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CONTEXT
L’entrada en vigor l’11 de desembre de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública
i bon govern; obliga, entre d’altres, a les
Entitats del Tercer Sector a rendir comptes
des d’una vessant organitzativa, funcional i
econòmica (pràctica habitual en el sector).
Per contra, el mateix Govern que promou la
Llei estableix per l’Administració Pública un
període de 2 anys de vacatio legis (suspensió
temporal de l’entrada en vigor de la Llei per
les Administracions Públiques; previst en la
mateixa Llei 19/2013 de transparència, accés
a la informació i bon govern).
La Llei 19/2014 de 29 de desembre és
d’obligat compliment per a les entitats des
de l’1 de juliol de 2015.
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Qui som?

La Coordinadora d’ONGD i altres
moviments Solidaris de Lleida
agrupa entitats que treballen en
cooperació i solidaritat amb les
persones i pobles empobrits del
planeta. La Coordinadora neix, als
anys noranta, per promoure una
acció conjunta que persegueixi el
canvi cap a la justícia social.
Les Entitats solidaries a la
demarcació de Lleida tenen
majoritàriament com a motor
de funcionament el voluntariat.
Aquesta economia social es tradueix
en nombroses entitats solidàries
que treballen en el món de la
cooperació i el desenvolupament
de manera compromesa. A banda
d’ONGD, la Coordinadora també
engloba altres moviments solidaris.
Cada entitat treballa en el seu
sector i àmbit territorial específic,
mentre que la Coordinadora facilita

Assemblea de la Coordinadora

un treball conjunt de les diferents
organitzacions i els dóna suport per
fer front als reptes que van sorgint
en el terreny de la solidaritat.
Informacions
complementàries
disponibles on-line:
•

Per accedir als Estatuts.

Què fem?

Promoure el treball conjunt de les
ONGD i aMS de Lleida, impulsar
la participació d’altres sectors
socials organitzats i enfortir així el
teixit de la societat civil de Lleida.

Vetllar perquè les administracions
públiques i altres organismes
garanteixin una solidaritat eficaç,
transparent i transformadora.
Promoure
programes
per
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Personalitat Jurídica: Federació.

sensibilitzar la societat sobre la
realitat de les persones i dels
pobles empobrits econòmicament
i socialment.
Són objectius de la Coordinadora
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern | DOGC núm. 6780

INFORMACIÓ ORGANITZATIVA

d’ONGD i aMS de Lleida (dels
Estatuts, art. 2)
1. Promoure l’intercanvi, la
reflexió, la investigació i el
treball conjunt de les ONGD
i altres Moviments Solidaris
de Lleida, tasca fonamental
per a poder defensar de form
global i amb força suficient
les polítiques de solidaritat
respectuoses amb els drets
i les necessitats de totes les
persones i pobles del món.
2. Mantenir un diàleg i un treball
de grup de pressió constants
amb
les
administracions
públiques i amb els parlaments,
plens, etc.... (d’una manera
especial els de l’àmbit de
Lleida), per a aconseguir
mesures polítiques, legislatives i
administratives que persegueixi

el canvi d’estructures.
3. Promoure
programes
de
sensibilització i conscienciació
dirigits a la societat, sobre
l’autèntica realitat de les
persones i els pobles empobrits
i sobre el paper de la cooperació
(especialment
sobre
el
paper del canvi d’actituds i
comportaments individuals i
coŀlectius) en la lluita contra les
causes de la pobresa i pel canvi
de les relacions internacionals,
promovent així la participació
activa de les persones.
4. Impulsar o participar en
l’intercanvi, la reflexió la
investigació i el treball conjunt
amb altres sectors socials
organitzats (partits, sindicats,
empreses, moviments socials
...), contribuint així a enfortir

Com treballem?

L’Assemblea, on són representades
les entitats membres de la
Coordinadora,
es
reuneix
mensualment i és l’òrgan que pren
totes les decisions de manera
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

horitzontal.
Treballem conjuntament Pau,
Drets Humans i Cooperació
com elements indissolubles que
aglutinen la naturalesa diversa

el teixit associatiu de la
societat civil de Lleida, per
articular de forma coherent
iniciatives en matèria de
solidaritat, ja siguin en l’àmbit
del desenvolupament, l’ajuda
humanitària o d’emergència,
la sensibilització, l’educació, la
denúncia, la incidència política,
la investigació i reflexió o les
iniciatives i inversions ètiques; i
5. Oferir serveis al col·lectiu
d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida, així com
coordinar el seu treball amb
el de les altres instàncies de
coordinació similar o de nivell
autonòmic o estatal.
Es desenvolupen activitats, en
la mesura de les capacitats de
la Coordinadora, per assolir els
objectius.

que tenen com a objectius comú la
justícia social.
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Organigrama

Assemblea
Junta Directiva

Presidenta: Paquita Deltell i Gros

Secretària: Dolors Gascón i Pomar

Vicepresidenta: Montse Sanfeliu i

Tresorer: Iñaki Marquès i Rodríguez
(Solidaritat, Educació i Desenvolupament)

(Mans Unides)

Aresta (Fundació Ferreruela Sanfeliu)

(ADRA)

Equip Tècnic
Coordinació tècnica: Víctor Llàcer i Garcia

Sensibilització i EpD: Kokouvi Tété
Suport Entitats: Eva Montoro i Morate

Dels Estatuts | Capítol III - L’Assemblea

Organigrama de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Article 9. - Què és i com funciona l’Assemblea?
1. L’Assemblea és l’òrgan suprem i sobirà de la Coordinadora; els seus membres en formen part per dret
propi i irrenunciable.
2. Els membres de la Coordinadora, reunits en Assemblea, legalment constituïda, decideixen sobre els
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assumptes que són competència de l’Assemblea.
3. El funcionament ordinari de l’Assemblea és mitjançant el consens de totes les persones assistents amb dret
a vot; només en cas que aquest no sigui possible es passa a realitzar una votació ordinària, seguint llavors
els criteris que s’especifiquen en l’article 14 dels presents Estatuts. En particular, si en algun moment es
produeixen diferències que facin posar en entredit la mateixa integritat o continuïtat de la Coordinadora,
haurà de primar en primer lloc un procés de reflexió per tal de tractar de recuperar el consens al voltant
d’aquesta qüestió. Si, malgrat tot, finalment no s’arribés a un acord, es podrien reclamar llavors tots els
drets estatutaris per tal de solucionar i superar la situació.
4. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea, incloent-hi els absents, els qui en discrepen
i els presents que s’han abstingut de votar.
5. Les decisions de l’Assemblea són impugnables sempre que contradiguin les disposicions dels Estatuts o
el Reglament de Règim Intern.
Article 10.- Facultats de l’Assemblea
L’Assemblea té les facultats següents:
a) modificar els Estatuts, el Codi Ètic i el Reglament de Règim Intern;
b) adoptar els acords relatius a la representació legal, gestió i defensa dels interessos de la Coordinadora i
dels seus membres;
c) elegir i separar les persones que formen la Junta, crear o dissoldre àrees de treball i supervisar-ne
l’activitat segons l’establert als Capítols IV i VII dels Estatuts, i al Reglament de Règim Intern;
d) establir els objectius a curt, mitjà i llarg termini de la Coordinadora, a proposta de la Junta;
e) aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de
la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de la Coordinadora, i aprovar la gestió
feta per la Junta;
f)

aprovar els plans anuals de treball presentats a proposta de la Junta;

g) aprovar la memòria anual d’activitats;
h) acordar la dissolució de la Coordinadora;
i) decidir sobre la possible incorporació a altres federacions o coordinadores d’ONGD o sobre la separació
de les mateixes;
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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j)

aprovar el Reglament de Règim Intern i el Codi Ètic;

k) acordar la baixa o la separació definitiva –amb un expedient previ– de les organitzacions membres de la
Coordinadora que, una vegada complimentat el procediment disciplinari especificat al Reglament de Règim
Intern, hagin de causar baixa de la Coordinadora;
l) conèixer les sol·licituds presentades per a ésser membre, i també les altes i les baixes dels mateixos per
una raó distinta a la de la separació definitiva;
m) nomenar les persones representants de la Coordinadora en totes aquelles instàncies públiques o privades
de les que la Coordinadora formi part; i
n) resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de la
Coordinadora.
La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les àmplies
atribucions de l’Assemblea.

