CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Acta de la reunió
DATA: 26 de novembre de 2015

04/2015
INICI: 18:05

FI: 18:50h

Entitats representades

Entitats excusades

Agermanament solidari
Creu Roja
DIAS
ERC
Escola Isidre Martí
EUiA
Fundació Pau i Solidaritat
Fundació Santa Magdalena
Fundació Vicente Ferrer
Grup Ayllu
Grup Municipal CiU
Grup Municipal ICV
Institut Joanot Martorell
Institut Severo Ochoa
Institut Joaquim Blume
Sindicalistes Solidaris

Fundación Juan Ciudad

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació.
TEMES TRACTATS
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-04-2015.
2.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2015
3.- Ajuts municipals a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes pel 2016
4.- Valoració projectes sensibilització (Primavera Solidària, Festa de la Solidaritat, Ciutats Defensores dels
DDHH)
5.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament curs 2015-2016
6.- Informació Avaluació del Pla Director de Cooperació 2012-2015 i nou PDC 2016-2019
7.- Informació adhesions de l’Ajuntament en temes de solidaritat i cooperació al Desenvolupament
8.- Calendari consells cooperació 2016.
9.- Diversos.
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 16-04-2015
S’aprova sense cap esmena.
2.- Proposta aportació al FCCD i emergències 2015
La regidora explica la proposta que es presenta i l’import del que disposem, ja que com recorda, dels
14.000€ d’enguany per al FCCD i emergències, es va realitzar l’aportació de 7.000€ al Pla de Refugiats
municipal. Es distribueix còpia als assistents.

PROJECTE / LOCALITZACIÓ

PENDENT

APORTACIÓ

FINANÇAMENT

MUNICIPAL

2871 – Institut de formació integral Padre Segundo 272.566
Montes – El Salvador. (Escola Isidre Martí,
Ajuntament d’Esplugues)
2.754 – Desenvolupament socioeconòmic de les 7.999
capacitats productives i impuls d’empreneduria,
provincia de Loja (Equador) – Creu Roja
2.768 – Escola Itinerant pel treball digne a El 18.342
Salvador
(Fundació
Josep
ComaposadaSindicalistes Solidaris)
5.900

1.900

1.000

3.000

(nota: en el document distribuït hi havia un error en la transcripció del títol del projecte de Fundació
Comaposada)
La regidora explica també que vol assegurar l’aportació a Pla de Refugiats, i donat que desconeixem si
aquestes persones vindran aquest any, està fent gestions per tal que els 7.000€ sempre es destinin a aquest fi,
o al projecte municipal o a través del FCCD, en els diversos projectes que tenen actualment d’assistència en
ruta.
Creu Roja proposa si es podrien destinar al compte ja obert per atenció aquí. La regidora comenta que es
mirarà.
Per part dels assistents, s’accepta la proposta presentada.
3.- Ajuts municipals a projectes de desenvolupament en els països del sud i brigadistes pel 2016
La regidora comenta les Bases (s’enviaran per correu electrònic) per si algú vol fer alguna aportació. Les dates
que proposa, per poder aprovar els projectes al juny, seria fins a 31/03/2016. Per part dels assistents es troba
adient el termini.
Així mateix, la regidora comenta i s’obre debat, sobre les incidències i dificultats en les justificacions amb les
que s’han trobat aquest any algunes entitats, per l’augment de la fiscalització des del Serveis Econòmics
(Interventor) per la Llei de Subvencions i altres mecanismes de control i transparència als que estem sotmesos.
Recomana, com a solució a algunes de les incidències, reformular sempre els projectes, en qualsevol moment i
sempre que es conegui qualsevol canvi en el procés d’execució del mateix, sobre tot, pel que fa a la
temporalitat i el pressupost. Qualsevol canvi, si ha estat comunicat, convenientment argumentat i presentat per
registre d’entrada, ens pot ajudar a justificar tècnicament i a facilitar que s’acceptin les factures que sovint
troben que estan fora dels terminis d’execució inicials dels projectes (sabem que els projectes de cooperació
tenen una especificitat diferent i/o unes dificultats, però actualment, s’apliquen els mateixos criteris que a la
resta de projectes, per tant cal ser, encara més curosos si cap).
4.- Valoració projectes sensibilització (Primavera Solidària, Festa de la Solidaritat, Ciutats Defensores
dels DDHH)
La regidora comenta i demana valoració sobre les activitats realitzades. És cert que algunes queden un pel
llunyanes, ja que no hem pogut fer Consell abans. Es repassen activitats: xerrades, exposicions, Esplugues
Roda solidaritat, Festa de la Solidaritat, Ciutats Defensores, ... es comenten xifres de participants a la jornada,
202 alumnes dels Instituts: 22, Joaquim Blume (4t ESO), Utmar 60 (4t ESO) i 120 de Natzaret (4t ESO i Batx.).
Així mateix, aquests mateixos alumnes, més 1 altre grup de la Blume, han participat en tallers de 2h de
preparació de la Jornada amb les defensores i defensor, i posteriors d’avaluació, a petició dels mateixos
centres, per tal de cloure l’activitat amb una valoració molt positiva d’implicació dels alumnes que les ha servit
per aprofundir i reflexionar sobre els drets humans i l’actual situació del món.
Es comenta la idoneïtat de continuar oferint aquesta activitat als centres educatius, esperant que el proper curs
siguin més centres els que participin.

