
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE SOLIDARITAT DEL 21.12.2020 
 
Reunió telemàtica del Consell de Solidaritat 21 de desembre de 2020, 20h 
 
 
Assistents per part d’entitats: 
Joaquim Aubanell, Mans Unides 
Enric Zaldo, CUP 
Teresa Verdaguer, ERC 
Montse Verdura, Amics de l’Índia 
Josep Gelpí, Malgrat amb el Sàhara 
Ramir Roger, ERC 
Joan Bigas, Associació Solidària Colors 
Míriam Reina, Alkaria 
 

Per part de l’Ajuntament: 
Sònia Viñolas, Regidora de Solidaritat 
Jordi Vila, Cap Oficina Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordre del dia: 
 
1. Termini de sol·licitud de subvencions 2020 
2. Donar compte de les subvencions atorgades el 2019 i l’ajut d’emergència 2020 
3. Torn obert de paraula 
 
 

La Sra. Viñolas obre la reunió disculpant-se per la demora en la convocatòria de la reunió 
del Consell ocasionada per les dificultats amb què l’administració local s’ha trobat 
enguany, primer el temporal Glòria i tot seguit els efectes de la pandèmia que encara 
dificulten el funcionament del Consell. 

Tot seguit s’informa als assistents que el termini per a sol·licitar les subvencions del 
2020 finalitza el 26 de gener de 2021 i s’acorda que, vist que en les bases per error 
material el període de justificació no es pot complir, aquest sigui de tres mesos 
comptadors a partir del 26 de gener de 2021, per tant, el 26 d’abril de 2021. 

S’exposa que durant el 2020 s’ha pogut tramitar fins al moment: 
Sol·licituds 2019: 

Pagament de 2.500 al Fons Català per l’agenda Llatinoamericana 2019 
Pagament de 1.900 euros a Alkaria pel projecte Reforç educatiu a l’escola de Mounting 

de Bonconto 

Pagament a Mans Unides de 5.000 euros pel projecte Accés a l’aigua potable en 

comunitats rurals de la Regió de Kara, Fase X 

Sol·licituds 2020: 

Ajut d’emergència de 1.500 euros pel projecte suport en temps de Covid a la 

protecció dels drets humans de les persones sol·licitants de protecció 

internacional atrapades a l’illa grega de Lesbos. 

Sol·licituds pendents registrades: 

S’ha rebut la sol·licitud de 2.500 euros per part del Fons Català pel projecte 

Agenda Llatinoamericana 2020. 

 

 



 

 

S’obre el torn de paraula amb la intervenció del Sr. Gelpí. Exposa que caldria modificar 
el sistema d’atorgament de subvencions per tal de facilitar la tasca de les entitats i 
organitzacions sol·licitants. Proposa que les sol·licituds per l’any en curs es puguin fer 
dins el primer trimestre de l’any, i que l’entitat conegui quan abans millor de quina 
quantitat disposa per poder realitzar projectes. També que es pagui inicialment un 
percentatge de la subvenció. Proposa també que el període de justificació s’allargui 
durant tot l’any següent al de la sol·licitud i un cop justificada es cobri la part restant de 
la subvenció. 

La totalitat dels membres assistents mostra per assentiment estar d’acord amb la 
proposta del Sr. Gelpí.  

La Sra. Viñolas es compromet a estudiar si és possible procedir segons la proposta del 
Sr. Gelpí i, si fos factible, redactar les bases de subvencions recollint aquest nou 
sistema. 

La Sra. Verdaguer manifesta que si en l’aplicació pressupostària encara hi ha fons 
disponibles que no els deixem d’invertir en finalitats solidàries, com ara emergències 
socials. La majoria de 

La totalitat de les persones assistents mostra per assentiment estar d’acord amb la 
proposta del Sra. Verdaguer. 

La Sra. Viñolas explica que els fons del 2019 es van traspassar a l’aplicació de 2020, i 
enguany es farà el mateix amb els imports restants. Així mateix, proposa que el Consell 
es reuneixi amb brevetat per tal de decidir a quines emergències es destinen aquests 
fons. 

La Sra. Reina s’interessa per la part de la partida destinada a actuacions de 
sensibilització. La Sra. Viñolas explica que si sorgís cap proposat en aquest sentit caldria 
debatre-la al Consell.   

El Sr. Bigas demana si han estat aprovades les sol·licituds presentades per l’associació 
Colors.  

El Sr. Roger demana que les convocatòries siguin més freqüents, per tal de poder 
millorar el seguiment, la Sra. Viñolas respon comprometent-se a fer convocatòries 
trimestrals. 

El Sr. Gelpí demana que es recuperin les bases aprovades pel Consell. 

 

A les 21.30h s’aixeca la sessió 

 

 

 
 
 
 


