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ACTA DE LA 42a ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS DEL DIA 
15 DE JUNY DE 2020 
 
A través de la Plataforma Zoom, quan són 2/4 i 5 minuts d’1h, es reuneixen en primera 
convocatòria les persones que s’esmenten a continuació, per tal de celebrar la 42a Assemblea 
General del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
ASSISTENTS 
Sr. Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui i president del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament.  
Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya.  
Sra. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i vicepresidenta del Fons Català.  
Sra. Mercè Esteve, alcaldessa de Begues i secretària del Fons Català.  
Sra. Alba Martínez, regidora de Sant Boi de Llobregat i tresorera del Fons.  
Sr. David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional, en representació de la 
Sra. Laura Pérez, regidora de Barcelona i vocal del Fons Català.  
Sra. Marta Álvarez, cap de Serveis Socials, en representació del Sr. Jordi Mir, alcalde de 
Cabrera de Mar i vocal del Fons.  
Sr. Álvaro Ferrer, regidor de Granollers i vocal del Fons. 
Sra. Mª Ángeles Sariñena, regidora de l’Hospitalet i vocal del Fons. 
Sra. Cristina Saiz, cap de la Unitat Tècnica de Cooperació Internacional, en representació de la 
Sra. Sandra Castro, regidora de Lleida i vocal del Fons.  
Sra. Montserrat Balaguer, cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana, en representació de 
la Sra. Laura Seijo, regidora de Mataró i vocal del Fons.  
Sra. Montserrat Flores, regidora de Reus i vocal del Fons.  
Sra. Gemma Aristoy, regidora de Sant Cugat del Vallès i vocal del Fons.  
Sra. Marta Castellví, regidora de Sant Sadurní d’Anoia i vocal del Fons.  
Sr. Isidre Bautista, regidor, en representació del Sr. Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels 
Horts i vocal del Fons. 
Sr. Bartolomé Agudo, cap del Servei de Solidaritat i Cooperació, en representació de la Sra. 
Teresa Ciurana, regidora de Terrassa i vocal del Fons.  
Sr. Josep-Ramon Soldevila, regidor de Vic i vocal del Fons. 
Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès i vocal del Fons.  
Sra. Pilar Díaz, diputada de la Diputació de Barcelona i vocal del Fons.  
Sra. Teresa Brunsó, diputada, en representació de Maria Puig, diputada de la Diputació de 
Girona i vocal del Fons.  
Sra. Teresa Vilaró, regidora d’Alella. 
Sr. Jordi Pora, tècnic del Gabinet d’Alcaldia de Barberà del Vallès. 
Sra. Maria Llauradó, regidora de Begues. 
Sra. Ángeles Live, regidora de Caldes de Montbui. 
Sra. Cindy Rando, regidora de Calella. 
Sr. Oliver Klein, regidor de Cambrils. 
Sra. Rosa Huguet, alcaldessa de Canyelles. 
Sra. Elisabet Minguell, regidora de Castellar del Vallès. 
Sra. Anna Maria Obradors, regidora de Castellbisbal. 
Sra. Lourdes Carreras, tècnica de Pau i Solidaritat de Castelldefels. 
Sra. Esther Albert, tècnica de Promoció Econòmica de Celrà. 
Sra. Neus Verdaguer, regidora de Centelles. 
Sra. Soraya Soler, tècnica de Cooperació i Solidaritat de Cerdanyola del Vallès. 
Sr. José Barroso, tècnic de Cooperació i Solidaritat de Cerdanyola del Vallès. 
Sr. Sergio Gómez, regidor de Cornellà de Llobregat. 
Sra. Sara Gómez, regidora d’Esparreguera. 
Sra. Claudia Acebrón, regidora d’Esplugues de Llobregat.  
Sr. Èric Plaza, regidor de Gavà. 
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Sr. Joan Carles Cusell, tècnic de Cooperació de Granollers. 
Sra. Mireia Astivill, regidora de Martorelles. 
Sra. Núria Garcia, regidora de Matadepera. 
Sra. Anna Farrés, tècnica de Cooperació de Molins de Rei.  
Sr. Sergio Carillo, regidor de Montornès del Vallès. 
Sra. Imma Muñoz, regidora d’Olot.  
Sra. Isabel Camón, tècnica de Ciutadania-Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans del 
Prat de Llobregat. 
Sr. Pau Navarro, regidor de Rubí. 
Sra. Maite Esquius, regidora de Rubió. 
Sra. Rosa Villalonga, regidora de Sant Adrià de Besòs.  
Sr. Manuel J. Pérez, cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat, Pau, Mediació i Restauració 
Comunitària de Sant Boi de Llobregat.  
Sra. Beth Mejan, tècnica de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància de Sant Cugat 
del Vallès. 
Sra. Flavia Reina, regidora de Sant Feliu de Llobregat. 
Sr. Sergio Torres, tècnic de Solidaritat, Cooperació i Agermanaments de Sant Feliu de 
Llobregat. 
Sra. Margi Gual, regidora de Sant Joan Despí. 
Sra. Núria Font, tècnica de Cooperació i Immigració de Sant Joan Despí. 
Sra. Sandra Shimazu, regidora de Sant Pere de Ribes. 
Sra. Petry Jiménez, regidora de Santa Coloma de Gramenet. 
Sr. Josep Lluís Sánchez, cap del Departament de Solidaritat i Cooperació de Santa Coloma de 
Gramenet.  
Sra. Carmen Uroz, coordinadora de Moviments Socials i Entitats Ciutadanes de Santa Coloma 
de Gramenet. 
Sra. Neus Garcia, regidora de Santa Perpètua de Mogoda. 
Sr. Joan Gurrera, regidor de la Seu d’Urgell. 
Sr. Manuel Raventós, alcalde de Torrelavit. 
Sr. Antoni Masana, alcalde de Vacarisses. 
Sr. Jordi Cartanyà, tinent d’alcalde de Valls. 
Sra. Montse Bosch, tècnica de Cooperació de Vic. 
Sra. Maria Ávila, regidora de Viladecans. 
Sra. Olga Morales, tècnica d’Agermanaments, Solidaritat i Cooperació Internacional de 
Viladecans.  
Sr. Mario Téllez, regidor de Vila-seca. 
Sra. Mireia Rosés, tècnica del Servei de Cooperació del Consell Comarcal d’Osona. 
Sr. Lucio Gat, coordinador de l’Àrea de Programes del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 
Sra. Joana Martínez, tècnica de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.  
Sr. Antoni Montseny, director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.  
Sra. Marga Barceló, cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de 
Barcelona.  
Sr. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya. 
Sra. Dolors Aixalà, tècnica de suport a la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya.  
Sr. Jordi Planas, representat de Justícia i Pau Girona. 
Sr. David Minoves, director del Fons. 
Sr. Ariel Monells, coordinador de Gestió del Fons.  
Sra. Marina Aguilar, tècnica del Fons.  
Sra. Sofia Bonany, tècnica del Fons. 
Sr. Josep M. Frigola, tècnic del Fons.  
Sra. Natàlia Martínez, tècnica del Fons. 
Sra. Sandra Martínez, tècnica 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. Toti Rovira, tècnic del Fons.  
Sr. Toni Royo, tècnic del Fons. 
Sr. Xavier Ruiz, tècnic del Fons. 
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Sra. Clara Xifra, tècnica del Fons.  
Sr. Marc Riera, assessor de Comunicació del Fons. 
 
DELEGACIONS 
 
A favor del president del Fons i alcalde de Caldes de Montbui, Sr. Isidre Pineda: 
Sra. Dolors Castellà, alcaldessa de la Garriga.  
 
A favor de la tresorera del Fons i regidora de Sant Boi de Llobregat, Sra. Alba Martínez: 
Sr. Juan Carlos de la Torre, regidor de Montcada i Reixac i vocal del Fons.  
 
A favor de la Sra. Maria Llauradó, regidora de Begues: 
Sra. Míriam Llanero, regidora de la Jonquera. 
 
A favor del Sr. Isidre Bautista, regidor de Sant Vicenç dels Horts: 
Sra. Jessica Revestido, regidora de Molins de Rei.  
 
 
El president, Sr. Isidre Pineda, dona la benvinguda a les persones assistents, especialment a 
l’Hble. Sr. Bernat Solé,  a qui agraeix especialment que hagi volgut participar a l’Assemblea. 
 
Alhora, recorda les instruccions de participació que han estat trameses als assistents i que 
figuren en el xat, que són, textualment:  
 

− Que confirmeu prèviament la vostra participació a mpujolras@fonscatala.org  a banda 
d’inscriure-us.  

− Que en el moment de connectar-vos us acrediteu a través del xat (nom i cognoms, 
institució i càrrec) i especifiqueu si assistiu com representants del vostre ens local amb 
dret a vot (afegint Vota) o no (afegint No vota). 

− Mantingueu el micròfon apagat. 

− En cas que es vulgueu fer alguna intervenció, demaneu la paraula via xat. 

− Tindreu dret de vot els electes dels ens locals participants o les persones a qui hagueu 
fet una delegació de vot (que hagi estat tramesa prèviament al Fons Català), sempre 
que hagueu satisfet la quota del darrer exercici (el 2019). 
 

El president fa una reflexió inicial: declara que s’estan vivint uns moments excepcionals i 
mostra el suport i el respecte del Fons Català a totes aquelles persones que han perdut éssers 
estimats. D’altra banda, agraeix en nom propi i de la Junta als treballadors i treballadores del 
Fons Català la dedicació, el compromís enorme i la capacitat d’adaptació a noves formes de 
treball. 
 
Com que també es tracta de la primera Assemblea telemàtica que fa el Fons, el president 
demana disculpes per endavant per si es produeix algun problema tècnic, malgrat que s’ha 
preparat moltíssim per evitar-ho al màxim.  
 
El president declara que s’està vivint la primera pandèmia global en un món globalitzat, que 
afectarà molt més els països més vulnerables. Avui la cooperació és més important i 
necessària que mai, perquè s’ha entès que allò que passa a l’altra punta del món també ens 
afecta. Per això, en iniciar l’Assemblea, el president manifesta que la resposta a la Covid-19 ha 
de ser l’acció global i que cal aprendre del passat (de la darrera crisi econòmica, social i 
financera) i conjurar-se, si cal, per defensar la cooperació al desenvolupament i fer un front 
comú que preservi la solidaritat internacional i l’acció global.  
 
A la 41a Assemblea General del Fons (25 de setembre de 2019) en el marc de la qual va ser 
escollit president, es van aprovar una sèrie d’objectius de mandat, als quals no renuncia, 
malgrat ser conscient de les circumstàncies actuals. Algun d’aquells objectius eren: 
 

- Recuperar l’antiga reivindicació a favor del 0,7%, que el president considera plenament 
vigent, 25 anys després de les acampades en pro de l’assoliment d’aquest percentatge 
i que ja es va començar a recuperar a través de l’impuls del programa 30 minuts sobre 
l’origen d’aquelles acampades.  

mailto:mpujolras@fonscatala.org
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- Estendre la taca de solidaritat que representa el Fons, tot augmentant el nombre 
d’ajuntaments i ens locals socis.  

- Millora de la comunicació, tant interna com externa. Per fer-ho, cal generar més 
continguts. 

- Ser útil per als ens locals i per a les entitats. Això ja va ser rellevant en el Pla Estratègic 
2017-2020, quan els ajuntaments van demanar serveis al Fons. Avui es proposa 
l’aprovació del Pla Estratègic 2020-2023. 

- Recuperar el lideratge de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. 
- Reforçar les oficines del Fons sobre terreny (el Senegal i Nicaragua). 

 
Tot i així, creu que el mandat serà molt diferent de com s’havia plantejat a causa de la Covid-19 
i molt probablement no serà tan expansiu com li hauria agradat. Després d’anys tan complicats 
que havien afectat el sector de la cooperació, hi havia una certa recuperació. Ara, però, indica 
que hauran de seran anys de contenció, tot i que té esperança en l’esperit idealista i lluitador 
del municipalisme.  
 
