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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 

 
 

Data:   26 de setembre de 2018 

Hora d’inici :  20:00 h 

Hora fi:  
Lloc:   Masia Can Feliu 
 

ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa   
Domènec Creus ICV  
Coral Yanguas CiU  

   
Pepa López Acció Solidària del Vallès 

Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 

Laura Roger Ateneu del Món 

Puri Carrazoni Ateneu del Món 

Mònica Rabat  

Silvia López Cooperación y ayuda 

Glòria Llorens Cooperación y ayuda 

Paquita Pérez Fundació Quetzal 

Ruth Alvarez Fundació Quetzal 

Dolors Agulló   ONG Nuevos Pasos 

Rucilea ONG Nuevos Pasos 

  

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. Aprovació acta anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats 
solidàries promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del 
Vallès. 

 
La Junta de Govern Local en sessió de 8 de maig de 2018 va aprovar les Bases 
particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament a les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. 
 
Mitjançant decret número 20181659 de data 8 de juny de 2018, es va aprovar la 
convocatòria per presentar sol·licituds per la concessió d'ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
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Les bases aprovades el passat 8 de maig en sessió de Junta de Govern Local 
preveien a la seva base quarta, la possibilitat de presentar projectes d’acord amb tres 
modalitats de subvenció: 
 

a) D’accions de cooperació amb despesa corrent. 
b) D’accions de cooperació en béns d’inversió. 
c) De projectes d’actuacions mixtes. 

 
 
Un cop finalitzat aquest termini es recullen les sol·licituds rebudes: 
 

REGISTRE ENTITAT PROJECTE 
COST 

PROJECTE 
ANY 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

2018003605 
ACCIÓ 
SOLIDÀRIA 
DEL VALLÈS 

Formació capacitació i promoció de 
l'autonomia de les dones de Thionck 
Essyl 

20.565,00 € 12.359,00 € 

2018006618 
ATENEU 
DEL MON 

Namuna Bari ( Hort Model) 24.360,00 € 12.050,00 € 

2018006564 
ATENEU 
DEL MON 

Empoderar a les comunitats de la ciutat 
de Nablus, Salem, Awarta, i Al- Bathan, 
proporcionat serveis i subministraments 
de salut 

28.845,00 € 13.695,00 € 

2018006882 
NUEVOS 
PASOS 

Programa integral d'atenció diürna  44.310,00 € 22.000,00 € 

2018007306 
FUNDACIÓ 
QUETZAL 

Hogar Monte Carmelo  53,451,00  20.000,00 € 

   118.080,00 € 80.104,00 € 

 
3. Vista l’acta de la comissió tècnica les actes de la comissió tècnica, constituïda el 5 
de juliol de 2018, i la proposta de puntuació i distribució d’ajuts a projectes de 
cooperació i a activitats solidàries, realitzada per la comissió en sessió de 12 de juliol 
de 2018, d’acord amb els criteris establerts a les Bases particulars, la proposta de 
distribució i assignació de recursos realitzada per la comissió tècnica i admesa per la 
Mesa de Solidaritat i Cooperació, és la següent: 
 
 

REGISTRE PROJECTE 
COST 

PROJECTE 
ANY (1) 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

  
IMPORT 

CONCEDIT 

IMPORT 
CONCEDIT EN 

CONCEPTE 
DE BENS 
CAPITAL 

IMPORT 
CONCEDIT 

EN 
CONCEPTE 

DE 
DESPESA 
CORRENT 

2018003605 

Formació capacitació i 
promoció de l'autonomia 
de les dones de Thionck 
Essyl 

14.540,00 € 12.359,00 € 85% 12.359,00 € 5.000,00 € 7.359,00 € 

2018006618 
Namuna Bari ( Hort 
Model) 

20.850,00 € 12.050,00 € 58% 12.050,00 € 4.470,00 € 7.580,00 € 
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2018006564 