Les Entitats

A continuació es detalla la composició de les Entitats membres de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
amb ple dret i representació a l’Assemblea de la Coordinadora:
A

7. Associació Catalana d’Enginyeria sense Fronteres

1. Agència Adventista pel Desenvolupament de
Recursos Assistencials (ADRA)

8. Associació Catalana per al Desenvolupament i la
Cooperació, Lleida.cat - ACDC LLEIDA.CAT

2. Ajuda en Acció

9. Associació d’Amics del Sàhara de les Terres de
Ponent - Sàhara Ponent

3. Alpicat Solidari
4. Ass. Catalana de Solidaritat pel Desenvolupament
Sociorural del Tercer Món - Al Karia
5. Associació Amigos Mira Espanya
6. Associació Antisida de Lleida

10. Associació d’Amics de la UNESCO de Lleida UNESCOLleida
11. Associació de Veïns del Món Solidaris
12. Associació Entrepobles
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29. Medicus Mundi Mediterrània

13. Banc de Recursos
C
14. Centre Llatinoamericà de Lleida
15. Creu Roja
F

O
30. Oficina de Desenvolupament i Cooperació Universitat de Lleida (ODEC)
P

16. Federació d’Associacions de Veïns de Lleida
(FAVLL)

31. Proyecto Ámber África

17. FIARE GIT Lleida

32. Solidaritat, Educació, Desenvolupament SED

18. Fundació Comaposada - Sindicalistes Solidaris
19. Fundació Ferreruela Sanfeliu - FFS
20. Fundació Internacional de Solidaritat Companyia
de Maria - FISC
21. Fundació Lleida Solidària
22. Fundació Oxfam Intermón
23. Fundació Pagesos Solidaris FPS
24. Fundació Pau i Solidaritat FPS - CCOO

S
T
33. Tenim un somni a l’Àfrica - TUSAA
V
34. VOLS – Voluntariat Solidari (Delegació Lleida)
Per veure el llistat actualitzat d’Entitats membres de
la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida pots accedir
aquí.

25. Fundació privada Centre d’Iniciatives Solidàries
Ángel Olaran
G
26. Garrigues Cooperació Internacional - GCI

Ets una Entitat i vols formar-ne part?

J
27. JUSTICIA I PAU comissió diocesana de Lleida - JiP
Lleida
M
28. Mans Unides

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Si ets una Entitat de la demarcació de Lleida
treballant en l’àmbit de la cooperació i la solidaritat,
al Nord o al Sud, truca’ns al 973 268 278, escriu-nos
a participa@coordinadora-ongd-lleida.cat o visita’ns
a les oficines de la Coordinadora (c/ Dr. Combelles,
núm. 11, baixos deLleida).
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Dels Estatuts | Capítol II - Les organitzacions membres de la Coordinadora, els seus drets i les

seves obligacions

Article 4.- Qui pot formar part de a Coordinadora?
1. Poden formar part de la Coordinadora totes les associacions, fundacions o altres persones jurídiques
conegudes com a ONGD o Moviments Solidaris que compleixin els criteris establerts en el Codi Ètic.
També en poden formar part persones físiques en representació d’altres persones físiques, sempre
que compleixin els criteris establerts en el Codi Ètic. En aquest cas, es precisarà un escrit de delegació
de poders signat per totes les persones físiques i, si és el cas, la denominació amb què es coneix al
grup de persones. Per a poder esdevenir nou membre de la Coordinadora cal presentar una sol•licitud
per escrit i un informe per a l’Assemblea, la qual els ha de valorar i ha de decidir sobre l’acceptació o
desestimació conforme als mecanismes d’admissió establerts en el «Reglament de Règim Intern de la
Federació Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida» (en endavant, «Reglament de
Règim Intern»). Les organitzacions membres han d’ésser representades en l’Assemblea per una persona
en qualitat de titular i, com a molt, una altra en qualitat de substituta.
2. Excepcionalment i a criteri de l’Assemblea, poden assistir a les sessions de l’Assemblea de la Coordinadora
persones d’altres entitats en qualitat d’invitades, a fi de ser escoltades per l’Assemblea i participar en les
seves deliberacions. En cap cas la presència de representants d’aquestes entitats invitades els confereix
la condició de membre de classe alguna.
3. És incompatible per a qualsevol de les persones representants presentar-se per a ésser elegida o bé
ocupar càrrec polític en òrgans de govern en cap partit ni càrrec públic de representació o de designació
política.
Article 5.- Drets dels membres
Són drets de les organitzacions membres de la Coordinadora, a exercir per les persones que les hi representin:
•

assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea,

•

elegir o ser elegides per a la Junta o per als llocs de representació,

•

exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas,

•

intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les iniciatives de la Coordinadora, d’acord amb
les normes legals i estatutàries,

•

exposar a l’Assemblea i a la Junta tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida
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de la Coordinadora i més eficaç la realització dels objectius bàsics,
•

soŀlicitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta,

•

ésser escoltades prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries,

•

rebre informació sobre les activitats de la Coordinadora,

•

fer ús dels serveis comuns que la Coordinadora estableixi o tingui a la seva disposició,

•

formar part de les àrees de treball,

•

posseir un exemplar dels Estatuts, i

•

consultar els llibres i la documentació constitutiva de la Coordinadora (integrada pel Codi Ètic, els
Estatuts, el Reglament de Règim Intern i l’Acta Fundacional).

Article 6.- Deures dels membres
Són deures de les organitzacions membres de la Coordinadora, a exercir per les persones que les hi representin:
•

comprometre’s amb les finalitats de la Coordinadora i mantenir la coŀlaboració que calgui per assolirles,

•

contribuir al sosteniment de les despeses de la Coordinadora amb el pagament de quotes, derrames
i altres aportacions econòmiques fixades pels Estatuts, o aprovades d’acord amb aquests i amb el
Reglament de Règim Intern.

•

complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries, així com els acords
constitutius adoptats en el Codi Ètic i el Reglament de Règim Intern, i

•

acatar i complir els acords vàlidament adoptats per l’Assemblea de la Coordinadora.