Tot seguit, presenta el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Hble. 
Sr. Bernat Solé, de qui destaca que coneix bé el municipalisme, perquè ha estat alcalde 
d’Agramunt durant molt de temps, i espera que se senti a gust a l’Assemblea i li demana que 
s’adreci als assistents, mentre li reitera l’agraïment per haver-hi volgut participar. 
 
Pren la paraula el conseller, que després de saludar les persones assistents, agraeix la 
invitació a participar a l’Assemblea i manifesta que el món municipal és un dels pilars 
fonamentals de qualsevol societat que vol esdevenir cooperant i connectada amb el món. 
Considera que el món local és el que aterra els problemes principals de les persones i és el que 
acaba esdevenint la primera porta de la ciutadania. És la primera resposta davant de qualsevol 
crisi. Trasllada l’agraïment del Govern de la Generalitat per tot el sobreesforç que ha fet fins ara 
el municipalisme i que haurà de continuar fent.  
 
En referència al que deia el president sobre la previsió que el mandat fos expansiu, el conseller 
demana que es reconverteixi aquesta voluntat d’expansió en una expansió basada en els 
valors humans, la cooperació i en tot allò que permeti replantejar l’actual model productiu (que 
posa en perill els pilars fonamentals del benestar).  
 
La crisi provocada per la pandèmia és un desafiament per a tots els països, per a totes les 
institucions, per al teixit productiu i per al teixit associatiu. Per això, caldrà sortir-ne d’una forma 
responsable, a través d’una resposta cooperativa.  
 
I això és molt complicat en el moment actual: parlar de cooperació en un moment que cal 
prioritzar els recursos, permet l’escletxa per al debat sobre si cal o no cal aquesta cooperació. 
Considera que la cooperació ara és més imprescindible que mai i, perquè aquesta pugui arribar 
on realment fa falta, cal un treball en xarxa on entitats com el Fons Català representen aquesta 
voluntat d’unir esforços per treballar de manera coordinada. 
 
Considera que caldrà treballar en dos horitzons: un primer, més proper i a curt termini (per 
atendre les necessitats de l’entorn més immediat), però sense oblidar que també caldrà actuar 
en aquells territoris que no disposen de recursos. Per això agraeix l’esforç dels socis del Fons 
(tant municipis grans com petits) en aquest sentit.  
 
Celebra que aquest compromís del municipalisme quedi recollit en el manifest “Cooperació 
contra el Coronavirus” aprovat en el marc de la Confederació de Fons, que fa evident evidencia 
el posicionament.   
 
Per aquesta cooperació caldrà la implicació dels ens locals, com la baula més propera a la 
ciutadania i que atén les necessitats socials de cada territori. Considera que el municipalisme 
és l’expressió més immediata de la vida col·lectiva i per això manifesta que el departament que 
encapçala necessita l’ajuda i la implicació del Fons i del municipalisme. Serà aquesta proximitat 
que ofereixen els ajuntaments i les entitats municipalistes la que permetrà gestionar millor els 
recursos. Des del Govern de la Generalitat es considera que la crisi té millor solució si som 
capaços de fer-ne una gestió descentralitzada, que permet atendre les necessitats de cada lloc. 
Això és el que han traslladat al Govern de l’Estat espanyol: la necessitat de poder gestionar els 
recursos des del propi Govern català. 
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En aquesta mateixa línia, explica que han traslladat un prec al Fons Europeu de Reconstrucció, 
de posar a disposició dels territoris membres de fons que permetin sortir de l’actual crisi d’una 
forma reforçada. 
 
Considera que els recursos que ha posat damunt la taula el Govern espanyol no són suficients 
ni responen a criteris significatius (com la taxa d’afectació de cadascun dels territoris). Calen 
molts recursos per tal que la reactivació sigui sostenible i justa i que els recursos arribin on 
realment fan falta. 
 
L’esclat solidari de fa més de 30 anys de set municipis va fer possible que avui el Fons Català 
sigui una eina indispensable i útil per a la cooperació al desenvolupament. Declara que el 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència serà al costat del Fons, no 
només en la gestió d’aquesta pandèmia, sinó també per acompanyar-lo en la voluntat 
d’expansió, de fer-se present en tots els espais on es parli de cooperació, que tan bé reflecteix 
la proposta de Pla Estratègic 2020-2023, del qual destaca la projecció cap a Europa.  
 
És un moment transcendent, però alhora és un moment d’oportunitats. Tal com ha dit, és el 
moment de replantejar-se el model productiu i, en aquest sentit, encoratja i interpel·la el 
municipalisme a formar part d’aquest debat com a país per sortir d’aquesta crisi tan reforçats 
com sigui possible juntament amb les administracions, la societat i les persones. Cal aquesta 
voluntat de solidaritat (entesa com un exercici de responsabilitat) i per això referma el 
compromís del seu departament d’incrementar els recursos per a la cooperació. 
 
Acaba la seva intervenció amb un missatge d’agraïment i de petició de continuar treballant per 
la cooperació perquè es mostra convençut que només ens en sortirem si som capaços de 
sortir-nos-en tots alhora, mentre transmet molta força als representants municipals i 
supramunicipals en la gestió de la crisi provocada per la pandèmia.  
 
El president reitera l’agraïment el conseller per la participació a l’Assemblea, però sobretot 
també pel suport continuat del Govern de la Generalitat envers el Fons Català. 
 
Tot seguit demana al director, Sr. David Minoves, que presenti la campanya “Món Local Covid-
19” i els projectes que inclou. 
 
El director indica que es tracta d’una campanya llançada fa molt poc temps, que s’ha hagut 
d’improvisar des del coneixement i les capacitats instal·lades que té al Fons al territori a través 
de les oficines de cooperació sobre terreny i que ha estat una part important de la resposta 
articulada del Fons Català. 
 
En tot cas, ajudat per una projecció explica: 
 

• Objectiu: reforçar la cooperació municipalista davant els efectes que la Covid-19 està tenint 
en els països del Sud.  

• Es proposa actuar en projectes que facilitin l’accés a la salut, a l’aigua, al sanejament i la 
higiene, a condicions de vida i serveis essencials (aliments i recuperació de mitjans de 
vida) o actuar per garantir l’accés a la informació o al refugi digne.  

• Una campanya d’emergència diferent: no focalitzada en un territori concret. 

• Es posa el focus en els territoris i projectes on el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament és present. 

 
I tot seguit, passa a explicar els 16 projectes concrets en què es focalitza la campanya:  
 

CONTINENT PROJECTE PAÍS / VINCULACIÓ 

 
 
ÀFRICA 

Seguretat alimentària i sensibilització Senegal  
(vinculat a P3218) 

 Ajut d’emergència a llars afectades per la Covid-
19 a Kolda, Sédhiou i Ziguinchor 

Senegal 
(vinculat a P3199) 

 Increment de la resiliència dins les xarxes de 
promoció de la dona 

Senegal 
(vinculat a P3201) 
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 Contribuir a millorar la protecció dels drets de la 
Infància a Nador, especialment dels/de les 
Menors No Acompanyats/des i Separats/des 

Marroc 

 Manteniment de les accions de suport a les 
mares solteres i els seus infants 

Marroc 
(vinculat a P3388) 

 Suport a l’apoderament popular per lluitar contra 
la Covid-19 a Kinshasa 

República Democràtica 
del Congo 
(vinculat a C2667 i 
P3339) 

 Respondre a les necessitats immediates de la 
població migrant i precària afectada per la 
pandèmia a Tànger 

Marroc 
(vinculat a C2833 i 
P3244) 

 Seguretat alimentària i sensibilització als 
campaments de refugiats sahrauís 

Sàhara Occidental  

 Enfortiment de capacitats per a la gestió 
col·laborativa contra la Covid-19 

Gàmbia 
(vinculat a C3297 i 
P3342) 

 Seguretat alimentària i accés a la higiene a 38 
municipis de Gàmbia 

Gàmbia  
(vinculat a P3324) 

 
 

CONTINENT PROJECTE PAÍS / VINCULACIÓ 

 
EUROPA 

Suport dels drets humans per les persones 
sol.licitants de protecció internacional atrapades 
a Lesbos 

Grècia l  
(vinculat a P3082) 

 
 

CONTINENT PROJECTE PAÍS / VINCULACIÓ 

 
 

Resposta a l’emergència per la Covid-19 i les 
tempestes tropicals Amanda i Cristòbal a 
comunitats vulnerables de Guatemala, Hondures 
i El Salvador 

Guatemala–El Salvador–
Hondures 
(vinculat a C3087 i a 
P3163) 

AMÈRICA Accés a la salut, aigua segura i higiene, i 
sensibilització a Cayes Jacmel 

Haití 
(vinculat a P3027) 

 Accés a aigua segura i higiene, aliments i 
informació a Petit Goave 

Haití 
(vinculat a P3302) 

 Accés a salut i seguretat alimentària a la Costa 
de Chiapas 

Mèxic 
(vinculat a P3049) 

 Accés a condicions de vida i serveis essencials 
als Altos i Costa de Chiapas 

Mèxic 
(vinculat a P3163) 

 
Anuncia que a finals de setmana els socis rebran informació detallada (per correu electrònic) de 
cadascun dels projectes.  
 
Un cop presentats els projectes, explica que la propera acció en aquest àmbit estarà vinculada 
a la comunicació: s’engegarà una campanya amb l’eslògan “Solidaritat a Fons” a través de la 
qual es relacionaran les demandes dels socis del Fons als països del Sud amb els ajuntaments 
i els electes i tècnics catalans.  
 
El president li agraeix la intervenció. Arribats a la 1h del migdia (segona convocatòria), s’inicia 
l’Assemblea, amb l’ordre del dia previst.  
 
   

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA 41a ASSEMBLEA GENERAL 
(25/09/2019) 

 
Vista l’acta de la 41a Assemblea General, celebrada a Barcelona el 25 de setembre de 2019,  
que ja havia estat tramesa prèviament als assistents, és aprovada per assentiment. 
 

El president demana la inclusió d’un punt 1bis. CANVI DE REPRESENTANT DE 
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L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL A LA JUNTA DEL FONS CATALÀ, la qual 

cosa és acceptada. 
 
El Sr. Isidre Pineda explica que l’Ajuntament del Vendrell ha demanat un canvi de representant: 
fins ara era la Sra. Núria Rovira Costas (regidora d’Urbanisme; Mobilitat; Medi Ambient i 
Sostenibilitat) i a partir d’ara serà la Sra. Montserrat Martín Gibert (regidora de Salut, Serveis 
Socials, Gent Gran i Habitatge).  
 
El canvi és aprovat per assentiment.  
 
 

2. ALTA DE SOCIS 
 
El president demana la ratificació de l’alta d’un nou soci per part de l’Assemblea. La Junta 
Executiva, en sessió celebrada el 4 de desembre del 2019 ja n’havia aprovat l’adhesió. Es 
tracta de:  
 

NÚMERO SOCI 

327 AJUNTAMENT DE VILA-SECA – Tarragonès  

 
L’Assemblea ratifica l’Ajuntament de Vila-seca com a soci del Fons i el president els dona la 
benvinguda.  
 
 

3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019 DEL FONS CATALÀ 
 
El president demana a la Sra. Mercè Esteve, secretària del Fons, que presenti la Memòria 
2019. Per fer-ho tindrà com a guia una presentació en power point que s’anirà projectant 
perquè les persones assistents puguin seguir-la millor.  
 
La secretària comença la seva intervenció agraint la participació del conseller, la implicació de 
tots els socis assistents i la de l’equip tècnic.  
 
A continuació, comenta que el 2019 ha estat un any marcat per les dinàmiques del final de 
mandat municipal, la celebració de les eleccions locals de maig de 2019, la conformació dels 
nous governs locals, i la celebració de l’Assemblea General Extraordinària per escollir la nova 
Junta Executiva del Fons Català per al període 2019-2023. Per altra banda, la celebració de 
dues eleccions legislatives i el canvi en la presidència de l’entitat durant l’Assemblea General 
Ordinària d’abril de 2019 contextualitzen la memòria. 
 