Empoderar a les 
comunitats de la ciutat 
de Nablus, Salem, 
Awarta, i Al- Bathan, 
proporcionat serveis i 
subministraments de 
salut 

28.845,00 € 13.695,00 € 47% 13.695,00 € 8.000,00 € 5.695,00 € 

2018006882 
Programa integral 
d'atenció diurna  

44.310,00 € 22.000,00 € 50% 22.000,00 €   22.000,00 € 

2018007306 Hogar Monte Carmelo  10.416,00 € (*)  20.000,00 € 50% 5.208,00 €   5.208,00 € 

    65.312,00 € 17.470,00 € 47.842,00 € 

 
 

(1) Un cop descomptats els conceptes no subvencionables. 
 

En base a aquesta proposta totes les entitats rebran el 100% de l’ajut sol·licitat a 
excepció de la Fundació Quetzal. Aquest projecte consistia en la posada en marxa 
d’un internat. 
 
Segons l’acta d’11 de juliol de 2018, la comissió argumenta que el projecte presentat 
per la Fundació Quetzal, no garanteix la seva viabilitat, continuïtat i finalització. Tant és 
així, que la pròpia entitat aporta un document signat per la contrapart en el que ens 
informa de que en el supòsit de no poder finalitzar el projecte, el material adquirit amb 
l’ajut concedit per aquest ajuntament ( taules, pissarres. ordinadors...), mobiliari ( 
llits...) es donarien segons el seu criteri a diferents institucions de la zona.  
 
En base a aquest argument presentat per Fundació Quetzal, la comissió considera que 
no es finançarà la part del projecte que suposi despeses de bens de capital, ja que no 
ens asseguren que els materials adquirits amb l’ajut concedit es destinin a la finalitat 
per la qual es concedeixen.  
 
No obstant això, la comissió proposa subvencionar la part corresponent a la despesa 
corrent del projecte. És per això que el cost del projecte que es pren en consideració 
per tal de calcular l’ajut, correspon al total de despeses de caràcter corrent del 
pressupost i per tant ascendeix a 10.416 €. (*) 
 
 
El projecte presentat per Acció Solidària del Vallès, ascendeix a 20.565 € i sol·liciten 
un ajut per import de 12.359 € . Això suposa un 85 % de l’import total de projecte, 
import que tot i superar el 50% previst a les bases, des de la comissió es valora 
favorablement a subvencionar fins al 85 % per raons humanitàries. 
 
El projecte presentat per Ateneu del mon que ascendeix a 20.850 € i sol·liciten un ajut 
per import de 12.050 € . Això suposa un 58 % de l’import total de projecte, import que 
tot i superar el 50% previst a les bases, des de la comissió es valora favorablement a 
subvencionar fins al 58 % per raons humanitàries. 
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Aquesta distribució es va aprovar per JGL el de 12 de setembre. D’acord amb la base 
13 de les bases que regeixen aquest procediment, es realitzarà el pagament d’un 80% 
de la subvenció a l’entitat sol·licitant en els dos mesos posteriors a l’acord d’assignació 
d’ajuts. Al cap de sis mesos des de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat 
receptora, l’entitat presentarà per registre electrònic un informe del progrés i estat 
d’execució del projecte. Un cop lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de 
la subvenció. És per això que inicialment es proposa l’abonament del 80 % de l’ajut 
concedit tant en concepte de bens de capital com de despesa corrent. 
 

• Tenim per repartir 107.250 €  

• Es presenten sol·licituds per import de: 65.312 € 

• Un cop feta la distribució sobraran 41.938 € .  
 
En relació a aquest sobrant es fan diverses propostes: 

 
- L’ateneu del Mon proposa fer un projecte conjunt de Mesa i presenta una 

proposta d’un projecte : Aigua per el Sahel. Aquest projecte consisteix en la 
construcció de pous per tal de fer arribar aigua potable a poblats rurals de 
Burkina Faso. 