Pla d’Autonomia

Des de l’any 2011, i segons capacitats de la Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida, s’ha desplegat i aprofundit
en l’aplicació del Pla d’Autonomia per a entitats.
Es tracta de l’instrument que aglutina les línies de
suport per a entitats i que sota els principis d’utilitat,
d’atenció personalitzada, flexibilitat, autosuficiència,
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

transversalitat, pot ser utilitzat per entitats de tot el
territori amb independència de la seva condició de
membre de la Coordinadora.
La Coordinadora entén la participació en el teixit
associatiu com un exercici de responsabilitat per part
Data actualització [01.07.2017] |
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de les entitats i, per aixó, el Pla d’Autonomia s’obre
a totes les entitatsw de l’àmbit de la Cooperació i la
Solidaritat sense condicionar la seva adhesió a la
Coordinadora.
El contingut d’aquest suport és el resultat d’un procés
de diagnosi efectuat per la Coordinadora i respon a la
demanda del col·lectiu d’entitats que treballen en el
món de la cooperació i la solidaritat a la demarcació
de Lleida.

de Lleida) són:
•

Suport tècnic relatiu a
convocatòries i projectes.

•

Suport jurídic relatiu a la constitució,
funcionament i gestió de les associacions.

•

Formació metodològica individualitzada
en la implementació del projecte.

•

Suport en infraestructura mitjançant
l’ús de les instaŀlacions (oficines de la
Coordinadora) com espai de treball,
reunions o execucions d’activitats.

A grans trets, els eixos bàsics a través dels quals
es vehicula el suport a les entitats (atesa també la
naturalesa de les entitats/moviments de la demarcació

polítiques,

COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA DE LA COORDINADORA
Càrrec

Nom

Presidenta

Francisca M. Deltell Gros

Membre de l’Entitat

Descripció

Mans Unides Lleida

ONGD de voluntaris, catòlica, sense ànim de lucre, que des del 1960 lluita contra la fam, la desnutrició,
la pobresa, la malaltia, el subdesenvolupament, la falta d’instrucció i contra les seves causes, entre les
quals assenyala, la injustícia, el desigual repartiment dels béns i les oportunitats entre les persones i els
pobles, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la indiferència i la crisi dels valors humans i cristians.
La delegació de Lleida es va obrir al mateix temps que a tot l’estat. Compta amb 10 voluntaris a tota la
diòcesis (no s’organitza per províncies al dependre de l’església, tot i que cada diòcesis és autònoma
respecte la central a Madrid) i 170 socis.
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Càrrec

Nom

Vicepresidenta

Montserrat Sanfeliu Areste

Membre de l’Entitat

Descripció

Fundació Ferreruela
Sanfeliu

La Fundació Privada Ferreruela Sanfeliu és una entitat sense ànim de lucre que neix amb l’objectiu
de contribuir a la cerca de solucions en el camp de l’oftalmologia, canalitzant recursos professionals i
econòmics per atendre les necessitats de països subdesenvolupats o persones en situació de pobresa i
fomentant la investigació o recerca en aquest camp.
La Fundació aporta l’experiència dels darrers deu anys en la realització de campanyes quirúrgiques a
països del Tercer Món com Etiòpia i l’Índia dels oftalmòlegs que hi col·laboren, per així poder fomentar
la formació de professionals sanitaris autòctons i dotar els serveis sanitaris locals d’una infraestructura
bàsica.
Referent a la recerca oftalmològica, la Fundació afavoreix la creació de beques i ajuts a la formació per
aixícontribuir a la millora de la qualitat de vida de la població afectada per problemes visuals crònics.

Càrrec

Nom

Secretària

Dolors Gascón Pomar

Membre de l’Entitat

Descripció

Agència Adventista
pel Desenvolupament
de Recursos Assistencials (ADRA)

L’Agència Adventista pel Desenvolupament de Recursos Assistencials (ADRA) és una ONG confessional
vinculada a l’Església adventista que manté la seva estructura i organització administrativa independent. Actualment està present a més de 140 països. A Catalunya, ADRA compta amb dotze delegacions
entre les que hi ha la delegació lleidatana constituïda l’any 1872.
ADRA-Lleida treballa en programes de desenvolupament, d’ajuda humanitària, d’emergència, de sensibilització i en programes assistencials locals, i col·labora amb els organismes institucionals i la resta
d’ONG de la ciutat.

Càrrec

Nom

Tresorer

Iñaki Marqués Rodríguez

Membre de l’Entitat

Descripció

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Solidaritat, Educació i Solidaritat, Educació, Desenvolupament (SED) és una organització no governamental per al desenvolupament que treballa: La Solidaritat amb els més desatesos dels països del Sud. L’educació al Sud per
Desenvolupament

fer créixer la seva dignitat i autoafirmació. L’educació al Nord per fomentar consciències crítiques. El
Desenvolupament per potenciar la capacitat d’autonomia i autogestió, a partir de la nostra ajuda i col·
laboració. SED Lleida ha coŀlaborat amb els camps de treball de Paraguai, Equador i República Centreafricana (ho podeu consultar al seu web) SED és una ONGD vinculada a la Institució Marista d’Espanya
des de l’any 1991. A banda de pertànyer a la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, també és membre
de la Coordinadora Nacional d’ONGD d’Espanya, de la Federació Catalana d’ONGD i de REDES. SEDCatalunya és la Delegació Regional per a l’àmbit de Catalunya i Balears.

A renovar: 06/07/2019
D’acord amb l’art. 4.1 del Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Registre d’Associacions, els canvis en la
composició de la Junta Directiva de la federació Coordinadora d’ONGD i altres Moviments de Lleida.

