ACTA DE REUNIÓ
CONSELL DE COOPERACIÓ

DATA: Dimarts 1 desembre 2020

Lloc: Plataforma zoom

Hora d’Inici: 18:30H

Hora de finalització: 19:45h.

ENTITATS ASSISTENTS:

Osona amb els Nens,

Creu Roja Osona, Fundació Daniel

Sha&Núria Toneu, Universitat de Vic, Agermanament sense Fronteres, Tic Rwanda, Fundació
Vicenç Ferrer, Festival Protesta, Joves africans de Catalunya, Fundació Humanitària Dr.
Trueta, Options Catalunya Nepal, Fundació Cívica Esperanzah, Associació Rosa Dilmé
Rwanda, Associació Alkaria, Kaliu Nepal, ONG Kakolum, i nova entitat en procés de
constitució per treballar a Colòmbia
AJUNTAMENT DE VIC: Regidor de cooperació, tècnica de subvencions i tècnica de
cooperació.
ENTITATS EXCUSADES: Medicus Mundi, La Mà Solidària

ORDRE DEL DIA
- Presentació de la convocatòria de subvencions per a entitats en l’àmbit de la cooperació
internacional, el codesenvolupament i l’educació pel desenvolupament 2021



Introducció

El regidor de cooperació, Josep-Ramon Soldevila dona la benvinguda a tothom i agraeix a les
més de 24 persones que estan connectades (representant 17 entitats diferents), la seva
participació a la trobada virtual. Aquest any per primer cop la trobada es fa virtual degut a les
restriccions establertes per la prevenció de la pandèmia provocada pel Covid19.
Tot i així, malgrat el context actual, l’alta participació a la trobada demostra que a la ciutat hi ha
un bon teixit associatiu en l’àmbit de la cooperació internacional i l’educació per al
desenvolupament. De fet, la pandèmia del Covid19 ha posat més que mai de manifest que els
reptes existents i emergents són cada vegada més globals i que per tant la tasca de les
entitats del CLCVic esdevé més necessària que mai, ja que des d’un context local pretén
abordar aquests reptes internacionals que es deriven de la globalització.



Resum convocatòria 2020

Aquest any 2020 ha estat el primer any que l’Ajuntament de Vic ha obert una convocatòria de
concurrència competitiva per entitats en l’àmbit de la cooperació i la sensibilització. Fins ara,
els projectes que es subvencionaven eren a través de convenis directes o convocatòries
gestionades pel Fons Català de Cooperació. Per tant aquest any la convocatòria ha estat com
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una prova pilot que ha funcionat molt bé però que hi ha aspectes que caldrà anar afinant (s’ha
detectat algun error en algun document que no estava prou definit o el mateix tràmit de
sol·licitud que no estava ben creat). Per tant l’experiència ens permetrà millorar aquests errors.
Cal dir també que aquest any 2020 hem caigut sobre un any accidentat perquè la pandèmia ha
afectat no només l’execució dels projectes sinó també els processos administratius. Ja que
malgrat la convocatòria es publicava el 2 de març (dins del calendari previst) la declaració de
l’estat d’alarma va aturar els terminis de sol·licitud fins el dia 1 de juny i això va fer endarrerir
tot el procés d’adjudicació i pagament de les subvencions. Som conscients per tant,

que

aquest calendari no ha afavorit a ningú i que per tant de cara a l’any vinent esperem poder anar
sobre un calendari més coherent. Tot i així, cal dir que totes les entitats varen respectar la data
de presentació de la justificació, el passat 15/11/2020.

Com a resum de la Convocatòria 2020, hi va haver :
-

11 sol·licituds de projectes

-

1 renúncia per la impossibilitat d’execució degut a les previsions del Covid19

-

3 projectes desestimats per no arribar a la puntuació mínima requerida

-

7 entitats que varen rebre la subvenció sol·licitada.



Presentació de la Convocatòria de Subvencions Cooperació Internacional,
Codesenvolupament i Educació pel Desenvolupament 2021.

El marc legal de la convocatòria són tres documents de referència:
1. La ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones (a nivell espanyol)
2. L’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vic (nova aprovació aquest
mes de desembre)
3. El Pla director de cooperació Internacional de Vic 2018-2021, dissenyat de forma
participativa amb tots els actors de cooperació de la ciutat i que caldrà renovar a finals
de l’any vinent.



S’explica l’objectiu general i objectius específics de la convocatòria derivats del Pla
director de cooperació municipal i les dues línies d’actuació:



-

Cooperació al desenvolupament, Drets Humans i Codesenvolupament.

-

Educació per al desenvolupament

Es recorden els criteris de valoració que estan dividits en dos blocs:
1. La bona identificació i planificació del projecte
2. L’impacte, pertinença i sostenibilitat.
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Requisits de les entitats:
-

Les entitats han d’estar legalment constituïdes i han de formar part del registre
d’entitats de Vic.

-

Les entitats beneficiàries poden treballar amb contraparts a terreny sempre i quan
aquestes també estiguin legalment constituïdes i hi hagi un conveni de relació entre les
dues o una declaració responsable que expliqui aquesta relació. A més, s’haurà de
presentar el justificant de transferència de fons a la contrapart.
Les factures justificatives només poden ser en nom de l’entitat beneficiària o de la
contrapart, si és el cas.



Procediment i terminis: Està previst que la convocatòria es pugui aprovar el mes de
gener-febrer i així la resolució podria ser abans de l’estiu:
-Els terminis d’execució dels projectes són de l’1/11/2020 al 31/10/2021
-La data màxima per la justificació serà el 15/11/2021

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

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

La reunió s’acaba a les 19:45h

