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Interessat de l'expedient

Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU ACCIO SOCIAL

APROVAR, SI S'ESCAU, LA COL·LABORACIÓ
AMB EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
2015
PER
LA
CAMPANYA D'EMERGÈNCIA-2782, RESPOSTA
ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL.

Localització de l'activitat

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 12 DE MAIG DE
2015, VA ADOPTAR, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
503.- APROVAR, SI S'ESCAU, LA COL·LABORACIÓ AMB EL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2015 PER LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA2782, RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL AL NEPAL.
Identificació de l’expedient

Exp. Núm.
Tràmit:

Campanya d’emergència- 2782. Resposta als
efectes del terratrèmol al Nepal.
Col·laboració amb el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament 2015
2911/2015
Proposta resolució col·laboració campanya
d’emergència

Fets
1. Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va néixer el juliol de 1986
amb la voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les
institucions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i
Generalitat), per tal de contribuir des de l’àmbit català al desenvolupament dels
països del Tercer Món, mitjançant la constitució i la gestió d'un fons econòmic.
Aquest fons promou una cooperació que incideixi en la prevenció de conflictes; per
això la majoria dels projectes finançats van dirigits a promoure un desenvolupament
autosostenible, que aporti solucions als problemes de base de les societats afectades
i que ajudi a evitar que s’arribi a situacions d’emergència. La solidaritat no és només
una qüestió econòmica sinó un compromís polític i ètic amb el Sud. És per això que
es promou el compromís polític amb mocions de defensa dels drets humans, el
reconeixement dels drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic
internacional.
2. Vist l’Informe justificatiu de ‘Campanya d’emergència- 2782. Resposta als efectes del
terratrèmol al Nepal. Col•laboració amb el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament 2015’, de data 06 de maig de 2015, que es transcriu literalment:
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1. Que l’Ajuntament de Salou té entre els seus objectius donar resposta a les
situacions d’urgència i d’emergència social que es presentin tal com assenyala la
Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials i Llei 23/1998, de 7 de juliol, de
cooperació internacional per al desenvolupament articula en un únic text el
conjunt de mesures i instruments que configuren la nostra política de cooperació
al desenvolupament. L’article 20 preveu la cooperació feta per les comunitats
autònomes i entitats locals com a expressió solidària de les respectives societats i
que es basa en els principis d'autonomia pressupostària i responsabilitat pròpia en
el desenvolupament i execució.
2. Vist que el dia 25 d’abril de 2015 un terratrèmol de magnitud 7,8 graus de l’escala
de Richter va sacsejar el Nepal i va ocasionar més de 3.000 pèrdues humanes i
materials. Segons l’OCHA-Oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris de Nacions
Unides a l’Àsia i el Pacífic, s’estima que la xifra de persones afectades a l’àrea
impactada pel terratrèmol és de més de 6,6 milions.
3. Aquests fets s’agreugen per l’alta vulnerabilitat que pateix el Nepal, un dels països
més empobrits del món, que pot no estar preparat per donar resposta a un
desastre d’aquesta magnitud. El Nepal és el país més empobrit del sud d’Àsia. El
conflicte intern que pateix des de fa anys és un factor que n’ha limitat el
desenvolupament. Malgrat els Acords de Pau signats l’any 2006, que han suposat
una certa estabilitat i han assentat les bases per al creiexement, la situació de
vulnerabilitat que viu la major part de la població nepalesa és molt elevada.
4. El Govern del Nepal ha declarat l’estat d’emergència a les zones afectades i ha
sol·licitat ajut internacional. El Govern nepalès confirma que 30 dels 75 districtes
del país, a l’oest i a les zones centrals (inclosa la Vall de Kathmandú), estan
afectats pel sisme.
5. Davant d’aquesta catàstrofe, el Fons Català posa en marxa una campanya
d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, per tal de donar
suport als esforços que el propi país ha començat a dur a terme amb
l’acompanyament de la cooperació internacional.
6. Vist que el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions
supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la
població damnificada. Adjuntem el full de compromís del projecte 2782.
RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A NEPAL, i la carta de petició per
sumar-nos a l’esmentada campanya d’emergència, signada per Meritxell Budó i
Pla, Presidenta del Fons Català, en data 27 d’abril de 2015.
7. Vist que la regidoria d’Acció Social disposa per aquest 2015 de la partida
13.231.48000- ‘Atencions Socials i assistencials’, on podem disposar de la reserva
pressupostària de 1.500€, per poder realitzar la transferència bancària al fons per
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la campanya d’emergència del projecte 2782. RESPOSTA ALS EFECTES DEL
TERRATRÈMOL A NEPAL.
8. Vist que el Fons Català de cooperació al Desenvolupament ens adjunta el ‘Full de
compromís’ on consta la forma de pagament, i les dades de l’entitat: Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament , amb NIF- G-17125832, Rambla Santa
Mònica, 10 4at. Barcelona.- Declarat d’utilitat pública per acord del Ministeri de
l’Interior de 22/04/2002. BOE 78 de 01/03/2003.
3. Vist el Decret núm. 5846, de 28 de novembre de 2014, de revocació de competències i
atorgament de les noves delegacions.
Fonaments de dret
1.

Art. 26.1. c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del Règim Local.
D’acord amb aquest apartat els municipis amb població superior a 20.000 habitants
assumeixen, com a serveis mínims i obligatoris, la prestació de serveis socials.

2.

Preàmbul de la Constitució de 1978, on la nació espanyola proclama la voluntat de
col•laborar per enfortir unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els
pobles de la Terra.

3.

Art. 51 de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l'obligació de promoure la pau i
el desenvolupament dels pobles mitjançant les accions i polítiques de cooperació.

4.

Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament articula
en un únic text el conjunt de mesures i instruments que configuren la nostra política de
cooperació al desenvolupament. L’article 20 preveu la cooperació feta per les comunitats
autònomes i entitats locals com a expressió solidària de les respectives societats i que es
basa en els principis d'autonomia pressupostària i responsabilitat pròpia en el
desenvolupament i execució.

5.

Llei de cooperació, de 26/2001 de 31 de desembre, que es cuida d’elaborar les directrius
i els principis que regeixen les actuacions de cooperació impulsades pel govern, a través
del Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014, aprovat per resolució del
Parlament de Catalunya 754-VIII/2010, de 22 de juliol, vigent fins al 30 de desembre de
2014.

6.

Amb caràcter general, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.

Acord
Vista la proposta de la regidora delegada d’Acció Social, la Junta de Govern Local ACORDA,
per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar, si s’escau, col·laborar en el procés de reconstrucció i de suport a la població
damnificada en resposta a la campanya d’emergència: Projecte 2782. RESPOSTA ALS
EFECTES DEL TERRATRÈMOL A NEPAL, posada en marxa per el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, i disposar de la reserva pressupostària de 1.500€,
per poder realitzar la transferència bancària a l’esmentat fons per la campanya
d’emergència.
2. Facultar, si s’escau, al sr. Alcalde per tal que formalitzi tots aquells documents que
siguin procedents per tal de donar compliment als punts anteriors.

Cosa que us comunico per el vostre coneixement i efectes oportuns.

Atentament,

Secretari General
Salou, 12 de maig de 2015
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