
 

ACTA DE LA TAULA DE COOPERACIÓ I  L'AJUT AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Exp.: 4189/2016
Caràcter: Ordinari
Data: 13 d'octubre de 2016
Horari: 19 h a 19:50 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde
Francesc Juzgado Mollá, regidor PSC-CP
Àfrica Martínez Belles, regidora PSC-CP
Jordi Seguer Romero, regidor Ara Parets ERC
Rosa Martí Conill, regidora NOPP
Raul Urtusol Bou, regidor CiU
Rosa Garcia Deola, Associació Solidària amb San Francisco del Norte
Associació Noves Generacions del poble de Goutta (Senegal)
Montse Cárdenas Cuevas, responsable de Cooperació Ajuntament de Parets del Vallès
Josep Maria Amorós Bosch, Secretari accidental

Excusen la seva absència: 

Lucio Gat Lavado, Associació You Bari

Ordre del dia

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. Propostes de subvencions a entitats per a projectes de cooperació 2016.

3. Explicació per part de les entitats que compleixen criteris mínims.

4. Explicació projectes cooperació San Francisco del Norte i Youbari (Missirah).

5. Propostes i definició Campanyes Emergència 2016.

Desenvolupament de la reunió

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Per  unanimitat  s'aprova  l'esborrany  de  l'acta  de  la  sessió  anterior  de  data  9  de 
setembre de 2016.

 



 

2. Propostes de subvencions a entitats per a projectes de cooperació 2016.

S'expliquen les  Propostes de subvencions a entitats per a projectes de cooperació 

2016, següents:

PROJECTES:

ONG: Fundació Sid Moskitia

Projecte: Enfortiment de l’associació local miskita Pawanka ONG.

Descripció: Formació  en  gestió  de  la   nova  junta  de  l’Associació. 

Arranjaments oficina entitat.

Contrapart: Associació Pawanka.

Sol·licitud: 6.289,15 €

Puntuació: 2

Subvenció: 0 €

ONG: Associació Noves Generacions de Goutta

Projecte: Campo Agricultura Mujeres Goutta (Senegal)

Descripció: Arranjament  horts  de  les  Dones  de  Goutta.  Construcció 

embassament  aigua,  tancaments  perimetrals,  compra  de 

material.  És  beneficien  directament  200  dones  i  les  seves 

famílies.

Contrapart: Associació de Dones de Goutta 

Sol·licitud: 5.135 €

Puntuació: 8

Subvenció: 3.594,50 €

ONG: MANS UNIDES

Projecte: Mejora  del  acceso al  agua y  saneamiento  en  Ayda Teklo, 

zona rural de Oromía, Etiopia.

Descripció: Creació d’un sistema de captació i emmagatzematge de l’aigua 

provinent d’un riu subterrani que proveeix d’aigua potable a la 

població de Ayda Teklo. Sessions de capacitació a la ciutadania i 

construcció de 300 latrines.

Contrapart: Oficina Social y de Desarrollo de la Iglesia Católica de Etiopía.

Sol·licitud: 6.000 €

 



 

Puntuació: 7

Subvenció: 4.320 €

3. Explicació per part de les entitats que compleixen criteris mínims.

Seguidament la senyora Cardenas explica que la Fundació Sid Moskitia no té  dret a la 
subvenció, ja que el projecte presentat no és com a tal un projecte de cooperació. 
Seguidament explica el projecte de l'Associació Nova generació de Goutta i el senyor 
Joan Quintana explica el projecte presentat per Mans Unides que té com a beneficiaris 
2.900 persones.

Els assistents aproven per unanimitat aquestes dues propostes de subvencions.

4. Explicació projectes cooperació San Francisco del Norte i Youbari (Missirah).

L'Associació Youbari ha presentat aquest any com a projecte a Missirah, la construcció 
d'un tancament a una escola de primària. Serà un projecte bianual.

L'Associació Amigos de San Francisco, continuen amb el projecte del mercat municipal 
ja iniciat al 2015 i amb previsió que finalitzi al 2017. 

5. Propostes i definició Campanyes Emergència 2016.

Pel que fa a les campanyes d'emergència, la senyora Cardenas indica que es realitzen 
a través del Fons Català de Cooperació, i en aquest sentit hi ha tres possibilitats:

L'huracà  Mathew,  els  refugiats  a  Europa  i  els  Saharauis.  La  senyora  Cardenas 
demana centrar l'ajuda en un dels tres projecte per evitar la dispersió de la quantitat 
econòmica  assignada.  El  senyor  Seguer  proposa  centrar-ho  en  els  refugiats,  la 
senyora Cardenas dóna suport a aquesta proposta. El senyor Urtusol demana que es 
reparteixin  entre  els  tres.  Finalment  i  amb el  suport  del  senyor  Juzgado  s'acorda 
concentrar els ajuts d'emergència en els refugiats a Europa.

Es proposa fer més endavant una reunió explicativa del retorn que suposen aquests 
projectes.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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