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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE MUNICIPALISME  DEL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT CELEBRADA E L 19 DE 
FEBRER DE 2016 
 
A la ciutat de Barcelona, divendres, 19 de febrer de 2016. 
 
A 1/4 de 12h del migdia s’inicia la reunió de la Comissió de Municipalisme del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, que es reuneix a la sala de reunions del Fons Català, a la 
Rambla Santa Mònica, 10, 4t, de Barcelona, amb l'assistència de les persones que s'indiquen a 
continuació, per tal de tractar els assumptes relacionats a l'ordre del dia. 
 
Sr. Ferran Anglès, Responsable de Cooperació de l’AMB. 
Sr. Raül Carretero, cap del Negociat de Solidaritat i Cooperació de Molins de Rei. 
Sra. Lali Carrillo, responsable de Suport Municipal de la Diputació de Barcelona. 
Sr. Miquel Carrillo, consultor responsable de l’elaboració de la guia “Les raons de la cooperació” 
Sr. Jordi Cortés, tècnic de cooperació de Barcelona 
Sr. Nicolás Cortés, director de L’Hospitalet 
Sra. Núria Ferrando, tècnica de participació i cooperació de Cambrils 
Sr. Sebastián Guichandut, regidor de Torrelles de Llobregat 
Sra. Tere Gómez, tècnica d’Esplugues de Llobregat 
Sra. Noelia López, regidora de cooperació de Sant Pere de Ribes 
Sra. Alba Martínez, regidora de Cooperació de Sant Boi de Llobregat. 
Sr. Ariel Monells, director de gestió del Fons Català 
Sra. Olga Morales, tècnica de Viladecans 
Sr. Isidre Olmo, tècnic de cooperació de Sant Vicenç dels Horts 
Sra. Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i coordinadora de la Comissió de 
Municipalisme 
Sra. Elena Parral, tècnica de Rubí 
Sr. Manuel J.Pérez, cap de la Unitat de Cooperació i Solidaritat de Sant Boi de Llobregat. 
Sra. Victòria Planas, tècnica del Fons Català. 
Sr. Albert Pujol, tècnic del Fons Català 
Sra. Cristina Saiz, tècnica de Lleida  
Sr. Josep Lluís Sánchez Palacios,cap del Departament de Cooperació  
Sra. Carmen Uroz, coordinadora de solidaritat i cooperació de Santa Coloma de Gramenet 
Sr. Àngel Vázquez, tècnic de Girona  
 
Han excusat l’assistència els senyors i senyores que s’indiquen a continuació: Emi Albà, 
tècnica de Lloret de Mar; Sara Argelich, tècnica del Consell Comarcal d’Osona; German Caixal, 
regidor de Lliçà de Vall; Natàlia Casellas, regidora de Palamós; M. Dolors Fernàndez, tècnica 
de Mataró i Rosa M.Perelló, alcadelssa de Tàrrega. 
 
Núria Parlon declara oberta la reunió. 
 
1- REVISIÓ I SEGUIMENT DELS ACORDS DE L’ACTA ANTERI OR 
 
Vista l’acta de la reunió anterior de la Comissió de Municipalisme, celebrada el 10 d’abril de 
2015, s’aprova sense modificacions. 
 
2- BREU PRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ DE MUNICIPALISME  
 
La coordinadora fa una breu presentació de la Comissió de Municipalisme. Explica que durant  
el present mandat la coordinació estarà al seu càrrec de manera interina, ja que, des de la  
Junta, s’ha proposat una revisió de les Comissions i els grups de treball actius del Fons Català.  

Pel que fa al Mandat, senyala que el Fons Català té una especificitat com a xarxa d’ens locals: 
la promoció del municipalisme, tot respectant les dinàmiques i els ritmes de cadascun dels seus 
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membres, i explica que la Comissió de Municipalisme s’insereix dins la dinàmica de 
funcionament del Fons i està dotada de contingut polític i estratègic.  

Destaca que l’objectiu principal de la Comissió és convertir-se en un espai d’articulació 
intermunicipal on els ajuntaments puguin articular les seves accions en l’àmbit del 
municipalisme, compartir bones pràctiques i treballar de manera conjunta i coordinada, definir 
accions conjuntes i treballar per millorar la cooperació municipal descentralitzada en clau de 
transformació.  

Senyala que per facilitar el treball de la comissió es va proposar la creació de dos grups de 
treball temàtics: Grup de Treball sobre gestió pública de l’aigua (actiu), Coordinat per Alba 
Martínez de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i un segon grup de Treball sobre 
harmonització de procediments administratius dels formularis per a la presentació, informes de 
seguiment de projectes i justificació de despeses,  valoració prèvia de projectes (criteris i 
puntatges), d’acord a la Llei de subvencions i el mandat municipal, el qual està pendent 
d’activar. La proposta és que sigui coordinat per Nicolás Cortés de l’Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat. 

