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Oficina Administrativa ASP

Ref. Expedient: 16/2018/SUBCO

Decret d'Alcaldia Número:
  

A la vila de Molins de Rei,

Joan Ramon Casals i Mata, alcalde de la vila de Molins de Rei, vist l'expedient  16/2018/SUBCO  ,que resulta
del  procediment  tramitat  de/d'  APROVAR  LA  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  PROJECTES  DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I DE SENSIBILITZACIÓ, PRESENTATS PER ORGANITZACIONS
NO GOVERNAMENTALS,  ENTITATS  I  ASSOCIACIONS SENSE AFANY DE  LUCRE DE  MOLINS  DE  REI
  ,dicto aquest decret, que es fonamenta en els fets i en les consideracions que tot seguit s'exposen:

Atès l'informe del Cap en funcions de cultura i programes específics, de data 25 de maig de 2018,
del qual es desprèn:

Atès que el  Ple de l'Ajuntament,  en sessió ordinària que es va dur a terme el  dia 25 de gener de
2018,  va  aprovar  l'ordenança  reguladora  de  les  bases  per  a  la  concessió  de  subvencions  a
projectes de cooperació  al  desenvolupament  i  de sensibilització,  presentats  per  organitzacions no
governamentals i entitats i associacions sense afany de lucre de Molins de Rei per a l'exercici 2016.
 
Atès que el dia 10 de maig de 2018 es va reunir el Consell  de Solidaritat i  Cooperació "Molins de
Rei Solidària", en el qual la regidora de Solidaritat i  Cooperació conjuntament amb el Fons Català
de  Cooperació  va  presentar  els  projectes  de  Cooperació  al  desenvolupament  i  d'ajut  humanitari
presentats  per  a  la  seva  subvenció  a  la  convocatòria  2018  i  la  proposta  de  subvenció  (Acta  del
Consell Solidari adjunta amb data 10/05/2018 punt 1 de l'ordre del dia) on s'aprova per unanimitat la
proposta de projectes i aportacions presentades.
 
Atès  a  la  convocatòria  es  van  presentar  8  projectes  amb  accions  diverses  de  cooperació  al
desenvolupament en països en vies de desenvolupament i projectes de sensibilització a Molins de
Rei:
 
Núm. projecte: 1
Títol:  MILLORADA  L'ATENCIÓ  MEDICOSOCIAL  DE  LES  COMUNITATS  AFECTADES  PEL
CONFLICTE A SÍRIA (POBLACIÓ LOCAL I REFUGIADA) AL LÍBAN
ONG sol·licitant: Creu Roja Baix Llobregat centre / Creu Roja Catalunya
Import projecte: 101.104,26 €
Aportació sol·licitada: 3.950,00 €
Proposta de Subvenció: 3.349,00 €
Descripció del Projecte: El projecte, durant 9 mesos, facilitarà a 9.176 persones serveis de salut
d'atenció primària (curatius i  preventius)  a cinc localitzacions (districte Saida) que compleixen tres
requisits:
a) un nombre important de refugiats sirians hi resideixen
b) no existeixen serveis de salut primària
c) no hi ha conflicte obert.
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Es prioritzen zones on la implicació de les municipalitats faciliti el treball de la Creu Roja Noruega,
que es coordinarà amb altres entitats per evitar duplicitats.
Es  podran  valorar  noves  zones  d'intervenció.  Actualment,  les  zones  són  Marwanieh,  Besarieh,
Ankoun, Ansarieh i Joun.
La  unitat  mòbil  es  desplaçarà  cada  dia  de  la  setmana  a  una  localització.  A  través  d'un  equip
multidisciplinari  (metge  generalista,  infermera,  llevadora  i  treballador/a  social),  es  faran  consultes
generals,  pediàtriques i  ginecològiques, entre d'altres.  Es prestarà especial  atenció a les malalties
cròniques. Si així ho estableix la prescripció mèdica, es distribuiran les medecines necessàries.
Tant les consultes de la Creu Roja Noruega com les medecines són universals i gratuïtes. D'acord
amb  la  informació  dels  registres  mèdics,  la  treballadora  social,  amb  suport  de  l'equip  mèdic  i  la
participació de la comunitat, farà una avaluació de necessitats per conèixer les temàtiques a tractar
en  l'àrea  psicosocial,  de  prevenció  de  malalties  i  promoció  de  la  salut.  Aquestes  es  faran  amb
l'ajuda dels  voluntaris  i  voluntàries  comunitaris/àries  tant  en els  espais  per  a  les  consultes  (cedits
per  les municipalitats  i/o  altres organitzacions)  com a les escoles (es preveu una sessió/escola /2
mesos durant el curs escolar).  Es faran, a més, dos intercanvis per a personal i voluntaris (homes i
dones) en treball comunitari.
Valoració projecte: 130/108
Observacions: Projecte nou. Es recomana aprovar el proejcte.
 
