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Dia: 16març de 2016
Hora:18.30 hores
Lloc:Ajuntament des Castell
Assistents:
Florencio Conde, president del Fons i regidor des Castell
Biel Pons, representant de Mans Unides
Remi Lora, regidor Sant Lluis.
Rafael Muñoz, regidor de Maó
Cati Cardona, representant de Entrepobles
Ángela Pérez-Chuecos, representant de Entrepobles
Cati Pons, representant titular de l’STEi
Selu Cañellas, representant Fundació Vicente Ferrer.
Cristóbal Marquès, regidor d’Alaior
Joana Febrer Rotger, regidora de Ferreries
Martí Carbonell, representant de l’Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí
Margarita Benejam, gerent del Fons
M. Jesús Barceló, tècnica del Fons
Erika Guilabert, tècnica del Fons
S’excusen
Miquel Angel María, Consell Insular Menorca.
Carol Cerdà, regidora Ciutadella
Regina Sintes, regidora Es Mercadal.
Leonor Hernández, apotecaris solidaris.
Toni Severa, Dir. General Cooperació Govern Balear.

Ordre del día.
1. Lectura i aprovació, si es considera oportú, de l’acta de la reunió extraordinària de 27 de
gener de 2016.
2. Valoració i aprovació, si es considera oportú, de les regularitzacions comptables de 2015 i
comunicacions.
3. Balanç i liquidació econòmica i de la memòria d’activitats de 2015.
4. Valoració i aprovació, si s’escau, de l’auditoria dels estats financers de 2015.
5. Valoració i aprovació, si s’escau, dels pressupostos de 2016.
6. Valoració i aprovació, si s’escau, de les línies d’actuació de 2016.
7. Valoració i aprovació, si es considera oportú, del calendari de la convocatòria de projectes
de cooperació per al desenvolupament de 2016 i la seva dotació econòmica.
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9. Donar compte de les activitats programades durant el proper trimestre.
10. Fixar la data per a la propera reunió de la Junta de Govern.
11. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
La reunió estava prevista en Sant Luis, no obstant això, a causa de la dimissió del regidor Olmo
Heras es va traslladar a Es Castell. Explicat el canvi es procedeix amb els punts de l'ordre del dia.

1. Lectura i aprovació, si es considera oportú, de l’acta de la reunió extraordinària de 27 de
gener de 2016.
2. Valoració i aprovació, si es considera oportú, de les regularitzacions comptables de 2015 i
comunicacions.
La gerent informa que l’any passat es va dotar el programa de la Confederació de Fons amb
1.500 euros, dels quals només se’n van executar 1.000. També es va dotar amb 6.000€ el
programa de la Unió Europea, dels que se’n van gastar 3.500. Així es proposa regularitzar la
diferència d’ambdós, atès que en els pressupostos de 2016 es preveu dotar-los novament
de cara a les activitats d’aquest exercici.
2015/400 Confederació de Fons: 500,00€
2015/401 Obrint Espais a la UE: 2.500,00€
D’altra banda, es comunica que l’IES M.A Cardona va fer una donació de 1.143,68€ al Fons,
que es van destinar al projecte 2013/078 de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants.
3. Balanç i liquidació econòmica i de la memòria d’activitats de 2015.
La gerent procedeix a explicar el balanç i la liquidació econòmica de 2015, així com apuntar
la memòria d’activitats.
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LIQUIDACIÓ INGRESSOS 2015

A.1.

INGRESSOS 2015
Recursos Ordinaris

A.1.1. Aportació dels socis 2015

Pressupostat
524.500,00 €

Executat
Diferència
525.239,59 € - 739,59 €

522.000,00 €

522.000,00 €

0,00 €

220.000,00 €
130.000,00 €
10.000,00 €
70.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
42.000,00 €
5.000,00 €
19.000,00 €
8.000,00 €

220.000,00 €
130.000,00 €
10.000,00 €
70.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
42.000,00 €
5.000,00 €
19.000,00 €
8.000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

A.1.2. Quotes d'entitats i particulars

2.500,00 €

3.239,59 €

739,59 €

A.2.

Recursos extraordinaris

4.200,00 €

10.372,46 €

6.172,46 €

A.2.1. Conveni Fundación Guillem Cifré

1.000,00 €

1.000,55 €

0,55 €

-

€

6.037,94 €

-6.037,94 €

3.200,00 €

3.333,97 €

133,97 €

1.500,00 €

1.500,00 €

0,00 €

200,00 €

840,00 €

640,00 €

1.500,00 €

993,97 €

-506,03 €

528.700,00 €

535.612,05 €

6.912,05 €

3.500,00 €

3.500,00 €

0,00 €

3.500,00 €

3.500,00 €

0,00 €

Consell de Menorca
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntament d'Alaior
Ajuntament des Mercadal
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament des Migjorn

A.2.2. Reintegrament de projectes
A.2.3. D'altres
Aportació extra Ajunta ment Ferreries
Donacions
Ingressos financers

INGRESSOS 2015
A.3.

Subvencions oficials de capital

A.3.1. Subvenció de cessió d'us local

A.4.

Partides Pendents d'aplicació

65.209,34 €

44.269,71 €

A.4.1

Aplicació resultats anys anteriors

65.209,34 €

44.269,71 €

597.409,34 €

583.381,76 €

TOTAL INGRESSOS 2015

-14.027,58 €
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A.1. PROJECTES I ACCIONS
A.1.1. Finançament de projectes de Cooperació
Cooperació per al desenvolupament
Convocatòria Projectes d'emergència

A.1.2. Consignacions a projectes
PROJ. 2015/402 Donació Caixa Colonya+Fiare

A.1.3. Altres actuacions
Delegacions-representació internacional
Acompanyaments de projectes
PROJ. 2015/400 Confederació
PROJ. 2015/401 Projecte Unió Europea

A.1.4. Sensibilització i difusió
Programa anual 2015+convocatòria projectes
Publicacions i difusió
Col·laboracions/Formació
Centre documental
Mobilitat sensibilització

A. 1.5 Personal d'activitats
Salaris i complements
Seguretat Social

Subtotal despeses per activitats
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
A.2.1. Despeses de personal