A continuació aporta algunes dades, alhora que recorda que l’informe detallat de la Memòria 
2019 es va trametre amb la convocatòria del 5 de juny per correu electrònic.  
 

• La JUNTA EXECUTIVA va celebrar quatre reunions. 
 

• Des de la DIRECCIÓ es va garantir la gestió de personal i de la junta. Relacions 
institucionals, seguiment i planificació del Fons junt amb presidència. 

 

• Des de la COORDINACIÓ TÈCNICA es va garantir participació als òrgans de col·laboració 
amb la Generalitat, la Confederació de Fons de Cooperació i  Solidaritat, la Preparació de 
documents estratègics i visites a ajuntaments. 

 

• Des de l’ÀMBIT ECONÒMIC es van preparar els pressupostos anuals, es va fer seguiment 
de la comptabilitat, la tramitació de pagaments i el seguiment pressupostari. 

 

• Des de l’ÀMBIT ADMINISTRATIU es va garantir la relació amb socis i col·laboradors, la 
gestió de projectes i l’atenció al públic. També es va gestionar la preparació i el 
desenvolupament de tràmits administratius, la gestió de recursos humans i el control i 
coordinació de les exposicions itinerants. 
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• Des de l’ÀREA DE PROJECTES s’ha coordinat l’anàlisi de les convocatòries i s’ha fet 
assessoraments a ajuntaments:  

- S’han avaluat un total de 140 projectes.  
- S’ha fet la coordinació administrativa del cicle de gestió dels projectes.  
- S’ha realitzat la revisió d’informes econòmics i preparació de la documentació 

administrativa per a la sol·licitud de subvencions i s’ha gestionat la justificació als 
socis de les seves aportacions. 

- Altres dades a destacar:  
▪ 113 Projectes nous 
▪ 60 Projectes tancats 
▪ 268 Informes rebuts 
▪ 266 Informes processats 
▪ 309 Informes pendents de processar 

 
 
ÀREA D’AMÈRICA LLATINA 
 

• S’ha fet seguiment sobre terreny de projectes de cooperació municipalista directa i 
indirecta.  

• S’ha acompanyat la cooperació directa a Bolívia, l’Equador, Nicaragua i El Salvador. 

• S’ha desplegat el programa de Cooperació Tècnica a Amèrica Llatina, a Centreamèrica i 
Sud-amèrica.  

• S’han organitzat i realitzat reunions bilaterals amb ajuntaments socis. 

• S’ha donat suport a la cooperació municipal indirecta pel que fa a avaluació prèvia de 
projectes o acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació.  

• S’ha fet assistència per a la cerca de finançament extern.  

• S’ha participat al Fòrum entre autoritats nacionals, governs locals i el sector privat cafeter, 
per a la gestió integral, la descontaminació i la governabilitat de la conca trinacional del riu 
Lempa, a la ciutat d’Esquipulas (Guatemala).  

• S’ha fet observació electoral de les eleccions presidencials, legislatives i municipals a 
Guatemala . 

• Es va participar a la trobada de Platforma a Amsterdam sobre la situació sociopolítica a 
Nicaragua. 
 

• Algunes dades a destacar: 
▪ 15 rutes de seguiment de projectes sobre el terreny 
▪ 10 projectes de cooperació directa acompanyats 
▪ 14 reunions bilaterals amb ajuntaments socis 
▪ 8 projectes de cooperació indirecta acompanyats 

 
 
 ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA 
 

• S’ha acompanyat la cooperació directa i indirecta a Gàmbia i el Senegal.  

• S’ha desplegat el programa de Cooperació Tècnica a l’Àfrica Occidental i Mediterrània, a 
Gàmbia i Marroc.  

• S’han realitzat reunions bilaterals amb ajuntaments socis.  

• S’han realitzat reunions bilaterals amb altres actors de la cooperació.  

• S’ha donat suport a la cooperació municipal indirecta pel que fa a avaluació prèvia de 
projectes o acompanyament d’entitats membres de diferents Consells de Cooperació.  

• S’ha donat suport a la campanya Món Local Refugi amb el desplegament d’un projecte a la 
frontera Sud. 

• S’ha fet assistència per a la cerca de finançament extern.  

• S’han teixit aliances estratègiques al Marroc (missió conjunta a Tànger, Tetuan i 
Chefchaouen) i al Senegal (espai de concertació entre el Fons Català, l’ACCD, la DIBA i les 
ARD de la Casamance) 

 

• Algunes dades a destacar: 
▪ 28 projectes de cooperació directa i indirecta acompanyats  
▪ 12 reunions bilaterals amb ajuntaments socis  



 

9 
 

▪ 29 reunions amb altres actors de la cooperació 
 
 
COMISSIÓ MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT 
 

• La comissió ha integrat els antics grups de treball del Senegal, Gàmbia i amb l’objectiu de 
millorar la interacció i el treball en xarxa.  

• S’ha treballat el binomi migracions/desenvolupament amb Amèrica Central.  

• S’han fet formacions personalitzades a cinc entitats de persones d’origen senegalès i 
gambià. 

• S’han dut a terme reunions amb els tècnics de Cooperació de diferents municipis socis: Vic, 
Girona, Malgrat de Mar i Polinyà.  

• S’han fet reunions bilaterals amb altres actors relacionats.  

• S’han treballat 5 projectes en aquesta comissió. 
 
 
ÀREA D’ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 

• Durant el 2019 s’han gestionat 24 projectes implicats en 12 Campanyes d’Emergència  

• S’ha acordat un conveni d’Acció Humanitària amb el Fons de Rescat en Emergències de 
Catalunya (EREC).  

• S’han activat dues noves campanyes (Moçambic i Gàmbia).  

• S’ha fet seguiment de les campanyes obertes abans del 2019 (Nepal, Equador, Carib,  
Kurdistan, Nicaragua, Indonèsia, Guatemala, Colòmbia, Perú).    

• S’han justificat projectes d’emergència finançats per l’Ajuntament de Barcelona.  
 

• Algunes dades a destacar: 
▪ 2 campanyes d’emergència noves  
▪ 12 campanyes gestionades  
▪ 24 projectes implicats en les campanyes 

 
 
MÓN LOCAL REFUGI 
 

• S’ha fet el seguiment de projectes actius d’Acció Humanitària: Europa (5), països de 
primera acollida i origen (12).  

• S’han realitzat accions d’Educació al Desenvolupament i per la Justícia global i accions de 
denúncia.  

• S’ha organitzat la Jornada de divulgació i de comunicació als ajuntaments i a la ciutadania 
de 4 anys de balanç de la campanya Món Local Refugi.  

• Durant el 2019 s’han gestionat 17 projectes d’Acció Humanitària dins la campanya Món 
Local Refugi. 

 
 
UNITAT D’AVALUACIÓ 
 

• La Unitat d’Avaluació del Fons Català ha dut a terme tres avaluacions ex-post, una a Cuba i 
dues a Nicaragua, i un exercici d’aplicació d’ús i resultats de l’avaluació del Nepal.  

• S’ha fomentat el treball conjunt en la preparació dels processos avaluatius i del treball de 
camp amb personal de les àrees d’Amèrica i Àfrica, Mediterrània i Àsia del Fons Català i 
ajuntaments socis.  

• S’ha fet el pla d’avaluació 2019.  

• S’ha treballat en l’accés i la difusió de la informació del cicle d’avaluació; comunicació i ús 
de resultats; i aplicabilitat i millora continua. 

 
 
COMISSIÓ MUNICIPALISME 
 

• S’ha desplegat el Programa de Cooperació Tècnica. 
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• S’ha fet el seguiment i gestió de processos de Cooperació Tècnica municipal liderats pels 
ens locals i supralocals: Amèrica del Sud, Centreamèrica, Àfrica Occidental.  

• S’ha fet el seguiment per a l’adaptació i la posada en marxa de les eines creades en el 
marc del Programa de Cooperació Tècnica municipal, amb l’equip informàtic  

• S’ha contribuït a la sistematització i la visibilització de l’esforç del món local amb la 
cooperació i amb l’objectiu del 0,7%, així com el reconeixement del seu rol específic dins el 
sistema de cooperació de l’Estat, en el marc de la Confederació de Fons. 

 
DRETS HUMANS I ESPAIS DE CONCERTACIÓ 
 

• S’ha dinamitzat el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans (CDDH)  

• S’ha dinamitzat la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS) i s’ha aprovat el Pla d’actuació 2019 de l’entitat. 

• S’ha coordinat la Comissió de Drets Humans (Estudi EBDH, campanya maras, seguiment 
de projectes).  

• S’ha fet seguiment dels espais de concertació (CGLU, Taula per Colòmbia, Xarxa 
d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau).  

 
 
ÀREA DE COMUNICACIÓ 
 

• S’ha fet la renovació de la pàgina web del Fons.  

• S’ha crescut en presència i seguidors a les xarxes socials.  

• S’ha reactivat del canal de Youtube amb contingut propi.  

• S’ha activat l’Observatori de la Cooperació Municipalista al web del Fons. 
 
El president agraeix l’exposició a la secretària i sotmet a votació l’aprovació del punt. La 
Memòria 2018 és aprovada per unanimitat mentre. El Sr. Isidre Pineda agreix la confiança.  
 

 
4. TANCAMENT COMPTABLE DE L’EXERCICI 2019 I PRESENTACIÓ DE 

L’INFORME D’AUDITORIA 
 
El president cedeix la paraula a la tresorera, Sra. Alba Martínez, per tal que es faci càrrec de 
presentar aquest punt.  
 
La tresorera inicia la intervenció desitjant salut a les persones assistents i al seu entorn més 
proper. Tot seguit, explica que, com cada any, es presenten a l’Assemblea els comptes anuals 
amb l’Informe d’Auditoria Independent efectuat per l’empresa auditora Audiaxis Auditores, 
S.L.P, que ha emès una opinió favorable respecte als estats comptables del 2019 presentats 
per la Junta Executiva del Fons Català. 
 
L’Informe d’auditoria i els comptes anuals abreujats a 31 de desembre de 2019, juntament amb 
la Memòria abreujada i l’informe de gestió ja s’havien tramès prèviament per correu electrònic   
a tots els socis del Fons Català. Tot i així, la Sra. Alba Martínez s’ajudarà d’una projecció per 
fer una presentació més visual.   
 
En aquest, sentit, i pel que fa a l’ACTIU del Balanç abreujat a 31/12/2019, la tresorera destaca 
que l’import actiu del Fons és d’un total de 3.289.805,09 euros.  
 
Quant a l’actiu no corrent, en el balanç de situació a 31/12/2019. hi consta una partida de 
65.666,00 euros que contrasta amb els 15.841,76 euros que hi havia el 31/12/2018. 
 
La diferència bàsicament ve donada pel fet que s’ha fet una renovació de l’equipament 
informàtic amb la compra de: 
 

1 Servidor 19.500,00 euros 

1 SAI (aparell perquè no salti la xarxa si cau la xarxa elèctrica) 2.508,86 euros 

3 Ordinadors portàtils 2.311,36 euros 

5 Ordinadors 3.471,82 euros 
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1 Videocàmera professionals per a l’oficina del Senegal 2.014,58 euros 

 
També perquè s’ha adquirit un vehicle per a l’Oficina del Fons al Senegal: 
 

1 Toyota 4x4 36.206,64 euros 

 
Pel que fa a l’actiu corrent, el total a 31/12/2019 és d’un import de 3.224.139,09 euros, que 
correspon a diverses partides. Les més destacables són les següents: 
 

• Socis i col·laboradors: amb un import de 1.726.875,65 euros. Aquesta partida 
correspon a les consignacions realitzades pels socis del Fons que a 31/12/2019 encara 
no s’havien cobrat. Del saldo d’1.726.875,65 euros que hi havia a 31/12/2019 a data 
d’avui ja s’ha cobrat el 75,17% i resta pendent de cobrament la quantitat de 428.676,00 
euros.  
 

