
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL  DE 
SOLIDARITAT I COOPERACIÓ  
 
 
Data: 30 de juny de 2021  
Hora d’inici: 18 h. 
Reunió efectuada per videoconferència mitjançant la plataforma meet 
 
ASSISTEIXEN:  
Vocals Ajuntament de Sabadell 
Sra. Marta Morell Albaladejo, 2a Tinenta d’Alcaldessa, Presidenta del Consell per 
delegació de l‘Alcaldessa. 
Sra. Laura Casado Delgado, regidora de Ciutadans 
Sra. Nani Valero Moreno, regidora de la CRIDA 
Sra. Sonia Sada, regidora del Partit dels Socialistes de Catalunya 
 
Vocals Entitats 
Sr. Francesc Vives, d’Oxfam Intermon  
Sr. Enric Quilez, de la Fundació Pau i Solidaritat 
Sr. Josep Ramon Giménez, de la Lliga dels Drets dels Pobles  
Sr. Josep Navó de Mans Unides  
Sra. Katrina Cárdenas, de la Fundació Main  
Sra. Lydia Orobitg, de la Fundació Educació Solidària 
Sr. Marcel Torras, d’Agermanament Sense Fronteres 
Sra. Margarita Puigarnau, de la Fundació Vicente Ferrer 
Sra. Olga Cabrera, de Xarxa Solidària Sabadell Colòmbia 
Sra. Raquel Guerola, de l’SCAI 
Sra. Sally Revuelta, de la  Fundació J.C. Sindicalistes Solidaris 
Sra. Sílvia Mestras, de Taller Art, Cultura i Creació (TACC) 
Sr. Xavi Miralles, de Creu Roja de Sabadell 
 
Altres 
Sra. Olga Jimenez, coordinadora de l’àrea de Feminisme, Benestar Animal i 
Participació. 
Sra. Ikram Rich, cap de secció del programa de cooperació. 
Sra. Margot Planas, tècnica del programa de cooperació. 
Sra. Estela Morente, jurista de l’àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació, 
qui també actua de secretaria accidental. 
 
Convidats 
Sr. Rogelio Pla, representat d’ICG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Sra. Marta Morell dóna la benvinguda a les persones assistents a aquesta reunió 
que es desenvolupa per videoconferència a causa de la COVID-19.  
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del 16  de març de 2021 
El primer punt de l’ordre del dia, com és habitual, és l’aprovació de l’acta de la sessió 
anterior del 16 de març de 2021.  
 
No hi ha objeccions, per tant, es dona per aprovada. 

 
2. BLOC INFORMATIU 

 
Atorgament de les subvencions de cooperació any 202 1 

 
La Marta Morell comenta que en aquest primer bloc es vol retre compte d’una de les 
actuacions que s’ha desenvolupat actualment i que és de la importància d’explicar 
com ha funcionat enguany l’atorgament de les subvencions en matèria de 
cooperació. 
 
Informa que la convocatòria va sortir publicada durant el mes d’abril i està previst 
que es resolgui per junta de govern durant la primera setmana de juliol, 
concretament la previsió és pel 12 de juliol. 
 
Com l’any anterior, s’ha comptat amb l’equip tècnic del programa de cooperació, la 
comissió permanent i l’equip d’experts d’ICG, avui convidats en aquest plenari, i 
dona la benvinguda al Sr. Rogelio Pla. 
 
La Marta Morell dona la paraula a la Sra. Ikram Rich, que forma part de l’equip drel 
programa de cooperació. Comenta que avui es presenten els resultats de la nova 
resolució de la convocatòria per dos motius importants: 

- Un, perquè no es vol esperar a rendir compte fins setembre, tenint en compte 
que la proposta s’aprova oficialment per la junta de govern, segurament del 
dia 12 de juliol. 

- L’altre, perquè es vol explicar els resultats de tot plegat perquè tothom 
entengui de la necessitats i la importància del punt posterior, que són les 
noves bases, que després ICG  i la comissió permanent explicaran també. 
 

