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ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 
 
Sessió  1/2022 
 
Sessió ordinària. Dimecres, 2 de febrer de 2022.  A les 18 hores a través de la plataforma 
TEAMS 
 
Persones assistents 
 
Teresa Ciurana   Regidora de Solidaritat i Cooperació  

Àlex Pérez  Grup Municipal del PSC 
Maruja Rambla  Grup Municipal de TotxTerrassa 
Cristina Gutiérrez  Grup Municipal de Ciutadans 
Marta Sánchez  Grup Municipal de JuntsXTerrassa 
Màrius Massallé  Grup Municipal d’ERC-MES i Fundació Torre del Palau 
  Fundació Torre del Palau 
Teresa Casals  Amics de Fundase 
Lluís Puig  Associació ALBA 
Famissa Diakite  Associació Demé 
Josefina Soler   Microcrèdits Solidaris per Àfrica 
Cesc Cabezas  Sindicalistes Solidaris 
Núria Benito  Fundació Pau i Solidaritat 
Francisco Utrera  INSOC - CEG 
Loli Párraga  Grup de Solidaritat Oscar Romero 
Ramon Francolí  Fundació Educació Solidària 
Ruth Casals   
Katrina Cárdenas  Fundació MAIN 
Josep Sanllehí  Amics dels Infants del Marroc 
Oscar Rosselló   
Susanna Oliver  Fundació World Vision 
Alma Millán  EDFON 
Pep Aced   
Teresa Mattes  Mans Unides 
Anna del Águila  Bosco Global 
Rafael Jariod  CCONG 

Lydia González 
 

Consorci Sanitari Terrassa i Església Evangèlica Unida de 
Terrassa 

Amador Vázquez  Nens de la Llauna 
Isabel Nos  Solidaritat tens Nom de Dona 
Rosa Sanz  Associació Coordinadora d’Ajuda Unida 
Loli Fernández  Nuestros Pequeños Hermanos 
Mercè Ullés  Fund. Ramon Martí Bonet 
Marià Gállego  Creu Roja 
Bartolomé Agudo  Secretari del Consell 
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1) Aprovació de l’acta de la sessió del 28 d’abril de 2021 (2/2021). 
 
S'aprova sense modificacions. 
 
2) Informació del procés d'elaboració del nou Pla Director de Cooperació al 
Desenvolupament. 

 
S’informa de l’elaboració del document per definir la política municipal de cooperació, una aposta clara 
per una política pública basada en drets humans i amb un biaix / enfoc de gènere, en coherència amb 
la resta de polítiques municipals i en consonància amb les fites de l’Agenda 2030 i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. 
 
Es fa constar que l'avaluació de l'anterior pla ha de ser un bon punt de partida per generar les 
expectatives adequades a la realitat i als objectius.  
 
Es dona la paraula al Miquel Carrillo, el consultor encarregat de conduir el procés que explica les 
diferents fases que tindrà l’elaboració del document. També es comunica que aquesta documentació 
es farà arribar a les persones membres en el decurs de la setmana. 
 
3) Estat d’execució del pressupost 2021 i pressupost per al 2022. 
 
Pel que fa a l’execució de pressupost del 2021 cal remarcar que s’ha executat el 99,89% del 
pressupost, de forma que 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 hem anat trobant al llarg de 
l’exercici a causa de tancaments i limitacions d’activitats.  
 
Aquest seria el resum: 
 
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,  es manté el compromís de dedicar l’1% dels ingressos ordinaris de l’ajuntament 
per a cooperació internacional per al desenvolupament  amb la següent distribució dels capítols de 
funcionament ordinari i subvencions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

Drets Socials 
Solidaritat i Cooperació Internacional 
Plaça Freixa i Argemí, 11 
08224 Terrassa - Barcelona - Espanya 
Tel. 93 739 70 35 
solidaritat@terrassa.cat 
www.terrassa.cat/solidaritat 
 

 

 3 

 
 
 
 
4) Informació de les convocatòries de subvencions de l’any 2022 
 
Convocatòries subvencions 
 
S’informa que s’endarrereixen les dates de les convocatòries ja que enguany l’ajuntament va haver 
d’aprovar el pressupost amb unes retencions de crèdit fins a poder aclarir la situació econòmica 
després de la disminució d'ingressos que va provocar la sentencia sobre les plusvàlues. No ha estat 
possible fer les convocatòries mentre aquestes retencions segueixen sent efectives. 
 
