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ACTA DE LA REUNIÓ DE  COMISSIÓ DE TREBALL DE SOLIDARITAT I 

COOPERACIÓ 

 
 

Data:   4 de juliol de 2018 

Hora d’inici :  19:30 h 

Hora fi: 21:00 h. 
Lloc:   Masia Can Feliu 
 
ASSISTEIXEN: 
 
 

Elisabet Oliveras  Alcaldessa   

Coral Yanguas PDCAT  

Maite Millas Ciutadans  

Pepa López Acció Solidària del Vallès 

Eva Buxadera Acció Solidària del Vallès 

Tonyi Pérez Acció Solidària del Vallès 

Laura Roger Ateneu del Món 

Glòria Llorens Cooperación y ayuda 

Ruth Alvarez Fundació Quetzal 

Dolors Agulló ONG Nuevos Pasos 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1. Aprovació acta anterior 
 

S’aprova l’acta de la sessió anterior de data 30 de maig de 2018. 

 
2. Ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i a activitats solidàries 

promogudes per les ONG i entitats solidàries de Sant Quirze del Vallès i ajuts per 
la realització d’activitats de sensibilització al municipi promogudes per les ONG i 
entitats solidaries de Sant Quirze del Vallès: 
 

 
Un cop revisats els projectes presentats,  la comissió la proposta de distribució 
realitzada per la comissió tècnica , és la següent: 

 

REGISTRE PROJECTE 
COST 

PROJECTE 
ANY (1) 

 IMPORT 
SOL·LICITAT 

  PUNTS IMPORT 
CONCEDIT 

IMPORT 
CONCEDIT 

EN 
CONCEPTE 

DE BENS 
CAPITAL 

IMPORT 
CONCEDIT 

EN 
CONCEPTE 

DE DESPESA 
CORRENT 

2018003605 

Formació capacitació i 
promoció de l'autonomia 
de les dones de Thionck 
Essyl 

14.540,00 € 12.359,00 € 85% 67,93 12.359,00 € 5.000,00 € 7.359,00 € 

2018006618 
Namuna Bari ( Hort 
Model) 

20.850,00 € 12.050,00 € 58% 81 12.050,00 € 4.470,00 € 7.580,00 € 
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2018006564 

Empoderar a les 
comunitats de la ciutat 
de Nablus, Salem, 
Awarta, i Al- Bathan, 
proporcionat serveis i 
subministraments de 
salut 

28.845,00 € 13.695,00 € 47% 85 13.695,00 € 8.000,00 € 5.695,00 € 

2018006882 
Programa integral 
d'atenció diurna  

44.310,00 € 22.000,00 € 50% 74,05 22.000,00 €   22.000,00 € 

2018007306 Hogar Monte Carmelo  10.416,00 € (*)  20.000,00 € 50% 51 5.208,00 €   5.208,00 € 

            65.312,00 € 
17.470,00 € 47.842,00 € 

 

(1) Un cop descomptats els conceptes no subvencionables. 
 

La Mesa aprova la distribució dels ajuts i s’acorda distribuir l’import sobrant a la 
partida de la forma que la Mesa acordi a la següent sessió. 
 
 

3. Tancament Pla sensibilització 2018-2019 
 
Es recullen les darreres propostes i s’emplaça l’aprovació del pla a la confirmació dels 
espais per muntar les exposicions. 
 

4. Formació 2018 
 

Es proposa a la mesa la possibilitat de fer una formació que integra els continguts 
intel·lectuals amb l’experiència grupal i relacional-emocional, a través dels jocs i 
dinàmiques a les tècniques i aprenentatges que faciliten el progrés professional 
amb la definició d’objectius a través de la tècnica del PNL. 
  
La formadora es diu Monica Lapeyra i va treballar durant 22 anys a una entitat 
bancària, La Caixa. Després, va decidir dedicar-se a treballar amb les persones i 
les organitzacions, i va marxar durant uns anys a fer de cooperant, per tant te 
experiència personal com per donar un enfoc a les sessions dirigit al que 
necessitem. Ara es dedica a acompanyar a les persones per la realització dels seus 
projectes. 
 
 
La formadora no te disponibilitat entre setmana a partir de l’hora que habitualment es fa la 
formació, i la mesa proposa fer -la en sessions alternes durant els dissabtes al matí. 
 
 

No havent més temes a tractar, la reunió de Mesa es dóna per finalitzada quan són les 
21:00h. 


