XARXA ASIL.CAT
ENTITATS PER LA DEFENSA DEL DRET D'ASIL I DELS DRETS DE LES
PERSONES REFUGIADES 2014-2015
PROTOCOL DE FUNCIONAMENT INTERN
1. La Xarxa Asil.cat
La Xarxa és un conjunt d’entitats que treballen de forma conjunta i
voluntària sense personalitat jurídica pròpia. L’objectiu és la defensa del
dret d’asil a Catalunya i els drets de les persones que han patit un
desplaçament forçat fruit de greus vulneracions de drets humans, realitzant
activitats de sensibilització, d’incidència i d’atenció al col·lectiu mencionat.
Aquesta Xarxa vol millorar les capacitats d’acollida i de reconeixement de
drets de les persones que han patit un desplaçament forçat, fruit de greus
vulneracions de drets humans, com poden ser les persones sol·licitants de
protecció internacional i d’apatrídia, refugiades, apàtrides, desplaçades
internes, persones denegades de la protecció internacional.
2. Objecte del protocol
L’objecte del present protocol és establir les bases de participació,
representació institucional, presa de decisions i gestió de la Xarxa Asil.Cat
3. Entitats participants i definició de la seva participació
Les entitats participants, recollides en l'annex I del present protocol, es
comprometen a participar a les reunions de coordinació de la Xarxa i en el
disseny, execució i posterior avaluació d'aquelles activitats en les que
s’hagin compromès a participar.
Les entitats participants treballaran perquè la Xarxa Asil.Cat tingui
continuïtat i, per tant, tenen la voluntat de buscar finançament per dur a
terme les activitats programades.
Cada entitat decidirà lliurament en quines activitats proposades en el marc
de la Xarxa vol participar i en quines no. Aquesta participació es definirà en
el marc de les reunions de coordinació. Les decisions preses i les activitats
executades sense l'acord d'una entitat no la vinculen.
La participació és oberta. La incorporació a la Xarxa de noves entitats es
podrà fer sempre i quan la resta d’ entitats participants ho aprovi en una
reunió de coordinació, seguint el mecanisme que es defineix més endavant,
i sempre que les entitats tinguin una missió vinculada amb l’objectiu de la
Xarxa. Aquesta també pot ser per a activitats puntuals.
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La baixa sol·licitada per una entitat es farà efectiva en un termini màxim
d'un mes des de la seva comunicació per part de l'entitat en reunió de
coordinació o a través d'un correu electrònic.
Es contempla la baixa forçosa d'una de les entitats participants en cas de:
mala justificació econòmica dels projectes executats en el marc de la Xarxa,
vulneració sistemàtica del present protocol i/o per vulneració dels acords
assolits. Es decidirà per unanimitat, i en cas de no assolir-lo, per votació,
prenent la decisió per la majoria de dos terços en el marc d'una reunió de
coordinació.
La baixa forçosa d'una entitat no implicarà el decaïment de les obligacions
econòmiques o prestacionals adquirides durant la seva participació a la
Xarxa ni el dret d'aquesta d'exigir el compliment de les mateixes fins i tot
amb les mesures legals que es considerin oportunes.

4. Coordinació i representació
La Xarxa és de caràcter voluntari i sense personalitat jurídica pròpia. És un
espai de coordinació on es busquen aliances entre les entitats participants.
En tota acció on hi hagi un interès conjunt es decidirà en reunió de
coordinació el procediment en termes de representació.
5. Ús de la imatge, logotip i del nom de la Xarxa
Les entitats que formen la Xarxa d’entitats per la defensa del dret d’asil i els
drets de les persones refugiades han decidit autoanomenar-se Xarxa
Asil.cat.
La imatge, el logotip i el nom de la Xarxa només es podrà fer servir quan
totes les entitats hi estiguin d'acord.
En cas que totes les entitats participants estiguin d'acord en participar d'una
acció o activitat es farà constar conjuntament amb la imatge i el logotip el
següent text "totes les entitats de la Xarxa Asil.Cat:..” i esmentarà cada
una de les entitats membres de la Xarxa.
En cas que a les reunions de coordinació s'hagi assolit l'acord de ser una
activitat o acció de la Xarxa però en la que no hi vulguin participar totes les
entitats que la conformen es farà constar "algunes de les entitats de la
Xarxa Asil.Cat:...”
esmentant-ne les entitats que hagin convingut
participar-hi .
6. Les reunions de coordinació i la presa de decisions
Es realitzarà una reunió de coordinació del projecte com a mínim un cop
cada tres mesos, de la que es prendrà acta dels acords i desacords. Les
reunions seran convocades com a mínim una setmana abans. La
convocatòria es realitzarà de forma rotatòria entre les entitats i la següent
data s'establirà al finalitzar cada reunió de coordinació. No obstant això,
qualsevol entitat participant podrà convocar una reunió de coordinació entre
les reunions establertes sempre que ho consideri i amb un termini mínim
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d'una setmana. L'entitat convocant serà la responsable de prendre acta i
fer-la arribar a totes les entitats participants en un termini màxim de dues
setmanes.
Les decisions sobre la incorporació de noves entitats, sobre la representació
externa de la Xarxa i sobre aquells aspectes més estratègics del contingut
de les activitats proposades es prendran en el marc de les reunions de
coordinació.
El quòrum necessari per prendre decisions en les reunions de coordinació
serà de la meitat més una de les entitats participants de la Xarxa.
Es procurarà sempre arribar al consens. Quan aquest no sigui possible, es
procedirà a efectuar una votació, en la qual hi haurà un vot per entitat, i es
prendran les decisions per majoria absoluta. Hi haurà la possibilitat de
delegar el vot a una altra entitat participant a través d'un correu electrònic.
Les decisions que requereixin una resposta ràpida (notes de premsa,
comunicats, etc)
es confirmaran per correu electrònic, seguint el
procediment de presa de decisions definit en el paràgraf anterior.