Pressupostat 2015

Executat

365.596,94 €

374.167,44 €

Diferència
-8.570,50 €

335.596,94 €
30.000,00 €

328.776,07 €
45.391,37 €

6.820,87 €
-15.391,37 €

1.200,00 €

1.081,45 €

118,55 €

1.200,00 €

1.081,45 €

118,55 €

17.000,00 €

9.730,65 €

7.269,35 €

6.000,00 €
3.500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €

1.665,57 €
565,08 €
1.500,00 €
6.000,00 €

4.334,43 €
2.934,92 €
0,00 €
0,00 €

55.075,09 €

5.324,91 €

47.930,41 €
1.992,14 €
3.925,65 €
186,49 €
1.040,40 €

4.069,59 €
2.007,86 €
-1.425,65 €
313,51 €
359,60 €

60.400,00 €
52.000,00 €
4.000,00 €
2.500,00 €
500,00 €
1.400,00 €

95.829,20 €

93.162,58 €

2.666,62 €

72.846,14 €
22.983,06 €

72.443,25 €
20.719,33 €

402,89 €
2.263,73 €

540.026,14 €

533.217,21 €

6.808,93 €

A.2

Sous I Complements
Seguretat Social

A.2.2. Despeses administratives

26.363,20 €

26.153,38 €

209,82 €

20.028,82 €
6.334,38 €

20.028,82 €
6.124,56 €

0,00 €
209,82 €

24.020,00 €

22.223,42 €

1.796,58 €

10.000,00 €
600,00 €
1.200,00 €
2.700,00 €
2.300,00 €
2.200,00 €
400,00 €
320,00 €
500,00 €
300,00 €
3.500,00 €

9.607,69 €
128,29 €
1.464,81 €
1.545,30 €
2.937,58 €
2.596,39 €
266,48 €
157,13 €
19,75 €
3.500,00 €

392,31 €
471,71 €
-264,81 €
1.154,70 €
-637,58 €
-396,39 €
133,52 €
162,87 €
480,25 €
300,00 €
0,00 €

4.000,00 €

1.787,75 €

2.212,25 €

Amortització de l'immobilitzat

4.000,00 €

1.787,75 €

2.212,25 €

Subtotal despeses de gestió (previst %)

54.383,20

50.164,55 €

4.218,65 €

594.409,34 €

Serveis professionals independents
Reparacionsi conservació d'oficina
Material d'Oficina, enviaments
Subministraments
Mobilitat gestió
Manteniment d'ordinadors i web
Primes, d'assegurances i tributs
Serveis bancaris i diferències canvi
Despeses vàries
Devolucions rebuts
Arrendament seu social

A.2.3. Altres despeses de gestió

SUMA ACCIONS I GESTIÓ
Adquisició d'immobilitzat

TOTAL DESPESES 2015

583.381,76 €

11.027,58 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

597.409,34 €

583.381,76 €

14.027,58 €
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ELS INGRESSOS
L’any 2015, el Fons havia aprovat un pressupost d’ingressos de 532.200,00 euros, que finalment
varen ser de 539.112,05 euros.
Es consideren ingressos com a tal quan les entitats sòcies notifiquen la seva aportació anual al
Fons Menorquí i és en aquest moment quan són comptabilitzats. També tenen aquesta
consideració aquelles aportacions extraordinàries i donacions diverses, un cop han estat
notificades, així com les quotes de particulars i entitats privades. També s’hi suma la subvenció
(valoritzada) de cessió d’ús dels local per part de l’Ajuntament de Ferreries.
Així, la previsió dels ingressos ordinaris s’havia fet, principalment, en funció del compromís de les
aportacions ordinàries de les administracions públiques que en són sòcies i que sumaven
522.000,00 euros, i de les quotes d’entitats i particulars, xifrades en 2.500,00 euros. En aquest
apartat de quotes, s’ha registrat l’entrada de 739,59 euros més del que s’havia previst.
En el capítol d’ingressos extraordinaris també s’ha de tenir en compte l’aportació extra de 1.500,00
euros de l’Ajuntament de Ferreries i la donació de 1.000,55 euros al Fons per part de la Fundació
Guillem Cifré de Caixa Colonya i unes donacions d’entitats i particulars lleugerament superiors a les
previstes.
Tot i que comptablement no es va reflectir en el capítol d’ingressos, s’ha de fer esment de la
donació de 1.143,68 euros de l’IES Maria Àngels Cardona, que es van destinar íntegrament al
projecte 2013/ 078 de la Xarxa de Centres Cooperants.
Paral·lelament, una de les finalitats del Fons Menorquí és l’administració i gestió de forma eficaç
dels fons econòmics que els seus socis li aporten pel finançament de les accions de cooperació,
sensibilització i emergències, fent-ne el seguiment i control i rendint-ne comptes als òrgans
competents. El resultat d’aquesta acurada gestió dels recursos fa que es generin excedents positius
al llarg de l’exercici provinents de l’anul·lació de projectes i/o accions aprovades a ONG diverses per
incompliment de les bases de la convocatòria i normes per al finançament dels projectes de
cooperació, sensibilització i emergència. Així mateix, es poden produir renúncies al finançament
d’alguns projectes o accions per part de les ONG a causa de la impossibilitat de dur a terme l’acció o
projecte finançat. Com a conseqüència d’aquest principi, l’any 2015 es van regularitzar 6.037,94
euros procedents de reintegraments de projectes o activitats.
L’exercici 2015 es tanca amb un saldo negatiu de 44.269,71 euros, atès que els ingressos han estat
inferiors a les despeses. Tanmateix, en l’aprovació dels pressupostos ja s’havia contemplat aquest
fet tot preveient-hi l’aplicació d’un excedent d’anys anteriors a l’apartat de finançament de
projectes per tal de compensar la diferència. Inicialment s’havia acordat emprar un romanent de
65.209,34 euros, encara que finalment aquest import ha estat de 44.269,71 euros.
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LES DESPESES
Es consideren despeses totes aquelles generades per l’activitat pròpia de l’entitat.
Les despeses executades han estat de 583.381,76 euros, que es desglossen en dues grans àrees:
1) PROJECTES I ACCIONS
Pel que fa a finançament de projectes de cooperació cal distingir entre elsprogrames propis
regulats a través de convenis de col·laboració (a través de les accions de cooperació a l’illa
d’Ometepe de Nicaragua i a la comuna de Tassif, al Marroc) i també de la convocatòria de projectes
per a ONGs. També per convocatòria s’han finançat els projectes d’emergència i ajuda humanitària.
Als programes i a les convocatòries s’hi ha destinat el 64,14 per cent del pressupost.
QUADRE 1
Pressupostat
Executat
Finançament de projectes de Cooperació
Cooperació per aldesenvolupament
ConvocatòriaProjectesd'emergència