Núm. projecte: 2
Títol:  PROJECTE  DE  FORMACIÓ  I  COOPERACIÓ  SANITÀRIA  PER  AL  DESENVOLUPAMENT
DEL DISTRICTE SANITARI DE THIONCK ESSYL
ONG sol·licitant: Elastyc Family
Import projecte: "no qualificable"
Aportació sol·licitada: 10.000,00  €
Proposta de Subvenció:  Projecte no elegible
Descripció del Projecte: El projecte preveu treballar en tres àmbits al districte sanitari de Thionck
Essyil.
 -Infraestructura:  es  va  habilitar  un  quiròfan  en  desús  i  ara  caldria  instal·lar-hi  el  subministrament
elèctric continuat, un generador i l'aire condicionat.
 -Exercici  mèdic:  tenint  en  compte  exercicis  anteriors,  es  preveu  poder  diagnosticar  més  de  150
pacients i fer unes 80 intervencions a més de 70 pacients.
Alhora, es farà el control de pacients anteriors que no haguessin evolucionat de manera favorable i
es confeccionaria una llista d'espera de possibles pacients quirúrgics.
-Formació, docència i conscienciació del personal sanitari local: el contacte amb el personal sanitari
local és permanent durant l'estada de l'expedició. Participa en el cribatge, la diagnosi i fent tasques
de traducció i conscienciació de la població de mesures higièniques, pre i post operatòries.
Preparen  els  pacients  i  supervisen  la  reanimació,  intervenen  a  quiròfan  en  petites  tasques,
observen i realitzen el circuit d'esterilització.
Un cop feta la feina en aquests tres àmbits, l'expedició procedeix a fer una reunió de tot l'hospital,
l'Ajuntament i el personal de l'expedició per fer un balanç de despeses i ingressos que s'han generat
amb  l'activitat  d'Elastic  Family  (els  pacients  paguen  la  consulta  i  un  import  simbòlic  a  l'hospital)  i
s'aprofita per parlar de les mancances, les actuacions futures i accions per millorar el funcionament.
Valoració projecte: "no elegible"
Observacions:  L'entitat  Elastyc Family  es va constituir  el  27 de novembre de 2017 i  la  resolució
d'inscripció al registre d'entitats de la Generalitat és del 5 de març de 2018. Si tenim en compte el
que  diu  l'article  8  de  les  bases  de  la  convocatòria,  aquesta  entitat  no  es  pot  presentar  a  la
convocatòria.  Estar  legalment  constituïdes  i  inscrites  en  el  registre  oficial  corresponent  (Llei
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, gestionat per l'Agència Catalana
de  Cooperació  al  Desenvolupament,  o  al  Registre  d'organitzacions  no  governamentals  de
desenvolupament  adscrit  a  l'Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional,  regulat  pel  Reial
decret 993/1999, d'11 de juny) i que durant l'any natural en curs compleixin dos anys d'antiguitat de
constitució  legal  i  estiguin  donades  d'alta  al  registre  d'entitats  de  l'Ajuntament  de  Molins  de  Rei. 
D'altra  banda,  cal  tenir  en  compte  que  al  llarg  dels  anys  la  Dra.Teresa  Sellés  ha  anat  presentant
aquest projecte a través de diferents entitats. Els anys 2006 i 2007 amb una associació anomenada
PROJECTE XEVI (va haver-hi problemes i  van haver de retornar una part de la subvenció) i  l'any
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2010 va presentar  el  projecte a través de  l'associació TERANGA. Ara el  presenta amb una nova
associació.  Repassant  la  documentació  adjunta,  hi  ha  una  memòria  d'activitats  que  no  és  una
memòria d'activitats de l'entitat,  sinó que és la descripció de les actuacions que ella ha organitzat
des de l'any 2006 en aquest projecte. I pel que fa a la documentació que les autoritats locals estan
assabentades  del  projecte,  adjunta  diversos  documents  de  l'any  2009  a  nom  de  l'associació
TERANGA.  Tenint  en  compte  aquests  fets,  considerem  que  l'entitat  no  compleix  els  requisits
necessaris per poder  optar a la subvenció.  En resum, es recomana no aprovar el projecte.
 