7. Projectes de la Xarxa: gestió i execució del pressupost.
Les entitats buscaran finançament per a la pervivència de la Xarxa. Tot i que
s’haurà de finançar les activitats que es duguin a terme, no tindrà compte
corrent propi, ni actius ni passius. En el marc de les reunions de coordinació
es decidiran els projectes i les convocatòries a presentar. Aquests no podran
entrar en competició amb els projectes i programes que realitzin les entitats
de la Xarxa.
Aquests projectes podran ser presentats per una única entitat o en
agrupació amb altres entitats de la Xarxa.
Les gestions administratives, execució i control pressupostari del
finançament rebut per tal de dur a terme les activitats de la Xarxa recaurà
en l’entitat o grup d’entitats que hagin sol·licitat el finançament.
S’annexaran al present protocol els projectes de la Xarxa que rebin
finançament i s’establiran les condicions d’execució en funció de les
prerrogatives de les convocatòries o convenis.
8. Extinció de la Xarxa Asil.cat
Es considera que la Xarxa podrà extingir-se quan els següents drets estiguin
garantits a Catalunya: el dret d'asil i els drets de les persones que han patit
el desplaçament forçat fruit de vulneracions de drets humans. O bé, quan
les entitats participants així ho considerin, per majoria de dos terços.
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9. Altres Consideracions
Tot allò que no estigui recollit en aquest protocol es decidirà en reunions de
coordinació.
Barcelona, 3 de novembre de 2014
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ANNEX I: Entitats
03/11/2014

participants

de

la

Xarxa

Participen de la Xarxa Asil. Cat les següents entitats:
-
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ANNEX II: Projecte "Xarxa d'ONGs per la Defensa del Dret d'Asil i
dels Drets de les Persones Refugiades".

Aquest projecte està cofinançat pel Mecanisme Financer de l'Espai Econòmic
Europeu (EEA Grants) que té com a objectiu contribuir a la reducció de les
desigualtats econòmiques i socials, així com reforçar les relacions entre els
estats donants (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i els estats beneficiaris
(17 estats de la UE). La Plataforma d'ONG d'Acció Social és l'Organisme
Operador del Programa de Ciutadania Activa que està dotat amb 4,6 milions
d'euros destinats a l'enfortiment de les ONG i la seva contribució a la
justícia social i el desenvolupament sostenible. Hi ha una aportació de
cofinançament de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
El projecte té com a objectiu general:
> Augmentar l'impacte i abast de les accions d'incidència política i social de
les ONG en matèria d'asil i refugi a través de la creació i consolidació d'una
Xarxa d’organitzacions a Catalunya
I com a objectius específics:
> Enfortir les accions d'incidència social en Xarxa amb altres organitzacions
del sector a fi de que el conjunt de la ciutadania i dels mitjans de
comunicació coneguin les causes del desplaçament forçat, el dret d'asil i la
situació de les persones refugiades.
> Enfortir les accions d’incidència política en Xarxa amb altres
organitzacions del sector a fi de tenir una presència molt activa en els
espais de presa de decisions dels governs locals i regionals
> Enfortir el treball en Xarxa de les entitats d'asil i drets humans a
Catalunya a través de la creació d'una Xarxa i la realització d'activitats
conjuntes.
Les activitats a executar són:
- Creació d'una web conjunta per la defensa del dret d'asil: coordinació de
les agendes d'activitats
de les organitzacions de la Xarxa i difusió
d'aquestes activitats.
- Activitats conjuntes de sensibilització: tallers, xerrades, etc...
- Tríptic informatiu
- Activitats conjuntes d'incidència: compareixences al Parlament de
Catalunya, reunió amb els tots els grups polítics, mocions en diferents
ajuntaments
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- Posicionaments, notes de premsa amb model proposat per la EEA,
comunicats, entre altres....
- Elaboració pla estratègic contactes a nivell Europeu i reunions amb
aquests (previsió 4 visites x 3 persones)
Els fons disponibles per a la realització d'aquestes activitats és de 14.315 €
La gestió administrativa del projecte, l’execució i control pressupostari així
com totes les qüestions relatives al lliurament dels informes intermedis i
justificació final del projecte de cara als actuals finançadors EEA Grants
anirà a càrrec de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
La CCAR es compromet a rendir comptes de l’execució del pressupost a la
resta d’entitats participants.
Les entitats participants es comprometen a lliurar a la Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat els justificants de pagaments pertinents.
Barcelona, 3 de novembre de 2014
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