Dels Estatuts | Capítol IV - La Junta
Article 15.- Què és i qui composa la Junta
1. Administra i representa la Coordinadora la Junta que componen el/la president/a, el/la vice-president/a,
el/la secretari/ària, el/la tresorer/a i els/les vocals –aquests/tes últims/mes coincideixen amb els/les
coordinadors/ores de les àrees de treball, i en tot cas n’hi ha d’haver un mínim de tres–. Han de ser també
vocals de la Junta els/les coordinadors/ores de les noves àrees de treball permanents que l’Assemblea
pugui crear. Els/les coordinadors/ores d’eventuals àrees de treball temporals han de ser vocals de la Junta
durant el temps d’existència de l’àrea corresponent, sense poder optar, però, als càrrecs de president/a
o vice-president/a, i sense perjudici de l’aplicació del règim d’exercici en els càrrecs de la Junta establert
en l’article 16.
2. L’elecció de les persones components de la Junta, que han de ser representants d’entitats membres, es
fa per votació secreta de l’Assemblea, i segons el que es disposa en l’article 14 dels Estatuts. S’han de
plantejar separadament l’elecció de vocals, president/a, vice-president/a, secretari/ària i tresorer/a. El/la
president/a i vice-president/a han de ser escollits/des d’entre els/les vocals. Els càrrecs de secretari/ària
i tresorer/a són incompatibles amb els de president/a, vice-president/a i vocalia ordinària.
3. Qualsevol membre de la Coordinadora pot proposar un/a candidat/a a president/a, vice-president/a,
secretari/ària o tresorer/a, respectant el que disposa l’apartat 2. Els/les vocals són proposats/ades en
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primera instància per les respectives àrees de treball. Si alguna persona de les proposades per les àrees
de treball no resulta acceptada per l’Assemblea es pot obrir la possibilitat que qualsevol membre de la
Coordinadora presenti una nova candidatura a la vocalia afectada. En aquest darrer cas, l’Assemblea ha
de resoldre també com queda definitivament organitzada l’àrea de treball en qüestió.
4. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. Aquests càrrecs no tenen
retribucions econòmiques. En qualsevol cas, les despeses derivades per l’exercici de les funcions del
càrrec poden ser assumides directament per la Coordinadora.
5. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/(per la) secretari/ària sortint, amb
el vist-i-plau del/(de la) president/a sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
Article 16.- Exercici, cessament i vacants en els càrrecs de la Junta
1. Els càrrecs de la Junta es renovaran cada quatre anys. Les persones elegides exerceixen el càrrec a títol
personal i amb vocació de permanència durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser
reelegides per a un altre únic mandat de quatre anys consecutiu.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini estatutari del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin el motius,
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec,
c) baixa com a representant de l’organització membre de la Coordinadora,
d) baixa de l’organització a la qual pertanyi la persona integrant de la Junta com a membre de la
Coordinadora, o
e) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article
7 dels Estatuts i el procediment disciplinari en el Reglament de Règim Intern.
3. Cas que es produeixi vacant en la Junta per baixa d’alguna de les seves persones integrants que no ocupi
vocalia ordinària, s’ha de convocar una Assemblea extraordinària en el termini màxim de dos mesos per
tal que es nomeni la persona que l’ha de substituir, que no necessàriament ha de ser representant de la
mateixa organització a la qual representava la persona causant de baixa. Mentrestant, una altra persona
de la Junta, a criteri de la mateixa, pot assumir provisionalment les seves funcions.
4. Si la persona causant de baixa en la Junta ocupa una vocalia ordinària, pot ésser substituïda per una altra
persona integrant de l’àrea afectada, elegida pels/(per les) components de l’àrea. El nomenament ha
d’ésser, no obstant, ratificat en l’Assemblea més propera.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Article 17.- Responsabilitats de la Junta
La Junta té les responsabilitats següents:
a)
representar, dirigir i administrar la Coordinadora de la manera més àmplia que reconegui la Llei;
així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea, d’acord amb les normes, instruccions i directrius
que aquesta Assemblea estableixi;
b)
vetllar, juntament amb l’Assemblea, per la defensa dels interessos de la Coordinadora i pel
compliment dels Estatuts, el Codi Ètic i el Reglament de Règim Intern;
c)
preocupar-se de valorar situacions i possibles conflictes interns que puguin donar-se, informar
i fer una proposta de resolució a l’Assemblea, en especial en cas que sigui d’aplicació el procediment
disciplinari del Reglament de Règim Intern, i segons els mecanismes que en ell s’estableixen;
d)
proposar a l’Assemblea l’establiment de les quotes que els membres de la Coordinadora han de
satisfer;
e)

convocar les Assemblees i vetllar pel compliment dels acords que s’hi adoptin;

f)
elaborar i presentar les propostes de pla de treball anual, que s’han de sotmetre a l’aprovació de
l’Assemblea;
g)
presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea perquè els aprovi, i
confeccionar els pressupostos de l’exercici següent;
h)

presentar la memòria d’activitats de cada exercici a l’Assemblea perquè l’aprovi;

i)

supervisar la comptabilitat i preocupar-se perquè la Coordinadora funcioni amb normalitat;

j)
proposar, junt amb l’Assemblea, àrees de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç
els fins de la Coordinadora, portar un registre de totes elles i coordinar els actes que aquestes àrees
projectin dur a terme.
k)
dur a terme –o delegar, si s’escau, en l’àrea corresponent– les gestions necessàries davant
d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

l)

•

subvencions o altres ajuts, o

•

l’ús de locals per activitats pròpies de la Coordinadora;

obrir i/o canceŀlar comptes corrents i llibretes d’estalvis en qualsevol establiment de crèdit o
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d’estalvi i fer ús dels fons que hi hagi en aquests dipòsits, la disposició dels quals es determina a l’article
30;
m)
resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts o en situacions d’urgència
que ho justifiquin, i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea per a que les decisions preses
siguin convenientment ratificades; i
n)
qualsevol altra responsabilitat entre Assemblees que no estigui atribuïda d’una manera específica
a algun altre òrgan de la Coordinadora o que li hagi estat delegada expressament.

Espais de participació

Dels Estatuts | Capítol I - La denominació i caràcter, els fins i el domicili
Article 2.- Fins
1. Els fins de la Coordinadora són (entre d’altres):
b) mantenir un diàleg i un treball de grup de pressió constants amb les administracions públiques i amb els
parlaments, plens, etc (d’una manera especial els de l’àmbit de Lleida), per a aconseguir mesures polítiques,
legislatives i administratives que garanteixen una solidaritat eficaç i transparent que persegueixi el canvi
d’estructures.
d) Impulsar o participar en l’intercanvi, la reflexió la investigació i el treball conjunt amb altres sectors
socials organitzats (partits, sindicats, empreses, moviments socials ...), contribuint així a enfortir el teixit
associatiu de la societat civil de Lleida, per articular de forma coherent iniciatives en matèria de solidaritat,
ja siguin en l’àmbit del desenvolupament, l’ajuda humanitària o d’emergència, la sensibilització, l’educació, la
denúncia, la incidència política, la investigació i reflexió o les iniciatives i inversions ètiques;
Alineats amb els objectius/fins (entre d’altres) de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, per nomenaments
d’Assemblea de la Coordinadora, s’obri un ventall d’espais de participació externes al funcionament intrínsec
de la mateixa que diferenciarem en dos organigrames. Per una banda, espais vinculats a l’Administració Publica
(alineats amb el punt b) Art. 2 Fins, dels Estatuts de la Coordinadora) i d’altra banda espais de sinergia amb
sectors d’interès (alineats amb el punt c) Art. 2 Fins, dels Estatuts de la Coordinadora). Cal dir que aquests espais
varien (nova generació) segons necessitats del moment i decisió de l’Assemblea de la Coordinadora.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Assemblea

(nomenaments)

Ajuntament de Lleida

Consell Mixt de
Cooperació

Dolors Gascón,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Consell de
Benestar i Acció
Social de la Ciutat
de Lleida

Generalitat de
Catalunya

Fons Català
de Cooperació al
Desenvolupament

Consell Mixt de
Cooperació

Consell de
Cooperació al
Desenvolupament

Consell Assessor
del FCCD

Iñaki Marqués,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Paquita Deltell,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Josep M. Armengol,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i aMS
de Lleida

Paquita Deltell,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Pilar Lance,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Txell Pastor,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Àngels REal,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Víctor Llàcer, en substitució

Iñaki Marqués,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Víctor Llàcer, tècnic de
la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Víctor Llàcer, tècnic de
la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Pilar Lance,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Diputació de Lleida

Comitè
d’Emergència i
Acció Humanitària

Comissió
d’Agermanament
de Lleida amb
Lérida Tolima

Víctor Llàcer, tècnic de
la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Josep M Armengol,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida
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Assemblea

(nomenaments)

Comissió 3.4
Carme Campoy,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Àngels Real,
representant de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Moviments Solidaris

Taula Afers Exteriors

Membre/tècnic, de la
Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Víctor Llàcer, tècnic de
la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Kokouvi Tété, tècnic de
la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida

Comissió 3.4 |espai de treball entre la Xarxa d’Entitats
Cristianes d’Acció Caritativa i Social, la Federació
Catalana de Voluntariat Social i la Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida; plataformes que treballen en
el 3er i 4art món.