Núm. projecte:3
Títol: FANDEMA: GENERACIÓ D'ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS LA CADENA DE
VALOR DE L'ENERGIA RENOVABLE PER A  LA DONA QUE MITIGUEN EL  CANVI  CLIMÀTIC I
PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG,
ONG sol·licitant: Solidança / Mbolo Association
Import projecte: 389.838,00 €
Aportació sol·licitada: 18.653,00 €
Proposta de Subvenció: 10.487,00 €
Descripció del Projecte: Fandema és el projecte de Solidança-Mbolo situat a Tujereng que reuneix
més de 307 dones de 19 pobles diferents per elevar el seu nivell d'oportunitats tot reduint la bretxa
de  la  desigualtat  de  gènere.  Des  de  l'inici,  hi  ha  hagut  un  gran  creixement  en  la  composició  i  la
varietat  d'activitats  de  formació:  va  començar  l'octubre  de  2010  amb  set  dones  de  Sanchaba
Tujereng com una gestió empresarial amb èmfasi en l'alfabetització i el biaix tradicional i s'ha anat
ampliant  a  través  de  la  promoció  d'activitats  econòmiques  mitjançant  la  construcció  de  capacitats
tècniques de les dones i el desenvolupament de solucions assequibles d'energia renovable (RE).
El  model  proporciona  una  solució  al  problema  de  desenvolupament  més  comú:  accés  a  l'energia
amb baixes  emissions  de  gasos  d'efecte  hivernacle  (GEH),  ja  que  el  sistema elèctric  nacional  de
Gàmbia, que es basa en els combustibles fòssils és insuficient, car i cobreix només el 20% del país.
La  instal·lació  del  sistema  híbrid  de  Fandema va  motivar  l'interès  de  les  dones  en  l'energia  solar
renovable.  En  aquest  context,  Mbolo  ha  buscat  maneres  de  millorar  els  seus  coneixements,  per
exemple mitjançant la formació pràctica d'un any, a través d'un curs de formació d'instal·lació solar,
que és únic a l'Àfrica occidental.
L'aplicació  del  model  es  divideix  en  dos  àmbits.  En  primer  lloc,  generar  capacitat  tècnica  i  de
negocis.  En  segon  lloc,  dissenyar  i  instal·lar  solucions  solars  enfocades  a  satisfer  la  demanda
d'energia per a les activitats econòmiques de les dones que, alhora, els redueix la càrrega de treball
domèstic i els millora els mitjans de vida.
L'actual  projecte, continuïtat  del  projecte 2452, aprovat en el  marc d'altres convocatòries del  propi
Ajuntament de Molins de Rei, aborda una de les grans línies programàtiques per reduir la pobresa,
especialament la pobresa femenina a Gàmbia, a través de la generació d'autoocupació verda, amb
una intervenció de millora de l'activitat d'ingressos no formals de la dona, l'agricultura, i de la dotació
de serveis que promoguin la reducció de la càrrega de treball a la llar. Concretament, preveu enfortir
les competències bàsiques, socials i  tècniques mitjançant itineraris d'inserció individuals a un dels
grups més vulnerables,  les dones i  les dones joves,  en una de les demandes actuals  del  mercat:
instal·ladors d'energia renovable, concretament energia solar fotovoltaica des d'una perspectiva de
gènere i respectant el medi ambient. A més, promou la cultura de generació d'ocupació a través de
la  formació  en  gestió  de  negoci  i  dotació  de  recursos  financers,  mitjançant  el  viver  d'empreses
solars.
La  part  aplicada  de  la  formació  de  dones  instal·ladors  solars  es  farà  a  la  comunitat  de  Tujereng,
l'àrea  semiurbana  a  la  perifèria  de  la  conurbació  urbana  de  Serekunda  on  s'està  produint  el
creixement  i  l'expansió  de  la  zona  urbana.  A  l'hort  comunitari,  que  alberga  unes  250  dones,  s'hi
instal·larà un sistema de punt de captació d'aigua per gravitació (amb bomba d'aigua solar). A l'hort
de les dones formades a Fandema (16), es millorarà el sistema de captació d'aigua: es passarà a
sistema  de  pressió  d'aigua.  Alhora,  s'expandirà  el  sistema  de  conservació  en  fred  al  mercat  per
poder cobrir la producció agrícola de les dones i incentivar i dignificar aquesta activitat.
Alhora  en  aquesta  fase,  es  treballa  per  finalitzar  la  fase  constructiva  i  enfortir  les  capacitats  de
l'equip, en habilitats, competències tècniques (formació de futures formadores en les diverses àrees
de l'itinerari d'inserció) i sobretot, formacions en lideratge, gènere, gestió de projectes, medi ambient
i  energia.  Dita  aposta  contribuirà  a  garantir  que  Mbolo  l'execució  sigui  a  llarg  termini,  perquè



Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Pàgina 4 de 9
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

l'estratègia  del  projecte  s'assegura  la  sostenibilitat  dels  recursos  humans  (enfortiment  de  la
capacitat de l'equip i tècnic assessors); econòmics (activitats i productes per generar ingressos per
sostenir la formació); materials (edificis, eines, equips ja existents) i financera.
Valoració del projecte: 130/93
Observacions: Ampliació Projecte 3042. Es recomana aprovar el projecte.
 