5.- Informació activitats d’Educació per al Desenvolupament curs 2015-2016
La regidora comenta (es distribueix còpia als assistents) la dades de peticions de tallers d’Educació per al
Desenvolupament. 15 Escoles i Instituts han fet un total de 114 peticions de tallers, arribant a 3123 alumnes
amb un cost de 18.708€ de la partida de sensibilització.

S’han proposat 29 activitats diferents d’educació en valors, amb increment de tallers dde cultura de Pau i drets
humans.
El representant de l’Institut Joaquim Blume valora molt positivament la oferta que es realitza i agraeix l’esforç
de l’Ajuntament cap als centres, ja que de no ser així, no tindrien possibilitat de fer-ho.
6.- Informació Avaluació del Pla Director de Cooperació 2012-2015 i nou PDC 2016-2019
La regidora explica antecedents relatius al Pla director actual i a la voluntat fa uns mesos de voler realitzar
l’avaluació de forma interna. Donades les dificultats, vam plantejar la qüestió a la Diputació de Barcelona i
aquesta ens va proposar entrar en la convocatòria per l’avaluació i per a la redacció d’un nou PDC. Després de
presentar una bona proposta tècnica, ens han atorgat l’import màxim, 12.000€ per portar a terme les 2 tasques.
S’ha procedit a fer un contracte, amb petició d’ofertes i s’ha adjudicat a Miquel Carrillo, expert des de fa molts
anys en temes de cooperació, consultor i assessor de molts projectes arreu i per a diferents organismes i
institucions.
Es convocarà al Consell per explicar-los el Pla de treball.
7.- Informació adhesions de l’Ajuntament en temes de solidaritat i cooperació al Desenvolupament
La regidora informa de les diferents mocions i/o declaracions a les que s’ha adherit l’Ajuntament:
- Declaració institucional amb motiu dels 70 anys de bombardeig d’Hiroshima i Nagasaki
- Declaració institucional del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans
- Oferir Esplugues de Llobregat com a territori d’acollida
8.- Calendari consells cooperació 2016.
Es proposa fixar els Consells ordinaris pel 2016: 28/01, 10/03, 26/05, 30/06, 29/09, 24/11.
9.- Diversos
9.1.- Comiat Gabriel Martín.
El representant dels Instituts Severo Ochoa, Joanot Martorell i Joaquim Blume s’acomiada del Consell com a
membre actiu tot donant les gràcies a tots els assistents per aquests anys d’aprenentatge i en especial a la
Tere per la feina i per la paciència.
La secretària del Consell respon donant-li les gràcies a ell, per tota la feina, l’esforç i la dedicació, fent constar
que és un dels membres fundadors d’aquest Consell i per tot el que ens ha ensenyat a molts dels que estem
aquí.
9.2.- Xerrada del Grup Ayllu.
El representant del Grup Ayllu comenta i convida als assistents a la xerrada sobre ecologia (problemàtica global
en la que malauradament ja ens trobem) que faran el divendres 27/11 a les 20.30h. al local parroquial, Verge
de la Mercè, a càrrec de Joan Carrera, metge i especialista en ecologia.
9.3.- Brigades a Colòmbia.
El representant de l’Associació DIAS, Leonardo, que aprofita per presentar-se (comenta que és el seu 1r
consell a diferència del Gabi, ...) explica la seva experiència aquest estiu amb els voluntaris de DIAS que han
anat a Colòmbia – Medellín, 3 setmanes, per complementar el projecte “Participació comunitària. Acció i
formació juvenil des de la igualtat de gènere, la pau i el medi ambient”, l’avaluació positiva que fan de
l’experiència que ha suposat de treball conjunt amb la contrapart, previ, durant i posterior i la voluntat de seguir
col·laborant. Han realitzat una exposició gràfica de l’activitat que s’ha exposat al Remolí.

Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.

Proper Consell: 28 de gener de 2016 a les 18.30h al Saló de Plens.

Mariber Peláez
Presidenta

Tere Gómez
Secretària