- Acció Solidària comenta que no tenen un projecte propi però tenen 
contactes amb un grup que te un projecte a Haití. El projecte consisteix en la 
construcció d’una escola a una xona molt poc accessible. 

- Quetzal comenta que ells disposen d’un projecte propi. 
 
Finalment,  la mesa acorda destinar els fons sobrants al projecte Aigua per Sahel. 

  

3. Ajuts per la realització d’activitats de sensibilització al municipi 
promogudes per les entitats 

 
La Junta de Govern Local en sessió de 8 de maig de 2018 va aprovar Bases 
particulars reguladores per a la concessió d'ajuts per la realització d’activitats de 
sensibilització al municipi, promogudes per les ONG i entitats solidaries de Sant Quirze 
del Vallès. 
 
Mitjançant decret número 20181660 de data 8 de juny de 2018, es va aprovar la 
convocatòria per presentar sol·licituds per la concessió d'ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
 
Un cop finalitzat aquest termini es recull la següent sol·licitud : 
 

REGISTRE ENTITAT PROJECTE 
COST 

PROJECTE 
IMPORT QUE 
SOL·LICITA 

2018006490 
ATENEU 
DEL MON 

Activitats de sensibilització 2018 6.000 € 3.000 € 
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Vista la valoració feta d’acord amb els criteris establerts a les Bases particulars, la 
proposta de distribució i assignació de recursos realitzada, és la següent: 
 

 

 
Aquesta distribució s’aprovarà tant punt estigui fiscalitzada. D’acord amb el que 
estableixen les bases, es realitzarà el pagament d’un 80% de la subvenció a l’entitat 
sol·licitant en els dos mesos posteriors a l’acord d’assignació d’ajuts, mitjançant 
transferència bancària, tenint en compte les disponibilitats de la Tresoreria i el Pla de 
disposició de Fons de  l’Ajuntament.  
 
Al cap de sis mesos des de la transferència feta per l’Ajuntament a l’entitat receptora, 
caldrà entrar per registre un informe del progrés i estat d’execució del projecte. Un cop 
lliurat aquest informe es farà efectiu el 20% restant de la subvenció. 

 
 

4. Pla sensibilització 2018-2019 

D’acord amb l’acta de la sessió de data 4 de juliol de 2018, la Mesa de Solidaritat i 
Cooperació ha acordat proposar a la Junta de Govern Local l’aprovació del Pla 
municipal de sensibilització per al 2018/2019. D’aquesta forma l’inici del pla proposat 
serà al setembre i acabarà al juliol. Està previst que passi el dia 25 de setembre. 

 

DATA HORA ACTIVITAT LLOC  ORGANITZA 

01/09/2018 20 h CINEMA: 3000 nits 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 
Ateneu del Món 

3/09/2018 20 h 
BOTIFARRADA DE FESTA 
MAJOR 

Rambla Lluis 
Companys 

Del 5 al 15 de 
novembre 

30/09/2018 18 h 

TEATRE infantil HI HAVIA UNA 
VEGADA, és un musical infantil 
de contes clàssics i  per a totes 
les edats. 
Companyia ARTISTIK de 
Sabadell 

La Patronal - Sala 
Josep Brossa 

Ateneu del Món 

   

REGISTRE ENTITAT SUBVENCIÓ 
COST 

ACTIVITATS 
IMPORT 

SOL·LICITAT 

IMPORT 
TOTAL 
D’AJUT 

2018006490 
ATENEU DEL 
MÓN 

Activitats de 
sensibilització 2018 

6.000,00 € 3.000,00 € 2.750 € 
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3/10/2018 19 A 20 h 
Setmana Cultural de la Gent 
Gran:  Risoteràpia 

Casal d'Avis 
Fundació 
Quetzal 

1/10/2018 a 
31/10/2018 

-  

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

Centre Maria Mercè 
Marsal 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

20/10/2018 De 17 a 20 h BALLADA COUNTRY Celler Can Barra 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

19/10/2018 20 h Pel.licula WONDER 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 
Nuevos Pasos 

Del 5 al 15 
de novembre 

- 
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES 

Centres educatius 
 

Mesa de 
Cooperació 

1/11/2018 a 
30/11/2018 

 - 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

Centre Cívic Torre 
Julià 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

05/11/2018  
a 30/11/2018 

 - 
EXPOSICIÓ: I ARA QUE?  Les 
conseqüències del volcà de 
Fuego.  