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Taula Afers Exteriors |espai de treball entre diferents
Entitats/Federacions/Coordinadores
d’arreu
del
territori català.
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Normativa

Des de la perspectiva organitzativa i funcional la Coordinadora treballa a l’empara de les normes següents:
•

La Constitució de 1978

•

Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació

•

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

Pel que fa a les funcions i les activitats que desenvolupa la Coordinadora s’emmarquen en:
•

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament

•

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament

•

Llei 21/2003, de 4 de juliol, de Foment de la Pau

•

Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament 2015-2018

•

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme

En relació la gestió econòmica i pressupostària la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida en tant que rep
finançament públic compleix les obligacions de les normes:
•

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

•

RD 887/2006 de 21 de juliol per el que s’aprova el Reglament a la Llei 38/ 2003

•

RD 794/2010, de 16 de juny, pel qual es regulen les subvencions i ajudes a l’àmbit de la cooperació
internacional.

•

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals
al mecenatge.

•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Contractes

La Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida no manté contractes subscrits amb cap administració pública durant
el 2017 fins a la data del present document.

Convenis
La Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida manté conveni subscrit amb l’Ajuntament de Lleida.
QUADRE RESUM:
Tipus:

Conveni

Administració:

Ajuntament de Lleida

Data signatura: 11 de juny de 2017

Període Execució: del 1/3/2017 al 31/12/2017

Modificacions: -

Quantia:

10.000,00 €

Estat:

No ingressat

• Parts que han signat el conveni
D’una part, el M.I. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de l’Ajuntament de Lleida, amb el CIF P-2515100-B, i seu a
l’Edifici Paeria I, 25007 de Lleida, i assistit pel Sr. Jesús M. Gutierrez Bustillo, secretari general de l’Ajuntament
de Lleida, que actua com a fedatari, d’aquest acte.
D’altra part, el Sra. Francisca Maria Deltell Gros, presidenta de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida, amb el NIF: G-25562620, amb domicili social al carrer Doctor Combelles, núm. 11 baixos,
25003 Lleida en l’exercici de les seves facultats derivades del seu càrrec.

• La finalitat i/o objecte del conveni
Clàusula Primera. L’objecte del present conveni és el d’establir el marc de col•laboració entre l’Ajuntament
de Lleida i la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida a la fi d’impulsar l’enfortiment
organitzatiu i estructural de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida mitjançant el suport vers als àmbits que
són objecte de la mateixa i d’interès per ambdues parts reflectits en la clàusula quarta del present conveni.
Clàusula Quarta. La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida s’encarregarà d’executar
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Data actualització [01.07.2017] |

Pàg. 21

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern | BOE núm. 295

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA
les activitats, emmarcades dins l’Educació per al desenvolupament, detallades en l’annex I, d’acord amb els
següents objectius:
•

Participar en el seguiment i la consecució del Pla Director de Cooperació de l’Ajuntament de Lleida,
treballant per l’alineació del mateix amb el Pla Director 2015-2018, de la Política Publica de Cooperació
Catalana.

•

Enfortir i consolidar l’estructura interna de la Coordinadora d’ONGD mitjançant diferents activitats, en
especial totes aquelles activitats que planifiquin el treball conjunt de les ONGD i moviments solidaris de
la ciutat de Lleida.

•

Donar conèixer la Coordinadora a les ONGD i moviments solidaris que no en formen part mitjançant
les línies de difusió previstes, d’acord amb el que s’estableix en el Pla Director de Cooperació Catalana
2015-2018.

•

Treballar amb la resta d’agents solidaris de la ciutat de Lleida, per a la formació i sensibilització de la
ciutadania de Lleida, sobre la realitat política, econòmica, social i cultural que envolta les relacions nord
sud i problemàtica general dels pobles i col•lectius empobrits.

•

Impulsar la recerca dels diferents materials i recursos educatius elaborats per les ONGD i moviments
solidaris de Lleida, per tal de generar un fons inventariat que pugui ser consultat via web a disposició de
les escoles, professors i entitats de la ciutat (Sac Solidari).

•

Enfortir els processos de suport a les Entitats que treballin en l’àmbit de l’EpD, mitjançant un suport
estructural, assessorament tècnic al cicle del projecte, assessorament jurídic, suport informàtic i de
software adaptat a la gestió d’associacions sense ànim de lucre.

• Data signatura del conveni | Lleida, 11 de juny de 2017.
• La durada prevista | 10 mesos | Data inici: 1/3/2017 | Data final: 28/2/2017
Clàusula Setena. El termini de vigència del present conveni s’inicia el 1 de març de 2017 i finalitza el 31 de
desembre de 2017, llevat que les parts autoritzin una modificació del període d’eficàcia a fi d’adaptar les
actuacions objecte d’aquest conveni a les obligacions que se’n deriven.
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• Les modificacions realitzades durant la vigència del conveni
•

No s’han dut a terme modificacions.

• Les persones que mitjançant el conveni estan obligades a realitzar
les prestacions
Persona jurídica: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

• Les obligacions acordades entre les parts
Segona. L’Ajuntament de Lleida destinarà per a les activitats objecte del Conveni i detallades en l’annex I, la
quantitat de deu mil euros (10.000 euros) a càrrec de la partida pressupostària 05/2313/490.00, del pressupost
de l’Ajuntament de Lleida per a l’any 2017.
Aquesta subvenció s’atorga d’acord amb allò previst a l’article 22.a) de la Llei 38/2003 de 17 de novembre,
General de Subvencions, ens trobem en un cas d’adjudicació directa de subvenció, per tractar-se d’una
adjudicació nominativa prevista en el pressupost de l’Ajuntament de Lleida, tal i com està justificat en l’expedient
de tramitació administrativa de l’atorgament de l’ajut.
Tercera. El pagament d’aquest import es farà de la següent manera:
La quantitat pactada serà abonada a l’entitat durant el segon trimestre de l’any natural en curs, es lliuraran a
la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, en concepte de bestreta eximida de garantia,
10.000 Euros, per al desplegament i implementació de les actuacions específiques objecte d’aquest conveni.
Sisena. La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida vetllarà perquè les actuacions que es
subvencionen i tot el material gràfic i publicitari de les mateixes, incloguin també la imatge corporativa de
l’Ajuntament de Lleida amb l’anagrama precedit del text i del disseny que se li facilitarà durant tot el període
de vigència del Conveni.
També es vetllarà per garantir la màxima projecció pública, tant en les tasques prèvies de l’organització i
preparació de les actuacions, com al llarg de l’execució de les activitats així com en els actes i comunicats que
dugui a terme en relació a les activitats subvencionades.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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La Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida es compromet a mantenir informat periòdicament
a l’Ajuntament de Lleida de tots els aspectes o qüestions referents a les actuacions que dugui a terme en base
al present conveni i/o que li siguin soŀlicitats.
Així mateix, la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida vetllarà per fer arribar periòdicament
a l’Ajuntament de Lleida, les publicacions, informes i resultats que generin les activitats objecte d’aquest
conveni.
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Resolució Direcció General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
QUADRE RESUM:
Tipus:

Conveni

Signatària:

Sra. Marta
Quesada

Administració:
Macias

Càrrec:

Data resolució: 25/11/2015

Període Execució:

Modificacions: -

Quantia:

Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament
Directora de l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament
?€

Estat:

No ingressat.