• Tresoreria: amb un import d’1.490.474,16 euros. Correspon a l’import de què el Fons 
disposa als comptes bancaris de la seva titularitat i una petita quantitat de caixa en 
efectiu de 7.318,06 euros repartits entre l’Oficina a Barcelona i les oficines a Nicaragua 
i al Senegal (en moneda estrangera i en euros). 

 
 
En relació al PASSIU del balanç a 31/12/2019, les partides més significatives són les següents: 
 

• Patrimoni net: el romanent que tenia el Fons el 31/12/2018 era d’un import de 
221.867,29 euros i a l’exercici 2019 hi ha hagut un resultat positiu de 58.074,35 euros.  

 

• Els fons propis de l’entitat a 31/12/2019 són d’un import total de 279.941,64 euros. 
 
Quant al passiu corrent, l’import a 31/12/2019 és de 3.009.863,45 euros que correspon a 
l’apartat de Creditors per activitats i altres comptes a pagar.  Les principals partides són les 
següents: 
 

• Projectes pendents de pagament: els 2.643,017,10 euros d’aquesta partida 
corresponen, tal com diu l’enunciat, a l’import de projectes aprovats pel Fons i que a 
31/12/2019 restaven pendents de pagament. La tresorera indica que és normal que a 
aquesta data l’import dels projectes pendents de pagaments sigui així, tenint en compte 
que a 31/12/2019 el fons tenia pendent de cobrament per part dels socis i 
col·laboradors l’import d’1.726.875,65 euros. 

 

• Creditors varis: els 13.401,74 euros correspon bàsicament a les factures de proveïdors 
pendents de pagament a 31/12/2019. 

 

• Personal  (remuneracions pendents de pagament): els 16.939,88 euros es refereixen a 
la periodificació de la paga extraordinària d’estiu. 

 

• Altres deutes amb les administracions públiques: l’import de 48.788,22 euros que figura 
al balanç, correspon a l’import pendent de pagament a la Hisenda Pública Creditora per 
l’IRPF del 4t trimestre del 2019 (del personal i les retencions efectuades als 
professionals independents, que s’ha liquidat amb data 15/01/2020) i també a la 
Seguretat Social corresponent al les despeses salarials del mes de desembre del 2019, 
que s’ha fet efectiva el 31 de gener de 2020.  

 

• Consignacions pendents d’aplicació: el 31/12/2019 hi havia un import de 287.716,51 
euros de consignacions realitzades pel socis que, seguint les seves indicacions, no es 
podien aplicar a cap dels projectes aprovats. La gran majoria d’aquestes consignacions 
ja s’han pogut aplicar a projectes aprovats el 2020. 

 
Les dades que conformen el balanç abreujat i que s’han comentat a les transparències 
anteriors, en aquesta transparència venen representades per dos gràfics, amb les partides de 
l’actiu i el passiu i el percentatge que representen sobre el total. 
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Tot seguit es projecten els gràfics de l’actiu i el passiu, que es trasllada a l’acta en forma de 
quadres:  

 
ACTIU: 

 

Immobilitzat 62.943,68 euros 1,91% 

Inversions financeres a llarg termini 2.722,32 euros 0,08% 

Socis, col·laboradors i altres deutors 1.727.146,09 euros 52,50% 

Crèdits a tercers 2.333,28 euros 0,07% 

Periodificacions a curt termini 4.185,56 euros 0,13% 

Efectius i altres actius líquids equivalents 1.490.474,16 euros 45,31% 

TOTAL 3.289.805,09 euros 100% 

 
PASSIU: 

 

Fons Propis 279.941,64 euros 8,51% 

Projectes pendents de pagament 2.643.017,10 euros 80,34% 

Creditors varis 13.401,74 euros 0,41% 

Personal (remuneracions pdts pagament) 16.939,88 euros 0,51% 

Altres deutes Administracions Públiques 48.788,22 euros 1,48% 

Consignacions pendents d’aplicació 287.716,51 euros 8,75% 

TOTAL 3.289.805,09 euros 100% 

 
Els fons propis han augmentat aquest any fins als 279.941,64 euros, la qual cosa representa 
gairebé un 31% sobre les despeses d’estructura executades a l’exercici 2019. 

 
A continuació refereix el resultat econòmic de l’exercici i explica la procedència dels  
58.074,35 euros de superàvit que hi ha hagut el 2019 reflectit al Compte de resultats a 
31/12/2019. En aquest sentit, indica que:  
 

• El total d’ingressos d’explotació ha estat d’un import de 3.477.417,35 euros, 
provinents de:  
- Consignacions de socis i col·laboradors 
- Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
- Altres resultats 

 

• El total de despeses d’explotació ha estat d’un import de 3.417.906,83 euros, amb 
les següents partides: . 
- Aplicacions a projectes 
- Despeses de personal 
- Altres despeses d’explotació 
- Amortitzacions de l’immobilitzat 
- Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat. 

 
El resultat d’explotació de l’exercici 2019 ha estat d’un superàvit de 59.510,52 euros. D’altra 
banda, hi ha hagut un resultat financer negatiu de 1.436,17 euros. Així doncs, el resultat final 
de l’exercici 2019 ha estat de 58.074,35 euros de superàvit. 
 
La tresorera, en relació als comptes de resultats abreujats, repassa el detall de les partides 
que els componen. Són:  
 

• Ingressos per les activitats: conté els 3.446.115,45 euros que corresponen a 
consignacions rebudes pels socis i col·laboradors el 2019 i gairebé és el mateix import 
que a l’exercici 2018 però un 7,20% inferior al que es va pressupostar pel 2019 
(3.713.380 euros). 

 
El detall de totes les consignacions rebudes es troba a l’apartat 13a) de la Memòria 
abreujada i de la pàgina 34 a la 41 de l’Informe de Gestió de l’exercici 2019 que s’ha 
tramès als socis  
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• Aplicacions a projectes: aquesta partida de 2.513.792,71 euros indica l’import de les 
altes de projectes que s’han aprovat al Fons al llarg del 2019. L’import és una mica més 
baix respecte al 2018 i a l’import pressupostat perquè:  
- Hi ha hagut anul·lacions de projectes aprovats en exercicis anteriors per un import 

de 115.609,33 euros. 
- Hi ha consignacions realitzades pels socis al llarg de l’exercici 2019 que a 

31/12/2019 estaven pendents d’aplicar a nous projectes o a ampliacions dels ja 
aprovats, d’un import total de 265.061,40 euros. 

 
L’explicació es detalla a la nota 13, apartat b), pàgines 21 i 22 de la Memòria abreujada 
i de la pàgina 42 a 49 de l’Informe de gestió hi ha la relació de tots els projectes que 
s’han donat d’alta amb els imports aprovats.    

              

• Altres ingressos de les activitats: els 29.566,88 euros d’aquesta partida corresponen a 
ingressos que hem rebut provinents d’activitats especials sol·licitades pels socis com 
avaluacions, coordinació d’activitats.... 

 

• Despeses de personal: la de personal és la partida més important de les despeses 
d’estructura del Fons. Els 675.415,80 euros del 2019 representen gairebé el 75% 
(74,70%) del total de les despeses d’estructura. D’aquests, 522.533,98 euros 
corresponen a la partida de sous i salaris i els 152.881,82 euros restants corresponen a 
les càrregues de seguretat social a càrrec del Fons. L’import executat és inferior al 
pressupostat en 87.863,11 euros perquè les noves incorporacions de personal 
previstes pel 2019 s’han incorporat el 2020. 

 

• Altres despeses d’explotació: també és significativa la partida de 207.152,31 euros 
corresponent a despeses de serveis exteriors (que comentarà més endavant). L’import 
executat és un 2,75% superior a l’executat.  

 

• Amortització de l’immobilitzat: les despeses d’amortització han estat d’un import de 
21.387,87 euros. 

 

• Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat: cost d’un immobilitzat donat 
de baixa i que faltava amortitzar per un import de 158,14 euros. 

 

• Altres resultats: els 1.735,02 euros corresponen a ingressos provinents 
d’indemnitzacions rebudes de companyies aèries i de regularitzacions de saldos 
comptables diversos. 

 

• Resultat financer: hi ha hagut unes despeses per diferències de canvi d’un import de 
1.436,17 euros. Així doncs, el resultat de l’exercici 2019 esmentat abans és d’un 
superàvit de 58.074, 35 euros.  

 
A continuació tracta la liquidació del pressupost d’ingressos 2019:  
 

• Ingressos per consignacions: aquesta partida correspon al total de consignacions 
realitzades pels socis i col·laboradors del Fons. El 2019 ha estat de 3.446.115,45 euros 
(pràcticament igual que el del 2018). El pressupostat pel 2019 era d’un import de 
3.692.000 euros. La distribució d’aquestes consignacions han estat les següents: 

 
- Consignacions: els socis han consignat un total de 2.697.958,94 euros. El 

pressupostat era de 2.927.000 euros.  
 

Ajuntaments socis 2.477.208,32 euros 91,82 % 

Consell Comarcals 9.200,00 euros 0,34 % 

Diputacions 189.676,62 euros 7,03 % 

AMB 21.874,00 euros 0,81 % 

 
- Col·laboradors i donatius: correspon a les consignacions realitzades per 

ajuntaments, altres entitats supramunicipals, no associades al Fons o bé 
consignacions efectuades per empreses o entitats privades. El total d’aquesta 



 

14 
 

partida ha estat de 5.526,45 euros (molt per sota dels 50.000 euros que  s’havia 
pressupostat). D’aquest import, 3.317,00 corresponen a ajuntaments i 2.209,45 
euros a empreses i altres entitats diverses. 

 
- Quotes: l’Assemblea General del 21/06/2017 va aprovar un increment de quotes de 

soci que s’havia d’anar implementant al llarg dels anys 2018 i 2019. Així doncs, 
aquest 2019 ha estat el primer exercici que ja ha entrat en vigor el nou escalat de 
quotes. Fruit d’aquest nou escalat, l’augment de recursos consignats per aquest 
concepte ha estat el següent: 

 

2019 2018 2017 

477.630,06 euros 336.700,00 euros 217.620,00 euros 

 
Pel 2019 es va fer una previsió prudent de 450.000 euros pel que fa a les quotes. 
En tot cas, els 477.630,06 euros consignats aquest 2019 provenen de:  

 

Socis 2019 Notificades el 2019 
d’anys anteriors 

Ajuntaments 423.450,00 euros 2.175,00 euros 

Consells Comarcals 7.200,00 euros 800,00 euros 

Diputacions 29.000,00 euros 15.005,06 euros 

 
La tresorera agraeix l’esforç dels socis per haver assumit l’increment.  
 
Cal remarcar que hi ha 56 ajuntaments, cinc consells comarcals i una Diputació que 
a 31/12/2019 no havien consignat la quota de soci. La tresorera considera que 
caldrà fer un exercici d’apropament a aquests socis per recuperar-los.  

 
- Institució protectora: la Generalitat de Catalunya ha aportat 265.000 euros 

(quantitat pressupostada)  per a:  
▪ 200.000 euros corresponen a la col·laboració per a les despeses 

d’estructura del Fons. 
▪ 50.000 euros a la seva aportació per finançar el projecte 3199. Grup Treball 

Senegal: articulació d’una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance 
en base a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones. 

▪ I els 15.000 euros restants, corresponen a una consignació del 2018 que 
s’ha aplicat el 2019 al projecte 3301 - Ciutats Defensores dels Drets 
Humans 2019 Edició de primavera. 
 

• Altres ingressos d’explotació: aquesta partida, ja comentada, es va pressupostar en 
21.380 euros i s’han rebut ingressos per un import de 29.566,88 euros 

 

• Altres ingressos extraordinaris:  no es va pressupostar cap import, però com ja s’ha 
explicat, els ingressos per aquesta partida han estat de 1.735,52 euros 

 
A continuació es mostren gràficament la distribució i l’origen dels ingressos 2019 que també es 
recullen en forma de quadre a l’acta.  
 
