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ACTA  DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE COOPERACIÓ CELEBRADA A LA SALA 
NOBLE DE LA CASA OLIVELLA EL DIA 14 D’ABRIL DE 2008 A LES 19H.  

 
 
 
Assistents: 
 
Sra. Iolanda Sánchez : regidora de Cooperació i Solidaritat 
Sra. Anna Hernandez: representant de Cooperacció 
Sr. Enrique Castro : representant de  Pau i Solidaritat  
Sr. Manuel Mateos: representant de Conosud 
Sr. Sergi Marín : en representació de Tale-Tálamo 
Sra. Isis Pedra: representant de Creu Roja 
Sres. Lluïsa Arranz i Mª LLuisa Morillas : representants d’Ajuda en Acció 
Sres. Marina Nadal i Isabel Garcia: representants de Vida Útil 
Srs.  Antonio Soler, Ferran Almor i J.Luís Rodrigo: representants del Casal d’Amistat 
Cuba Garraf 
Sr. Antoni Pamplona: representant del Club Esportiu Fons Vilanova 
Sra. Marina Cano: representant de Fem Pous 
Sres. Mª del Carme Molins i Mª Rosa Segalà: representants de Mans Unides 
Sra. Tere Valero: representant de F. Salut i Societat Sense Fronteres 
Sr. Miquel Altadill: representant de la F. Educació Solidària Escola Pia-Senegal 
Sra. Griselda Castelló:  cap de servei de Participació i Cooperació   
Sra. Bàrbara Flaquer: tècnica  de Cooperació  
 
Excusa la seva assistència: 
 
Sr. Gerard Martí Figueras i Albà  
 
 
 
Ordre del dia : 
 
1. Aprovació, de l’acta de l’últim Consell. 

 
2. Proposta de subvencions als projectes de desenvolupament als 

països del Sud presentats a la convocatòria 2008.  
 

3. Informacions vàries (Festa del Comerç Just i activitats primavera) 
 

4. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
Després d’aprovar l’acta de l’últim Consell de Cooperació que va tenir lloc el 28 de 
gener de 2008, es va exposar el resum dels 14 projectes presentats a la convocatòria 
de subvencions 2008 seguint els criteris de les noves bases.  
 
La Sra. Bàrbara Flaquer abans de presentar el resultat de la puntuació i la proposta 
econòmica,  va recordar que segons els nous criteris de puntuació, consensuats per 
les entitats que formen part de la Comissió Tècnica, es va considerar important 
valorar a més del projectes, l’entitat. Així es donava importància al fet de participar 
activament en totes les activitats promogudes pel Consell o al fet d’haver realitzat 
actes de sensibilització durant l’any anterior a la convocatòria, en aquest cas durant 
l’any 2007.  
 
Segons aquest nou barem quedaven exclosos dos projectes ja que la part de 
valoració de  l’entitat no arribava a la puntuació mínima (20 punts), tot i que el projecte 
sí tenia el mínim de 30 punts.  
 
En quan al criteri que s’havia seguit per concedir l’import econòmic era el d’assignar 
un preu per cada punt, (1 punt =180,72€). Com a resultat d’aplicar aquest criteri 
resultava una quantitat sobrant de 22.127€ que es va proposar destinar a projectes 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Va afegir que no hi ha cap sistema perfecte per valorar la concessió de subvencions, 
la intenció de fer unes noves bases no pretenia excloure ningú, sinó millorar les 
anteriors establint un sistema de valoració més transparent i objectivable.  
 
La regidora, Sra. Iolanda Sànchez va afegir que caldria estudiar la possibilitat de que 
la valoració pugui ser més oberta i participativa a altres ciutadans i col·lectius. Així al 
ser part de la valoració també seria una manera de conèixer els projectes.  
 
Calia per altra part donar les gràcies per l’esforç realitzat a les entitats que han 
participat de la comissió tècnica que han treballat tan les bases a fons. 
 
