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ACTA DE LA REUNIÓ DE  LA MESA DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
 
 
Data:   18 de gener de 2017 
Hora d’inici :  19:30 h 
Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Ajuntament 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Elisabet Oliveras Jorbà   Alcaldessa  
Juan A. Pérez García    PSC  
Maite Millas     Ciutadans 
Dolors Agulló     ONG Nuevos Pasos 
Teo Herruzo     Acció Solidària del Vallès 
Eva Buxadera     Acció Solidària del Vallès 
Laura Roger     Ateneu del Món 
Puri Carrazoni     Ateneu del Món 
Thais Alvarez     Ateneu del Món  
Paquita Pérez     Fundació Quetzal 
Ruth Alvarez     Fundació Quetzal 
Silvia López     Cooperación y ayuda 
David Fernández    Cooperación y ayuda 
 
Excusa la seva absència la Sra. Míriam Casarramona 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Revisió del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i les 

entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla municipal de Sensibilització. 
2.  Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al 

desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG i entitats solidàries de 
Sant Quirze del Vallès. 

3. Pla de sensibilització 2017: tema de treball i primeres propostes 
4. Formació entitats 
5. Precs i preguntes. 

 
1. Revisió del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

i les entitats locals de cooperació per l’execució anual del Pla municipal de 
Sensibilització. 

 
El conveni vigent es va aprovar per Junta de Govern Local al mes de febrer de 2015 amb una 
vigència de 2 anys. Ara  es presenta a la mesa per la seva renovació i es planteja si l’entitat 
Sant Quirze pels Infants voldria subscriure el conveni ja que no ha estat molt activa 
darrerament. Finalment s’acorda parlar amb ells i que ens diguin si volen continuar o 

prefereixen incorporar-se un cop s’activin. 
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La mesa acorda renovar el conveni amb la mateixa redacció que l’anterior, revisant les 

referències legals i els annexos. 
 

2. Bases particulars reguladores per a la concessió d’ajuts a projectes de 
cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries promogudes per les ONG 
i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès. 

 
 
Es comenta que fins que no estigui el pressupost municipal aprovat no es podran passar per 
Junta de Govern local les bases ja que l’aprovació de les bases es fa junt amb l’aprovació de 
la despesa prevista per a 2017. 
 
La Sra. Laura Roger demana que es faci recordatori de terminis pel seguiment dels ajuts i les 
justificacions. 
 
  

3. Pla de sensibilització 2017: tema de treball i primeres propostes 
Es comenta la graella amb el recull de totes les activitats proposades i s’actualitza. Les entitats 
faran arribar les fitxes al Servei de Cooperació. I des del Servei de Cooperació es buscaran 
dates per quadrar algunes activitats. 
 

4. Formació entitats 
 
Es posa a disposició de la Mesa la proposta d’acció formativa que ens fa PetitPedagog.  
 
L'objectiu seria generar un espai de treball en xarxa en entorn digital entre les ONGs i 
desenvolupar la vessant estratègica d'aprofitar els continguts que tenen i convertir-los en 
coneixement a la xarxa.  
 
Per altre part, també la proposta que es planteja es podria treballar a partir d'un cas pràctic 
com podria ser la Setmana Solidària. 
 
A diferència del curs anterior, es proposa un calendari més espaiat però amb continuïtat 
setmanal que doni temps a pair i experimentar entre sessió i sessió amb els coneixements 
adquirits. ( Quatre sessions de dues hores) 

La formació està oberta a tota proposta que vulguin afegir relacionada amb les xarxes socials. 

La Mesa troba molt interessant l’acció formativa i es comenta de fer-la a finals de setembre o 
principis d’octubre per treballar la Setmana Solidària. 

5. Precs i preguntes. 

Es proposa fer una campanya de recollida de joguines per abans de l’estiu. No s’acostumen a 

fer i és quan els nens tenen més temps lliure per jugar. 

 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 21:30h. 


