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ACTA  DE  LA  COMISSIÓ  PERMANENT  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  DE  SOLIDARITAT  I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Sessió  4/2022

Sessió ordinària. Dijous dia 15 de desembre de 2022 a les 13 hores, al Casal Cívic de Sant
Pere

Assistents:
Teresa Ciurana Regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional
Ramon Francolí Fundació Educació Solidària
Alex Pérez   Representant del Grup Municipal del PSC 
Marta Sánchez Representant del Grup Municipal de Junts X Terrassa
Màrius Massallé Representant del Grup Municipal d’ERC-MES
Raquel Sierra Fundació Ramon Martí Bonet
Josep Sanllehí Amics dels Infants del Marroc
Josefina Soler Microcrèdits Solidaris per Àfrica
Maria Teresa Mattes Mans Unides
Maruja Rambla Representant de l’Associació ALBA i de Tot per Terrassa
Bartolomé Agudo Secretari
Salvador Piqueras Solidaritat i Cooperació

Excusats
Francisco Utrera INSOC
Esther Ferrús Sindicalistes Solidaris
Cristina Gutiérrez Representant del Grup Municipal de Ciutadans
Susanna Oliver Fundació World Vision

1) Aprovació de l’acta de la sessió del 20 d’octubre de 2022 (3/2022).

S'aprova sense modificacions.

2) Estat d’execució del pressupost 2022 i pressupost per al 2023.

Pel que fa a l’execució de pressupost del 2022 s’informa que s’ha arribat a executar més del 90%, tot
i que encara queden factures d’activitats per entrar i aquesta xifra serà més alta.

La manca de propostes per a la convocatòria d’ajuda humanitària (dotada amb 75.000 euros dels que
s’han gastat 46.000) i la contenció econòmica impulsada en el sí de tot l’Ajuntament ha estat la raó
per la qual han quedat recursos.

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.
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1. Activitats de sensibilització i acollida 54.744,15 €

2. Quotes a organismes supramunicipals 13.075,00 €

3. Ajuda humanitària 46.000,00 €

4. Projectes de cooperació promoguts per entitats ciutadanes 400.000,00 €

TOTAL despesa 513.819,15 €

Pel que fa al pressupost del 2023, el Ple de l’Ajuntament va aprovar un pressupost per a la regidoria
de 569.850 Euros.

Aquests diners està previst que es divideixin de la següent manera:

· 400.000 Euros per a la convocatòria de projectes de cooperació

· 50.000 Euros per a la convocatòria d’ajuda humanitària

· 35.000 Euros per a la convocatòria per a activitats de sensibilització i acollida

·  13.150  Euros  per  a  la  participació  en  òrgans  supramunicipals  (Fons  Català,  CCASPS,  Ciutats
Defensores dels Drets Humans)

· 5.050 Euros per a accions de cooperació tècnica

· 66.650 Euros per a accions d’educació per a la ciutadania global

3) Proposta de calendari de reunions per a l’any 2023.

Es comunica la proposta de calendari per a l’any vinent, tot i que cal recordar que les dates de les
convocatòries de subvencions poden obligar a modificar alguna de les dates. També es comenta que
poden haver-hi convocatòries extraordinàries vinculades als treballs de l’aplicació del Nou Pla Director.
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DATA HORA REUNIÓ TEMES

18 de gener 18h Plenari del Consell Tancament curs  2022. Calendari  i
pressupost 2023

23 de febrer 13h Comissió Permanent Debat  i  acceptació  dels  projectes
2023

23 de març 13h Comissió Permanent Proposta distribució fons projectes
2023

29 de març 18h Plenari del Consell Proposta distribució fons projectes
2023

4 d’octubre 18h Sessió de constitució del Consell

26 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

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. Això es
plantejarà al proper plenari.

Les entitats que han complert el seu cicle de dos anys a la Permanent són:

· INSOC

· Mans Unides

· Sindicalistes Solidaris

· Microcrèdits Solidaris per l'Àfrica

Continuaran un any més:

· Fundació Ramon Martí Bonet

· Fundació World Vision

· Amics dels Infants del Marroc

· Associació ALBA
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5) Informacions diverses, precs i preguntes.

Les  documentacions de les línies de subvenció estan ja tramitades des del Servei i s’està a l’espera
que  des  dels  òrgans  encarregats  de  l’Ajuntament  es  facin  les  passes  necessàries  per  a  la  seva
convocatòria.

Aquestes línies seran, un any més:

• Subvencions per a activitats de sensibilització i acollida

• Projectes de cooperació al desenvolupament

• Ajuda humanitària

S’espera que el  mes de gener  ja  estiguin convocades  ja que cal  resoldre abans de les eleccions
municipals, previstes per al mes de maig de 2023.

També es comunica que s’està engegant el procediment perquè la ciutat tingui una Certificació com a
Ciutat pel Comerç Just.  És una acció que es fa  des de l’àmbit  de Cooperació i també des de la
regidoria  d’Economia  Social  i  Solidària.  Tanmateix  caldrà  implicar  a  molts  altres  serveis  de
l’ajuntament i a la mateixa societat civil. 

És una iniciativa liderada per la ciutadania per introduir productes de Comerç Just als diversos espais
de la ciutat. El concepte de certificació va néixer l’abril de 2001 quan es va certificar la primera ciutat -
Garstang (Anglaterra). Des d’aleshores, més de 2.200 ciutats de tot el món tenen el títol de Ciutats
pel Comerç Just i s’ha ampliat a universitats, centres educatius, barris i, recentment, a empreses.

Una Ciutat pel Comerç Just (CCJ) és un model de localitat que apropa la realitat dels petits grups
productors  i  els productes  de Comerç  Just  a  la  ciutadania  a  través  de  el sector  públic,  els seus
comerços i restaurants, empreses, escoles i teixit associatiu. A l‘Estat Espanyol més d'una vintena de
ciutats  ostenten  aquest  reconeixement,  entre  elles:  Bilbao,  Donosti-Sant  Sebastià,  Madrid,  Oriola
(Alacant), Sagunt, València, i Saragossa.

La certificació a Espanya la emet la Associació Ideas i LaCoordi ha signat un conveni amb IDEAS per
impulsar aquest projecte al territori Català.

Existeix  un procés  d’evolució  progressiva  del  compliment  dels  criteris,  incorporant  la  figura  de  la
“Ciutat candidata pel Comerç Just”.Per aconseguir la categoria de ciutat candidata cal establir un grup
de treball local format com a mínim per una organització de la societat civil o ONG, i un representant
del Ajuntament, tot i que volem que hi  hagi més de un departament de l'ajuntament i més d'una
entitat participant.

A partir de ser Ciutat Candidata, es van aconseguint insígnies a mesures que es compleixen cada un
dels 5 criteris fins aconseguir la categoria de Ciutat pel Comerç Just.
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CRITERIS

1. Compromís institucional i iniciatives de compra pública ètica

2. Accessibilitat a productes de Comerç Just

3. Compromís de el sector empresarial, la societat civil i la comunitat educativa

4. Accions de comunicació i sensibilització adreçades a la ciutadania en general

5. Creació d’un grup promotor o de treball local

En Ramon Francolí, de la Fundació Educació Solidària, informa que el dilluns 19 de desembre a la
tarda hi ha convocada la primera reunió de les entitats que treballen a l’Àfrica per muntar un cicle
d’activitats sobre aquest continent, de la mateixa manera que ja es va fer l’any 2021.

I sense més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 14:00 hores.
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