Els representants del Casal d’Amistat Cuba-Garraf,  van manifestar el seu desacord  
pels resultats d’aquesta valoració. Van recordar que el Casal d’Amistat Cuba-Garraf 
havia estat una entitat molt activa en quant a activitats de sensibilització i que van 
treballar molt activament per la constitució del Consell de Cooperació. Si no havien 
participat últimament era degut a la situació interna de l’entitat  
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La Sra. Mª Rosa Segalà opina que si sobren diners s’haurien de repartir entre les 
entitats de Vilanova i la Geltrú abans que donar-los al Fons Català.  
 
El Sr. Enrique Castro, com a membre de la Comissió Tècnica que ha participat en 
l’elaboració de les bases comenta que la intenció sempre ha estat la d’establir uns 
criteris més objectius dels que hi havia fins ara. En tot cas recorda que la finalitat 
d’aquesta comissió no és la d’assignar el pressupost,  sinó la de treballar els criteris 
que es tindran en compte i en cap moment s’ha volgut “castigar” pel fet de no  haver 
participat. 
 
El Sr. Manolo Mateos felicita per la rapidesa en que s’ha realitzat la valoració dels 
projectes i proposa no deixar fora de la valoració a aquestes entitats ja que hi ha 
diners que sobren (22.127€)  
 
La Sra. Griselda Castelló fa la proposta de sumar els 20 punts mínims  corresponents 
a la valoració de l’entitat necessaris per a obtenir la puntuació mínima per a fer 
possible que aquestes entitats no es quedin fora.  
 
El Sr. Manolo Mateos proposa fer un nou repartiment dels diners que poguessin 
sobrar, després d’incloure les dues entitats, segons determinats criteris dels projectes. 
 
El Sr. Enrique Castro proposa igualment fer una relectura de les bases i revisar 
especialment  la puntuació. 
 
La Sra. Mª Rosa Segalà proposa repartir els 22.127€ entre tots els projectes en que la 
quantitat concedida no sigui superior a la demanada.  
 
La regidora recollint les opinions de la majoria proposa una 2ª distribució dels diners 
que resten (22.127€) i si quedés algun romanent  que es reparteixi segons el criteri de 
la Comissió Tècnica. 
 
El Sr. Antoni Pamplona, després de fer un ràpid càlcul de comparació entre el 
pressupost total demanat i el que queda per repartir, conclou que en aquesta 2ª volta 
es liquidaria tot el pressupost. 
 
La Sra. Iolanda Sànchez proposa que la Comissió Tècnica valori la possibilitat de 
treballar els petits desajustos de les bases amb la implicació de la ciutadania, ja que 
una possible via per interessar a les associacions de veïns per la cooperació, seria 
per exemple fer-los partícips en la proposta dels criteris per la concessió de 
subvencions als projectes.  
 
 
3.- Informacions vàries: 
 
La tècnica de cooperació mostra la publicació del programa d’activitats dels centres 
cívics primavera 2008 en el que s’ha afegit un nou apartat sota el lema: És aquest el 



 
AJUNTAMENT DE 

VILANOVA I LGELTRÚ 

Cooperació i Solidaritat 

món que vols?, propostes per a una Vilanova i la Geltrú més solidària  on es fa un 
recull de les  activitats que durant els mesos d’abril, maig i juny  realitzen les entitats 
de cooperació. Aprofitant que aquesta llibret d’activitats arriba a totes les entitats i 
serveis de Vilanova i la Geltrú.  
 
4.- Precs i preguntes: 
 
El Sr. Enrique Castro demana de revisar el llistat de les entitats a qui s’envia el 
programa ja que ell ho rep repetidament.  
 
 
Sense cap altre tema a tractar es dona per acabada la sessió.  
 
 
Vilanova i la Geltrú, 28 d’abril de 2008 
 
 
Iolanda Sánchez Alcaraz 
Regidora de Cooperació i Solidaritat 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


