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COM FER-SE SOCI DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és l’agència de cooperació de les 
administracions locals de Catalunya, que actualment ja agrupa un important nombre de 
municipis, consells comarcals, mancomunitats i diputacions. Per això es convida a totes les 
administracions locals catalanes que encara no ho són a associar-se al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament. 
 

 Poden ser socis del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament les entitats públiques 
que comparteixin els objectius de l’associació i facin una aportació mínima anual del 0,1% 
dels ingressos propis municipals per al finançament dels projectes. 

 

 La petició d’admissió com a soci del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha 
de ser formulada per Acord de Ple de la institució candidata. A la petició, hi ha de constar el 
nom de la persona que en tindrà la representació, així com l’expressa acceptació dels 
estatuts de l’associació. 

 

 L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Junta Executiva i 
posteriorment ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix 
en soci de ple dret. 

 
PROPOSTA D’ACORD  D’ADHESIÓ  
 
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. 
 
És per aquest motiu que l’AJUNTAMENT

1 de/d’ __________________________________ ha 
adoptat el següent acord en data ______________________________ 
 

 PRIMER: MANIFESTAR l’adhesió d’aquest Ajuntament1 al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts. 
 

 SEGON: ABONAR la quota anual de soci establerta per l’Assembla General (amb un 
barem que té en compte el nombre d’habitants del municipi). 

 

 TERCER: ASSUMIR el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per 
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. 

 

 SISÈ: DESIGNAR un interlocutor de l’Ajuntament
1
 davant el Fons Català de 

Cooperació. 
 

 SETÈ: NOTIFICAR aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que l’Assemblea 
General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament1 adquireixi la condició de soci. 

 
1- Indicar el tipus d’institució que correspongui: Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, Mancomunitat... 


