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Exp. Núm : GENE2016000636

Pot verificar la integritat del document a l’adreça següent : https://ciutada.guixols.cat:9083/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi de Verificació electrònic: 243c868f-b962-488e-a413-2790a8099f6a

Marta Vila i Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols,
comarca del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 25 d´agost de 2016
(PLE2016000012), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
4.1.- ADHESIÓ AL FONS CATALA DE COOPERACIÓ (X2016010996)
«Partint dels objectius fundacionals, el FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT orienta els esforços a contribuir des de l’àmbit català al
desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la constitució d’un fons econòmic que
finança projectes d’ajuda a aquests països i campanyes de sensibilització a Catalunya
sobre la cooperació internacional i la solidaritat.
Atès que l’adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament comportarà el
pagament d’una quota anual. Per l’any 2016 la quota és de 1.100,00 €. Per satisfer
l’esmentada quota es disposa de crèdit suficient a l’aplicació pressupostària 08 23101 46600
Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El Ple municipal acorda:
Primer.- Adherir-se al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amb
NIF núm. G17125832 i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts .
Segon.- Autoritzar, disposar i reconèixer la despesa de 1.100,00 € corresponent a l’aportació
anual de 2016, a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a càrrec de
l’aplicació pressupostària 08 23101 46600 Aportació Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, número d’operació 920160002522.
Tercer.- Assumir el compromís de dotar
pressupostàriament una
aplicació
pressupostària, per l’aportació anual al Fons Català, amb destinació al finançament de
projectes de cooperació i solidaritat.
Quart.- Expressar la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques vers
la cooperació, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis.
Cinquè.- Col·laborar en la tasca de divulgació del Fons Català, entre la ciutadania del
municipi.
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Sisè.- Designar a la senyora Laura Serrano Gálvez com a interlocutòria de l’Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols davant el Fons Català de Cooperació.»
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El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.

Sant Feliu de Guíxols, 29 d´agost de 2016
Vist i plau
[Firma01-01]

[Firma02-01]

CPISR-1 C Marta Vila
Gutarra

CPISR-1 Carles Motas
López
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