CAP 
Fundació 
Quetzal 

09/11/2018 20 h CINEMA: Omar 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

16/11/2018 21 h  TEATRE: El Metge de Lampedusa 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

18/11/19 11 – 14 h 
MERCAT SOLIDARI: VENDA DE 
JOGUINES DE SEGONA MÀ 

Parc de les 
Morisques 

Mesa de 
Cooperació 

18/11/19 11 – 14 h 
PROGRAMA DE RÀDIO EN 
DIRECTE 

Parc de les 
Morisques 

Ateneu del Món 

23/11/2018 21 h  TEATRE: L’Avar de Molière 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 
Ateneu del Món 
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1/12/2018 a 
31/01/2019 

 - 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

Masia de Can Feliu 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

01/12/2018 31/01/2019 
EXPOSICIÓ: I ARA QUE?  Les 
conseqüències del volcà de 
Fuego.  

Centre Cívic Torre 
Julià 

Fundació 
Quetzal 

01/12/2018 11 h CONTES SOLIDARIS Biblioteca Nuevos Pasos 

16/12/2018 11 h 
MARATÓ DE TV3:  Mercat 
solidari de joguines 

Plaça de la Vila 
Mesa de 

Cooperació 

15/12/2018 20 h CONCERT DE NADAL 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 
Ateneu del Món 

18/01/2019 20 h CINEMA: Difred 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

16/02/2019 11 h CONTES SOLIDARIS Biblioteca 
Mesa de 

Cooperació 

01/02/2019 a 
28/02/2019 

-  

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

Biblioteca 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

01/02/2019 a 
28/02/2019 

 - 
EXPOSICIÓ: I ARA QUE?  Les 
conseqüències del volcà de 
Fuego.  

Masia de Can Feliu 
Fundació 
Quetzal 

16/03/2019 11 h CONTES SOLIDARIS Biblioteca 
Mesa de 

Cooperació 

01/03/2019 
A 

31/03/2019 
-  

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

CAP 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

01/03/2019 
A 

31/03/2019 
-  

EXPOSICIÓ: I ARA QUE?  Les 
conseqüències del volcà de 
Fuego.  

Biblioteca 
Fundació 
Quetzal 

Pendent 
determinar 

 - MARXA NÒRDICA -  Ateneu del Món  
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15/03/2019 20 h CINEMA: Moolaade (Protección) 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

01/04/2019 a 
30/04/2019 

  
EXPOSICIÓ: I ARA QUE?  Les 
conseqüències del volcà de 
Fuego.  

Centre maria Mercè 
Marsal 

Fundació 
Quetzal 

28/04/2019 D'11 A 14 h MERCAT VINTAGE 
Parc de les 
Morisques 

Acció Solidària 
del Vallès 

-   - 
CONCURS DE CONTES 
SOLIDARIS 

Servei de Canya 
Jove 

Ateneu del Món 

19/05/2019 D'11 A 14 h 
FESTA DEL COMERÇ JUST I LA 
BANCA ÈTICA 

Parc de les 
Morisques 

Mesa de 
Cooperació 

24/05/2019 De 18 a 23 BOTIFARRADA SOLIDÀRIA 
Parc de les 
Morisques 

Fundació 
Quetzal 

08/06/2019 11 H CONTES SOLIDARIS Biblioteca Nuevos Pasos 

-  18 h 
VII CONCURS DE CARTELLS 
FESTA CUBANA 

Masia de Can Feliu Ateneu del Món 

15/06/2019 18 h III  IOGA SOLIDARI 

Parc de les 
Morisques / Salut 
Pastor en cas de 

pluja 

Ateneu del Món 

06/07/2019 21-01:30h 24a FESTA CUBANA 
Exteriors de la 

Masia de Can Feliu 
Ateneu del Món 

 

