
ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICI PAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT 
 
Acta:  núm. 2/2018 
Data:   3 d'abril de 2018 
Hora:  18 hores 
Lloc:  Sala de Juntes de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Assistents:   

 
Alfonsa Santisteban, Fundació Pau i Solidaritat 
Hianmary Maduro, Associació Compassió i Vida 
Carme Alcalde, Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi - Cooperacció 
Núria Pelay, Fundació Josep Comaposada Sindicalistes Solidaris  
Joan Caba, Ensenyament Solidari 
Araceli Lázaro Aparicio, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Maria Jesús Ros Sorribes, Grup de Suport al Colectivo de Mujeres de Matagalpa 
Rosa Maria Alejandre, Fundació Kassumay 
Carme Mangues, Fundació Kassumay 
Montserrat Gibert, Fundació Vicente Ferrer 
Jordi Sala, Fundació Kassumay 
Anna Escudé, DESOS Opció Solidaria 
Rebeca Segura, DESOS, Opció Solidària  
Alba Simarro, Ensenyament Solidari 
Albert Pujol, tècnic FCCD 
Maria Serrano, FCCD 
Manuel J. Pérez, tècnic municipal 
Raquel Villalobos, tècnica municipal 
Alba Martínez Vélez, Tinenta d'Alcalde de Ciutat Educadora, Cooperació, Solidaritat i 

 Pau 
 

 
Ordre del dia:  
 
1. Presentació i valoració de les sol·licituds de s ubvenció presentades a la 

convocatòria 2018/2019  
 
Les entitats que s’han presentat a la convocatòria de subvencions fan un resum dels respectius 
projectes i els tècnics municipals i el tècnic del Fons Català expliquen la valoració que han fet 
en cada cas: 
 
Fundació Kassumay per a Tothom. Dotació i posada en funcionament d'una horta d'1 ha per a 
dones a Guinea Djilakounda, Bignona, Casamance Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del 
FCCD: Es recomana aprovar el projecte. 
 
DESOS, Opció Solidària. Promoció de l’apoderament econòmic i drets de les dones a San 
Miguelito. Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: Es recomana l'aprovació del projecte 
 
Fundació Vicente Ferrer. Millora en l’accés a una educació secundaria pública de qualitat per a 
nois i noies adolescents i desfavorits, fomentant l’equitat de gènere, a Anantapur. Import 
sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: Es recomana aprovar el projecte. 
 
Fundació Pau i Solidaritat. Promoció d’un model de desenvolupament econòmic basat en la 
justícia social a Guatemala Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: Es recomana 
aprovar el projecte. 
 
Grup de Suport Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Jóvenes capacitadas en autoconstrucción, 
recuperando las casas de abobe. Construyendo una biblioteca comunitaria. Matagalpa 
(Nicaragua). Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració del FCCD: Es recomana aprovar el projecte:  
 



Fundació Josep Comaposada-Sindicalistes Solidaris.  Programa de formació "Treball decent 
per a tots i totes. Marroc 2016-2019 (III fase: 2016-2019)". Import sol·licitat: 15.000 €. Valoració 
del FCCD : Es recomana aprovar el projecte. 
 
Associació d'Amistat San Miguelito Sant Boi. Millora de l'educació musical a San Miguelito, 
mitjançant l'Escola de Musica i els docents del municipi. Import sol·licitat: 9.831 €. Valoració del 
FCCD: Es recomana aprovar el projecte. 
 
VOLS-Voluntariat Solidari. Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en 
situació desfavorida a Koubri, Ouagadugú, Burkina Fase (2a part). Import sol·licitat: 9.000 €. 
Valoració del FCCD: Es recomana aprovar el projecte. 
 
A continuació des de la Unitat de Cooperació s’informa que s’han presentat un total de 9 
projectes per part de les entitats. Una de les sol·licituds, la presentada pel Col·lectiu VIO, no ha 
estat valorada ja que l'entitat ha informat posteriorment que desistia de la sol·licitud. Dels 8 
projectes valorats, 4 corresponen a l’Àrea de Centreamèrica; a Àfrica, 3 projectes i 1 a Àsia. 
Són d'àmbits diversos (alimentació, educació, treball digne i dret a l'habitatge). Com a elements 
comuns, destaca la perspectiva de gènere; la continuïtat de projectes en algun cas i les 
escasses activitats d'educació pel desenvolupament. 
 
Es presenta una graella amb la valoració concreta de cada projecte seguint els criteris de les 
bases de la convocatòria. Es recorden els diversos criteris de valoració tant per part de 
l’Ajuntament com del FCCD a resultes dels quals s’obté la valoració final de cada sol·licitud. A 
partir d’aquesta puntuació, s’exposen els resultats de la concurrència competitiva amb un llistat 
segons la puntuació obtinguda.   
  
1. FUNDACIÓN VICENTE FERRER     168 punts 
2. DESOS OPCIÓ SOLIDÀRIA    162 punts 
3. ASSOCIACIÓ D'AMISTAT SAN MIGUELITO SANT BOI  145 punts 
4. GRUP DE SUPORT AL COLECTIVO DE MUJERES DE MATAGALPA 135,50 punts 
5. VOLS VOLUNTARIAT SOLIDARI      135 punts 
6. FUNDACIÓ KASSUMAY.       133,50 punts 
7. FUNDACIÓ PAU I SOLIDARITAT   133,50 punts 
8. FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA        131,50 punts 
 
Atenent el criteri de la concurrència competitiva establert a les Bases de la convocatòria que 
consisteix en anar donant les quantitats de subvencions sol·licitades fins a un màxim de 15.000 
€ segons l’ordre de puntuació i fins a esgotar la quantitat total de la partides dels exercicis 2018 
i 2019 i atenent que es podria donar el total de les quantitats sol.licitades per les entitats 
sol·licitants ja que suposaria una despesa de 108.832 € (54.416 € a càrrec del pressupost 2018 i 
54.416 € a càrrec del pressupost 2019), la proposta que es presenta es la de concedir les 
subvencions sol.licitades als 8 projectes presentats. 
 
Aquesta proposta es presentarà a la Comissió qualificadora de subvencions que tindrà lloc el 4 
d'abril. Posteriorment a l’anàlisi de la Comissió, la proposta és presenta a la Junta de Govern 
Local per a la seva aprovació. L’acte de signatura de convenis tindrà lloc el proper 9 de maig de 
2018.   


