ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ,
SOLIDARITAT I PAU
Acta: núm. 2/2022
Data: 22 de març de 2022
Hora: 18 hores
Lloc: Presencial (Sala de Juntes de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ) i telemàtica
Assistents:
Carme Alcalde, Associació d’Amistat San Miguelito Sant Boi i Cooperacció
Amor del Álamo Margalef, Fundació Vicente Ferrer
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer
Malamine Soly, Dunia Kato
Rosa M. Alejandre Sastre, Fundació Kassumay
Carme Mangues, Fundació Kassumay
Sergio Salvador Badenas, Creu Roja
Elena Marín, Bosco Global
Anna Escudé, DESOS Opció Solidària
Núria Pelay, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris
Rocio Alonso-Rodríguez Piedra, Fundació Vicente Ferrer
María Esteve Cantón, Juan Ciudad ONGD
Francesc Garreta, Juan Ciudad ONGD
Susana Agüera, Enginyeria Sense Fronteres
Iris Piñol. Bosco Global
Jordi Sala, Fundació Kassumay
Carolina Pascual, ACCP
Albert Pujols, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Clara Sopeña, tècnica municipal
Andreu Heredero Vidal, tècnic municipal
Manuel J. Pérez, tècnic municipal
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcaldia de Ciutat Educadora
Ordre del dia:
1. Presentació i valoració de les sol·licituds de subvenció presentades a la convocatòria
2022/2023 (projectes de cooperació i projectes d’educació per a la solidaritat)
A la convocatòria de subvencions 2022/2023 a projectes de cooperació al desenvolupament
s’han presentat 9 sol·licituds i 1 a projectes d’educació per a la solidaritat. En el cas de les
sol·licituds a projectes de cooperació una de les entitats ha renunciat a la sol·licitud
(Kassumay) i altra no complia el requisit d’estar inscrita en el Registres Municipal d’Entitats iper
tant no s’ha admès la seva sol·licitud (Fundació Daniel Sha & Núria Toneu). Les entitats que
s’han presentat fan un resum dels respectius projectes i la tècnica municipal i el tècnic del Fons
Català expliquen la valoració que han fet en cada cas.
1. FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS: Apoderament de
les dones sindicalistes al Marroc. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: 74
punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de Cooperació,
Solidaritat i Pau: 79 punts
2. FUNDACIÓ BOSCO GLOBAL: Contribuint a la creació d'oportunitats formatives de
qualitat i d'inserció laboral per a dones joves a Lomé (Togo). Import sol·licitat: 15.000 €.
Valoració del FCCD: 90 punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat
de Cooperació, Solidaritat i Pau: 68,5 punts
3. FUNDACIÓ BOSCO GLOBAL: Som part del canvi (Educació per a la Solidaritat).
Import sol·licitat: 7.873,16 € Valoració de l’Ajuntament: 137 punts (en aquest cas la
valoració, segons s’estableix a les Bases pels projectes d’educació per a la solidaritat,
la fa únicament la Unitat de Cooperació i el Departament d’Educació de l’Ajuntament).
4. FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT - CCOO DE CATALUNYA: Treball Digne per les
dones palestines en un entorn lliure de violències i discriminació. Import sol·licitat:
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6.

7.
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15.000 €. Valoració del FCCD: 85 punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració
de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau: 60 punts
FUNDACION VICENTE FERRER: Millorat l'accès i la qualitat de la salut maternoinfantil
en situació de pandèmia a través d'un nou centre Anganwadi a la comunitat rural de
Kosigi, Regió d’Adoni, Índia. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: 92 punts
(es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i
Pau: 58 punts
ASSOCIACIÓ DUNIA KATO: YEUMBEUL ACTIVA: Construcció i promoció
d’alternatives a la migració irregular a través de formació digital i reforç a la
emprenedoria. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: 61 punts (es recomana
aprovar el projecte). Valoració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau: 55,5 punts
DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA: Fent de la frontera un pont: Dret al treball i a l'alimentació
a la zona transfronterera de Nicaragua i Costa Rica. Import sol·licitat: 15.000 €.
Valoració del FCCD: 79 punts (es recomana aprovar el projecte). Valoració de la Unitat
de Cooperació, Solidaritat i Pau: 87 punts
JUAN CIUDAD: Dret humà a la salut des d'un enfocament de salut mental intercultural i
comunitari a les comunitats rurals de Louga, Bambey, Mbacké i Richard Toll. Import
sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: 80 punts (es recomana aprovar el projecte).
Valoració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau: 67 punts

En funció de les puntuacions obtingudes en cada cas i en aplicació de la concurrència
competitiva establerta a les Bases, la proposta de subvencions per la convocatòria 2022/23
seria la següent:
1. DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA: Fent de la frontera un pont: Dret al treball i a l'alimentació
a la zona transfronterera de Nicaragua i Costa Rica: 15.000 €
2. FUNDACIÓ BOSCO GLOBAL: Contribuint a la creació d'oportunitats formatives de
qualitat i d'inserció laboral per a dones joves a Lomé (Togo). 15.000 €
3. FUNDACIO JOSEP COMAPOSADA-SINDICALISTES SOLIDARIS: Apoderament de
les dones sindicalistes al Marroc. 15.000 €.
4. FUNDACION VICENTE FERRER: Millorat l'accès i la qualitat de la salut maternoinfantil
en situació de pandèmia a través d'un nou centre Anganwadi a la comunitat rural de
Kosigi, Regió d’Adoni, Índia. 15.000 €
5. JUAN CIUDAD: Dret humà a la salut des d'un enfocament de salut mental intercultural i
comunitari a les comunitats rurals de Louga, Bambey, Mbacké i Richard Toll. 15.000 €.
6. FUNDACIO PAU I SOLIDARITAT - CCOO DE CATALUNYA: Treball Digne per les
dones palestines en un entorn lliure de violències i discriminació. 15.000 €
7. FUNDACIÓ BOSCO GLOBAL: Som part del canvi (Educació per a la Solidaritat).
7.873,16 €
8. ASSOCIACIÓ DUNIA KATO: YEUMBEUL ACTIVA: Construcció i promoció
d’alternatives a la migració irregular a través de formació digital i reforç a la
emprenedoria. 12.126,84 €
La proposta de subvencions serà revisada primer per la Comissió Qualificadora de
Subvencions i posteriorment es presentarà a la seva aprovació per part de la Junta de Govern
Local. Un cop signat el document d’acceptació es procedirà a avançar el 50 % del total de
subvenció concedida.
2. Informacions diverses
La Fundació Juan Ciudad informa de la campanya per donar suport a les persones
desplaçades a Polònia, víctimes de la guerra a Ucraïna. Des de l’Ajuntament s’informa que al
website específic sobre Ucraïna que s’ha habilitat al web municipal, s’ha inclòs un enllaç al web
de Juan Ciudad.
Es comenta que si hi ha alguna entitat que vol suport per millorar les presentacions dels seus
projectes a les convocatòries de subvencions, projectes des de la Unitat se li pot donar fora del
període de la convocatòria

Des de Dunia Kato es felicita a Juan Ciudad pel projecte presentat del Senegal i comenten
l’interès de visitar-lo en algun viatge que facin a aquest país.
Es recorda a les entitats que cal fer el q>üestionari que se li va fer arribar sobre la seva
participació o no al Sant Jordi Solidari, la Festa del Comerç Just i la participació al Grup Motor
Ciutat del Comerç Just.