365.596,94 €
335.596,94 €
30.000,00 €

374.167,44 €
328.776,07 €
45.391,37 €

D’altres actuacions que s’han dut a terme i que estan directament relacionades amb les accions de
cooperació per al desenvolupament són les referents a projecció exterior i aliances.
L’acord de feina amb Caixa Colonya estableix que els interessos anuals que es generin al compte
bancari del Fons es destinaran en un 50 per cent a la Fundació Guillem Cifré de la mateixa entitat.
Així mateix, la Junta de Govern va acordar en el decurs de l’exercici entrar a formar part del banc
cooperatiu FIARE, amb una aportació inicial de 600 euros. Tot o que aquest import encara no ha
estat transferit, s’ha comptabilitzat com a despeses a partir del moment en que la Junta en va
prendre el compromís. Està previst fer el pagament en el decurs de 2016, just una representació de
FIARE es desplaci a Menorca per agilitzar els tràmits.
Les despeses de representació internacional es refereixen als costos del seguiment sobre terreny
que dues tècniques del Fons van realitzar al programa de cooperació de Tassif. Aquestes visites
resulten necessàries per fer efectiu l’acompanyament de les accions de cooperació per al
desenvolupament per part del Fons, així com per prendre contacte amb la realitat de les entitats
sòcies amb les que es treballa, per conèixer els diferents agents que hi participen i també contribuir
a les poblacions locals des d’una visió de la cooperació horitzontal i participativa.
L’acompanyament de projectes també es refereix a despeses relacionades amb el bon compliment
dels projectes.
Mentre, per tal de poder accedir a les convocatòries internacionals, es fomenta la relació amb altres
fons i entitats europees per a l’elaboració de projectes conjunts de caire municipalista. Aquets dos
objectius es fan a través de la Confederació de Fons de Cooperació i també de l’anàlisi del
funcionament de les diverses convocatòries d’ajuts per al finançament de programes i projectes de
cooperació per al desenvolupament de la UE. Cal dir que per per a la materialització d’aquest
objectiu, un requisit imprescindible és el treball en xarxa entre entitats de diferents països
europeus. Aquesta tasca el Fons Menorquí la duu a terme conjuntament amb el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació, que costegen conjuntament el salari d’una
tècnica. En aquest cas, l’aportació del Fons Menorquí és de 3.500€.
A aquest apartat s’hi ha destinat l’1,67 per cent dels recursos.
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Consignacions a projectes
Donació Caixa Colonya+Fiare
Altresactuacions
Delegacions-representació internacional
Acompanyaments de projectes
Confederació
Projecte Unió Europea

Pressupostat
1.200,00 €
1.200,00 €
17.000,00 €
6.000,00 €
3.500,00€
1.500,00€
6.000,00€

Executat
1.081,45 €
1.081,45 €
9.730,65 €
1.665,57 €
565,08 €
1.500,00 €
6.000,00 €

Un àmbit prou rellevant pel que fa al pressupost són les accions i programes relacionats amb la
incidència, la sensibilització i l’educació pel desenvolupament. Aquí s’hi contenen les despeses
relacionades amb la convocatòria de projectes per a ONG, els programes i les accions pròpies, que
s’enduen el gruix dels recursos destinats a aquesta àrea. També s’hi inclouen les col·laboracions
amb altres entitats, el centre documental i les accions formatives, a més de les despeses de
mobilitat directament relacionades amb activitats de sensibilització.
El percentatge de pressupost que s’hi destina és del 9,44 per cent. De tota manera, a la pràctica, les
accions de sensibilització són més nombroses que les que reflecteix el pressupost perquè moltes de
les iniciatives i programes són executades per l’equip tècnic del Fons (per aquesta raó, part del
personal s’inclou dintre de l’apartat d’activitats així com també les despeses de mobilitat).
QUADRE 3
Pressupostat
Executat
Sensibilització i difusió
60.400,00 €
55.075,09 €
Programa anual 2015+convocatòria
projectes
52.000,00 €
47.930,41 €
Publicacions i difusió
4.000,00 €
1.992,14 €
Col·laboracions/Formació
2.500,00 €
3.925,65€
Centre documental
500,00 €
186,49€
Mobilitatsensibilització
1.400,00 €
1.040,40€
Un capítol destacat de despeses, que tanmateix s’inclou dintre de l’apartat d’activitats per les raons
abans esmentades referides a l’assumpció per part de l’equip tècnic de l’execució d’un elevat
percentatge d’activitats de sensibilització i seguiment dels projectes, és el relacionat amb el
personal. Aquest percentatge puja un 15,97 per cent. Les despeses de personal d’activitats s’inclou
els costos de la tècnica de projecte i la de sensibilització, així com la meitat del cost del personal de
gerència.
QUADRE 4
Personal d'activitats i projectes
Salaris i complements
Seguretat Social