Distribució ingressos:  
 

Consignacions dels socis 77,59 % 

Col·laboradors i donatius 0,16 % 

Quotes 13,74 % 

Altres convenis – ACCD 7,62 % 

Altres ingressos d’explotació 0,85 % 

Altres resultats d’explotació 0.05 % 

 
Origen ingressos:  
 

Ajuntaments 84,33 % 

Consells comarcals 0,63 % 
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Diputacions 6,78 % 

Àrea Metropolitana de Barcelona 0,50 % 

Generalitat de Catalunya - ACCD 7,69 % 

Altres aportacions 0,06 % 

 
Finalment, presenta la liquidació del pressupost de despeses 2019. La previsió total de 
despeses pel 2019 era d’un import de 3.713.380 euros i finalment s’han executat 3.417.907,33 
euros, segons les partides següents:   
 

• Despeses per aprovació de projectes: es va pressupostar un import de 2.724.350,97 
euros en projectes i l’import executat ha estat de 2.513.792,21 euros. 

 

• Despeses de personal: l’import pressupostat era de 763.278,91 euros i l’import executat 
ha estat de 675.415,80 euros. L’import executat és inferior al pressupostat en 
87.863,11 euros perquè les noves incorporacions de personal previstes pel 2019 s’han 
incorporat el 2020. 

 

• Despeses de serveis exteriors: la quantitat pressupostada per aquest concepte va ser 
d’un total de 201.600,12 euros i les despeses realitzades han estat de 207.152,31 
euros.  
 
Les partides més significatives dels serveis externs són les següents: 

 
▪ Arrendaments: 30.000,12 euros. El lloguer del local son 2.500,01 € 

mensuals. 
 

▪ Reparacions i conservació: 15.819,86 euros, que inclouen:   
o Manteniment WEB – Fons Català 
o Equipaments i quotes de manteniment dels programes informàtics 
o Manteniment del programa comptable 
o Manteniment de l’aire condicionat 
o Fonts d’aigua 
 

▪ Assessoria i gestoria: 21.967,04 euros, que inclouen:  
o Assessoria laboral 
o Assessoria fiscal 
o Assessoria protecció de dades 
o Auditories 
o Advocats 
o Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
o Servei de Vigilància de la Salut 

 
▪ Publicacions i difusió:17.916,96 euros, amb inclusió de:  

o Periodificació de les depeses de la Memòria 2018 
o Assessoria i comunicació 
o Disseny gràfic i publicitat “El Crític” 
o Disseny catàleg serveis del Fons 

 
▪ Telèfon i internet: 6.203,79 euros 

 
▪ Despeses de viatge i relacions exteriors; 15.443,79 euros, repartits en:  

o Despeses de representació dels càrrecs electes al CGLU, Jornades, 
Fòrums, Confederació de Fons 

o Despeses de desplaçaments de l’equip tècnic a reunions amb 
ajuntaments, entitats, jornades... 

 
▪ Despeses de seguiment de projectes: 4.302,59 euros, que inclouen les 

despeses de seguiment de projectes que no es poden fer des de les 
oficines del Fons a Nicaragua i Senegal. 
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▪ Despeses oficina Nicaragua: 47.556,44 euros. L’import supera en uns 
9.500 euros respecte al pressupostat per la necessitat de canviar de seu 
pel tancament de les oficines de la Popol-Na. 
 

▪ Despeses oficina Senegal: 10.443,93 euros. 
 

▪ Material d’oficina, informàtic: 3.219,22 euros. 
 

▪ Fotocòpies: 2.817,12 euros. 
 

▪ Altres despeses d’administració: 3.340,30 euros, com ara servei de 
recollida i reciclatge del paper, atencions al personal... 

 
▪ Serveis, premis, cursos, quotes: 16.685,00 euros. Les despeses 

comptabilitzades per aquest concepte són: 
o Premi Joan Gomis; 6.000 euros 
o Quota 2019 CGLU: 5.000 euros 
o Quota Confederació de Fons: 5.500 euros 
o Altres quotes i varis: 185 euros 

 
Finalment hi ha les altres partides que no són tan significatives però que queden detallades a la  
pàgina 31 de l’Informe de gestió) 
 

• Altres despeses de gestió: hi ha hagut un total de 9.628,97 euros de despeses per 
aquest concepte, que correspon a les generades pels serveis vinculats de la partida 
d’altres ingressos d’explotació. 

 
La tresorera acaba l’exposició posant-se disposició de l’Assemblea per si cal aclarir alguna 
cosa.  
 
El president, un cop li ha donat les gràcies a la Sra. Alba Martínez, sotmet el punt a aprovació 
de l’Assemblea, la qual cosa es produeix per unanimitat.  
 
 
 

5. PROPOSTA DE PLA ESTRATÈGIC DEL FONS 2020-2023 PER A 
APROVACIÓ 

 
El Sr. Isidre Pineda explica que la proposta de Pla Estratègic 2020-2023 s’havia enviat 
prèviament als assistents el 5 de juny, i que avui mateix s’ha tornat a trametre amb les 
aportacions que hi han fet alguns socis.  Per això, indica que n’explicarà el més rellevant.  
 
En aquest sentit, durant el mes de gener es va encarregar l’actualització del Pla Estratègic del 
Fons aprovat el 2017 i l’elaboració del nou Pla Estratègic del Fons per al període 2020-2023. 
Aquest encàrrec es va fer a l’empresa Ziri i el treball ha anat a càrrec del consultor Sr. Miquel 
Carrillo, que ha elaborat una proposta que s’ha acordat amb l’equip tècnic del Fons i ha estat 
avalada pel Consell Assessor del Fons, que incorpora algunes novetats: 
 
PRESENTACIÓ 

 

• Contextualitza el pla en els 25 anys de les acampades pel 0,7%, l’actualització de l’agenda 
dels ODS, l’emergència climàtica i l’estancament de la crisi dels refugiats.  

• Situa el repte d’encarar la finestra d’oportunitat sorgida del nou govern a l’Estat per 
reformar les quatre lleis fonamentals per la cooperació municipalista (lleis de cooperació, 
de subvencions, de règim local i de racionalització i simplificació de l’administració local). 

• Proposa noves eines per avaluar el compliment i els avenços que planteja el pla, introduint 
indicadors de seguiment i productes per cadascun dels objectius específics del d’aquest.  

• Inclou un pla de reforçament de l’estructura tècnica i millora del funcionament. 

• Planteja nous serveis per als ens locals socis. 

• Impulsa la recerca de noves vies de finançament europeu per al Fons i els ens locals socis. 
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• S’adapta a la situació creada per la pandèmia de la Covid-19 i les noves prioritats que està 
generant tant a casa nostra com als països on treballem 

 
OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
Pel que fa als Objectius Estratègics, igual que en l’anterior Pla Estratègic, s’identifiquen tres  
objectius generals: 
 

• Facilitar la cooperació municipal catalana i adaptar-la al nou escenari internacional, tot 
augmentant-ne  la qualitat i l’impacte. 

• Posar en valor la cooperació municipal, dins i fora de Catalunya, i aconseguir el seu 
reconeixement i normalització en el sistema d’ajuda oficial.  

• Aconseguir la viabilitat econòmica i institucional del Fons Català com a eina al servei de la 
cooperació municipal catalana. 

 
D’aquests objectius generals se’n deriven 15 objectius específics que responen tant a les 
prestacions i al rol que assumeix el Fons de cara als seus socis, com pel que fa a la seva 
pròpia viabilitat.  
 
A cada planificació anual es delimitaran les fites a assolir a cadascun d’aquests, identificant 
productes i activitats i d’acord amb els indicadors que en mesuren l’impacte, acompanyant el  
progrés real i la situació a cada moment.  
 
ESTRUCTURA 
 
Pel que fa  a l’estructura del Fons, durant el darrer període es va iniciar algun canvi que 
proposava l’anterior Pla Estratègic, quedant de la següent manera: 
 

• Direcció i coordinació  

• Administració i finances  

• Àrea de projectes  

• Àrees geogràfiques  

• Acció Humanitària, Avaluació i Refugi  

• Drets Humans i espais de concertació  
 
En aquest pla es proposa ampliar l’estructura incorporant els següents àmbits: 
 

• Comunicació externa i interna  

• Transparència i Responsabilitat social  

• Cooperació Tècnica, Estudis i Coneixement  

• Oficina del Fons davant la UE  

• Oficina de la Confederació de Fons 

• Informàtica i noves tecnologies 
 
LÍNIES DE TREBALL PRIORITÀRIES 
 
Pel que fa a les línies de treball prioritàries estan en consonància amb les que marquen els ens 
locals amb els que el Fons col·labora: 
 

• COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT  

• ACCIÓ HUMANITÀRIA, CRISI MIGRATÒRIA I DRET D’ASIL  

• EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL 
 
En aquest període el Fons es planteja incentivar les actuacions per garantir el dret a una 
migració segura i al refugi, a combatre el canvi climàtic i els seus efectes, i a garantir l’accés als 
sistemes de salut públics, amb una atenció especial a la lluita contra les malalties infeccioses 
greus i les malalties oblidades. 
 
En paral·lel, es proposa avançar cap un model amb un nombre seleccionat de projectes 
estratègics, liderats pel Fons, amb l’objectiu de concentrar esforços. 
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Per altra banda, la situació creada per la pandèmia de la Covid-19 i el seu impacte a escala 
global ha plantejat nous reptes en l’àmbit de l’acció humanitària,  als quals caldrà de donar 
resposta, com ja s’ha començat a fer.  
 
Pel que fa a l’Educació per la Justícia Global, la proposta és reforçar les activitats adreçades a 
donar resposta al discurs xenòfob creixent a Europa, a combatre el canvi climàtic, a proposar 
un model de Justícia Global, i a defensar la cooperació en temps de crisi econòmica davant 
d’eventuals retallades. 
 
ACTIVITATS I SERVEIS 
 
Tal com es va fixar el 2017 per ampli consens, el Fons ha de prestar serveis a un ampli 
espectre d’ens locals, amb diferents necessitats i capacitats, i responent a models de 
cooperació prou diferents entre si. 
 
Aquesta realitat, obliga el Fons a tenir una gran flexibilitat envers els seus socis, amb l’objectiu 
de complir amb la màxima satisfacció les demandes de cada ens local, en particular, i aquelles 
que se li formulen de manera col·lectiva. Per això es divideixen els serveis oferts en dues grans 
categories. 
 

• SERVEIS GENERALS: activitats adreçades, dins els dos primers objectius estratègics, 
a contribuir a l’optimització i l’impacte de la cooperació municipal, tot construint un 
espai de referència tècnic i polític, i refermant la seva posició en l’arquitectura de 
l’Ajuda Oficial al Desenvolupament estatal i internacional  

 

• SERVEIS ESPECÍFICS: Aquests serveis tenen a veure sobretot amb el primer dels 
objectius estratègics, i busquen suplir les mancances de capacitats específiques als 
ens locals socis en el desplegament de tot el cicle de projectes, a terreny o a 
Catalunya. 

 
En el Pla s’especifiquen cadascun d’aquests serveis amb tot detall. 
 
ZONES GEOGRÀFIQUES D’INTERÈS I DESPLEGAMENT ALS PAÏSOS D’INTERVENCIÓ 
 
Malgrat que la funció central del Fons no és determinar la cooperació municipal, ja que això ho 
decideix cada soci, sí que pot acompanyar-la i guiar-la per tal que guanyi en pertinència, 
coherència, eficiència i impacte, liderant algunes propostes concretes amb capacitat d’articular 
els seus socis.   
  
