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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 

Data:   10 de juny de 2015 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 20:30 h. 
Lloc:   CMIRD  
 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Sílvia Peralta Valdívia  Regidora de Cooperació 
Elisabet Oliveras Jorbà  Junts per Sant Quirze  
Anna Tuà Santos   ICV  
Belén Galdeano   ONG Nuevos Pasos 
Ruth Álvarez    Fundació Quetzal 
Laura Roger    Ateneu del Món 
Laura Clemente    Ateneu del Món 
Pepa López    Acció Solidària del Vallès 
Teodoro Herruzo   Acció Solidària del Vallès 
Glòria Llorens    Cooperación y Ayuda 
Marta Fernández   Secretària de Mesa 
 
 

Excusen la seva absència el sr. Luis Alberto Gómez, la sra. Dolors Agulló i la sra. 
Francisca Pérez.  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

 

1.- Aprovació proposta de distribució i assignació d’ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament i a activitats de sensibilització 2015: 

 

La secretària de Mesa explica als assistents el procés de valoració efectuat per la 
comissió tècnica i com s’ha realitzat la proposta de distribució econòmica en relació a les 
puntuacions obtingudes a cada projecte presentat. La proposta d’assignació i distribució 
és la següent: 

 
 
Import destinat ajuts:  61.599,12 €  
Emergències (10%):  7.039,90 €  
Sensibilització (2,5%): 1.759,98 €  
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PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa acorda per consens: 

Portar la proposta de distribució i assignació d’ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament i a activitats de sensibilització 2015 a la Junta de Govern Local 
de l’Ajuntament, per a la seva aprovació. 

 

2.- Precs i preguntes 

• La sra. Sílvia Peralta informa a la Mesa que el tema de l’emergència al Nepal està 
parat perquè manca finalitzar el tràmit de justificació dels projectes que resten pendents 
de l’entitat Ateneu del Món. Explica que va realitzar la consulta jurídica per buscar una 
fórmula més àgil de tramitació i pagament d’emergències i que la resposta ha estat que 
amb el procediment actual la Llei General de Subvencions deixa clar que s’ha de realitzar 
de la manera en què s’està fent. Tanmateix, de cara a propers anys es pot buscar una 
fórmula d’ajut directe des de l’Ajuntament, que seria com a donació directa, però per fer-
ho caldrà crear una partida específica al pressupost municipal vinent. 
 
• En relació a l’exposició de fotos de 20 anys de projectes de cooperació, la Mesa 
delibera sobre la millor forma de plasmar els projectes en el mapamundi. Finalment, 
s’acorda que el servei dde cooperació realitzi una prova prèvia, a fi de determinar el grau 
de concentració de projectes per països. També s’acorda que al mapamundi surti una 
llegenda genèrica amb un color per oenagé i el vermell per les emergències i que entre 

REGISTRE COST PROJECTE  IMPORT 
SOL·LICITAT PUNTS IMPORT A 

DISTRIBUIR 

2015004323/ 
2015004325/ 
2015004326/ 
2015006671 

148.500,00 € 62.500,00 € 89,87 33.093,99 € 

2015004330A 35.960,00 € 20.000,00 € 86,04 9.824,07 € 

2015004330B 18.613,00 € 10.000,00 € 78,21 4.129,04 € 

2015004003 20.500,00 € 10.200,00 € 74,56 3.839,32 € 

2015003957/ 
2015004717 

65.980,44 € 29.691,20 € 73,00 10.712,70 € 

TOTAL 289.553,44 € 132.391,20 € 401,68 61.599,12 € 

 
 
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
 

REGISTRE COST 
ACTIVITATS 

IMPORT SOL.LICITAT PUNTS IMPORT TOTAL 

2015003547 4.000,00 € 2.000,00 € 9.5 1.182,26 € 

2015002738 2.500,00 € 1.300,00 € 9,5 577,72 € 

TOTAL 6.500,00 € 3.300,00 € 19 1.759,98 € 
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parèntesi surti l’any d’inici de projectes. A la mateixa exposició, intercalat amb les 
fotografies, aniran sortint documents amb els projectes de cada any. 
La secretària de Mesa recorda que aquelles oenagés que encara no hagin enviat al 
servei de cooperació les fotografies amb peus de foto i les fitxes per al llibret digital ho 
facin quan abans millor. 

• La propera reunió serà el 8 de juliol, a les 19:30h al CMIRD per acabar de tancar el 
muntatge de l’exposició i el llibret digital. L’exposició s’inaugurarà per la Festa Major 
de finals d’agost. 

 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
20:30h. 

 

 

 

 
Mesa de Cooperació 