Pressupostat
95.829,20 €
72.846,14€
22.983,06€

Executat
93.162,58 €
72.443,25€
20.719,33€
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S’ha mantingut la contenció de les despeses corrents.
En aquesta línia, els salaris del personal continuen congelats després d’haver-s’hi aplicat l’any 2012
una reducció del 10 per cent a la gerència i un 5 per cent a la resta de l’equip tècnic.
El percentatge destinat a personal de gestió, que inclou la meitat del salari de la gerència i del
personal de neteja, és del 4,48 per cent.
QUADRE 5
Pressupostat
Executat
Personal de gestió
26.363,20 €
26.153,38 €
Sous I Complements
20.028,82€
20.028,82 €
Seguretat Social
6.334,38€
6.124,56 €
Finalment, les despeses administratives són aquelles que es deriven del funcionament de l’entitat, i
inclouen els següents conceptes: serveis professionals independents (auditoria, gestoria, riscos
laborals); assegurances; manteniment d’ordinadors; subministraments (telèfon, adsl); material
d’oficina i enviaments; quilometratge de gestió (s’hi inclouen les despeses de trasllats i manutenció
amb motiu de reunions fora de l’illa i el quilometratge de la gerència encara que sigui per activitats
de sensibilització); i serveis bancaris. També hi entren les despeses d’amortització d’immobilitzat.
Representen el 3,81 per cent de les despeses.
Les despeses d’amortitzacióhan pujat 1.787,75€, que representen el 0,31 per cent dels costos.
El percentatge total de despeses d’administració i gestió suma un 8,6 per cent sobre el total.
Durant el mateix exercici 2014 no ha estat necessari incloure immobilitzat nou.
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SITUACIÓ DE TRESORERIA
El Fons lliura els imports corresponents als projectes a les ONGs o entitats que els han presentat,
amb el compromís formal d’aquestes de destinar la quantitat rebuda al projecte aprovat i no a cap
altra destinació, i fer arribar al Fons la notificació de l’inici del projecte, informes semestrals i
memòria d’avaluació finals, en les que ha de constar el seguiment del projecte, els justificants
econòmics de les despeses i les fotografies o materials que en certifiquin l’execució.
Es realitza un lliurament inicial del 50 per cent de l’import acordat. Només una vegada justificada
aquesta aportació inicial, es lliura el 50 per cent restant. Excepcionalment, i quan la naturalesa del
projecte aprovat així ho requereix, es lliure el 100 per cent de l’import aprovat en un únic
pagament.
Els saldos pendents de pagar a projectes de pagar es donen a causes diverses:
• El retard en l’inici del projecte a causa de les múltiples situacions que es viuen en els
països empobrits on es coopera.
•

Per deficiències en la justificació de la primera part d’un projecte, llavors no e paga la
segona part fins que no estan solucionats els problemes i es justifica correctament les
activitats finançades.

Quan aquestes situacions es normalitzen, es procedeix al pagament dels projectes.
Totes aquestes circumstàncies fan que en cooperació per al desenvolupament resulti gairebé
impossible aprovar un projecte i tancar-lo en el decurs del mateix exercici, alhora que justifiquen la
situació de tresoreria i dels projectes que romanen pendents de pagament.
TAULA 1. RESUM
SITUACIÓ A 31/12/2015
IMPORT
PENDENT COBRAMENT
56.913,28€
TRESORERIA (caixa+bancs)
335,95€
473.654,50€
PENDENT PAGAR PROJECTES 392.878,26€
RESERVA VOLUNTÀRIA

134.654,47€

4. Valoració i aprovació, si s’escau, de l’auditoria dels estats financers de 2015.
La gerent exposa que per quinzè any consecutiu, durant el 2015 el Fons s’ha sotmès, de manera
voluntària, a una auditoria externa, per tal de revisar l’estat de comptes i donar transparència als
moviments econòmics de l’exercici. L’empresa encarregada de fer aquesta feina és “Vives y Sintes,
auditors”. L’informe, que és aprovat en la Junta de Govern del mes de març, es remet a totes les
entitats sòcies i col·laboradores. El document també està penjat a la pàgina web del Fons.
El document en qüestió recull que els comptes anuals s’ajusten al patrimoni i a la situació financera
del Fons, alhora que els resultats de les operacions realitzades són clares i conformes als principis i
normes comptables.
Les persones assistents donen conformitat a l’informe auditor i als comptes anuals.
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La gerent procedeix a explicar la proposta de pressupost d’ingressos i de despeses de 2016. El
representant de Mans Unides demana perquè es diferencia entre personal de gestió i d’activitats, a
la qual cosa la tècnica respon que el personal d’activitats compta, a nivell pressupostari, com si fos
una activitat, perquè moltes de les intervencions del Fons, principalment aquelles referides a
sensibilització, les fa el propi personal del Fons.
Per altra banda ,tot i el lleuger increment del pressupost total del Fons, algunes de les ONGD
destaquen la necessitat de seguir augmentant les aportacions de les administracions a l’entitat. El
representant de l’Ajuntament de Sant Lluís informa que aquesta administració té previst augmentar
la seva aportació al Fons durant els propers anys fins arribar al 0,7%. Per altra banda, el regidor de
l’Ajuntament d’Alaior comenta que els nous mecanismes de control de la despesa de les
administracions locals fan difícil poder augmentar significament les aportacions al Fons.
En aquest sentit la gerent, recorda els orígens del 0,7% (recomanació de l’ONU) i necessitat de que
el Fons tingui una estabilitat pressupostària i la importància de que les entitats que en formen part
hi apostin de manera clara tant a nivell econòmic com d’implicació i participació en les seves
activitats.

Mobilitat per sensibilització

1.500,00 €

Les activitats de sensibilització representen un 11,13 per cent de les despeses.
Entre els programes previstos, s’inclou el procés de formació i empoderament sobre la cooperació
dels membres de les entitats sòcies del Fons. Aquest programa contempla la contractació d’una
tècnica per a la dinamització de les activitats entre els mesos de maig i desembre de 2016.
Cal destacar que una gran part de la tasca de l’àrea de sensibilització no queda reflectida en
l’apartat d’activitats ja que la seva execució i desenvolupament es cobreix directament amb el
personal d’activitats, però que tanmateix necessita d’una dotació específica per a mobilitat
relacionada amb les activitats de sensibilització i de la disponibilitat del personal del Fons.
En les d’activitats també s’inclou els salaris i la SS de tot el personal que es dedica a projectes, ja
siguin de cooperació com de sensibilització.
Personal d'activitats