A continuació, Núria Parlon presenta les principals accions desenvolupades durant l’any 2015, 
que has sigut: 

- Elaboració i difusió de l’estudi- dictamen jurídic sobre l’aplicació la LRSAL-Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local en l’àmbit de la cooperació 
internacional, encarregat al CSITAL-Consell de Col·legis de Secretaris i Interventors de 
Catalunya. 

- Elaboració participativa de la Guia sobre les raons de la cooperació, encarregada a 
Miquel Carrillo. 

- Divulgació i gestió de l’Exposició “Les raons de la Cooperació” creada per l’ajuntament 
de Molins de Rei a partir dels continguts de la Guia sobre les raons de la cooperació 
(18 municipis) 

- Implementats dos processos de cooperació tècnica:  
� Bolívia: GAM Tarija- Ajuntament de Sant Cugat. Sector: Gestió Integral de 

Residus Sòlids (GIRS)- avaluació prevista Maig 2016. Projecte actiu   
� Marroc: Grup de Treball Marroc del Fons Català- Consell Regional Tànger 

Tetuán. Sector: Polítiques d’igualtat (avaluat abril 2014)- projecte actiu.  
- En fase d’implementació (2016): 

� Nicaragua: Aigües de Mataró, Ajuntament de Mataró i Alcaldía de Masaya. 
Sector: Cicle integral de l’Aigua 

� Guatemala: Mancomunitat de Municipis de la Conca del Llac Petén itzà i 
Ajuntament de Sant Cugat. Sector: Gestió Integral de Residus Sòlids (GIRS) 

� Equador: Municipi de Cotacahi i Ajuntament de Sant Cugat. Sector: Participació 
Ciutadana. 

 
 

3- PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI SOBRE ELS CRITERIS D’APL ICACIÓ DEL 0,7% DELS 
INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS A COOPERACIÓ AL DESENVO LUPAMENT 
 

Per desenvolupar aquest punt, la coordinadora convida a l’Albert Pujol a presentar els 
antecedents i l’esborrany de l’estudi sobre “JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DELS CRITERIS 
D’APLICACIÓ DEL 0’7% DELS INGRESSOS PROPIS MUNICIPALS A LA COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT”. Se senyala que el Fons Català ha encarregat l’estudi a en Joaquim 
Solé Vilanova, Catedràtic de Finances Públiques, Director del Màster en Hisenda Autonòmica i 
Local de la Universitat de Barcelona. En Joaquin Vilanova és l’autor del primer estudi sobre el 
0,7% encarregat pel Fons Català l’any 2001. L’estudi actual, és, doncs, una revisió de l’estudi 
que es va fer l’any 2001. 
 
L’Albert Pujol fa una breu exposició sobre els continguts bàsics de l’Estudi. Es destaca que hi 
ha canvis substancials respecte a la versió de 2001. 
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La versió que es presenta és un text provisional, que l’autor sotmetrà al judici de tècnics de la 
seva confiança, i que podrem també sotmetre a la consideració de les persones que creguem 
expertes, així com a les observacions i comentaris dels ajuntaments. S’anima als ajuntaments a 
revisar el document- esborrany de l’estudi per tal de fer aportacions i comentaris útils perquè es 
puguin traslladar al catedràtic Joaquim Vilanova. 
 
Un cop acabada la presentació de l’estudi, s’obra un torn de paraules entre els participants. 
L’ajuntament de Sant Boi felicita la iniciativa, tot afegint que és una eina molt important pels 
ajuntaments i que permet posar en comú les problemàtiques que tenen els ajuntaments. 
Senyala que caldria especificar els criteris de les partides d’ingressos i tendir cap a la 
homogeneïtzació de criteris per definir les partides i els procediments de càlcul. 
 
L’Ajuntament de Lleida també fa un agraïment al Fons per aquesta iniciativa i, apunta, que 
caldria una segona part, sobre el què s’imputa al 0,7% i la necessitat d’homogeneïtzar criteris. 
Santa Coloma, senyala que cal desenvolupar més els continguts. L’AMB destaca que l’estudi 
és molt útil i el fet que hi hagi una sintonia amb intervenció. Senyala que hi ha matisos 
aplicables a l’AMB i posa damunt la taula el fet que cal actualitzar el què és i el què no és AOD- 
Ajut oficial al Desenvolupament. Proposa fer un annex a l’estudi.  
 