L’aixecament d’aquestes retencions està previst per al Ple del mes de Febrer. Això vol dir que podem 
iniciar el tràmit d’aprovació i publicació a partir de mitjans de febrer i obrir la convocatòria a principis 
de març.  
 
Pel que fa a les línies de subvenció de cooperació internacional, es mantenen per al 2022 les tres 
mateixes convocatòries dels darrers anys, amb la mateixa dotació econòmica de l’any passat. 
 

� Subvencions per a activitats de sensibilització i acollida, dotada amb 40.000€ i pendent encara 
de publicació. 

� Projectes de cooperació al desenvolupament, dotada amb 400.000€ i pendent encara de 
publicació. 
� Convocatòria de projectes d’Ajuda Humanitària, dotada amb 75.000 € i que ja està oberta. 
Aquesta es una convocatòria que resta oberta fins a final d’any per subvencionar projectes de 
resposta a crisis sobtades, ja sigui per desastres naturals o provocats per conflictes. 
 

 
5) Proposta de calendari de reunions per a l’any 2022. 
 
Es presenta el calendari per al 2022, tot i que  les dates de les convocatòries de subvencions obligarà 
a modificar alguna de les dates proposades.  
 
D’altra banda hi haurà convocatòries extraordinàries vinculades als treballs del Nou Pla Director.  
 
 

Cooperació 
directa;  15.132     

Activitats de 
sensibilització;  

71.500     

Projectes de 
cooperació;  

400.000     

Ajuda 
Humanitària;  

75.000     

Aportació a 
òrgans 

supramunicipals
;  8.218     
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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. 
 
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 

 
Les entitats que demanen entrar a la Permanent són: 
 

• Fundació World Vision 
• Amics dels Infants del Marroc 
• Fundació Ramon Martí Bonet 
• Associació ALBA 

  
5) Informacions diverses, precs i preguntes. 
 
Subvencions ajuda humanitària finals d’any 2021 
 
Finalment no va ser possible actuar a Sudan com s’havia previst ja que les condicions de seguretat ho 
van fer impossible i es va optar per enviar l'ajut a la regió de Tigray a Etiòpia que fa frontera amb 
Sudan, es tracta de la mateixa crisi que fa que les persones desplaçades es distribueixin per tot el 
territori proper.  
 
Segons dades de l'Agència de Nacions Unides per a la Coordinació de l'Acció Humanitària (OCHA) més 
de 1,8 milions de persones es troben en nivell d'emergència a Etiòpia, principalment a Tigray i zones 
frontereres d'Amhara i Afar. 
 
La combinació de causes inclou: el conflicte del maig i juny d'aquest 2021, les condicions climàtiques i 
els efectes sobre els conreus de la plaga de llagosta del desert, com ja va advertir l'Organització de 
Nacions Unides per la Fam i la Agricultura (FAO) el 23 de setembre. 
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Es tracta de donar una  resposta d'emergència a la situació d'inseguretat alimentaria al Nord d'Etiòpia, 
on ja es treballa fent-hi arribar aigua, aliments i altres bens de primera necessitat. 
 
El projecte consisteix a portar ajuda en efectiu a 1.655 famílies (9.103 persones), per tal que puguin 
adquirir de manera digna el que els sigui més necessari (aliments, medicines, aigua,...), una 
metodologia que s'ha mostrat més efectiva i barata que el lliurament d'ajuda en espècie a les zones 
on hi ha subministraments, ja que incentiva l'economia local i permet a les famílies accedir al que els 
és més urgent en el moment. 
 
Concretament l'ajut de l'Ajuntament servirà per donar aquests diners en efectiu (acostumen a ser uns 
50 € per família i mes) i per comprar equips necessaris per a l'efectiu lliurament i seguiment de la 
utilització de les donacions. 
 
 
 
I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19:45 hores. 


