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Assumpte

AJUNTAMENT DE SALOU BENESTAR I SERVEIS SOCIALS APROVAR, SI S'ESCAU, COL·LABORAR EN LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIALocalització de l'activitat

2833 DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT
A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS D L'ÀREA
MEDITERRÀNIA, POSADA EN MARXA PER EL FONS CATALÀ DE
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, DISPOSAR DE L'AUTORITZACIÓ
DE LA DESPESA PRESSUPOSTÀRIA DE 7.500€ PER PODER REALITZAR LA
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A L'ESMENTAT FONS PER LA CAMPANYA
D'EMERGÈNCIA

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, REUNIDA EN SESSIÓ ORDINÀRIA, CELEBRADA EL 27
D'OCTUBRE DE 2015 VA EMETRE, ENTRE D’ALTRES, EL SEGÜENT ACORD:
401.- APROVAR, SI S'ESCAU, COL·LABORAR EN LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA2833 DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT A
EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS D L'ÀREA MEDITERRÀNIA, POSADA
EN MARXA PER EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT,
DISPOSAR DE L'AUTORITZACIÓ DE LA DESPESA PRESSUPOSTÀRIA DE 7.500€
PER PODER REALITZAR LA TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA A L'ESMENTAT FONS PER
LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA
Identificació de l’expedient

Exp. Núm.
Tràmit:

Campanya d’emergència- 2833. Suport a
l’acollida de població refugiada en trànsit a
Europa Víctima dels conflictes armats d l’àrea
mediterrània.
Col·laboració amb el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament 2015
6598/2015
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
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reconeixement dels drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic
internacional.
2. Vist l’Informe justificatiu de ‘Campanya d’emergència- 2833. Suport a l’acollida de
població refugiada en trànsit a Europa Víctima dels conflictes armats d l’àrea
mediterrània. Col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
2015’, de data 19 d’octubre de 2015, que es transcriu literalment:
1. 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 món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària
en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil
a Síria i d’altres conflictes internacionals.
3. Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta
que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i
es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
4. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada
per ens locals que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de
Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits, i actua com a instrument de coordinació dels esforços dels
ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i
especialment en la postemergència i reconstrucció.
5. Donat que l’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per
donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
6. Vist que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als
ajuntaments i a les institucions supramunicipals a sumar-se a la Campanya
d’emergència- 2833 de Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a
Europa Víctima dels conflictes armats d l’àrea mediterrània.
7. Vist que la Regidoria de Benestar i Serveis Socials disposa per aquest 2015 de la
partida 13.231.48001- ‘Polítiques d’acció social’, on disposem de la reserva
pressupostària de 18.000€ amb concepte: ‘Suport projectes vers població

 24
Ajuntament de Salou - Passeig del 30 d'octubre, 4, 43840, Salou Telf. 977309200\ Fax 977309220\ www.salou.cat

Unitat / Departament

Secretaria
ENGME
Codi de verificació

²3B5R0A503H0B4J6J14YA2»
²3B5R0A503H0B4J6J14YA2»
3B5R0A503H0B4J6J14YA

Codi de document

3B5R0A503H0B4J6J14YA

SECZI0NB

Núm. d’expedient

6598/2015

27-10-15 12:34

refugiada en trànsit a Europa, víctima dels conflictes armats’, dels que podem
disposar de 7.500€ per poder realitzar la transferència bancària al Fons Català de
Cooperació i Desenvolupament per la campanya d’emergència del projecte
Campanya d’emergència- 2833 de Suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa Víctima dels conflictes armats de l’àrea mediterrània.
8. Vist que el Fons Català de cooperació al Desenvolupament facilita 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 d’alcaldia número 4424/2015, de data 8 d’octubre 2015, de delegació de
competències.
Fonaments de dret
1.
2.
3.
4.

5.

6.

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

Acord:
Vista la proposta de la regidora delegada de Benestar i Serveis Socials, la Junta de Govern
Local ACORDA, per unanimitat, el següent:
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1. Aprovar, si s’escau, col·laborar en la Campanya d’emergència- 2833 de Suport a
l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa Víctima dels conflictes armats d
l’àrea mediterrània, posada en marxa per el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, disposar de l’autorització de la despesa pressupostària de 7.500€
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.

Vicesecretari
F_GRPFIRMA_GRUP_SECRES_ORGGOB
Enric Ollé Bidó
28-10-2015 08:57
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