugiades i considera que cal
preguntar-se el perquè dels més de 70 milions de refugiats arreu del món, més tenint en compte
que la perspectiva és que augmentin més cada dia. En aquest sentit, manifesta que cal
solucionar les causes que provoquen l’èxode d’aquests refugiats, que són el canvi climàtic i la
guerra (els conflictes armats originen desplaçaments forçats, comerç d’armes, militarisme...).
També dóna la seva visió de quin és el panorama a casa nostra i aporta dades del Centre JM
Delàs d’Estudis per la Pau) sobre les inversions dels bancs en armament tot indicant:



CaixaBank es el banc català que més diners destina a empreses d’armament, amb una
inversió de 87 milions d’euros entre el 2011 i el 2015, que reparteix entre les
transnacionals espanyoles Indra, Maxam, Oesia i Sener.
El Banc de Sabadell és la segona entitat catalana que més finançament destina a la
indústria militar, amb 51 milions d’euros.

Alhora, fa referència a mitjans de comunicació. Per exemple indica que el diari Público ha
publicat:
 La guerra civil del Iemen enriqueix a la industria de las armes espanyoles amb el
vistiplau de Rajoy.
 Les exportacions d’armes espanyoles es multipliquen un 400% des del 2006.
 Cospedal defensa augmentar la despesa militar un 32%.
Declara que la inversió espanyola (liderada pel BBVA i el Banc de Santander, però amb
participació d’altres bancs, asseguradores i empreses d’inversió) en el sector de les armes ha
estat, entre el 2011 i el 2015, de gairebé 5.900 milions d’euros. En un món en guerra, fabricar
armes és un negoci lucratiu a causa dels conflictes oberts a Síria, l’Iraq, la franja de Gaza,
Ucraïna, el Iemen, Líbia, el Sudan, Somàlia...
Des d’un àmbit més local, mentre destaca la disposició personal de l’alcaldessa de Girona
d’evitar la presència de l’exèrcit a l’Expo Jove d’aquesta ciutat, malgrat que no ho ha
aconseguit, creu que el Codi Ètic i la Moció 55/XI sobre desmilitarització a Catalunya podrien ser
dues bones eines per fer-ho.
A l’esfera internacional, explica que els EEUU incrementaran un 10% (60.000 milions de dòlars)
la despesa militar.
Davant de tot això, considera que cal una profunda reflexió sobre quines responsabilitats tenim i
que podem fer. En aquest sentit, declara que cal fomentar la cultura de pau i la construcció
d’una societat desarmada i, per això, cal sensibilitzar i crear opinió sobre els efectes perversos
de les armes i el militarisme.
Així, creu que s’hauran de recordar les grans victòries del passat (consecució dels drets civils
als EEUU, la fi de la Guerra del Vietnam, la superació de l’apartheid, etc...).
Finalment, per tot el que acaba d’exposar, proposa aprofundir i treballar el tema de la cultura de
pau en el marc del Fons Català i pensa que fóra bo tornar a recordar els municipis la possibilitat
de treballar amb banca ètica.
El Sr. Jordi Planas rep l’aplaudiment dels assistents, la presidenta li agraeix la intervenció i li
respon que s’intentarà tenir en compte la seva petició.
Demana la paraula el Sr. Isidre Pineda, ja nou secretari del Fons, a qui la Sra. Meritxell Budó
dóna la benvinguda, per agrair la tasca del Sr. Josep Sagarra, alhora que es compromet a
prendre el seu relleu i tenir la mateixa dedicació i il·lusió que ell a la secretaria. Finalment es
posa a disposició de tots els socis. La intervenció també és aplaudida.
Com que no hi ha més intervencions, la presidenta reitera l’agraïment als assistents per la
participació a l’Assemblea i desitja un bon estiu a tothom.
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan gairebé són les 6h
de la tarda.
43

LA PRESIDENTA

Certifico:
EL SECRETARI SORTINT

Certifico:
EL SECRETARI ENTRANT

Meritxell Budó Pla
Alcaldessa de la Garriga

Josep Sagarra Luna
Regidor de Vallromanes

Isidre Pineda Moncusí
Regidor de Caldes de Montbui

44

