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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 

Data:   21 de gener de 2015 
Hora d’inici :  19 h 
Hora fi: 21 h 
Lloc:   CMIRD 
  
 
ASSISTEIXEN: 
 

Sílvia Peralta Valdívia  Regidora de Cooperació 
Elisabet Oliveres Jorbà  Junts per Sant Quirze 
Dolors Agulló    ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Laura Clemente   Ateneu del Món 
Teo Herruzo    Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera    Acció Solidària del Vallès 
 
 

Excusa la seva absència el sr. Luis Alberto Gómez, la sra. Pepa López i la sra. Glòria 
Llorens.  
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1.- Revisió de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a 
projectes de cooperació al desenvolupament i per campanyes de 
sensibilització promoguts per ONG i entitats solidàries de la Mesa de 
Solidaritat i Cooperació, any 2015. 

Els assistents revisen alguns punts de les Bases i les donen per bones. 

Acorden que la Mesa aprovarà inicialment les Bases, donant el vist-i-plau per correu 
electrònic.  Un cop obtingui el vist-i-plau, es portaran a la Junta de Govern Local, per la 
seva aprovació. S’adjunta la proposta de Bases per 2015, com a annex 1 de la present 
acta. 
 

2.- Revisió i acord de la proposta de Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament i entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla 
municipal de Sensibilització.  

Els assistents revisen el conveni i les aportacions fetes des del servei de Cooperació i 
consensuen que la vigència del conveni serà de dos anys, prorrogable per períodes d’un 
any fins a un màxim de deu anys. 

El conveni contindrà diversos annexos: el calendari d’activitats del Pla anual de 
sensibilització, el model de fitxa que és necessari omplir per cada una de les activitats del 
Pla, les condicions de finançament del Pla anual i un recull de condicions 
higienicosanitàries per a les activitats que incloguin productes alimentaris. 

Els assistents convenen que l’ajuntament facilitarà el pla d’emergències dels equipaments 
abans de l’activitat que s’organitzi en cada moment. 
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3.- Definició i tancament del calendari d’activitats del Pla municipal de 
sensibilització, de l’any 2015.  

Els assistents repassen les activitats i se n’afegeixen de noves, però s’emplaça als 
membres de la Mesa a una reunió el dia 11 de febrer, a les 19:30h, per acordar i elevar 
a la Junta de Govern Local l’aprovació del Pla, juntament amb el Conveni.  

S’adjunta el calendari d’activitats, pendent de tancament, com a  annex 2 de la present 
acta. 

La secretària mostra als assistents el nou model de fitxa que s’inclourà al Conveni i que 
cada entitat haurà d’omplir en relació a les activitats que prepari, per tal de facilitar la 
gestió de la difusió, les infraestructures, el personal, etc. S’inclou el model de fitxa, com a 
annex 3 de la present acta. 

 

4.- Precs i preguntes: 

La sra. Dolors Agulló explica als assistents que des de Bolívia han fet un video per agrair 
a l’ajuntament i a la Mesa el finançament i suport per posar en marxa el jardí d’infància. 
La sra. Sílvia Peralta demana que el facin arribar a l’ajuntament, a fi de penjar-lo a la 
pàgina web municipal. 

La propera reunió de Mesa serà el dia 11 de febrer, a les 19.30h, per tancar les activitats 
del Pla de sensibilització i aprovar inicialment el Conveni de col·laboració.   

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21h. 

 

 

 
Mesa de Cooperació 