Fa una descripció de les 4 fases que s’han portat a terme en el procés: 
1. Inici: ICG ha estat l’empresa que ha fet l’avaluació objectiva i externa dels 

projectes de cooperació presentats a la convocatòria. L’equip del programa 
de cooperació també ha avaluat tots els projectes, i posteriorment ho ha 
contrastat amb els avaluadors, experts en la matèria. 
 

2. Avaluació: ICG ha format un equip de 3 persones, 2 avaluadores (la Laura i 
l’Elena) i ell mateix com a responsable (Rogelio). S’han distribuït els projectes 
seguint un criteri d’expertesa (per coneixença del territori i de la temàtica 
tractada), i també el criteri de si el projecte era de continuïtat o no respecte 
els avaluats l’any anterior. Es va fer un taller intern de formació per revisar els 
criteris, compartir l’eina i directrius comunes. Es va procedir a l’avaluació per 
cada expert i posteriorment, ell mateix com a responsable, va tornar a revisar 
cadascuna de les fitxes per contrastar si estaven degudament 



 
 
  
 
 
 

complementades i si tenien un mateix esperit i homogeneïtat. Fet aquest filtre 
s’ha lliurat tot l’expedient al programa de cooperació de l’Ajuntament. 

 
3. Devolució: ha consistit en posar en comú les valoracions amb el Programa de 

cooperació, i veure en aquells casos en que les puntuacions no eren 
coincidents quin acord establir. S’ha arribat a un consens i per això  es va fer 
una devolució a la comissió permanent de tot plegat. 

 
4. Al·legacions i revisió dels projectes 

 
Fa esment d’algunes dades qualitatives, que estan en el document pdf que es va 
enviar fa uns dies a tots els membres del consell de solidaritat: 

- 13 projectes presentats 
 

- 5 corresponen a l’Àfrica, 4 Amèrica llatina, i 2 Àsia i orient mitjà 
 

- No s’ha presentat cap projecte que tingui relació amb les ciutats 
agermanades, i en canvi si que hi ha 4 projectes que estan treballant en 
territoris on resideix la població immigrada de Sabadell. Aclareix que les 
entitats que col·laboren amb les ciutats agermanades ja reben suport per 
altres vies, a partir de les subvencions directes, per aquest motiu no es 
presenta cap projecten en aquests territoris a través de la convocatòria. 

 
- S’ha donat el cas que en dos països (Moçambic i Líban), en cada territori 

treballen dos entitats amb projectes diferents. Per exemple Moçambic està la 
Fundació Main i Creu Roja, i Líban Tacc i la Fundació Pau i Solidaritat. 

 
- Cap projecte s’ha presentat en agrupació d’entitats, però no és una fórmula 

que s’hagi de descartar. 
 

- 4 dels 13 projectes han considerat incidir en l’àmbit de la participació 
ciutadana i governança, que marca el pla director de cooperació de Sabadell.  

 
- Dels 13 projectes, 8 són de durada de 12 mesos, 4 inferior a un any, i 1 

superior a un any. 
 

- Dels 13 projectes, 7 són de continuïtat, per tant, es tenen projectes 
plurianuals que a la pràctica el que fan és fraccionar-lo en convocatòries. 

 
 

Passa la paraula al Sr. Rogelio Pla, d’ICG.  Presenta la matriu d’atorgament, amb els 
imports sol·licitats però no amb els imports d’atorgament,  i explica que aquesta no 
està per ordre de puntuació, sinó per ordre de presentació i es mostren els tres blocs 
que donen la puntuació final. Una entitat no està posada, ja que no ha assolit la 
puntuació mínima, que són 50 punts. 
 
S’han torbat aspectes importants durant el procés: 

- La sostenibilitat, tot i estar recollida en els formularis, no està recollida en els 
projectes. 