Atenent la trajectòria dels darrers anys, existeixen capacitats instal·lades en les següents zones 
que permeten un servei més acurat des del Fons i ofereixen més oportunitats per a la 
cooperació municipal catalana:   
 

• Amèrica Central, Carib i Mèxic 

• Àfrica de l’Oest  

• Zona Euromediterrània 
 
Alhora, atenent la diversitat d’actuacions de la cooperació dels municipis catalans, des del Fons 
es farà seguiment de les demandes d’actuació a Amèrica del Sud, Àsia i Àfrica, en funció de les 
possibilitats operatives i de recursos. 
 
RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS 
 
Amb la voluntat de millorar la racionalització i la transparència del Fons i tot fent èmfasi en la 
viabilitat econòmica a mitjà i llarg termini, des del Fons es proposa repensar i actualitzar els 
nostres recursos econòmics i humans en funció dels objectius que marca aquest Pla Estratègic 
i els nous escenaris que esdevindran en el mon postpandèmia Covid-19. 
 

• RECURSOS ECONÒMICS: treballar per augmentar el nombre d’ens locals socis, 
millorar la relació amb els ajuntaments que participen exclusivament amb l’aportació de 
la quota i buscar finançament de la Unió Europea i organismes financers internacionals. 
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• RECURSOS HUMANS: Fixar tasques i responsabilitats dins de l’estructura tècnica, 
reforçar l’equip tècnic i contractar serveis externs si són necessaris. 

 
MASSA SOCIAL, ESPAIS DE PARTICIPACIÓ I ESTRATÈGIA TERRITORIAL 
 
El Fons es deu principalment als seus socis. La seva principal raó de ser és que aquests hi 
participin i treguin profit dels serveis que els ofereix tot reforçant les seves finalitats estatutàries.  
  
En aquest sentit, el Pla Estratègic proposa incrementar la territorialització de les accions del 
Fons, millorar la relació amb els socis i vehicular les seves demandes i propostes. En els 
territoris amb una xarxa associativa pròpia d’entitats de cooperació es prioritzarà l’establiment 
d’aliances amb aquestes. 
 
GOVERNANÇA I PROCESSOS DE PRESA DE DECISIONS 
 
Es proposa aclarir, formalitzar i simplificar els processos de funcionament interns i la presa de 
decisions. Introducció d’una dinàmica de planificació estratègica i executiva. I reprendre les 
funcions del Consell Assessor. 
 
ALIANCES I RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
La missió i les activitats del Fons coincideixen, en diferent grau, amb la d’altres actors de dins i 
fora de Catalunya. Per això es consideren els més rellevants per mirar de crear les sinergies 
oportunes, sota els principis de la coordinació la complementarietat per tal de millorar 
l’eficiència i l’eficàcia de la cooperació que es fa des del Fons. Entre aquests agents, cal 
destacar: les entitats de cooperació (ONG i coordinadores d’ONG), les associacions 
municipalistes (ACM, FMC), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les 
diputacions, la Generalitat de Catalunya, la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, 
la Cooperació Espanyola, la Unió Europea i CGALU-Ciutats i Governs Locals Units. Amb 
cadascuna d’aquestes el Pla Estratègic identifica espais de mutu interès o línies de 
col·laboració. 
 
ACCIONS ESTRATÈGIQUES 
 
El desplegament d’aquest Pla Estratègic comportarà la realització d’una sèrie d’activitats durant 
els propers anys per part del Fons, per tal d’adaptar-se i per generar i reforçar les eines 
necessàries per prestar els serveis que s’ofereixen. Així doncs, el Pla proposa en: 
 
L’ÀMBIT LABORAL, la delimitació de l’organigrama i de l’estructura, la imputació d’efectius 
laborals i l’establiment pla de contractació. 
 
L’ÀMBIT ORGANITZATIU, fer planificacions anuals, renovar i establir grups de treball i 
comissions, i fixar un calendari de visites al territori. 
 
L’ÀMBIT ECONÒMIC, la delimitació del cost real dels serveis específics per la prestació del 
servei per part del Fons. 
 
L’ÀMBIT FUNCIONAL, l’elaboració d’una estratègia de suport al Fons, l’aprovació del codi ètic 
o deontològic, l’establiment d’un catàleg de serveis, la posada en marxa d’un programa de 
formació, l’activació d’una borsa mancomunada de recursos per a la sensibilització, la posada 
en marxa d’una base de dades de recursos humans tècnics, la formació d’electes amb la resta 
d’administracions i entitats municipalistes, i l’actualització de l’Observatori de la Cooperació 
Municipalista per monitorar la situació real de la cooperació municipal catalana, i finalment, 
l’activació d’un Pla de Comunicació del Fons. 
 
El president cedeix la paraula al director, Sr. David Minoves, que explica que el document es va 
trametre als membres de la Junta Executiva el passat 22 de maig i es va presentar i debatre en 
aquest òrgan el dia 25 del mateix. La resta de membres socis del Fons, com ja s’ha dit, el van 
rebre el dia 5 de juny, adjunt a la convocatòria d’aquesta assemblea, i durant una setmana van 
tenir temps per fer-hi aportacions.  
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També es va trametre a les entitats membres del Consell Assessor del Fons Català (la fede.cat, 
la Coordinadora d’ONG de les comarques gironines i l’Alt Maresme i la Coordinadora d’ONG i 
Altres Moviments Solidaris de Lleida) que es va reunir el passat 2 de juny i que va valorar 
favorablement la proposta de Pla Estratègic, tot incorporant una breu esmena a la referència 
que el Pla fa d’aquest òrgan de participació al text, ja incorporada a la versió del 5 de juny. 
Alhora, va destacar-ne la coherència pel que fa als objectius i als instruments que proposa. 
 
Durant el període d’aportacions dels ens locals socis, s’han rebut comentaris i esmenes de la 
Diputació de Barcelona, i dels Ajuntaments de Vic i de Lleida, que han quedat transaccionades 
i recollides a la nova proposta que es presenta avui. Tots els canvis en funció del document 
que es va trametre estan subratllats amb un marcador groc. 
 
Destaca i agraeix l’aportació de l’Ajuntament de Vic, en el sentit de demanar que a finals d’any 
es faci avaluació per veure si el Pla Estratègic està prou adaptat a l’impacte de la Covid-19.  
 
El president obre un torn d’intervencions. En no produir-se’n, proposa la votació del Pla 
Estratègic 2020-2023, que és aprovat per unanimitat. El president mostra el seu agraïment.  

 
 

6. PROPOSTA DE LÍNIES DE TREBALL 2020 PER A APROVACIÓ 
 
El president demana al director que es faci càrrec de presentar la proposta de Línies de treball 
2020. Com que també ha estat tramesa prèviament als socis, el Sr. David Minoves indica que 
en destacarà el més rellevant.  
 
En tot cas, explica que les línies de treball s’han elaborat tenint en compte el context de canvi. 
Per una banda, l’elecció d’una nova Junta Executiva i d’un nou equip directiu; per altra banda, 
la perspectiva de reforma en el sistema de cooperació espanyola, i finalment l’elaboració d’un 
nou Pla Estratègic de l’entitat per als propers quatre anys. I de sobte, la sotregada inesperada 
de la pandèmia del virus Covid-19 ha trastocat l’agenda i la vida, i a l’hora de redactar aquestes 
línies, es desconeixen els efectes que tindrà globalment, a banda dels que ja s’han patit. 
 
PRINCIPALS LÍNIES D’ACCIÓ 
 

• Actualització del compromís del municipalisme solidari pel 0,7% en cooperació. 

• Elaboració i aprovació del Pla Estratègic del Fons Català 2020-2023. 

• Reactivació del Consell Assessor i generació de complicitats amb les ONG. 

• Reforç de l’equip tècnic i adaptació de la seu del Fons. 

• Rellançament de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat. 

• Enfortiment de la relació amb els ens locals socis i territorialització. 

• Manifest “Cooperació contra el coronavirus”, campanya d’emergència “Món Local 
Covid-19” i campanya de comunicació “Solidaritat a Fons”. 

• Altres actuacions estratègiques del Fons pel 2020. 
 

COMISSIÓ DE MUNICIPALISME I AGENDA 2030 
 

• Rellançament del Programa de Cooperació Tècnica. 

• Activació d’un Grup de Treball sobre la clarificació i l’harmonització de procediments pel 
que fa a convocatòries i també a justificacions. 

• Revisió de l’arquitectura de la cooperació espanyola. 

• Treball en coherència de polítiques aprofitant els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i l’Agenda 2030. 

 
 DRETS HUMANS I ESPAIS DE CONCERTACIÓ 
 

• Projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans (CDDH). Edició de primavera suspesa i 
se suspenen activitats presencials a tardor tot reformulant-ne el format. 

• S’ha fet l’Assemblea d’aprovació de la nova Junta de la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), que presideix la Sra. Gemma 
Aristoy, regidora de Sant Cugat del Vallès.  
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• Comissió de Drets Humans: es va reactivar amb nova coordinació, la Sra. Mercè 
Esteve, al febrer. 

• Comissió d’Acció Climàtica es va crear de bell nou.  És coordinada per l’AMB. 

• Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya: es reforçarà de mutu acord 
amb l’Ajuntament de Granollers, que n’ostenta la presidència. 

• Grup de Treball de Compra Pública Ètica, amb lideratge de l’Ajuntament de Barcelona. 

• Altres espais de concertació. 
 
COMISSIÓ MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT 
 
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 
 

• Prioritats sectorials: Migracions, desenvolupament local, equitat de gènere i governança 
democràtica. 

• Prioritats geogràfiques: Senegal, Gàmbia, Marroc, Hondures, Guatemala, El Salvador. 
Així mateix, des de la comissió s’intervé i s’intervindrà a altres països a través del 
suport a la cooperació indirecta o si algun ajuntament soci ho sol·licita. 

• Es vol potenciar la circularitat dels processos que vinculen migracions i 
desenvolupament. 

• Ampliar l’abast geogràfic de les accions de la comissió a Amèrica Central.  
 
AMÈRICA LLATINA (el director saluda el Sr. Xavier Ruiz, responsable d’Amèrica Llatina del 
Fons Català, que participa a l’Assemblea des de Nicaragua).  
 

• Jornades sobre “Salut mental i discapacitat” (darrera activitat presencial celebrades pel 
Fons Català a Girona i a Mataró. Aquest és un tema central.  

• Desenvolupament municipal mancomunat a Centreamèrica. Trifinio del Río Lempa. 

• Dsplegament Agenda 2030. 

• Acompanyament d’agermanaments i relacions de cooperació municipals. 

• Processos de cooperació tècnica. 

• Promoció de la democràcia participativa i el pluralisme polític. 

• Migracions i Drets Humans. 

• Projectes prioritaris d’acompanyament directe: Nicaragua (10), El Salvador (5), 
Guatemala (3), Hondures (2), Centreamèrica (1) 

• Seguiment i visites sobre terreny. 
 
ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA 
 

• Es treballarà en la millorar els impactes de la cooperació municipalista de  l’Àrea a 
través del desenvolupament d’eines de coordinació entre actors (destaca i agraeix el 
suport de l’ACCD). 

• Cercarà aliats per accedir conjuntament a fons externs bilaterals i/o multilaterals. 

• I es continuarà impulsant la Cooperació Tècnica a l’Àrea. 
 

ACCIÓ HUMANITÀRIA 
 

• S’estan gestionant projectes vinculats a 11 campanyes d’emergència actives. 

• Hi ha capacitat per respondre a les noves crisi que es donin.  

• Es faran Rutes de seguiment, identificació de necessitats i projectes sobre el terreny en 
la mesura de les possibilitats. 

• També es farà gestió de crisis cronificades silenciades. 
 
MÓN LOCAL REFUGI 
 

• S’ha reactivat la campanya “Món Local Refugi” via Grup de Treball homònim ja creat. 
Anuncia una nova reunió d’aquí a dos dies (17 de juny) per preparar el posicionament 
del 20 20 de juny, Dia mundial de les persones refugiades.  

• Ampliació del programa “Món Local Refugi: més enllà de la Mediterrània” 

• S’han activat projectes concret d’acció humanitària per sol·licitants de refugi. 
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• Accions de divulgació i de comunicació als ajuntaments i la ciutadania. 
 