• Parts que han signat el conveni
D’una part, la Sra. Marta Macias Quesada, directora general de Cooperació al Desenvolupament, en nom i
representació de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya atès el
que estableix la Resolució PRE/328/2014, de 18 de febrer, per la qual s’estableix la suplència del dirctor/a de
l’Agència (DOGC núm. 6566 de 20.2.2014).
De l’altra, la Sra. Francisca Maria Deltell, presidenta de la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris
de Lleida, amb CIF: G-25562620, amb domicili social al carrer Doctor Combelles, núm. 11 baixos, 25003 Lleida
en l’exercici de les seves facultats derivades del seu càrrec.

• La finalitat i/o objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és encarregar a la Coordinadora la gestió d’un fons específic destinat a l’enfortiment
de els capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida amb compromís per la lluita contra les
desigualtats, pels drets humans individuals i coŀlectius i pels drets humans de les dones; mitjançant la concessió
de subvencions a les entitats beneficiàries en règim de concurrència no competitiva a actuacions per enfortir
les entitats de els comarques lleidatanes que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i
els drets humans, d’acord amb l’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans (EEGiBDH) conforme
estableix el Pla Director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.
Actuarà com a entitat coŀlaboradora de l’ACCD la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida,
d’acord amb els termes inclosos en l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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• Data signatura del conveni | Barcelona, 25 de novembre de 2015.
• La durada prevista | 38 mesos | Data inici: 25/11/2015| Data final: 31/12/2018
Aquest conveni serà vigent des de la data de la signatura fins a 31 de desembre de 2018 i es podrà prorrogar
per mutu acord de les parts manifestat per escrit abans de la finalització de la vigència. En el supòsit que a data
de la finalització de la vigència hi hagués una addenda en curs, el conveni es prorrogarà automàticament a fi de
fer coincidir la seva durada amb la de l’addenda.

• Les modificacions realitzades durant la vigència del conveni
1.3 L’objecte dels ajuts, els requisits de les entitats destinatàries, les activitats i conceptes objecte de suport,
la quantia, el procediment d’avaluació, selecció, atorgament i pagament, el termini i la forma de justificació,
els mecanismes de seguiment de les actuacions i les obligacions de les entitats beneficiàries s’estableixen en
l’addenda anual que acompanyarà aquest conveni.

• Les persones que mitjançant el conveni estan obligades a realitzar
les prestacions
Persona jurídica: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida.

• Les obligacions acordades entre les parts
Segona. Compromisos de les Parts.
2.1.1 La Coordinadora, en tant que entitat coŀlaboradora de l’ACCD en la gestió dels fons, assumeix la realització
de les tasques següents:
•

Difusió de les condicions de repartiment del fons entre les entitats.

•

Recepció de les sol·licituds de participació

•

Tramitació de les soŀlicituds, que inclou la tramesa de comunicacions i notificacions per les incidències
que puguin sorgir.

•

Valoració de la documentació presentada per les entitats, en relació a les condicions de repartiment
que inclou, si escau, un termini d’esmenes de soŀlicituds. Es requerirà a les entitats que en el termini
de 10 dies hàbils aportin la documentació soŀlicitada.
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•

Comprovar el compliment de les condicions i requisits determinats per a l’atorgament dels ajuts

•

Valoració tècnica de la soŀlicitud, juntament amb l’ACCD, i tramesa de l’informe de valoració tècnica a
l’òrgan resolutori de la convocatòria.

•

Lliurament a les entitats beneficiàries dels fons rebuts d’acord amb els criteris establerts a les bases i
en les addendes.

•

Comprovar i fer seguiment de els activitats subvencionades i el compliment de la finalitat que determini
la concessió de la subvenció.

•

Control de la documentació justificativa de les activitats finançades i la informació a l’ACCD sobre
possibles causes de revocació.

•

Avaluació dels objectius assolits amb aquest instrument, mitjançant la presentació d’un informe a l’ACCD,
amb recomanacions, millores i bones pràctiques i que incorpori la recollida de les dades derivades de
la realització de les activitats finançades.

•

Recollida de les dades derivades de la realització de les activitats finançades.

•

Fer el seguiment de les entitats i la seva participació activa en els espais de reflexió i de treball conjunt
de la Coordinadora en el marc del seus Estatuts.

2.1.2 L’ACCD assumeix la realització de les tasques següents:
•

Elaboració del model de sol·licitud, formulari de justificació i altres models normalitzats.

•

Lliurament a la Coordinadora dels fons establerts en la clàusula tercera d’aquest conveni.

•

Valoració tècnica de les sol·licituds, juntament amb la Coordinadora.

•

Resolució d’atorgament d’ajuts, d’inadmissió i, si escau, de les revocacions.

•

Redacció de les bases reguladores i de la convocatòria de subvencions.

Tercera. Finançament.
Les condicions i l’import dels fons destinats a finançar activitats s’establiran, si escau, en les addendes anuals.
Llevat que l’addenda disposi una altra cosa, l’abonament dels imports per aquests concepte es faran efectius a
la Coordinadora en el moment de la signatura de la corresponent addenda.
Per cada coŀlaboració que es concreti, si escau, mitjançant addenda anual, l’ACCD fixarà un import a transferir
a la Coordinadora en concepte de cànon de gestió i per tal de desenvolupar les funcions que es descriuen al
conveni.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Data actualització [01.07.2017] |

Pàg. 27

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern | BOE núm. 295

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Subvencions

Decret número 1783 de la presidència de la Diputació de Lleida del 27 d’abril de 2016.
QUADRE RESUM:
Tipus:

Subvenció

Administració:

Diputació de Lleida

Signatari:

Joan Reñé i Huguet

Càrrec:

President de la Diputació de Lleida

Data resolució: 27/04/2016

Període Execució: del 1/1/2016 al 31/12/2016

Modificacions: -

Quantia:

6.000,00 €

Estat:

No ingressat.

• Objecte de la subvenció concedida
Suport a la coordinació de programes i campanyes conjuntes de les ONGD i altres moviments solidaris a
Lleida.

• Pressupost presentat a l’administració per portar a terme l’activitat
Cost de l’actuació a realitzar: 9.291,64 €			
Diputació de
Lleida

Subvenció sol·licitada: 6.000,00 €		

Entitat

ACCD

Ajuntament
de Lleida

Total

1. Personal
3.266,44 €

4.820,80 €

1.554,36 €

2. Estructura
731,01 €

308,10 €

1.246,30 €

150,48 €

2.435,89 €

2.800,66 €

32,4
182,88 €

2.034,95 €
9.291,64 €

3. Activitats
TOTAL

2.002,55 €
6.000,00 €

308,10 €
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• La durada prevista | 12 mesos | Data inici: 1/1/2016 | Data final: 31/12/2016
• Subcontractacions per realitzar les activitats i menció dels
adjudicataris:
Adjudicatari
Societat Portal de Lleida S.L.

Activitat
Suport tasques de
Comunicació i Difusió

Període
del 1/01/2016 al 28/02/2016

Quantitat
1.597,20 €

• Procediment i import de la subvenció:
Per soŀlicitud d’atorgament de subvencions directes | Decret número 1783 de la presidència de la Diputació
de Lleida mitjançant concessió directa de subvencions a les actuacions d’interès o utilitat pública en els àmbits
cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari.
Import de la subvenció: 6.000,00 €.
De la Resolució|Quart.- L’atorgament d’aquesta subvenció s’entén compatible amb l’obtenció de qualsevol
ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació i els seus organismes en el marc dels diferents
programes de subvencions en règim de concurrència competitiva; aquest ajut és compatible amb l’obtenció
d’altres subvencions destinades a la mateixa actuació atorgades per altes administracions públiques (...) et all.