- L’avaluació es treballa com una part final del projecte, però no com una part 
important en tot el cicle dels projectes i planificació. 

- No quantificada ni caracteritzada la població. 



 
 
  
 
 
 

- La sensibilitzada no està vinculada al que s’està fent en el projecte, sinó que 
és una sensibilització general de l’entitat. 

- La covid està en moltes propostes, però no s’ha trobat que es proposin 
accions concretes que permeti reorientar el projecte. 

 
Informa que les fitxes s’enviaran a totes les entitats individualment, per tal de que 
puguin veure els punts dèbils però també els punts forts del projectes. També, un 
cop resolt l’atorgament, hi haurà opció d’oferir una entrevista personal primer a 
aquelles entitats que tinguin una puntuació baixa i després  a aquelles que estiguin 
interessades també en rebre aquest recurs de millora. Les entitats que ho vulguin 
hauran d’enviar un correu electrònic a les tècniques del programa de cooperació i es 
programaran durant el mes de juliol. 
 
Se li dona pas al Sr. Marcel Torras i la Sra. Sílvia Mestras, de la comissió 
permanent, que expliquen les propostes de futur fruit de la valoració del procés 
d’enguany:  
 
Marcel, d’Agermanament Sense Fronteres, comenta que : 

- Bases: respecte les bases es fa evident una vegada més que cal una revisió 
per ajustar-les i optimitzar la seva  adequació a les necessitats de les entitats 
i la seva orientació a la transparència i objectivitat. Pensades també per estar 
en consonància amb el pla estratègic i amb la 5a generació de solidaritat i 
cooperació. Aquestes pretenen aplegar aspectes nous i importants en la 
capacitat institucional referides a  l’entitat sol·licitant i l’entitat sòcia local, així 
com una clara aposta  a l’alineament i pertinença de les entitats, on posa de 
relleu  alineaments amb polítiques de cooperació, participació en el territori, 
sensibilització, seguiments i avaluacions. I òbviament per analitzar una bona 
formulació del projecte amb objectius clars, amb indicadors reals, coherents 
on es contempli la sostenibilitat entesa en tots els àmbits (drets humans, 
gènere, medi ambient, etc.....). Afirma que s’ha fet i s’està fent un bon treball, 
tenint en compte l’expertesa d’una entitat externa com ICG. 
 

- Retorn: aquest nou procés incorpora la importància d’acompanyar a les 
entitats en la millora dels seus projectes, sense caure en el paternalisme. Per 
tal de fer-ho, es planteja enviar la fitxa de valoració a l’entitat corresponent, 
com l’any passat, i que de cara l’any 2022, les reunions posteriors de revisió 
dels projectes no només siguin pels de puntuació més baixa, sinó per a totes 
les entitats que s’han presentat a la convocatòria. És important fer un 
assessorament o un pla individualitzat amb l’objectiu d’una millora continua. 

 
Sílvia, de TACC afegeix: 
 

- Cooperació entre les entitats: cal facilitar un espai que possibiliti a les entitats 
l’intercanvi de coneixements, aprenentatges, i experiències, ensenyar i 
aprendre mútuament dels altres projectes. 
 

- Formació: s’han detectat mancances generalitzades en els diferents 
projectes; això ha de servir per poder investigar les necessitats i interesssos 
comuns. Enguany s’ha plantejat el tema de l’avaluació, sostenibilitat, i 
identificació dels beneficiaris. S’estudiarà si es pot desenvolupar aquest 
mateix 2021 o el primer trimestre de l’any 2022 alguna acció de capacitació 
en aquest sentit. 

 



 
 
  
 
 
 

- Preu/punt: s’estudiarà si hi ha altres fórmules més viables que permeti un 
repartiment més just. 

 
 
La Sra. Marga, de la Fundació Vicente Ferrer, pregunta si es podrà tenir la fitxa amb 
el desglossament de les puntuacions dels projectes i se li contesta que quan s’aprovi 
oficialment per junta de govern, s’enviarà per correu electrònic l’esmentada fitxa. 
 