El Pla de sensibilització es veurà complementat amb activitats als centres educatius durant el 
mes de novembre amb motiu del Mes de la Solidaritat i durant el mes de maig coincidint amb 
la celebració de la Festa de comerç just. 

A aquest pla se li aniran sumant activitats organitzades per la Mesa de Solidaritat no previstes 
inicialment.  
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5. Ajuts emergències 

 

Les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació 
al desenvolupament preveuen una partida específica destinada a l’atenció 
d’emergències que es puguin produir al llarg de l’any. 
 
Aquest any 2018 disposem de 11.000 euros al pressupost i que per acord de Junta de 
Govern Local del passat dia 8 de maig de 2018, es va aprovar el document comptable 
d’autorització de despesa per la totalitat de l’import pressupostat. 
 
D’acord amb l’acta de la sessió de data 30 de maig de 2018 , en què la Mesa de 
Solidaritat i Cooperació va acordar proposar a la corporació destinar 5.500 euros 
d’aquest fons d’emergències a donar suport als refugiats Rohinya de Myanmar. 
 
Vistes les diferents opcions, des de la regidoria de Cooperació es proposa destinar els 
fons a ACNUR, ja que té oberta una campanya d’ajuda urgent a la seva pàgina web: 

https://eacnur.org/es/bangladesh-ayuda-urgente-para-los-rohingyas 

 
Aquest ajut es va aprovar per JGL el de 12 de setembre.  
 
L’ateneu de mon proposa destinar els 5.500 € restants a un projecte d’emergència 
sanitària per Gaza. La mesa després de revisar el projecte aprova destinar els fons 
disponibles a aquest projecte.  
 

 
6. Setmana solidària 

 
 
Passa a ser el mes de la solidaritat: 
 

DATA HORA ACTIVITAT LLOC  ORGANITZA 

Del 5 al 15 
de novembre 

- 
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE 
JOGUINES 

Centres educatius 
 

Mesa de 
Cooperació 

1/11/2018 a 
30/11/2018 

 - 

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: 
Nens del món. L'exposició  
reflexa la mirada tendra i 
esperançadora de nens i nenes 
de diferents espais del món. 

Centre Cívic Torre 
Julià 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

01/11/2018  
a 30/11/2018 

 - EXPOSICIÓ sobre el seu projecte  CAP 
Fundació 
Quetzal 

https://eacnur.org/es/bangladesh-ayuda-urgente-para-los-rohingyas
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09/11/2018 20 h CINEMA: Omar 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Acció Solidària 
del Vallès / 

Cooperación y 
ayuda 

16/11/2018 21 h  TEATRE: El Metge de Lampedusa 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 

Ajuntament de 
Sant Quirze del 

Vallès 

18/11/19 11 – 14 h 
MERCAT SOLIDARI: VENDA DE 
JOGUINES DE SEGONA MÀ 

Parc de les 
Morisques 

Mesa de 
Cooperació 

18/11/19 11 – 14 h 
PROGRAMA DE RÀDIO EN 
DIRECTE 

Parc de les 
Morisques 

Ateneu del Món 

23/11/2018 21 h  TEATRE: L’Avar de Molière 
La Patronal - Sala 

Josep Brossa 
Ateneu del Món 

 
Tallers a les escoles: està previst fer tallers a les escoles Durant el mes de la 
solidaritat. 
 
 

7. Precs i preguntes 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:00h. 
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