Núm. projecte: 4
Títol:  CONSTRUCCIÓ D'UNA BIBLIOTECA,  UNA AULA D'INFORMÀTICA I  REHABILITACIÓ DE
QUATRE TEULADES A L'ESCOLA PRIMÀRIA MAMADOU BAYO DE ZIGUINCHOR.
ONG sol·licitant: Associació Intercultural i de Solidaritat Teranga
Import projecte: 49.780,00 €
Aportació sol·licitada: 32.357,00  €
Proposta de Subvenció:  13.246,00 €
Descripció  del  Projecte:  El  projecte  pretén  desenvolupar  els  objectius  específics  marcats  per  la
pròpia  comunitat  educativa  de  l'escola  Mamadou  Bayo,  que  aspiren  a  millorar  la  qualitat  de
l'ensenyament  que  reben  els  alumnes,  promoure  una  educació  inclusiva,  millorar  l'entorn
psicosocial de l'alumnat (treball  de drets humans, gestió de les emocions, lluita contra la violència
en l'àmbit escolar, coeducació...), millorar l'aspecte pedagògic, millorar l'entorn físic, oferir materials
escolars i oferir les seves instal·lacions com a centre de referència per a la formació no reglada de
joves i dones i homes de la zona d'influència.
La  comunitat  educativa  necessita  col·laboració  per  tal  de  poder  comptar  amb  les  infraestructures
necessàries per a l'assoliment dels objectius del projecte. La intervenció consistiria en la construcció
d'una biblioteca escolar, que oferiria servei no només als alumnes de l'escola sinó a tot el barri de
Peyrissac (cal tenir present que no hi ha cap biblioteca pública a la ciutat de Ziguinchor). Es pretén
que la biblioteca funcioni també com a espai de formació no reglada, per a l'alfabetització de joves i
adults,  la  majoria  dones,  que  no  han  tingut  accés  a  l'educació  per  causes  diverses.  La  biblioteca
oferiria  activitats  de  foment  de  la  lectura,  préstec,  conta-contes,  xerrades...  S'oferiria  a  les
associacions de dones de la zona per tal que poguessin portar a terme les activitats que considerin
adients.
També inclou la construcció d'una aula d'informàtica, que donaria servei a l'escola i al barri. Cal tenir
present que l'escola no compta amb cap equipament informàtic. La intenció és oferir als alumnes les
eines digitals necessàries per tal de poder competir en igualtat de condicions a l'hora d'accedir a un
lloc de treball, millorar la seva formació... L'escola està situada en un barri perifèric de la ciutat, on,
per  circumstàncies  socioeconòmiques,  la  majoria  d'alumnes  no  han  tingut  mai  accés  a  les  eines
digitals.  Es  vol  alfabetitzar  digitalment  l'alumnat  i  oferir  al  professorat  la  possibilitat  d'utilitzar  les
noves tecnologies en l'educació. L'aula d'informàtica donaria també servei al barri, oferint cursos a
joves i adults sobre l'ús de les noves tecnologies.
En  aquest  projecte,  també  s'inclou  la  reparació  de  quatre  teulades  de  les  aules  més  antigues,
construïdes  l'any  1970.  Les  teulades  estan  en  mal  estat  i  en  època  de  pluges,  que  són  molt
abundants,  les  aules  s'inunden  i  tot  el  mobiliari  escolar  en  pateix  les  conseqüències,  a  part  que
durant  la  pluja  l'aula  queda  inservible  per  al  seu  ús.  L'escola  va  rebre,  l'any  2008,  el  suport  de
l'UNICEF  per  tal  de  construir  dos  blocs  sanitaris,  un  per  a  nois  i  un  altre  per  a  noies,  ja  que
anteriorment no en disposava.
També es vol facilitar material per l'àrea d'educació física, ja que és inexistent.
Teranga ja fa tres anys que participa en activitats portades a terme des de l'escola Mamadou Bayo,
amb  el  compromís  de  continuar  treballant  plegats  per  tal  de  fer  front  al  dèficit  d'infraestructures,
millorar la qualitat educativa del centre i afavorir la formació no reglada per poder donar oportunitats
a joves i adults del barri.
Valoració projecte: 130/84
Observacions: Projecte nou. Es recomana aprovar el projecte.
 
