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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 
 
 

Data:   15 de març de 2017 

Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa  
Domènec Creus ICV 
Jose Antonio Polo PSC  

Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 
Laura Roger Ateneu del Món 
Puri Carrazoni Ateneu del Món 
Thais Alvarez Ateneu del Món 
Glòria Llorens Cooperación y ayuda 
Ruth Alvarez Fundació Quetzal 
Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos 
Hansel Heredia ONG Nuevos Pasos 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 

1. Pla de sensibilització 2017: tancament de propostes 
Es tanquen les activitats que formaran el Pla de Sensibilització durant el primer 
semestre, per tal de portar a aprovar el pla per la Junta de Govern Local. 

2. Participació a la Mostra Pedagògica. 
S’estableixen torns per tal de cobrir la carpa de la mostra. 

3. Aprovació de les Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes 
de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i 
entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. 
S’informa de que el passat dia 8 de març de 2017, van passar per Junta de Govern 
Local les bases i per tant el termini per presentar sol·licituds començarà el dia 1 d’abril 
fins al dia 30 d’abril. 

4. Pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les 
entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla municipal de Sensibilització. 
S’informa de que el passat dia 8 de març de 2017, van passar per Junta de Govern 
Local l’aprovació de la pròrroga del conveni I s’emplaça a les persones representants 
de del entitats per signar el conveni durant la mesa del dia19 d’abril de 2017. 

 

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


