ANNEXES DE LA JUNTA DE GOVERN DE 29 DE JUNY DE 2016

1. Presentació i aprovació actes anteriors. S’adjunten documents de les actes de les juntes
realitzades el 16 març, el 22 març i el 27 abril.
2. Informar sobre l’excedència de la gerent durant el mes de juny.
3. Donar compte de l’ import dels programes i de la convocatòria de projectes.
El mes de març es va aprovar un import de 360.145,22€ per dedicar als programes i
projectes de cooperació que el Fons financi durant el 2016. S’informa que aquest es
distribueix de la següent manera:
192.645,22€ a la convocatòria de projectes
167.500€ als programes propis.
L’import dels programes propis es distribueix com segueix:
76.250€ per al Programa d’Ometepe
76.250€ per al Programa del Marroc
15.000€ per al Programa de Chios.
4. Donar compte de la modificació de les assignacions de projectes per a les justificacions a
les administracions sòcies.
S’han fet modificacions en les assignacions de projectes per a les justificacions a les
administracions sòcies en relació al que es va aprovar el mes de desembre degut a alguns
desajustos en els imports i percentatges assignats. S’adjunten en un document a part la
relació de projectes assignats finalment a les administracions per justificar la seva
aportació del 2015.
5. Valoració i aprovació, si s’escau, de l’import de la campanya Menorca es mou.
La campanya consisteix en diverses activitats de sensibilització i reflexió sobre los fluxos
migratoris en el món. Pel 2016 té un import de € 7.585,32.
Veure Annex amb informació “5. Fitxa Campanya Menorca es Mou”

6. Projecte amb Chios. Revisió i aprovació del contracte i acord de donació.
A causa de la legislació tributària a Grècia, la col·laboració amb l'illa de Chios en el projecte
2016/121 ha de formalitzar-se mitjançant un contracte i donació, un mitjà diferent dels
convenis habituals. Hi ha activitats que es realitzen directament per contracte de l'Empresa
Municipal de Chios i aquelles gestionades amb tercers es realitzen a través de donacions.
Cadascun d'aquests acords han de ser revisats pel ple de l'ajuntament de Chios. En cas del
projecte del Fons les activitats s’han de formalitzar mitjançant els següents documents:
•

Activitat 1.- Contractació advocat. A través de contracte amb l'empresa municipal de
Chios. Veure Annex 6 “6. Development Comp_μινορκα”

•

Activitat 2.- Compra Refrigerador. Veure Annex “6. DONATION-AGREEMENT-μινορκαγια-Σουδα”

•

Activitat 3.- Donar suport en subministraments bàsics Luz i Aigua.
“DONATION-AGREEMENT-μινορκα-για-Σουδα”

•

Activitat 4.- Restauració espais públics destinats a infància. Es realitzarà en la modalitat
de donació en un segon pagament als tres mesos d'inici.

V. Annex 6.

Aquests documents són els mateixos que s'han firmat amb el Fons Mallorquí. S'han enviat als
serveis jurídics del Consell Insular de Menorca per rebre el seu vist-i-plau.
7. Valoració i aprovació, si s’escau, dels projectes de sensibilització.
Veure documentació annexa (punt 7)

8. Revisió i valoració del pla d’actualització del Fons: properes reunions.
Fins Juliol. Feina interna respecte al paper de cada un en la Cooperació.
Set/Oct. Posada en comú i document conjunt
les administracions
Les ONGD
Nov.

Presentació conjunta administracions/ONGD.

9. Valoraciói debat sobre la participació en projectes de la Unió Europea relacionats amb
refugiats.
Es tracta de valorar, per qüestió de coherència, el fet que el Fons presenti projectes a les
convocatòries de finançament de la Unió Europea per atendre la situació de les persones
refugiades quan la UE està fent una política envers aquesta mateixa situació amb la qual
estem en desacord i que va en contra dels drets d'aquestes persones.
10. Torn obert de paraules.