Núm. projecte: 5
Títol: VACANCES EN PAU 2018 MOLINS DE REI
ONG sol·licitant: Molins de Rei amb el Sàhara / RASD Campaments de Refugiats Sahrauís.
Import projecte: 9.395,00 €
Aportació sol·licitada: 8.480,00€
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Proposta de Subvenció: 6.992,00 €
Descripció del Projecte: Com cada any, des del 1996, el Front Polisario promou l'organització del
projecte Vacances en Pau, com a eina de solidaritat  amb els nens i  nens sahrauís i  com un clam
per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.  Prèviament, hi ha una fase
preparatòria,  que comprèn:  la  difusió  del  projecte,  la  recerca de fons,  de nous col·laboradors  que
s'hi impliquin i  de famílies que s'avinguin a acollir  un infant.  Un cop arribats els infants provinents
dels  campaments  de  refugiats  sahrauís  seran  acollits  per  famílies  de  Molins  de  Rei  durant  els
mesos de juliol  i  agost.  Durant  l'estada a Molins de Rei,  els  infants participaran en Casals d'Estiu
municipals i se'ls farà una revisió mèdica general i se'ls proporcionarà una alimentació equilibrada.
Paral·lelament,  es realitzaran diverses accions,  per  involucrar  les famílies en l'acollida dels  nens i
per  sensibilitzar  la  població  de  Molins  de  Rei  sobre  el  problema  dels  refugiats  sahrauís,  amb
l'objectiu  de  fomentar  la  solidaritat  amb  el  poble  sahrauí.  També  s'aposta  per  un  nou  model
d'acollida,  mitjançant  el  projecte  Madrassa,  per  acollir  un  jove  estudiant  sahrauí  perquè  realitzi
estudis  de secundària i  pugui  millorar  la  seva formació acadèmica.  L'acollida serà els  mesos dels
curs escolar. Es preveu que aquest jove col·labori fent xerrades en diferents escoles de Molins de
Rei i també esplais, per donar a conèixer la causa sahrauí. Malgrat tot, la complexitat organitzativa
del projecte, que depèn directament de la Delegació del Front Polisario a Catalunya, fa que no es
pugui treballar amb cap concepte confirmat. La previsió, no obstant això, és que enguany arribin a
Molins de Rei sis infants i un jove estudiant.
Valoració del projecte: 130/87
Observacions: Es proposa aprovar el projecte.
 
Núm. projecte: 6
Títol: MILLORA DE L'ACCÉS A UNA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PÚBLICA DE QUALITAT PER A
NOIS  I  NOIES  ADOLESCENTS  I  DESFAVORITS,  FOMENTANT  L'EQUITAT  DE  GÈNERE,  AL
DISTRICTE D'ANANTAPUR
ONG sol·licitant: Fundación Vicente Ferrer
Import projecte:123.848,00 €
Aportació sol·licitada: 10.100,00 €
Proposta de Subvenció: 8.926,00 €
Descripció del Projecte:  Considerant que l'educació és un dret humà fonamental que no sempre
està  garantit,  com  és  el  cas  del  context  sociocultural  i  econòmic  en  el  qual  se  situa  aquesta
intervenció, es preveu col·laborar amb les autoritats educatives i polítiques locals per contribuir a la
millora  de  les  condicions  educatives  del  Centre  Públic  de  Secundària  de  Kogira,  al  districte
d'Anantapur,  mitjançant  l'ampliació  de  les  infraestructures  i  la  millora  de  l'equipament  educatiu
d'aquest, per tal de contribuir a la millora de l'accés a una educació universal, gratuïta i de qualitat
per  a  tots  els/les  adolescents  i  joves,  especialment  les  adolescents  i  dones  joves,  de  les  àrees
rurals del districte d'Anantapur. Garantir l'accés a una educació de qualitat és imprescindible per al
desenvolupament  de  les  persones  i  de  les  comunitats.  La  Fundación  Vicente  Ferrer  i  la  seva
contrapart  local  RDT/WDT han treballat  fermament durant dècades per l'educació bàsica a l'Índia.
Des  de  fa  alguns  anys  intervenen  també  en  la  millora  de  la  qualitat  de  l'educació  secundària  i
preuniversitària.  Aquesta  intervenció  es  planteja  en  estreta  col·laboració  amb la  comunitat  docent
del centre educatiu, del govern local i del Comitè de Desenvolupament Educatiu de Kogira, que han
sol·licitat formalment la col·laboració de RDT/WDT per poder ampliar les instal·lacions, mitjançant la
construcció  de  set  aules,  una aula  de  laboratori,  un  bloc  de  sanitaris  (amb separació  per  a  nois  i
noies)  i  un  mur  perimetral.  Aquestes  noves  infraestructures  beneficiaran  275  adolescents  i  joves
que durant l'any acadèmic 2017-2018 cursen educació secundària, de 6è a 10è-, a més d'aquells/es
estudiants que s'incorporin en els propers anys des de l'educació primària; així com als 17 membres
del  personal  docent  de  l'Institut  que  també  veuran  millorades  les  seves  condicions  laborals  i  les
condicions  docents.  Es  considera  que  la  sostenibilitat  està  garantida  ja  que  les  noves
infraestructures i equipament es transferiran a les autoritats locals per al seu adequat manteniment i
funcionament.  El  projecte  aborda una de les  principals  problemàtiques detectades dins  del  sector
educatiu,  com  és  l'accés,  la  continuïtat  i  la  finalització  de  les  nenes  i  noies  de  l'educació
secundària, ja que de no garantir-ho s'estarien perpetuant rols i reproduint models que afavoreixen
la feminització de la pobresa, mentre que redundaria directament en l'exclusió de les dones de llocs
destacats  i  qualificats  en  la  societat.  En  aquest  sentit,  el  projecte  pretén  la  millora  de  l'accés  i  la



Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei Pàgina 6 de 9
Tel. 93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat

permanència  en  el  sistema educatiu  amb una  visió  d'equitat  i  igualtat  de  gènere,  tot  millorant  les
condicions del centre educatiu per inclinar els pares i mares a prendre la decisió que les seves filles
finalitzin  els  seus  estudis.  Alhora,  preveu  la  sensibilització  necessària,  dirigida  a  alumnat,
professorat i representants de les comunitats rurals, per motivar, no només l'accés i la continuïtat de
les noies a l'educació secundària, sinó també la seva permanència en el sistema educatiu més enllà
d'aquesta, en el nivell educatiu superior, pre i universitari.
Valoració projecte: 130/105
Observacions: Es recomana aprovar el projecte.
 
Núm. projecte: 7
Títol: ACTIVITATS I TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS DE L'AMAZÒNIA
ONG sol·licitant: Associació Guardians de l'Amazònia
Import projecte: 13.077,00 €
Aportació sol·licitada: 9.807,75  €
Proposta de Subvenció:  Projecte no elegible.
Descripció  del  Projecte:  El  projecte  es  durà  a  terme  per  l'associació  GUARDIANS  DE
L'AMAZÒNIA  i  l'associació  EL  BOSC  DE  LA  LLUM,  compartint  en  aquest  projecte  els  respectius
objectius  i  fites.  Guardians  de  l'Amazònia,  està  executant  en  l'actualitat  el  projecte  pilot
d'agermanament entre escoles Indígena Puyanawa (Acre-Brasil)  amb l'escola La Canaleta de Vila-
seca. Durant el curs 2016-2017 el segon trimestre, els nens i nenes de tercer de l'escola la Canaleta
van portar a terme un projecte sobre el canvi climàtic i els indígenes. Es va estudiar la contaminació
una  mica  en  tots  els  seus  aspectes,  així  com  les  causes  i  els  efectes  de  l'efecte  hivernacle  i
possibles actuacions per aturar-lo. A continuació, es va explicar als nens i les nenes la idea central
del projecte: que vivim desconnectats de la natura, encara que nosaltres som natura, i això ens està
portant  a  la  mateixa  extinció.  Per  introduir  aquesta  idea  es  va  llegir  un  conte,  l'Eruga  de  colors,
inspirada en la història del poble Puyanáwa i la seua cosmovisió, i es va proposar als nens i nenes
posar-nos en contacte amb una escola de la comunitat Puyanáwa. Així doncs, el missatge que els
Puyanáwa  volen  transmetre  és  un  missatge  de  respecte  cap  a  la  natura  i  d'unitat  de  l'espècie
humana.  Un missatge  de  pau i  de  reconciliació.  El  resultat  molt  satisfactori  d'aquesta  experiència
pilot,  ens  encoratja  per  a  aquest  projecte,  a  través  del  qual  volem  ampliar  i  materialitzar  en  els
nostres ecosistemes i  per  això treballem conjuntament  amb l'associació  BOSC DE LLUM, fent  un
pas més ferm en la  sensibilització  i  la  conscienciació  mediambiental,  intercultural,  tot  fent  que els
nens i nenes passin una bona estona amb la nostra història dels Puyanawas i l'Eruga de colors. Es
programen per cada escola participant:
-Intercanvi i agermanament treballat com a projecte lectiu a primària
-Tallers per als nens i nenes d'infantil i conta-contes amb titelles
-Tallers de ciències naturals
-Jugatecambientals (activitas en família)
-Visita dels líders indígenes a les escoles.
Valoració projecte: projecte no elegible.
Observacions:  El  primer  dubte  que  sorgeix  és  que  proposen  treballar  amb  diferents  escoles  de
Molins de Rei  per  promoure agermanaments amb escoles de les comunitats  indígenes del  Brasil,
però  en  el  document  que  han  presentat  no  hi  ha  cap  detall  de  quines  seran  aquestes  escoles  ni
quines relacions hi han establert perquè es pugui garantir que el projecte funcioni. Per presentar un
projecte com aquest, cal que prèviament hi hagi hagut un treball i un acord amb les escoles que hi
volen  participar.  Perquè  és  possible  que  s'atorgui  la  subvenció  i  després  no  hi  hagi  escoles
interessades a participar-hi.
Pel  que  fa  al  contingut  concret  de  la  proposta,  hi  ha  una  llarga  llista  d'objectius  que  són  molt
genèrics  i  que  corresponen en  gran  part  als  objectius  de  l'associació,  però  no  hi  ha  una definició
clara  dels  objectius  concrets  del  projecte  (cal  acotar-los).  Pel  que  fa  al  desenvolupament  del
projecte, bàsicament planteja algunes activitats a les escoles, però no com es treballarà la proposta
d'agermanament. Pel que a l'elaboració de diversos materials que proposen al pressupost, no hi ha
cap  explicació  sobre  els  vídeos  de  sensibilització  i  tampoc  no  hi  ha  un  pressupost  desglossat.
També és proposa editar llibres i CD, però no s'explica enlloc què se'n farà, d'aquests materials. Un
altre  punt  a  considerar:  tot  i  estar  relacionat  amb  la  població  indígena  de  l'Amazònia  (qüestió  de
solidaritat),  el  projecte  també  té  una  vessant  de  sensibilització  mediambiental  molt  marcada.  El
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projecte  no  s'ha  presentat  utilitzant  el  formulari  normalitzat  de  presentació  de  projectes.  Tal  com
està redactat  té moltes mancances i  no compleix els requisits  mínims perquè sigui  elegible.  Si  no
tenen resolt el tema que es planteja al principi sobre la relació que han fet amb les escoles i com es
treballarà  la  proposta  d'agermanament,  no  cal  requerir  que  presentin  el  projecte  en  el  format
normalitzat, ja que el contingut continuarà essent insuficient. Per tot això, es recomana no aprovar
aquest projecte.
 