88.114,09 €

S’ha de tenir en compte que per a 2016, es contempla la reducció d’un terç de la jornada de la tècnica de
projectes, que s’incorporarà a la feina després d’una baixa per maternitat i tres mesos d’excedència.
Així mateix, en els pressupostos s’ha contemplat l’increment dels salaris del personal en un 1%. L’any
2012, l’equip tècnic va acordar, voluntàriament, reduir-se el sou en un 5 per cent i la gerència en un 10%.
Ara, amb aquest increment es cerca anar recuperant progressivament els salaris existents abans de la
reducció. Tanmateix, les treballadores han acordat mantenir congelats els complements relacionats amb
l’antiguitat com a mesura de contenció de la despesa del Fons.
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En aquest punt, la feina se centrarà en mantenir la contenció de la despesa, si bé l’increment de les
activitats fa pujar, de manera automàtica, les despeses en l’àmbit d’administració i gestió. El percentatge
de despeses de gestió es situa, segons la previsió pressupostària, en el 8,72 per cent.
Aquí hi queden recollides els costos dels serveis professionals independents ( auditors, gestoria,
prevenció de riscos laborals) i tot allò que té a veure amb el funcionament operatiu de l’entitat. S’ha de
dir que en l’apartat de mobilitat de gestió s’hi inclouen totes les despeses relacionades amb
desplaçaments dintre i fora de l’illa (en aquest cas, a més del transport també hi entra la manutenció)
relacionades amb la gestió però també en les activitats de sensibilització en les que participa la gerència.
D’amortització d’immobilitzat, es calcula una despesa de 4.000 euros. D’adquisició d’immobilitzat
s’ha reservat una partida de 1.500 euros com a provisió per a la compra d’un ordinador.
Finalment, en el capítol de despeses de personal s’inclouen la meitat dels salaris i la SS de la
gerència i la totalitat de la despesa del personal de neteja. En el cas de la gerència també es
contempla l’increment de l’1 per cent del salari (que l’any 2012 es va reduir en un 10 per cent) i per
segon any consecutiu es renuncia al cobrament del complement d’antiguitat.
Personal d’administració i gestió

26.616,40 €
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A.1.

Recursos Ordinaris

629.029,87 €

A.1.1.

Aportaciódelssocis 2016
Consell de Menorca
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntamentd'Alaior
Ajuntament des Mercadal
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament des Migjorn

626.529,87 €
271.029,87 €
150.000,00 €
12.000,00 €
70.000,00 €
40.000,00 €
6.000,00 €
42.000,00 €
6.500,00 €
21.000,00 €
8.000,00 €

A.1.2.

Entitats i particulars
Entitats i particulars

A.2.

Recursos extraordinaris

700,00 €

A.2.3.

Donacions
Ingressosfinancers

200,00€
500,00 €

A.3.
A.3.1.

Subvencionsoficials de capital
Subvenció de cessiód'ús local

TOTAL

INGRESSOS 2016

2.500,00 €
2.500,00 €

3.500,00 €
3.500,00 €
633.229,87 €
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PRESSUPOST DESPESES 2016
Pressupostat 2016
PROJECTES I ACCIONS
Finançament de projectesiprogrames
405.145,22 €
Cooperació per aldesenvolupament
360.145,22 €
ConvocatòriaAccionsd'emergència
45.000,00 €
Consignacions a projectes
600,00 €
DonacióFundació Guillem Cifré
600,00 €
Projecció exterior i aliances
13.500,00 €
Delegacions-representació internacional
5.000,00 €
Acompanyaments de projectes
1.000,00 €
Confederació de Fons
1.500,00 €
Obrintespais a la UE
6.000,00 €
Sensibilització i difusió
70.500,00 €
Programes+convocatòriaprojectes
62.500,00 €
Publicacions i difusió
4.000,00 €
Accionsformatives
2.000,00 €
Centre documental
500,00 €
Mobilitat per sensibilització
1.500,00 €
Personal d'activitats
87.021,45 €
Salaris i complements
66.178,70 €
Seguretat Social
20.842,75 €
Subtotal despeses per activitats
576.766,67 €
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
Despeses de personal
26.363,20 €
Sous I Complements
20.028,82 €
Seguretat Social
6.334,38 €
Despesesadministratives
24.600,00 €
Serveisprofessionalsindependents
10.000,00 €
Reparacionsiconservaciód'oficina
1.000,00 €
Material d'Oficina, enviaments
1.600,00 €
Subministraments
1.700,00 €
Mobilitatgestió
3.400,00 €
Mantenimentd'ordinadors i web
2.800,00 €
Primes, d'assegurances i tributs
300,00 €
Serveisbancaris i diferènciescanvi
200,00 €
Despesesvàries
100,00 €
Devolucionsrebuts
Arrendamentseu social
3.500,00 €
Altresdespeses de gestió
4.000,00 €
Amortització de l'immobilitzat
4.000,00 €
Subtotal despeses de gestió
54.963,20
Suma activitats i gestió
631.729,87 €
Adquisiciód'immobilitzat
1.500,00 €
TOTAL DESPESES 2016
633.229,87 €
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Per a la previsió d’ingressos ordinaris de 2016 s’han contemplat les aportacions compromeses per
les administracions locals sòcies: els vuit ajuntaments, el Consell de Menorca i la Direcció general de
Cooperació del Govern balear. Representen un 98,94 per cent del total.
Aportació dels socis
TOTAL APORTACIONS PÚBLIQUES
Consell de Menorca
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Sant Lluís
Ajuntament d'Alaior
Ajuntament des Mercadal
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ferreries

2016
626.529,87 €
271.029,87 €
150.000,00 €
12.000,00 €
70.000,00 €
40.000,00 €
6.000,00 €
42.000,00 €
6.500,00 €
21.000,00 €

2015
522.000,00 €
220.000,00 €
130.000,00 €
10.000,00 €
70.000,00 €
12.000,00 €
6.000,00 €
42.000,00 €
5.000,00 €
19.000,00 €

Les aportacions de les
administracions
experimenten, en el
seu conjunt, un
increment respecte de
l’any passat

La resta d’ingressos previstos procedeixen de les quotes de les entitats i també de particulars.
Entitats i particulars

2.500,00 €

Pel que fa a ingressos extraordinaris, s’ha previst la possibilitat de donacions puntuals i també una
entrada per interessos bancaris.
Donacions
Ingressos financers

200,00 €
500,00 €

També, s’ha de tenir en compte que des de l’any 2012, amb el nou pla comptable per entitats sense
ànim de lucre, s’ha de pressupostar la cessió d’ús del local, tant a l’apartat d’ingressos com al de
despeses, com a subvenció oficial de capital procedent de l’Ajuntament de Ferreries.
Subvencions oficials de capital