MÓN LOCAL COVID-19 
 

• S’ha fet diagnòstic de la situació actual dels projectes actius. 

• S’han contextualitzat els projectes en els seus espais d’intervenció. 

• S’han prioritzat les respostes d’emergència. 

• S’ha elaborat el document de funcionament de la campanya 

• El 4 de maig es va  llançar la convocatòria de la campanya, a través d’una crida als 
socis i col·laboradors del Fons.  

• Convocatòria de projectes d’emergència: a finals de setmana s’enviaran els 16 
projectes presentats. 

• Comunicació-retorn als socis i ciutadania.  
 
UNITAT D’AVALUACIÓ 

 

• Pla d’avaluacions 2020: realització d’avaluacions en clau local, articulades a processos 
de desenvolupament de capacitats d’avaluació i construcció de coneixement. 
Aprenentatge i rendició de comptes (Índia, Senegal i Nicaragua). 

• Processos d’avaluació iniciats l’any 2019, pendents de finalitzar el 2020 (Nicaragua). 

• Accés i difusió de la informació del cicle d’avaluació. Comunicació i ús de resultats. 
Aplicabilitat i millora continua, també a Nicaragua. 

• Estudis de sistematització de Cooperació Tècnica amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
COMUNICACIÓ 
 

• Reforç de la comunicació interna i externa: es manté un suport extern i s’ha incorporat 
la tècnica, Sra. Natàlia Martínez, a qui agraeix la gestió de les projeccions del 
l’Assemblea.  

• S’elaborarà un document marc de comunicació: diagnosi i posicionament estratègic. 

• S’activarà un pla de Comunicació 2021. 

• S’activarà una comissió interna de comunicació amb tot l’equip del Fons. 

• S’elaborarà l’estratègia del gabinet de premsa. 

• S’activarà, ben aviat, la campanya “Solidaritat a fons”. 

• I en funció de la situació, es reactivarà la campanya “Les raons de la cooperació”. 
 
El president agraeix la presentació del director i, com que no hi ha cap intervenció, demana 
l’aprovació de les Línies de Treball 2020, que són aprovades també per unanimitat. 
 
 

7. PROPOSTA DE PRESSUPOST ECONÒMIC EXERCICI 2020 PER A 
APROVACIÓ 

 
Torna a prendre la paraula la tresorera per presentar la proposta de pressupost de l’exercici per 
dotar econòmicament el pla de treball que s’acaba d’aprovar. Abans de fer-ho, però, agraeix la 
tasca i l’acompanyament de tot l’equip del Fons, però especialment del Sr. Josep M. Frigola i de 
la Sra. Sofia Bonany, tècnics de l’Àrea d’Administració, per facilitar-li sempre la feina.  
 
En tot cas, la proposta de pressupost d’ingressos 2020 és la que segueix: 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 2020 
 

PRESSUPOST INGRESSOS 2020 EXECUTAT 2019 

   
Ingressos per consignacions 3.727.000,00 3.446.115,45 
   

Consignacions socis 2.937.000,00 2.697.958,94 
Ajuntaments 2.700.000,00 2.477.208,32 
Consells Comarcals 10.000,00 9.200,00 



 

23 
 

Diputacions 190.000,00 189.676,62 
AMB 37.000,00 21.874,00 

   
Col·laboradors i donatius 25.000,00 5.526,45 

   
Quotes 500.000,00 477.630,06 

   
Altres convenis 265.000,00 265.000,00 

ACCD 265.000,00 265.000,00 
   
Altres ingressos d’explotació 30.000,00 29.566,88 

Altres ingressos per prestació de serveis 30.000,00 29.566,88 
   
Altres resultats d’explotació - 1.735,52 
   

Total ingressos  3.757.000,00  3.477.417,85 

 
 
El quadre conté la previsió d’ingressos per a l’any 2020, que és d’un import de 3.757.000 euros. 
Aquest import representa un increment respecte a l’executat el 2019 d’un 8,04%. D’aquest 
import, es preveu que 3.727.000 euros siguin ingressos per consignacions (respecte a l’import 
executat el 2019 hi ha un increment d’un 8,15 %. 
 
Els ingressos estan classificats en diferents categories que tot seguit comenta la tresorera: 
 

• Socis: en aquest apartat hi ha també la distribució per tipus de socis (ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions, AMB i altres) i l’import total que es pressuposta és de 
2.937.000 euros. Aquí es compten principalment les aportacions consignacions 
estimades per al finançament de projectes. 

 

• Col·laboradors i donatius: es contemplen uns ingressos de de 25.000 euros.  
 

• Quotes: l’any 2019 es van executar 477.630,06 euros en quotes i aquest any s’ha 
pressupostat en 500.000 euros, tenint en compte que està previst fer reunions amb els 
ajuntaments socis que no estan al corrent de pagament de les quotes. 

 

• Altres convenis en negociació: la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ACCD 
augmenta en 50.000 euros la seva aportació destinada al cofinançament de l’estructura 
del Fons que fins l’any passat va ser de 200.000 euros. La xifra pressupostada de 
265.000 euros no és definitiva, ja que hi ha converses per la continuïtat del finançament 
del projecte 3199. Grup de treball Senegal: articulació d’una xarxa de perímetres 
agrícoles a la Casamance en base a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets 
de les dones. També és possible que l’ACCD faci una aportació a la campanya “Món 
Local Covid.-19”del Fons. 

 

• Altres ingressos d’explotació: Es contempla una partida d’ingressos de 30.000 per la 
demanda de serveis específics per part dels socis o col·laboradors, com avaluacions, 
coordinació d’activitats... És manté pràcticament l’import executat el 2019. 

 
Pel que fa a la proposta de pressupost de despeses 2020 és la següent: 

 

PRESSUPOST DESPESES 2020 EXECUTAT 2019 

   
Despeses per aprovació de projectes -2.513.792,21 -2.724.350,97 
   
Despeses de personal -811.000,00 -675.415,80 
   
Despeses serveis exteriors -217.050,00 -207.152,31 

Arrendaments -30.000,12  -30.000,12  
Reparació i conservació equipaments -17.000,00 -15.819,86 
Conservació i neteja local - - 
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Assessoria i gestoria -22.000,00 -21.967,04 
Missatgers, assegurances i serveis bancaris -1.950,00 -1.323,21 
Comunicació i publicacions -20.000,00 -17.916,96 
Telèfon i internet -7.000,00 -6.203,79 
Despeses de viatges i relacions exteriors -20.000,00 -15.443,79 
Despeses de seguiment de projectes -5.000,00 -4.302,59 
Despeses oficines Managua  -44.000,00 -47.556,44 
Despeses oficines Senegal -10.500,00 -10.443,93 
Comunicacions, material d’oficina i fotocòpies -8.000,00 -6.520,31 
Altres despeses d’administració -4.000,00 -3.340,30 
Serveis, premis, cursos, quotes -17.600,00 -16.685,00 
Altres despeses d’explotació -10.000,00 -9.628,97 
   

Amortització immobilitzat -34.450,00 -21.387,87 
   

Deteriorament i resultat per alienacions de 
l’immobilitzat 

- -158,14 

   
Altres resultats d’explotació - -0,50 

   

TOTAL DESPESES DE GESTIÓ -3.725.500,00  -2.513.792,71 

 
 

Així, el total de despeses previst és de 3.725.500 euros, repartit en:  
 

• Despeses per aprovació de projectes: aquesta partida s’ha pressupostat en 2.663.300 
euros. Hi ha un augment respecte el 2019 d’un 5,94%. 

 

• Despeses de personal: el pressupost de les despeses de personal pel 2020 és 811.000 
euros. Aquest import inclou les retribucions del personal, també com les despeses de 
Seguretat Social a càrrec del Fons Català. Aquest increment ve donat per:  
- Ajustos salarials fruit de l’increment de l’1,5% salari brut  que marca el Conveni 

d’oficines i despatxos.  
- Al pressupost del 2019 ja es va aprovar la contractació d’una persona de suport 

econòmic a l’Àrea de Projectes (justificacions als socis) i la incorporació d’una 
persona responsable de l’Àrea de Comunicació del Fons. Ambdues contractacions 
s’han fet efectives el 2020. 

- Per tal de poder implementar el Pla Estratègic aprovat, també es pressuposten les 
incorporacions de personal següents: 
▪ Responsable de fer seguiment de les convocatòries de subvencions de la UE  
▪ Tècnic de suport a l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia 
▪ Tècnic de suport a l’àrea d’Administració i Finances. 

 
Respecte a l’import executat el 2019, suposa un increment del 20,07%, però respecte 
al que ja s’havia pressupostat pel 2019 l’increment és del 6,25%. 

 

• Despeses de serveis exteriors: aquesta partida s’ha pressupostat de 217.050 euros, 
que representa un increment del 4,78% respecte al que es va executar el 2019. 

 
A continuació esmenta les partides més rellevants en relació a les despeses. Indica, 
això sí, que no hi cap partida que hagi sofert un increment substancial respecte a 
l’exercici 2019 que requereixi un comentari específic.  

 
- Arrendaments: 30.000 euros  
- Reparació i conservació equipaments: 17.000 euros 
- Assessoria i gestoria: 22.000 euros 
- Publicacions i difusió: 20.000 euros 
- Telèfon i internet: 7.700 euros 
- Despeses de viatge i relació exterior: 20.000 euros 
- Despeses oficina Managua: 44.000 euros 
- Despeses oficina Senegal: 10.500 euros 
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- Material d’oficina i informàtic: 4.000 euros 
- Fotocòpies: 3.500 euros 
- Altres despeses d’administració: 4.000 euros 
- Serveis, premis, cursos, quotes: 17.600 euros 
- Altres despeses d’explotació: 10.000 euros 

 

• Despeses amortització de l’immobilitzat: aquesta partida s’ha pressupostat en 34.450 
euros que representa un augment del 61,07% (uns 13.000 euros) a causa de 
l’amortització del nou immobilitzat que ja he comentat a l’apartat del balanç abreujat a 
31/12/2019. 

 
Finalment, presenta el pressupost del resultat de l’exercici 2020, que és:  
 

PRESSUPOST RESULTAT DE L’EXERCICI 2020 EXECUTAT 2019 

   
Total ingressos 3.757.000,00 3.477.417,85 
   
Total despeses -3.725.500,00 -3.417.907,33 
   

   
Resultat d’explotació 31.500,00 59.510,52 

   

   
Resultats financers - 1.436,17 

   

   
Superàvit abans d’impostos 31.500,00 58.074,35 
   
Impost sobre societats - - 

   

Dèficit / Superàvit Exercici  31.500,00  58.074,35 

 
La diferència entre ingressos i despeses pressupostades, representa un resultat positiu de 
l’exercici de 31.500 euros. 
 
Com que no es produeix cap intervenció, el president després d’agrair la presentació de la 
proposta de pressupost a la tresorera, la sotmet a votació. El pressupost és aprovat per 
unanimitat. 
 
 

8. PROPOSTA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A APROVACIÓ 
 
El president explica que aquest punt que ve determinat pels Estatuts del fons, però és una 
mera formalitat, ja que el Fons no aprova projectes que no vinguin acompanyats d’un document 
de compromís de finançament per part d’algun ens local soci. Per tant, es parla d’una aprovació 
formal condicionada al fet que aquest finançament es faci efectiu. 
 
Així, es proposa:  
 

• Ampliació de 57 projectes amb compromís de finançament per part de municipis socis o 
provinents de traspassos d’altres projectes, per un valor de 958.458,22 euros. 
 

• Alta de 38 projectes amb compromís de finançament per part de municipis socis o 
provinents de traspassos d’altres projectes, per un valor de 436.433,61 euros. 
 

• Baixa de sis Projectes a petició de socis i/o entitats, per un valor de 91.441,26 euros. 
 