Núm. projecte: 8
Títol: COMERC D'ARMES, DESPESA MILITAR, CONFLICTES ARMATS I FLUXOS MIGRATÒRIS.
QUINES  RESPONSABILITATS  TENIM'  CONCIENCIACIÓ  CRÍTICA  A  MOLINS  DE  REI  CAP  A
UNA CULTURA DE PAU.
ONG sol·licitant: Centre D'estudi per la Pau JM Delàs
Import projecte: No s'especifica
Aportació sol·licitada: No s'especifica
Proposta de Subvenció:  Projecte no elegible.
Valoració projecte: Projecte no elegible.
Observacions: L'entitat presenta un model de sol·licitud equivocat que no correspon al model que
s'estableixen a les bases de convocatòria i per tant no pot ser valorat com s'estableix.
 
La suma total dels projectes subvencionats és de 43.000,00 € que hauran de ser transferits al Fons
Català  de  Cooperació  al  Desenvolupament  de  l'aplicació  pressupostària  3280/235101/48001
Aportacions i Subvencions Projectes Presentats per les ONG 2018.
 
Per tot el que s'ha exposat, i en virtut de les facultats que em són conferides per l'art. 53.1 del Text
Refós  de  la  Llei,  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya,  i  l'art.  41.11.1  del  Reglament
d'organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  Decret
2568/1986, de 28 de novembre,   

 

Atès la  Proposta de Decret  del  Cap en funcions de cultura i  programes específics,  de data 25 de
maig de 2018, amb la supervisió de la Directora de l'ASP, i de la Presidenta de l'ASP de data 28 de
maig de 2018.

Atès l'informe sense observacions de l'Interventor accidental, de data 25 de maig de 2018.

  

Tenint en compte el que s'ha exposat i en virtut de les atribucions que té conferides per la legislació
vigent.
  

DECRETO:

Primer.- APROVAR la concessió de les subvencions per als projectes presentats a la convocatòria
per  a  la  concessió  de  subvencions  a  projectes  de  cooperació  al  desenvolupament  i  de
sensibilització,  presentats  per  organitzacions  no  governamentals,  entitats  i  associacions  sense
afany de lucre de Molins de Rei, per a l'exercici 2018 i pels imports següents:

Núm. projecte: 1
Títol:  MILLORADA  L'ATENCIÓ  MEDICOSOCIAL  DE  LES  COMUNITATS  AFECTADES  PEL
CONFLICTE A SÍRIA (POBLACIÓ LOCAL I REFUGIADA) AL LÍBAN
ONG sol·licitant: Creu Roja Baix Llobregat centre / Creu Roja Catalunya
Import projecte: 101.104,26 €
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Subvenció atorgada: 3.349,00 €
Valoració projecte: 130/108
 
Núm. projecte:3
Títol: FANDEMA: GENERACIÓ D'ALTERNATIVES SOCIOECONÒMIQUES DINS LA CADENA DE
VALOR DE L'ENERGIA RENOVABLE PER A  LA DONA QUE MITIGUEN EL  CANVI  CLIMÀTIC I
PROMOUEN LA IGUALTAT DE GÈNERE A TUJERENG,
ONG sol·licitant: Solidança / Mbolo Association
Import projecte: 389.838,00 €
Subvenció atorgada: 10.487,00 €
Valoració del projecte: 130/93
 