3.500,00 €

Com a conseqüència, el total de recursos disponibles serà el següent:
TOTAL INGRESSOS 2016

633.229,87 €

Tot i la tendència a l’alça de les aportacions de les administracions, aquest pressupost continua per sota
dels nivells de 2000.
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2. JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES 2016

B. PROJECTES I ACCIONS
En els darrers anys, la minva de les aportacions econòmiques ha dut com a conseqüència un
replantejament i també una reducció de les accions de cooperació per al desenvolupament. Així, es
mantenen els programes propis a Ometepe (Nicaragua) i a Tassif (Marroc), dotats amb 80.000€ cadascú
i, paral·lelament, s’obrirà una convocatòria de projectes amb un import de 200.145,22€. També es
destinen 45.000€ per a la convocatòria d’emergències.
Aquests capítols representen el 63,98 per cent de les despeses.
Finançament de projectesiprogrames
Cooperació per aldesenvolupament
ConvocatòriaAccionsd'emergència

405.145,22 €
360.145,22 €
45.000,00 €

El seguiment dels projectes i dels programes es du a terme per part de l’equip tècnic del Fons Menorquí.
Aquesta tasca es materialitza mitjançant la revisió dels informes i factures que envien les entitats
executores dels projectes o bé mitjançant la presència física a les zones on s’executen els programes o
projectes. Periòdicament es fan aquestes visites sobre terreny per fer el seguiment i avaluació de les
accions i per tal de comprovar els resultats i la consecució dels objectius assolits. Per a 2016 es preveu fer
el seguiment a Nicaragua i també a Marroc. Es donarà continuïtat a l’activitat d’acompanyament de
projectes.
D’altra banda, el Fons participa en la Confederació de Fons de Cooperació i també amb la xarxa europea
d’autoritats locals ALDA, que es dedica a afavorir l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques, i la
creació de complicitats entre els seus membres associats. D’altres accions vinculades amb la UE es fan
amb la col·laboració del Fons Mallorquí i el Fons Pitiús, i es contempla el pagament de 3.500€ al Fons
Mallorquí per a les gestions de la tècnica que analitza, valora i actua d’intermediària en aquest àmbit.
Projecció exterior i aliances
Seguiments i avaluacions
Acompanyaments de projectes
Confederació de Fons
Obrint espais a la UE
DonacióFundació Guillem Cifré

13.500,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
600,00 €

Com cada any, es preveu la donació a la Fundació Guillem Cifré de Caixa Colonya, que representa el
50 per cent dels interessos financers generats en aquesta entitat bancària.
Hi ha un increment de la partida pera les accions, programes i activitats d’ incidència,
sensibilització i educació per al desenvolupament, la qual cosa deixa palesa la voluntat del Fons
d’apostar per a la construcció d’una ciutadania critica, activa i transformadora.
Programes i convocatòriade projectes
Publicacions i difusió
Accionsformatives
Centre documental

62.500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
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Entre els programes previstos, s’inclou el programa de formació i empoderament dels membres de
les entitats sòcies del Fons. Aquest programa contempla la contractació d’una tècnica per a la
dinamització de les activitats entre els mesos de maig i desembre de 2016. Tanmateix, les despeses
d’aquesta contractació s’inclouran dintre dels costos d’execució del programa abans esmentat.
Cal destacar que una gran part de la tasca de l’àrea de sensibilització no queda reflectida en
l’apartat d’activitats ja que la seva execució i desenvolupament es cobreix directament amb el
personal d’activitats, però que necessita d’una dotació específica per a mobilitat relacionada amb
les activitats de sensibilització i de la disponibilitat del personal del Fons.
En les d’activitats també s’inclou els salaris i la SS de tot el personal que es dedica a projectes, ja
siguin de cooperació com de sensibilització.
Personal d'activitats

87.021,45 €

S’ha de tenir en compte que per a 2016, es contempla la reducció d’un terç de la jornada de la tècnica de
projectes, que s’incorporarà a la feina després d’una baixa per maternitat i tres mesos d’excedència.
Les treballadores han acordat mantenir congelats els salaris, que es varen reduir en un 5 per cent per a
les tècniques i un 10 per cent per a la gerència, així com els complements relacionats amb l’antiguitat
com a mesura de contenció de la despesa del Fons.
C. ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
En aquest punt, la feina se centrarà en mantenir la contenció de la despesa, si bé l’increment de les
activitats fa pujar, de manera automàtica, les despeses en l’àmbit d’administració i gestió. El percentatge
de despeses de gestió es situa, segons la previsió pressupostària, en el 8,68 per cent.
Aquí hi queden recollides els costos dels serveis professionals independents ( auditors, gestoria,
prevenció de riscos laborals) i tot allò que té a veure amb el funcionament operatiu de l’entitat. S’ha de
dir que en l’apartat de mobilitat de gestió s’hi inclouen totes les despeses relacionades amb
desplaçaments dintre i fora de l’illa (en aquest cas, a més del transport també hi entra la manutenció)
relacionades amb la gestió però també en les activitats de sensibilització en les que participa la gerència.
D’amortització d’immobilitzat, es calcula una despesa de 4.000 euros.
D’adquisició d’immobilitzat s’han reservat 1.500 euros per a la compra d’un ordinador.
Finalment, en el capítol de despeses de personal s’inclouen la meitat dels salaris i la SS de la
gerència i la totalitat de la despesa del personal de neteja. En el cas de la gerència també es manté
la reducció salarial i per segon any consecutiu es renuncia al cobrament del complement
d’antiguitat.
Personal d’administració i gestió

26.363,20 €
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Mobilitat per sensibilització
1.500,00 €
Les activitats de sensibilització representen un 11,13 per cent de les despeses.

6. Valoració i aprovació, si s’escau, de les línies d’actuació de 2016.
Es plantegen les línies d’actuació que regiran el funcionament del Fons l’any 2015. En aquest sentit es proposa la continuïtat de les línies aprovades al 2015 i
l’inici d’un pla d’actualització del discurs, estructura i funcionament de l’entitat envers l’agenda 2030 i els Objectius del Desenvolupament Sostenible.

PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ DEL FONS
2016-2018
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC

ACTIVITATS 2016
A.1.1.1 Reunions individuals amb
administracions

A1.1.2. Taller formatiu sobre nou paradigma de
OE.1.1 Definir el posicionament de les administracionsamb la cooperació

la cooperació per aldesenvolupament

A1.1.3. Elaboració d'un document amb el
posicionament de cada administració envers la
cooperació per al desenvolupament
A.1.1.4 Establir el posicionament conjunt de
totes les administracions

OG1. Instaurar en el Fons i les
sevesentitatsassociaces un noumodeld'actuació i
enfocament de cooperació

A.1.2.1 Reunions individuals amb ONG
A1.2.2. Taller formatiu sobre nou paradigma de
la cooperació

A.1.2 Actualització del posicionament de les ONGD sòcies
del Fons

A1.2.3. Elaboració d'undocument amb el
posicionament de cada ONGD envers la
cooperació per al desenvolupament
A.1.2.4 Establir el posicionament conjunt de
totes les ONGD

A.1.3 Definir un pla d'acció conjunt

A.1.3.1 Presentació conjunta del posicionament
de les ONGD i les administracions
A.1.4.1 Creació d'un grup de treball

A.2.1.1 Taller formatiu sobre Educació per al
Desenvolupament i Ciutadania Global

A.2.1 Fomentar l'Educació per alDesenvolupament

OG2. Ampliar el coneixement social, la
sensibilització i la participació social per a la
ciutadania global

A.2.1.2 Incorporar l'Educació Per al
Desenvolupament en el procés d'actualització
del Fons
A.2.2.1 Diagnòstic comunicacional

A.2.2 Enfortir elscanals i processos comunicatius

A.2.3 Promoure la - 19 -articipación del voluntariat

A.2.2.2 Alineació de la comunicació institucional
del Fons amb el procés d’actualització
A.2.3 Valorar possibles línies de feina amb
persones voluntàries en consonancia amb el
procés d’actualització del Fons
A.2.4.1 Mapeig d'agents socials

A2.4 Establir noves aliances
A.2.4.2 Ronda de contactes amb aliats
potencials

LÍNIA ESTRATÈGICA 1:
PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT DE LA GOVERNANÇA LOCAL
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITATS
A1.1.1- Formació per a les noves
corporacions locals

2016
2016.1.1 .1.Taller formatiu sobre nou
paradigma de la cooperació
2016.1.1.2.1 Assistència a una reunió

A1.1.2- Impulsar una vegada l’any a
de presidents/es de corporacions locals
la Junta de batlles
en el decurs del darrer trimestre
OE1.1 Mantenir la implicació de les
administracions i reforçar la
participació de les ONGD

OG1. Enfortir les relacions del Fons
amb les entitats associades

A1.1.3- Formació per a ONG

2016.1.1.4.1 Es mantindrà la rotació de
A1.1. 4-Celebració de les reunions
les reunions a les seus de les diferents
de Junta de manera rotatòria de les
administracions sòcies
diferents administracions sòcies

A1.1.5-Assistència als espais de
participació ciutadana de les
administracions sòcies
OE1.2. Garantir la suficiència
pressupostària i mantenir l’horitzó del
compromís del 0,7%

OE1.3. Incidir en la recerca de noves
fonts de finançament

2016.1.1.3.1 Taller formatiu sobre nou
paradigma de la cooperació

2016.1.1.5.1 Fòrum d’Immigració,
Comissió tècnica d’Immigració, Consell
d’Acció Social del Consell, Consell
d’Igualtat, Consell de Benestar

A 1.2.1- Foment del compromís
amb la cooperació

2006. 1.2.1.1 Reunions amb els
representants de les administracions
sòcies en el decurs del darrer trimestre
de l’any

A1.3.1- Dotació per una partida per
a la col·laboració amb el Fons
Mallorquí i el Fons Pitiús en relació
la UE

2016.1.3.1.1.Aprovació d’una partida
de 3.500€ en el marc del programa
d’Obrint Espais a la UE per al
finançament d’una tècnica

A.1.3.2-Convocatòries de la UE

2016.1.3.2.1 Mantenir la col.laboració
amb ALDA

OE1.5. Fomentar aliances

A.1.5.1- Participar dels encontres
amb altres agents i espais de
cooperació
A.2.1.1- Auditoria externa

2016 .1.5.1.1 Consell de Cooperació,
Interdepartamental de la CA, Comissió
d’Enllaç pel Sàhara, Confederació de
Fons de Cooperació
2016.1.1.1.1 Sotmetre la comptabilitat
del Fons a una auditoria externa anual
2016. 2.1.2.1 Presentació puntual dels

A.2.1.2- Donar comptes als òrgans comptes a Sindicatura de Comptes,
Hisenda, Registre d’Associacions i les
de control públic
OG2. Impulsar una gestió transparent

OE2.1. Facilitar l’accés a la informació
rellevant del Fons

OG3. Acompanyar processos de
cooperació transformadors

administracions sòcies

A.2.1.3- Facilitar l’accés a la
informació econòmica, la memòria
d’activitats.

2016.2.1.3.1 Publicar els comptes
anuals, la memòria d’activitats,
projectes aprovats.

A.2.1.4- Mantenir la declaració
d’entitat d’Utilitat Pública

A.2.1.4.1 Presentació puntual dels
comptes per tal de revalidar la
declaració

A.3.1.1-Programa de Tassift
(Marroc)

A.3.1.1.1 Seguiment de les activitats
del programa 2015119
A.3.1.2.2 Aprovació etapa 2016 del
programa
A.3.1.1.3 Visita a Marroc

A.3.1.2- Programa d'Ometepe
(Nicaragua)

A.3.1.2.1 Tancament 1ª fase
A.3.1.2.2 Seguiment programa
2015120
A.3.1.2.2 Inici etapa 2016/19
A.3.1.2.3 Visita a Ometepe

A.3.2.1- Convocatòria de projectes
de cooperació, emergència i/o
ajudahumanitària

A.3.2.1 .1 Manteniment de la
convocatòria de l’1 al 30 de juny

OE3.1. Impulsar programes propis que
promoguin una cooperacióhoritzontal,
integradora i recíproca

OE3.2. Donar suport a propostes de
projectes que presentin altres entitats
de cooperació de Menorca o fora de
Menorca