 

3. BLOC D’INTERCANVI 
 
Situació de les noves bases de cooperació 

 
La Marta Morell explica que durant el mes de novembre de l’any anterior es va 
comentar que es començaria amb la redacció d’unes noves bases de subvencions 
per a projectes de cooperació, perquè es considerava important: 

• Avançar en l’increment de l’objectivitat dels criteris i una major transparència 
del procés. 

• Ordenar el contingut per tal de facilitar la comprensió, lectura i l’emplenat dels 
formularis a les entitats 

• Revisar, actualitzar i millorar contingut i requisits que venen establerts a nivell 
jurídic. 

 
Aquesta feina ha estat liderada pel programa de cooperació i la comissió permanent, 
i amb el suport d’ICG. ICG perquè ells ja partien d’un coneixement de les nostres 
bases i del funcionament del consell i del programa de cooperació, i per tant, era una 
feina que ja ens estalviàvem tots plegats. A més de la seva professionalitat i 
expertesa de treball amb moltes administracions locals que ens podia servir per 
aplicar models i exemples a les nostres bases. 
 
Informa que hagués agradat mostrar ja unes bases definitives, però que no és gens 
fàcil arribar a un consens tenint en compte que es vol contemplar i cobrir al màxim 
les necessitats de les entitats, el que per llei ens deixen fer,  les prioritats de la covid, 
el procés d’adaptació a l’administració electrònica, i que ara tot l’Ajuntament està 
treballant en unes bases generals d’execució, i que aquestes han d’anar en 
concordança amb les nostres també. És un procés complexa, ja que interessa tenir 
un bases estables en el temps que durin a llarg termini. 
 
Per això, explica que avui es comentarà el que s’ha fet i quins resultats s’han 
obtingut. 
 
Intervé la Ikram per comenta que s’està elaborant una nova Ordenança general de 
subvencions actualment a l’Ajuntament, i d’aquesta s’agafarà aquella informació que 
sigui rellevant per les noves bases de les subvencions de cooperació, però que, 
donat que està previst tenir la proposta per gener-febrer 2022, informa que no ens 
esperarem que s’aprovin per aprovar les nostres, sinó que si posteriorment s’ha de 
modificar alguna cosa ja s’incorporarà.  
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
Intervé en Rogelio d’ICG. Explica que el procés s’ha desenvolupat en tres fases: 

1. Inicial: que permetés establir les línies de treball, les necessitats i dèficits,  i 
un calendari que s’ha vist modificat per varis elements que han sorgit. 
 

2. De camp: aplicar les tècniques adequades per recollir la informació amb 
l’equip tècnic i incorporar la mirada també administrativa/jurídica. 

 
3. De sistemització: ara el procés està en aquesta fase. Tenir un esborrany de 

bases, l’eina que donaran forma als criteris, la documentació que es requerirà 
a les entitats, i tots els formularis. Aquests és el pack de l’assistència. S’han 
plantejat varies reunions amb els membres de la comissió permanent per fer 
devolució del procés i amb l’objectiu fer-los partícips, ja que són els qui 
realment coneixen les necessitats de les entitats. 

 
Durant el procés s’ha tingut en compte altres bases d’altres municipis, i qualsevol 
documentació que ha servit per agafar aquells elements importants i d’utilitat. 
 
Es va enviar un enquesta de millora a totes les entitats  i que posteriorment es va fer 
un informe amb les valoracions recollides, que es va posar en coneixement i a 
disposició de la comissió permanent.  
 
Tot plegat amb la mirada final de fer una adjudicació de qualitat. 
 
A continuació intervé la Sra. Katrina Kardenas, de la Fundació Main i membre de la 
comissió permanent, que fa una valoració del procés dut fins ara. 
 