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Sol·licitada a la presidència de la Diputació de Lleida el 29 de juny de 2017.
QUADRE RESUM:
Tipus:

Subvenció

Administració:

Diputació de Lleida

Signatari:

Joan Reñé i Huguet

Càrrec:

President de la Diputació de Lleida

Data resolució: -

Període Execució: del 1/1/2017 al 30/06/2017

Modificacions: -

Quantia:

6.000,00 €

Estat:

No ingressat.

• Objecte de la subvenció concedida
Suport a la coordinació de programes i campanyes conjuntes de les ONGD i altres moviments solidaris a
Lleida.

• Pressupost presentat a l’administració per portar a terme l’activitat
Cost de l’actuació a realitzar: 9.291,64 €			
Diputació de
Lleida

Subvenció sol·licitada: 6.000,00 €		

Entitat

ACCD

Ajuntament
de Lleida

Total

1. Personal
3.266,44 €

4.820,80 €

1.554,36 €

2. Estructura
731,01 €

308,10 €

1.246,30 €

150,48 €

2.435,89 €

2.800,66 €

32,4
182,88 €

2.034,95 €
9.291,64 €

3. Activitats
TOTAL

2.002,55 €
6.000,00 €

308,10 €

Pàg. 30 | Data actualització [01.07.2017] 						

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern | DOGC núm. 6780

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

• La durada prevista | 12 mesos | Data inici: 1/1/2016 | Data final: 31/12/2016
• Subcontractacions per realitzar les activitats i menció dels
adjudicataris:
Adjudicatari
Societat Portal de Lleida S.L.

Activitat
Suport tasques de
Comunicació i Difusió

Període
del 1/01/2016 al 28/02/2016

Quantitat
1.597,20 €

• Procediment i import de la subvenció:
Per soŀlicitud d’atorgament de subvencions directes | Decret número 1783 de la presidència de la Diputació
de Lleida mitjançant concessió directa de subvencions a les actuacions d’interès o utilitat pública en els àmbits
cultural, esportiu, social, econòmic o humanitari.
Import de la subvenció: 6.000,00 €.
De la Resolució|Quart.- L’atorgament d’aquesta subvenció s’entén compatible amb l’obtenció de qualsevol
ajut destinat a la mateixa actuació atorgat per la Diputació i els seus organismes en el marc dels diferents
programes de subvencions en règim de concurrència competitiva; aquest ajut és compatible amb l’obtenció
d’altres subvencions destinades a la mateixa actuació atorgades per altes administracions públiques (...) et all.

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Resolució del 23 de maig de 2017 del director de l’ACCD.
QUADRE RESUM:
Tipus:

Subvenció

Administració:

Agència Catalana de Cooperació per al
Desenvolupament

Signatari:

Manel Vila i Montlló

Càrrec:

President de la Diputació de Lleida

Data resolució: 23/05/2017

Període Execució: del 1/1/2017 al 31/12/2017

Modificacions: -

Quantia:

60.000,00 €

Estat:

Ingressat.

• Objecte de la subvenció concedida
Enfortiment de les capacitats tècniques i organitzatives del teixit associatiu a la demarcació de Lleida, titulars
de responsabilitats respecte al Dret al Desenvolupament.

• Pressupost presentat a l’administració per portar a terme l’activitat
Cost de l’actuació a realitzar: 110.837,52 €			
Coordinadora

Subvenció sol·licitada: 60.000,00 €		

ACCD

Diputació de
Lleida

Ajuntament
de Lleida

Total

1. Personal
25.382,63

43.438,27

3.241,10

6.482,20

78.544,20

1.827,09

7.271,33

756,35

3.277,80

13.132,57

7.627,80
34.837,52

9.290,40
60.000,00

2.002,55
6.000,00

240,00
10.000,00

19.160,75
110.837,52

2. Estructura
3. Activitats
TOTAL
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• La durada prevista | 12 mesos | Data inici: 1/1/2017 | Data final: 31/12/2017
• Subcontractacions per realitzar les activitats i menció dels
adjudicataris:
Adjudicatari
Societat Portal de Lleida S.L.

Activitat
Suport tasques de
Comunicació i Difusió

Període
del 1/01/2017 al 31/12/2017

Quantitat
14.575,20 €

• Procediment i import de la subvenció:
Per soŀlicitud d’atorgament de subvencions directes | Resolució de concessió de subvenció de cooperació
al desenvolupament vista la sol·licitud de subvenció presentada per la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida,
de data 15 de maig de 2017 i informe de l’ACCD conforme acredita la impossibilitat de promoure concurrència
pública atesa l’especificitat de les activitats a desenvolupar per l’entitat subvencionada.
Import de la subvenció: 60.000,00 €.

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Data actualització [01.07.2017] |

Pàg. 33

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern | BOE núm. 295

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

Informació darrers 5 anys

		
Any
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017

Tipus
Conveni
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Conveni
Subvenció
Subvenció
Conveni
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Subvenció
Conveni
Subvenció
Subvenció
Conveni
Conveni
Subvenció
Subvenció
Conveni
Conveni
Subvenció
Subvenció
Conveni

Administració
Generalitat de Catalunya - ACCD
Generalitat de Catalunya - DG Immigració
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Consell Comarcal del Segrià
Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya - ACCD
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya - ACCD
Generalitat de Catalunya - ACCD
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya - ACCD
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya - ACCD (*)
Generalitat de Catalunya - ACCD
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
Generalitat de Catalunya - ACCD
Generalitat de Catalunya - ACCD
Diputació de Lleida
Ajuntament de Lleida
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Quantitat
119.000,00 €
2.500,00 €
4.000,00 €
30.000,00 €
800,00 €
12.000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
60.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
?
60.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €

Ingressat
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
?
SI
NO
NO
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2017

Conveni

Generalitat de Catalunya - ACCD (*)

?

?

Nota 1: l’any que vincula la subvenció/conveni correspon a l’any de la concessió. S’assenyala que l’ingrés efectiu
de la subvenció/conveni pot sobrepassar el període d’execució.
Nota 2: de forma majoritària el període d’execució de les subvencions/conveni segueix l’any natural (i correspon
amb l’any de la concessió), exceptuant l’Ajuntament de Lleida on el període d’execució correspon al març de
l’any en curs fins al febrer de l’any següent.

(*) Resolució de 10 de febrer de 2016 per la qual es resol la convocatòria de subvencions corresponent al 2015

a l’empara del conveni de coŀlaboració de data 25 de novembre de 2015 signat entre l’ACCD i la Coordinadora
d’ONGD i aMS de Lleida. http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/Resolucio-lleida.pdf

• Objecte i Beneficiaris:
L’objecte de les subvencions/convenis estan alineats amb les finalitats de la Coordinadora d’ONGD i aMS de
Lleida, recollides als seus Estatuts, art. 2 Els fins de la Coordinadora (pag. 4 i 5 del present document).
Els beneficiaris directes són les Entitats associades a la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de
Lleida, en tant que federació. Tanmateix, podem diferenciar entre:
Nombre de beneficiaris/àries directe:		 Nombre de beneficiaris/àries indirectes:
		

36 Entitats Membres			

Administració Pública (Local, Demarcació i Generalitat)

		

19 Entitats no membres (suport)

Centres Educatius

							Ciutadania
Donat el tarannà de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, les oficines de la Coordinadora són també un punt
obert d’informació sobre temàtiques del sector de la Cooperació i Solidaritat i per tant existeix una atenció a la
ciutadania de forma diària.