La relació concreta de projectes és la següent:  
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Projectes estratègics proposats pel Fons Català o els seus socis 
 

Núm. Títol País Import 
consignable 

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

Nicaragua 11.729,27 € 

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

El Salvador Finançament obert 

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

Nicaragua Finançament obert 

3061 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 

Nicaragua 1.198,65 € 

3088 CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL PER A 
PERSONES AMB DISCAPACITAT A AGUACATÁN 

Guatemala 64.393,12 € 

3144 AIGÜES COMPARTIDES: GESTIÓ URBANA PER AL MANEIG 
INTEGRAL DELS RECURSOS HÍDRICS A LA REGIÓ TRIFINIO 

El Salvador – 
Hondures - 
Guatemala 

16.648,50 € 

3148 MANTENIMENT DEL LABORATORI I DE LA PRODUCCIÓ LOCAL DE 
MEDICAMENTS ESSENCIALS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS 
SAHRAUÍS A TINDOUF 

Poble Sahrauí 61.310,01 € 

3199 GRUP TREBALL SENEGAL - ARTICULACIÓ D’UNA XARXA DE 
PERÍMETRES AGRÍCOLES A LA CASAMANCE EN BASE A LA 
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE 
LES DONES 

Senegal 15.775,00 € 

3254 CONSTRUINT PAU AMB LA PARTICIPACIÓ DE VÍCTIMES DEL 
CONFLICTE ARMAT RESIDENTS A CATALUNYA I AL 
DEPARTAMENT DEL META DE COLÒMBIA 

Catalunya - 
Colòmbia 

13.215,00 € 

3309 AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2020 - CAMPANYA 2019-
2020: “SOCIETAT 4.0: NOU RELAT, NOUS REPTES” 

Catalunya - 
Llatinoamèrica 

33.000,00 € 

 
 
Projectes vinculats a campanyes d’emergència 

 
Núm. Títol País Import 

consignable 

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

Diversos Finançament obert 

3068 FONS EREC (EQUIP DE RESCAT EN EMERGÈNCIES DE 
CATALUNYA) 

Catalunya- 
Diversos països 

Finançament obert 

3087 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A 
MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 

Mèxic Finançament obert 

3112 SUPORT ALS PROGRAMES BÀSICS DE CHHIMEKI: ATENCIÓ 
ALMENTÀRIA I SANITÀRIA PER A INFANTS D’ALT RISC AFECTATS 
PEL TERRATRÈMOL DE NEPAL A L’ÀREA METROPOLITANA DE 
KATMANDÚ 

Nepal 38.144,60 € 

3177 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE L’ERUPCIÓ DEL 
VOLCÀ FUEGO A GUATEMALA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 

Guatemala Finançament obert 

3184 PROACTIVA OPEN ARMS - SALVAMENT MARÍTIM A LA 
MEDITERRÀNIA CENTRAL 

Mediterrània 
central 

Finançament obert 

3215 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL I 
DEL TSUNAMI A INDONÈSIA 

Indonèsia Finançament obert 

3245 SUPORT D’EMERGÈNCIA A POBLACIÓ REFUGIADA I MIGRANT DE 
VENEÇUELA A PAÏSOS VEÏNS 

Veneçuela Finançament obert 

3308 RESPOSTA A LA CRISI HUMANITÀRIA ARRAN DE LES 
INUNDACIONS CAUSADES PEL CICLÓ IDAI A MOÇAMBIC 

Moçambic Finançament obert 
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Projectes aprovats en convocatòries locals i altres projectes proposats pels ajuntaments 
socis 
 

Núm. Títol País Import 
consignable 

3039 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 

Gàmbia 19.276,42 € 

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 

Gàmbia 71.195,40 € 

3050 SANEJAMENT AMBIENTAL AMB ENFOCAMENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL PARTICIPATIU AL CASC 
URBÀ DE PUERTO CABEZAS-BILWI 

Nicaragua 6.092,10 € 

3159 SUPORT AL MUNICIPI DE MAPUTO MITJANÇANT ACCIONS 
COMUNITÀRIES QUE PROMOUEN LA SALUT PÚBLICA I UNA 
MILLOR GESTIÓ MEDIAMBIENTAL ALS MERCATS DE MAVALANE, 
BENFICA I 1º DE JUNHO 

Moçambic 41.827,27 € 

3161 MILLORA DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DE LES DONES DE 
LA COMUNITAT DE MEDINA BOUDIALABOU 

Senegal 4.094,06 € 

3162 SIMFONIA DE L’ALFABETITZACIÓ Catalunya 18.500,00 € 

3200 XARXA D’AGENTS PEL TREBALL DIGNE A EL SALVADOR El Salvador 7.908,00 € 

3213 JOVES DE MUSA CONTRIBUINT AL BENESTAR DE LES SEVES 
COMUNITAS I GENERANT UN PROJECTE D’AUTONOMIA 
ECONÒMICA 

Mèxic 165.000,00 € 

3221 ULLS DEL SÀHARA 2018: MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT I 
DISPONIBILITAT EN SALUT OCULAR DE LA POBLACIÓ 
REFUGIADA SAHRAUÍ 

Poble Sahrauí 14.291,44 € 

3231 RASSIF, UN PAS CAP A LA MILLORA DE LA SITUACIÓ DELS 
MENORS MIGRANTS MARROQUINS 

Marroc 6.898,21 € 

3236 CENTRE CATALUNYA-MAMPATIM Senegal 18.678,00 € 

3242 TEIXINT XARXES D’EMPRENEDORIA SOCIAL I SOLIDÀRIA AMB 
DONES URBANES I RURALS DEL DEPARTAMENT DE CAJAMARCA 

Perú 24.204,24 € 

3259 COOPERATIVES RURALS DE DONES CAMERUNESES: PER LA 
IGUALTAT DE GÈNERE 

Camerun 21.716,83 € 

3310 EDUCACIÓ INICIAL I SEGUIMENT DE LA INFÀNCIA PER A LA 
CONSTRUCCIÓ DE CIUTADANIA ACTIVA-2a FASE 

El Salvador 21.835,00 € 

 
 IMPORT TOTAL  696.931,12  € 

 
La proposta de projectes és aprovada per unanimitat.  
 
 

9. CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 
 
El president cedeix la paraula a la vicepresidenta del Fons Català i alhora presidenta de la 
Confederació de Fons, Sra. Núria Parlon, que, en primer lloc, reconeix la feina de les persones 
assistents des dels respectius ajuntaments en aquests moments tan complicats de coronavirus, 
també des de l’àmbit de la solidaritat i la cooperació per tal de preservar els principis ideològics 
i els valors d’aquesta tasca. 
 
També reconeix la feina de l’equip tècnic del Fons per tirar endavant l’activitat de l’entitat, que 
ha obtingut l’aval dels socis en aquesta Assemblea, sobretot amb l’aprovació del Pla Estratègic 
2020-2023. En aquest sentit, també agraeix a les administracions sòcies del Fons que han fet 
aportacions al document.  
 
En relació a la Confederació de Fons, afirma que al llarg de l’Assemblea d’avui s’ha fet palesa 
la importància de l’Objectiu 17 dels ODS, que és la capacitat de complementar-se entre els 
diferents actors que treballen en l’estructura de la cooperació internacional al 
desenvolupament, especialment el paper de la cooperació descentralitzada municipalista.  
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En aquest sentit, manifesta que era molt important rellançar la tasca de la Confederació de 
Fons, que havia tingut una etapa anterior de poc lideratge. Per això, destaca la celebració el 
passat 19 de febrer, a Bilbao, de l’Assemblea General de la Confederació, que va permetre 
cohesionar els diferents Fons de Cooperació que la integren. 
 
Tal com ha dit el president, la Sra. Núria Parlon, va ser presidenta del Consell Confederal. Un 
Consell Confederal que està format per:  

 
Càrrec CONFOCOS Nom  Càrrec al seu Fons 

Presidència Núria Parlon Vicepresidenta del Fons Català 

Vicepresidència Juan A. González President del Fondo Galego 

Secretaria Susana Mora Vicepresidenta del Fons Menorquí 

Tresoreria Ernesto Sainz President del Euskal Fondoa 

Vocalia A Álvaro Escorihuela President del Fons Valencià 

Vocalia B M. Antònia Mulet Presidenta del Fons Mallorquí 

Vocalia C Ana Ribas  Vocal del Fons Pitiús 

Vocalia D Ignacio Caraballo President del FAMSI 

Vocalia E Mª de Rosario Cordero Presidenta de FELCODE 

 
 
Tot seguit, la vicepresidenta explica les ACTIVITATS REALITZADES EL PRIMER SEMESTRE 
DE 2020, que també s’han vist afectades per la Covid-19. Són:  
 

• Microcampanya “Change the wordl & play” on els nens del món demanaven que quan 
poguessin  sortir a jugar s’aprofités la situació per construir un món millor.  

 

• Elaboració, llançament i difusió del manifest “Cooperació contra el Coronavirus” tramès 
el 30 d’abril a tots els ens locals de Catalunya. La declaració proposa que un cop 
acabi l’estat d’alarma a casa nostra es tornin a concentrar esforços en ajudar altres 
pobles i països. La pretensió és:  

 
1. Recollir el màxim d’adhesions d’institucions locals i el màxim d’adhesions de 

persones electes locals. L’objectiu és visualitzar el suport del municipalisme a la 
cooperació al desenvolupament per donar una resposta a la pandèmia de la Covid-
19.  

2. Incidir políticament en els ens locals amb l’objectiu de garantir el manteniment dels 
pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional dels 
municipis i ens supramunicipals davant eventuals retallades. 

 
Fins ara un centenar d’electes catalans i una cinquantena d’institucions l’han signat, i a 
les que caldrà sumar les d’altres Fons de Cooperació que estan recollint en els seus 
territoris. 
 

• Recuperació de la representació dels Fons de Cooperació i Solidaritat a la Comissió de 
Cooperació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per part de 
diferents membres de la Confederació de Fons.   

 

• Recuperació de la interlocució directa de la Confederació de Fons amb la DGPOLDES 
del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació per acordar l’estratègia de resposta de la 
cooperació espanyola a la crisi de la Covid-19, a la qual s’han aportacions a la qual 
s’ha participat en els espais de debat i reflexió. 
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• Recuperació de la figura del coordinador tècnic de la Confederació de Fons, radicat a 
Barcelona, que també gestionarà la Comissió de Municipalisme i Agenda 2030 del 
Fons Català. La vicepresidenta anuncia reunió d’aquesta Comissió a principis de juliol.  

 
Finalment, presenta la PREVISIÓ 2020, on destaca la voluntat de la Confederació per:  
 

• Incidir la reforma de les lleis espanyoles de cooperació, de subvencions, de règim local 
i de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per reforçar la cooperació 
municipalista.  

 

• Treballar una estratègia de localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i 
de desplegament de l’Agenda 2030 en l’àmbit de la cooperació descentralitzada. 

 
El president li agraeix la intervenció i es posa a la seva disposició en el que calgui. 
 
En tot cas, recorda que es tracta d’un punt informatiu, que no cal votar.  
 

 
10. ALTRES QÜESTIONS 
 
El president obre un torn d’intervencions. Com que no se’n produeix cap, reitera l’agraïment a 
l’equip tècnic per la preparació de l’Assemblea i i desitja molta sort a les persones assistents 
davant la situació complicada que s’està vivint. També desitja que la “nova normalitat” 
(concepte que no li agrada) no faci oblidar la solidaritat internacional ni la justícia global, per les 
quals fa més de 30 anys que el Fons Català treballa i continuarà treballant. Per acabar dona les 
gràcies als socis assistents d’haver participat a l’Assemblea, mentre es fa una “fotografia de 
família”.   
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou l’Assemblea General quan són les 2h del 
migdia.  
 
El president        Certifico: 

   LA SECRETÀRIA 
 

 
   
 
 
 

 
 
Isidre Pineda Moncusí      Mercè Esteve Pi 
Alcalde de Caldes de Montbui     Alcaldessa de Begues  