Comenta que ha estat un procés transparent i de fàcil accés a les respostes, la 
lectura de la documentació. Han vist el text, han revisat els criteris. El paper de la 
comissió permanent ha estat en defensa de les entitats. S’ha intentat defensar els 
interessos tant d’entitats petites com grans, joves, amb o sense una base tant amplia 
a Sabadell, etc. Han intentat tenir en compte tots els escenaris i perfils possibles 
existents en el consell per poder fer les aportacions. 
 
Recolzen la capacitat de professionalitzar la cooperació i conseqüentment les bases. 
Aposten per una cooperació transformadora, però amb un pas més enllà que és que 
aquests tinguin uns bons recursos i eines que es posin a l’abast per fer-ho possible. 
S’ha demanat que el text sigui molt clar per tal de que les entitats ho entenguin, tant 
dels criteris, com les bases, com els formularis. 
 
El Sr. Josep Ramon Giménez, de la Lliga dels Drets dels Pobles,  intervé comentant 
que per elles és una dificultat començar els projectes sense haver encara cobrat o 
sense saber si rebran subvenció o no.  
 
La Sra. Olga Jiménez, coordinadora de l’àrea, explica que  a les reunions de les 
noves ordenances s’avança cap a una adaptació de legislació vigent i incorporar 
garanties que fan molt més complexes els processos. Es vol escoltar i simplificar, 
però després la viabilitat o no ja no depèn de nosaltres malauradament. Important és 
que al gener els pressupostos de l’Ajuntament estiguin aprovats per tal de que la 
convocatòria pugui sortir durant el mes de febrer, però de totes formes uns 6 mesos 
no els treu ningú. Han proposat a intervenció i secretaria que es reuneixen amb les 
entitats per tal que puguin escoltar de primera mà les seves necessitats.  
 



 
 
  
 
 
 
Rogelio comenta que ells són responsables de varis processos d’atorgament de 
subvencions a la Comunitat Valenciana i a Barcelona, i afirma que actualment és 
quan s’està fent la valoració dels projectes  i fins i tot encara s’està en la fases de 
presentació de projectes. La conclusió és que és molt important posar data inici i 
final del projecte independentment de quan es resolt per tal de que l’entitat tingui una 
certa flexibilitat.  
 
Katrina aporta que durant tot el procés ha estat un dels temes més debatuts i 
reivindicats. Han fet sensibilització a l’administració pública i s’ha posat sobre la taula  
aquesta qüestió. 
 
La Sra. Estela Morente, jurista de l’àrea, fa esment, de que tenint en compte que els 
terminis són llargs, que aquestes dies les acceptacions de la subvenció per part de 
les entitats es faci els més aviat possible per poder tramitar els pagaments 
corresponents. 
 
 

4. BLOC D’APROVACIÓ 
 
Incorporació en el consell de l’entitat Fundació Ka lilu Jammeh 
 
La Marta Morell comenta que el quart punt era presentar a la nova entitat que 
formarà part del consell , però donat que no ha pogut estar en aquesta sessió, es 
deixa aquest punt pel proper consell. 
 

5. Informacions i torn obert de paraules 
 
La Sra. Margot Planas, tècnica del programa de cooperació, explica que en el marc 
de la programació dels “25 anys Sabadell Sarajevo” es portarà al mes setembre la 
exposició fotogràfica “Sarajevo, Guerra y Paz” d’en Gervasio Sánchez. Estarà durant 
tot el mes al Casal Pere Quart. Més endavant informarem per correu dels detalls de 
la inauguració. 
 
 
Marta Morell pregunta als assistents si algú vol fer preguntes però ningú fa cap 
intervenció.  
 
 
Sense res més a dir per cap de les persones assistents, a les 19.30 hores es dona 
per acabat el plenari. 
 
 
La secretària accidental,     Vist-i-plau 
        La Presidenta delegada,  
 
 
 
Estela Morente Morales     Marta Morell Albaladejo 
 
 


