ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: Dijous 10 març 2022

Lloc: Sala Polivalent. Oficina d’Acollida. Edifici El Sucre

Hora d’Inici: 19:00

Hora de finalització: 20:30h

ENTITATS ASSISTENTS: Fundació Humanitària Dr. Trueta, Medicus Mundi Mediterrània,
UVic- UCC, Agermanament sense Fronteres, Fundació Nzuri Daima, Joguines sense
Fronteres, Fundació Núria Toneu & Daniel Shah, Associació Kakolum, Creu Roja Osona,
Options Catalunya Nepal, Associació Alkaria, Associació Rosa Dilmé,
AJUNTAMENT DE VIC: Regidor de cooperació i tècnica de cooperació.
ENTITATS EXCUSADES: Osona amb els nens, Escènic Vic, Pobles Germans, Associació
Bantandikori

Introducció
Després de donar la benvinguda a totes les entitats i d’una ronda de presentacions es comença
explicant l’aplicació del 0,7% de cooperació d’aquest 2022, en els àmbits següents:



CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
PER

A

LA

REALITZACIÓ

DE

PROJECTES

DE

COOPERACIÓ

AL

DESENVOLUPAMENT, CODESENVOLUPAMENT, DRETS HUMANS I EDUCACIÓ PER
LA DESENVOLUPAMENT PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

PRESSUPOST
El Ple municipal del passat 7 de març va aprovar una ampliació de saldo de 40.000 € a la
partida de projectes finalistes on hi ha vinculada la convocatòria. Això vol dir que la
convocatòria comptarà amb un augment de 20.000€ i els altres 20.000€ es destinaran als
convenis que es gestionen directament des del Fons Català de Cooperació.
Això és degut a què l’any passat no es va poder fer front a tota la demanda de sol·licituds que
hi va haver, i es va haver de reduir de manera equitativa totes les subvencions atorgades.
Aquest any per tant, es disposarà de més fons per a la partida, però tot això causarà un retràs
considerable en l’aprovació de les bases i de la posterior convocatòria. Per tant les entitats
hauran de tenir molt en compte l’estat d’execució del projecte i els terminis a complir per a la
justificació.

CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS DE LES BASES
L’objectiu general i objectius específics de la convocatòria derivats del Pla director de
cooperació municipal i les dues línies d’actuació: La Cooperació al desenvolupament, Drets
Humans i Codesenvolupament i l’Educació per al desenvolupament

ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

Els criteris de valoració que estan dividits en dos blocs:
1. La bona identificació i planificació del projecte
2. L’impacte, pertinença i sostenibilitat
Pel què fa al Procediment i terminis: Està previst que les bases es puguin aprovar el mes
d’abril, i la convocatòria un mes més tard, però això no canvia els terminis d’execució que són:
-Els terminis d’execució dels projectes són de l’1/11/2021 al 31/10/2022
-La data màxima per la justificació serà el 15/11/2022
Tota la resta de detalls més específics de la convocatòria estan en el powerpoint adjunt que es
comparteix durant la reunió. Aquesta és una presentació genèrica i molt global de la
convocatòria. Tot i així s’anirà informant quan s’aprovin les bases, la convocatòria o s’obri el
termini de sol·licituds. Caldrà que les entitats es llegeixin bé les bases i la convocatòria. I per a
qualsevol dubte, qüestió o aclariment durant tot el procés, les entitats podran posar-se en
contacte amb la unitat de cooperació a través del correu electrònic cooperacio@vic.cat

JUSTIFICACIÓ DE L’ACTUACIÓ
El moment de la justificació de les actuacions és el més complicat per les entitats i sempre
s’han de fer requeriments que a finals d’any compten amb molt poc marge de temps per poder
resoldre’s. Per això s’acorda que aquest any de cara el mes de setembre i per totes aquelles
entitats que rebin la subvenció, es farà una reunió explicativa per explicar amb més detall els
criteris i requisits de justificació i així evitar possibles requeriments



PLA D’EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 2022

El Pla de Sensibilització municipal anual ha passat a ser el Pla d’educació per a la ciutadania
global, en línia del procés de treball en aquest àmbit que han fet des de la FEDE i la Diputació
de Barcelona.
Les propostes de les entitats són claus en el disseny d’aquest Pla, per tant s’espera que tothom
pugui fer propostes i que el Pla es construeixi a partir del treball que fan totes les entitats a la
ciutat que es poden fer arribar a cooperacio@vic.cat,
Per tant totes les entitats poden fer propostes amb l’objectiu de construir aquesta ciutadania
global, tan en l’àmbit formal (propostes per els centres educatius de la ciutat) o més informal
(xerrades, exposicions, jornades participatives, programa de Tardes d’estiu al carrer, ...)
Pel desplegament d’aquest Pla, l’Ajuntament de Vic rep una subvenció anual de la Diputació de
Barcelona, per tant es compta amb recursos econòmics per a la seva realització.

El regidor de cooperació agraeix novament la participació i tanca la sessió.