• Indicar les retribucions percebudes anualment pels càrrecs
No existeixen retribucions pel desenvolupament del càrrec.
Dels Estatuts | Article 15.- Què és i qui composa la Junta Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
Aquests càrrecs no tenen retribucions econòmiques. En qualsevol cas, les despeses derivades per l’exercici de les funcions del càrrec
poden ser assumides directament per la Coordinadora.
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Informació econòmica
• Pressupost 2017
TOTAL

1. Personal
78.544,20 €

2. Estructura
13.132,57 €

3. Activitats
19.160,75 €

TOTAL

110.837,52 €

Descripció de capítols | Personal: Cost laboral (Sou Net + IRPF + S.S.) establert a 12 mesos Coordinació Tècnica, 12 mesos Sensibilització
i EpD subjectes al Conveni d’Oficines i Despatxos i 1/2 Jornada durant 12 mesos Suport Tècnic a Entitats. | Estructura: fa referència
a l’estructura funcional necessària pel desenvolupament de les activitats que defineixen el projecte (lloguer, telefonia, llum,
gestoria, assegurances, etc...) | Activitats: pròpies als insums/despeses vinculades al desenvolupament d’activitats de Coordinació
(Assemblees mensuals, Planificació Estratègica Anual), desplaçaments vinculats als espais de participació externs i sinergies amb
d’altres sectors socials organitzats (veure organigrames Espais de Participació pàg. 18 i 19), activitats de Sensibilització i Educació per
al Desenvolupament (Campanyes, conferències, materials d’EpD pels Centres Educatius, etc..), activitats de Comunicació i Difusió i
activitats de Suport.

• Indicar les retribucions percebudes anualment pels càrrecs
No existeixen retribucions pel desenvolupament del càrrec.
Dels Estatuts | Article 15.- Què és i qui composa la Junta Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el
càrrec. Aquests càrrecs no tenen retribucions econòmiques. En qualsevol cas, les despeses derivades per l’exercici de les funcions
del càrrec poden ser assumides directament per la Coordinadora.
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INFORMACIÓ ESTADÍSTICA

• Liquidació del pressupost 2016
PRESSUPOST 2016

Formulat TOTAL

Executat TOTAL

Variació Absoluta (€)

Variació Relativa (%)

64.043,64 €

61.504,12 €

-2.539,52 €

-3,97%

13.393,09 €

13.515,99 €

122,90 €

0,92%

19.660,75 €

17.340,82 €

-2.319,93 €

-11,80%

97.097,48 €

92.360,93 €

-4.736,55 €

-4,88%

1. Personal
2. Estructura
3. Activitats
TOTAL

Descripció de capítols | Personal: Cost laboral (Sou Net + IRPF + S.S.) establert a 12 mesos Coordinació Tècnica i Sensibilització i EpD
subjectes al Conveni d’Oficines i Despatxos. | Estructura: fa referència a l’estructura funcional necessària pel desenvolupament de les
activitats que defineixen el projecte (lloguer, telefonia, llum, gestoria, assegurances, etc...) | Activitats: pròpies als insums/despeses
vinculades al desenvolupament d’activitats de Coordinació (Assemblees mensuals, Planificació Estratègica Anual), desplaçaments
vinculats als espais de participació externs i sinergies amb d’altres sectors socials organitzats (veure organigrames Espais de Participació
pàg. 18 i 19), activitats de Sensibilització i Educació per al Desenvolupament (Campanyes, conferències, materials d’EpD pels Centres
Educatius, etc..), activitats de Comunicació i Difusió i activitats de Suport.
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Import
(euros)

ACCD

Coordinadora
ONGD i aMS

Diputació de
Lleida

Ajuntament
de Lleida

Total

1. Personal:
Nòmines

38.386,19 €

27.478,75 €

3.393,61 €

Seguretat Socials

17.370,33 €

15.453,04 €

1.917,29 €

17.370,33 €

5.747,60 €

4.200,95 €

1.546,65 €

5.747,60 €

61.504,12 €

47.132,74 €

6.857,55 €

3.266,44 €

4.247,39 €

61.504,12 €

Lloguer + IRPF Lloguer + IBI

8.010,90 €

6.231,50 €

623,15 €

623,15 €

533,10 €

8.010,90 €

Telefonia + ADSL + mòbil

1.559,23 €

257,71 €

855,15 €

446,37 €

1.559,23 €

Llum + Aigua

1.073,26 €

390,06 €

107,86 €

575,34 €

1.073,26 €

Manteniment Oficines

1.394,80 €

887,60 €

0,00 €

507,20 €

1.394,80 €

IRPF
Subtotal

3.266,44 €

4.247,39 €

38.386,19 €

2. Contractacions i serveis:

Assegurances

433,79 €

Gestoria

433,79 €

1.044,01 €
Subtotal

433,79 €
330,98 €
3.086,94 €

731,01 €

713,03 €

1.044,01 €

2.775,04 €

13.515,99 €

13.515,99 €

6.923,00 €

varis

354,06 €

354,06 €

Subtotal

354,06 €

354,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

354,06 €

16.986,76 €

5.590,20 €

6.416,44 €

2.002,55 €

2.977,57 €

16.986,76 €

Subtotal

16.986,76 €

5.590,20 €

6.416,44 €

2.002,55 €

2.977,57 €

16.986,76 €

Total

92.360,93 €

60.000,00 €

16.360,93 €

6.000,00 €

10.000,00 €

92.360,93 €

%

100,00%

64,96%

17,71%

6,50%

10,83%

100,00%

3. Viatges/desplaçaments
354,06 €

4. Activitats
Activitats/campanyes
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Requisits

REQUISITS DELS CONTINGUTS PUBLICATS

En aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
a continuació es recullen els requisits mínims formals i de contingut:
•

El contingut ha de ser clar, estructurat, comprensible i de fàcil accés.

•

La informació ha de ser gratuïta.

•

És preferible un format reutilitzable.

•

S’ha d’establir mecanismes que facilitin l’accés, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la
informació publicada.

•

S’ha d’establir mecanismes que facilitin la identificació i localització de la informació publicada.

•

La informació ha d’estar a disposició de les persones amb discapacitats en una modalitat subministrada
per mitjans o en formats adequats, de forma que resultin accessibles i comprensibles, d’acord amb el
principi d’accessibilitat universal i disseny per tots.

Per tal d’estar al corrent de forma diària de les activitats i accions que desenvolupa la Coordinadora d’ONGD i
aMS de Lleida, podeu clicar als següents enllaços:

Segueix-nos

I per qualsevol dubte, pots contactar amb la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, truca’ns al 973 268 278,
escriu-nos a participa@coordinadora-ongd-lleida.cat o visita’ns a les oficines de la Coordinadora (c/ Dr.
Combelles, núm. 11, baixos deLleida).
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
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Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida
G25562620
Tlfn 973 268 278 · 671 577 000
c/ Doctor Combelles, 11, baixos
25003 Lleida

www.coordinadora-ongd-lleida.cat
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