Núm. projecte: 4
Títol:  CONSTRUCCIÓ  D'UNA  BIBLIOTECA,  UNA  AULA  D'INFORMÀTICA  I  REHABILITACIÓ  DE
QUATRE TEULADES A L'ESCOLA PRIMÀRIA MAMADOU BAYO DE ZIGUINCHOR.
ONG sol·licitant: Associació Intercultural i de Solidaritat Teranga
Import projecte: 49.780,00 €
Subvenció atorgada:  13.246,00 €
Valoració projecte: 130/84
 
Núm. projecte: 5
Títol: VACANCES EN PAU 2018 MOLINS DE REI
ONG sol·licitant: Molins de Rei amb el Sàhara / RASD Campaments de Refugiats Sahrauís.
Import projecte: 9.395,00 €
Subvenció atorgada: 6.992,00 €
Valoració del projecte: 130/87
 
Núm. projecte: 6
Títol:  MILLORA DE L'ACCÉS A UNA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PÚBLICA DE QUALITAT PER A
NOIS  I  NOIES  ADOLESCENTS  I  DESFAVORITS,  FOMENTANT  L'EQUITAT  DE  GÈNERE,  AL
DISTRICTE D'ANANTAPUR
ONG sol·licitant: Fundación Vicente Ferrer
Import projecte:123.848,00 €
Subvenció atorgada: 8.926,00 €
Valoració del projecte: 130/105
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament serà l'encarregat d'efectuar el pagament de les
subvencions  a  les  entitats  beneficiàries,  d'acord  amb  l'article  18  de  les  Bases  reguladores
específiques per a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament i de
sensibilització,  presentats  per  organitzacions  no  governamentals  pel  desenvolupament,  i  entitats  i
associacions sense afany de lucre de Molins de Rei, per a l'exercici 2018.
 
Segon.-  AUTORITZAR  I  DISPOSAR  I  RECONÈIXER  (fase  ADO)  la  despesa  corresponent  amb
càrrec a l'aplicació o aplicacions  pressupostàries següents:
 
APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA: N.3280.235101.48001
IMPORT: 43.000€
EXERCICI COMPTABLE: 2018
OBSERVACIONS I NOTES: CAP
 
Tercer.- DENEGAR les subvencions econòmiques per als projectes presentats a la convocatòria per
a la concessió de subvencions a projectes de cooperació al  desenvolupament i  de sensibilització,
per a l'exercici 2018, següents:
 
Núm. projecte: 2
Títol:  PROJECTE  DE  FORMACIÓ  I  COOPERACIÓ  SANITÀRIA  PER  AL  DESENVOLUPAMENT
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DEL DISTRICTE SANITARI DE THIONCK ESSYL
ONG sol·licitant: Elastyc Family
Import projecte: "no qualificable"
Subvenció:  Denegada
Motiu de la denegació: L'entitat no compleix els requisits necessaris per poder  optar a la subvenció.
 
Núm. projecte: 7
Títol: ACTIVITATS I TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ ENVERS ELS INFANTS DE L'AMAZÒNIA
ONG sol·licitant: Associació Guardians de l'Amazònia
Import projecte: 13.077,00 €
Subvenció:  Denegada.
Motiu  de  la  denegació:  La  proposta  presentada  no  compleix  els  requisits  necessaris  per  poder 
optar a la subvenció.
 
Núm. projecte: 8
Títol: COMERC D'ARMES, DESPESA MILITAR, CONFLICTES ARMATS I FLUXOS MIGRATÒRIS.
QUINES  RESPONSABILITATS  TENIM'  CONCIENCIACIÓ  CRÍTICA  A  MOLINS  DE  REI  CAP  A
UNA CULTURA DE PAU.
ONG sol·licitant: Centre D'estudi per la Pau JM Delàs
Import projecte: No s'especifica
Aportació sol·licitada: No s'especifica
Subvenció:  Denegada.
Observacions:  L'entitat  presenta un model  de sol·licitud equivocat  que no correspon al  model  que
s'estableixen a les bases de convocatòria i per tant no pot ser valorat com s'estableix.
 
Quart.-  PUBLICAR  al  web  municipal  de  l'Ajuntament  i  al  BOPB,  mitjançant  la  Base  de  Datos
Nacional  de  Subvenciones,  les  subvencions  concedides  amb  expressió  de  la  convocatòria,  del
programa i del crèdit pressupostari al què s'imputin, el beneficiari i la quantia concedida, i la finalitat
o finalitats de la subvenció.
 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri.
 
Sisè.- NOTIFICAR aquest decret als interessats, al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i TRASLLADAR al departament d'Intervenció, Tresoreria i Transparència.

I  perque  així  consti,  signo  aquest  decret  en  la  data  que  consta  a  l'encapçalament,  la  qual  s'incorporarà  al
Llibre de Decrets d'Alcaldia.

  

La Secretària

29/05/2018 13:42:26

En dono fe

CPISR-1 C Sandra Castelltort Claramunt

L'Alcalde

31/05/2018 17:31:30

CPISR-1 C Joan Ramon Casals Mata
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