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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
 
Sessió  4/2021 
 
Sessió ordinària. Dimecres 15 de desembre de 2021.  A les 13 hores mitjançant la 
plataforma TEAMS. 
 
Assistents: 
Teresa Ciurana    Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional 
Màrius Massallé    Representant del Grup Municipal d’ERC-MES 
Marta Sánchez    Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa 
Ramon Francolí    Fundació Educació Solidària 
Josefina Soler    Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica 
Daniel García    Sindicalistes Solidaris 
Roger Garcia    Mans Unides 
Karina Crespo    INSOC 
Pep Aced    EDFON 
Sebastià Miralda   Amics d’en Ferran 
Bartolomé Agudo   Secretari 
Isabel Rodríguez   Solidaritat i Cooperació 
Salvador Piqueras   Solidaritat i Cooperació 
 
Excusats 
Alex Pérez      Representant del Grup Municipal del PSC  
 
Absents 
Rafael Jariod    CCONG 
Famissa Diakite    Associació Demé 
Cristina Gutiérrez   Representant del Grup Municipal de Ciutadans 
Maruja Rambla    Representant del Grup Municipal de Tot X Terrassa 

 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió del 20 d'octubre de 2021 (3/2021). 

 
S'aprova sense modificacions. 
 

2. Estat d’execució del pressupost 2021 i pressupost per al 2022. 
 
S'informa que del pressupost del 2021 s'ha executat el 99,89%. Així, s'ha arribat a executar la 
pràctica totalitat dels recursos destinats a cooperació internacional en el curs de l’any, tot i les 
dificultats que s'han anat trobant al llarg de l’exercici a causa de tancaments i limitacions d’activitats. 
 
Les partides més importants són les destinades a subvencions de projectes de cooperació de les 
entitats de la ciutat, a ajuda humanitària i actuacions d’emergència.  
 
Aquest any 2021 s'ha incrementat la despesa destinada a accions de sensibilització, educació per al 
desenvolupament i acollida respecte a la de l’any 2020 que va ser molt limitada a causa de la situació 
de pandèmia. 
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Aquestes són les xifres: 
 
1. Activitats de sensibilització i acollida    77.129,66 € 
 
2. Quotes a organismes supramunicipals   8.218,00 € 
 
3. Aportacions a projectes d’organismes supramunicipals 31.318,00 € 
 
3. Ajuda humanitària      115.000,00 € 
 
4. Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes 400.000,00 € 
 
 
TOTAL despesa      632.665,66 € 
 
 
Pressupost 2022: 
 
Pel que fa al 2022, s'està treballant políticament per tancar la proposta i tenim el compromís de 
mantenir l’1% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament per a cooperació internacional per al 
desenvolupament 
 
Els números exactes encara estan pendents de tancament. 
 

3. Proposta de calendari de reunions per a l’any 2022. 
 
 
 

DATA HORA REUNIÓ TEMES 

2 de febrer 18h Plenari del Consell Tancament curs 2021. Calendari i pressupost 
2022 

2 de març 13h Comissió Permanent Debat i acceptació dels projectes 2022 

20 d’abril 13h Comissió Permanent Proposta distribució fons projectes 2022 

27 d’abril 18h Plenari del Consell Proposta distribució fons projectes 2022 

19 d’octubre 13h Comissió Permanent Balanç del primer semestre de l’any, activitats 
per al programa d’octubre-desembre 

14 de desembre 13h Comissió Permanent Tancament de curs. Calendari i Pressupost 2023 
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4) Informació sobre la renovació de les persones membres de la Comissió Permanent. 
 
Cada inici d’any ens toca renovar a quatre membres representants d’entitats a la permanent. I per 
tant així es plantejarà al proper plenari. 
 
Les entitats que han complert el seu cicle de dos anys a la Permanent són: 
 

• CCONG 
• Edfon 
• Demé 
• Amics d'en Ferran 

 
Continuaran un any més: 
 

• INSOC 
• Mans Unides 
• Sindicalistes Solidaris 
• Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica 

 
La regidora dona les gràcies per la feina feta durant aquests dos anys i per la implicació. 
  
5) Informacions diverses, precs i preguntes. 
 
Convocatòries subvencions 
 
Pel que fa a les línies de subvenció de cooperació internacional, es mantindran les dues mateixes dels 
darrers anys tot i que encara no s'han tancat les partides econòmiques, que estan relacionades amb 
l’aprovació del pressupost. 
 

- Subvencions per a activitats de sensibilització i acollida 
- Projectes de cooperació al desenvolupament 
 

D’altra banda també s'està pendent de la publicació de la convocatòria per a projectes d’ajuda 
humanitària. Aquesta és possible que s’obri a finals del mes de gener del 2022 i estarà oberta fins a 
finals d’any.  
 
En aquest cas l’objectiu és subvencionar projectes que responguin a crisis sobtades, ja sigui per 
desastres naturals o provocats per conflictes. 
 
Pla Director 
 
El Miquel Carrillo, que és el consultor que ja va presentar al darrer plenari el calendari d'activitats en 
relació al pla director, presentarà el dia 16 els resultats de l'avaluació de l'actual Pla Director, així com 
el calendari per a la confecció del nou Pla. 
 
 

 
 
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13:40 hores. 