LÍNIA ESTRATÈGICA 2:
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE GRUPS I PERSONES EN LA INCIDÈNCIA GLOBAL
OBJECTIU GENERAL

OBJECTIUS ESPECÍFICS

ACTIVITATS

2016
A.1.1.1.1. Presentar programa a l’AL21
de Sant Lluís

A 1.1.1 - Programa Ciutadania
Global

OG1. Fomentar una ciutadania
conscient i activa

OE1.1 Impulsar programes que promoguin A1.1. 2- Programa Joventut
la participació de la ciutadania en defensa Compromesa
de la justícia social, l'equitat i la cooperació

A1.1.3- Programa de Voluntariat

A.1.1.1.2. Participació de l’AL21 de
Ferreries al projecte We-Net
A.1.1.1.3. Mapeig entitats socials
A.1.1.1.4. Planificació de noves
activitats
A.1.1.1.5. Exposició de fotos MenorcaOmetepe
A.1.1.1.6. Participació de les activitats
dels Escoltes
A.1.1.7. Planificació de noves activitats
de col.laboració INJOVE i Escoltes
A.1.1.3 Alinear el programa de
voluntariat amb el procés
d’actualització del Fons
A.1.1.4 .1 Presentar el programa a dues
noves escoles

A1.1.4- Programa Xarxa de Centres
Educatius Cooperants
A.1.1.4.2 Mantenir activitats anteriors

OE1.2. Difondre continguts relacionats
amb la realitat mundial des d'una visió
crítica i fer visible la tasca del Fons

A.1.2.1.1 Crear programa Biblioteques

A1.2.1- Aliances per fomentar el
coneixement crític

A.1.2.1.2 Mantenir col.laboració amb la
UOM

A.1.2.1.3 Mantenir col.laboració amb
Fòrum ETS
A.1.2.1.4 Mantenir participació club de
cine Ferreries
A.1.2.1.5 Mantenir participació
programa Obrint Portes
A.1.2.2.1 Actualitzar la pàgina web

A1.2.2- Xarxes Socials

A.1.2.2.2 Mantenir pàgines de
facebook i perfil de twitter
A.1.2.2.3 Sistematitzar la comunicació
del Fons a través de les Xarxa

OE1. 3. Donar suport a activitats
d'incidència global organitzades per
entitats socials

A1.3.1 Convocatòria de
sensibilització

A.1.3.1.1 Fomentar la participació de
les entitats de Menorca a la
convocatòria de sensibilització

A1.3.2 Plataforma Benvinguts
Refugiats Menorca

A.1.3.2.1 Assessorar i donar suport a la
Plataforma Benvinguts Refugiats
Menorca

7. Valoració i aprovació, si es considera oportú, del calendari de la convocatòria de projectes
de cooperació per al desenvolupament de 2016 i la seva dotació econòmica.
Es proposa l’aprovació de les dates de la convocatòria de projectes de cooperació per al
desenvolupament del 2016. Es proposa que aquesta convocatòria s'obri de dia 1 de juny
fins el dia 30 de juny, que es dediqui el juliol i agost a fer les valoracions tècniques i que es
resolgui la convocatòria durant la junta de govern del mes de setembre del 2015.
Per altra banda d’informa de la cancel.lació del projecte 2014227 “Apoderament de les
dones en situación de vulnerabilitat social” d’Entrepobles ja que la situación actual de la
contrapart i el context sociopolític del Marroc fan imposible executar-lo en els termes
aprovats per la Junta del Fons.
8. Valoració i aprovació, si s’escau, d’accions relacionades amb les migracions i les persones
refugiades.
Es presenta una proposta de declaració institucional del Fons Menorquí davant la crisi
europea en relació a les migracions i les persones refugiades i es proposa la convocatòria
d’una junta extraordinària per a tractar el tema amb profunditat i decidir les línies
d’actuació que regiran les accions del Fons en relació a les migracions i les persones
refugiades. Es planteja realitzar-la el dimarts 22 de març ales 16,30h a l’Ajuntament de
Ferreries.
9. Donar compte de les activitats programades durant el proper trimestre.
Es presenta el calendari d’activitats previstes pel segon trimestre de 2016.

10. Fixar la data per a la propera reunió de la Junta de Govern.
Es proposa fixar la data més endavant. S’informarà als socis i sòcies del Fons a través del
correu electrònic de la data i lloc de la propera trobada.
11. Torn obert de paraules.
La representant de l’STEI-i proposa eliminar el límit de 40.000€ fixat a les bases de la
convocatòria per als projectes de cooperació.
La gerent del Fons Menorquí recorda que aquesta és una decisió acordada per Junta per tal
de facilitar una accés equitatiu al recursos econòmics del Fons i que en cal de voler introduir
algun canvi, caldria modificar les bases de la convocatòria. Es proposa estudiar la proposta
de cara a la convocatòria del 2017.

Acords:
1. S’aprova l’acta de la sessió extraordinària del 27 de gener de 2016.
2. S’aproven les regularitzacions comptables detallades en el punt segon del
desenvolupament de la sessió.
3. S’aprova el balanç, la liquidació econòmica i la memòria d’activitats de 2015, tal i com
es detallen en el punt 3r.
4. S’aprova l’informe d’auditoria i els estats comptables de 2015.
5. S’aproven els pressupostos de 2016 d’ingressos i de despeses tal i com es detallen en el
punt 5è.
6. S’aproven les línies d’actuació de 2016.
7. S’aprova obrir la convocatòria de projectes de l’ 1 fins el 30 de juny de 2016.
8. S’aprova la declaració institucional del Fons Menorquí envers la crisi d’Europa amb les
migracions i les persones refugiades i convocar una junta extraordinària el 22 de març a
les 16,30h a l’Ajuntament de Ferreries per definir les línies d’actuació de l’entitat envers
aquest tema.
9. La Junta es dóna per assabentada de les activitats programades pel proper trimestre
10. S’acorda comunicar la data de la propera reunió de la Junta per correu electrònic.
11. S’acorda estudiar la proposta d’eliminar el límit de 40.000 euros per als projectes de la
convocatòria de cooperació per al desenvolupament.

A les 20.30 el president aixeca la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta

El secretari
Martí Carbonell Salom

Vist-i-plau del president
Florenci Conde Camarós