Des del Fons apuntem la importància de posar aquestes observacions i propostes per escrit per 
poder-les enviar a l’autor de l’estudi. Cal valorar com acabem de treballar les observacions i els 
comentaris i cal definir qui ho ha de fer. Des el Fons es pren l’acord d’enviar l’esborrany de 
l’estudi als ajuntaments participants en aquesta Comissió, el proper dilluns 22 de febrer. 
 

 
4- PLA DE TREBALL 2016 

 
Continuïtat de la Campanya en defensa de la coopera ció des dels municipis: les raons de 
la cooperació 
 
La coordinadora passa la paraula en Miquel Carrillo, consultor responsable d’haver dissenyat i 
implementat la primera fase de la Campanya en defensa de la cooperació des dels municipis, i 
responsable del desplegament de la segona fase durant l’any 2016. 
 
Miquel Carrillo presenta la proposta per desplegar la 2a fase i apunta, que va molt lligada a un 
esforç de reflexió de pensar com ha de ser la cooperació avui. Senyala que la segona fase de 
la campanya hauria d'orientar-se a consolidar la base municipal actual i sumar noves forces per 
rellançar la cooperació des del món local. La campanya de difusió i incidència ha de fer part 
efectiva i coordinar-se amb les altres línies d'accions que el propi FCCD ha dissenyat pel 2016.  
 
Apunta que cal treballar en la redefinició de les aportacions pressupostàries que cada 
ajuntament té amb les polítiques de cooperació i educació per al desenvolupament, al voltant 
de la fita referent del 0,7. En segon lloc, posar en valor les experiències i l'especificitat de la 
cooperació municipal, més enllà de l'aportació monetària i la seva execució directa o indirecta, 
amb la celebració de jornades de reflexió i l'avaluació dels projectes de cooperació tècnica 
entre municipis i, finalment, dotar-se de les eines necessàries per potenciar aquesta orientació 
de la cooperació local, amb el desenvolupament de bases de dades de recursos i la 
identificació i l'articulació d'aquests. 
 
Destaca que la campanya ha d'interpel·lar les forces polítiques municipals a seguir endavant 
amb aquesta política, des d'una quantificació de recursos i des de l'explicació d'aquest rol propi 
dels ens locals. Com es va identificar en la primera etapa, més enllà de desmuntar els tòpics, 
cal trobar noves raons i perquès per continuar endavant amb la cooperació i l'educació per al 
desenvolupament, i aquests es fonamenten també en una revisió crítica. La reflexió sobre el 
model i l'avaluació de les experiències, tot introduint les noves eines esmentades, són 
complementàries, doncs, a la incidència i a la sensibilització que es faci. 
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El consultor proposa dur a terme les següents accions: 
 
Presentació de 'Les Raons de la Cooperació'. Explica que cal centrar-se en els partits i 
agrupacions electorals  que  han  aparegut  a  l'escenari  polític  municipal  català, i en  
aquelles viles d'especial tradició en matèria de polítiques de cooperació que hagin 
experimentat un canvi en la composició dels seus consistoris. La idea és informar i detectar 
reticències o prejudicis contraris  al   desplegament   d'aquesta   política   ocasionats   per   la   
circulació  dels   rumors identificats a la guia elaborada en l'anterior fase, tot acompanyant el 
procés de la seva posada en marxa i de la formulació dels propers pressupostos o de la 
implicació tècnica en iniciatives solidàries.  
 
El consultor explica que això implica ronda de contactes amb els principals partits i les seves 
secretaries de polítiques locals i de cooperació, per una banda, i amb els consistoris que 
s'identifiquin com més sensibles davant eventuals canvis d'orientació en les seves polítiques, 
en coordinació amb la Comissió de Municipalisme i personal tècnic del FCCD. Explica que 
també implica fer difusió per mitjans locals. En coordinació i amb el suport dels mitjans locals, 
com ara ràdios municipals i diaris, es presentarà a la població local la guia i es parlarà sobre la 
importància de la cooperació.  
 
A continuació, exposa que la segona acció té a veure amb el suport a la renovació dels 
pressupostos de cooperació als municipis catalans. A partir del setembre i fins el novembre, i 
un cop presentada la nova metodologia de càlcul, les reflexions i avaluacions d'experiències 
tècniques, es proposa fer un seguiment amb els diferents consistoris i els responsables de 
política municipal i de cooperació dels partits polítics, per fer incidència sobre la inclusió de 
partides i recursos de tota mena dedicats a la cooperació, en l'elaboració dels seus 
pressupostos. Per desplegar aquesta segona acció, el consultor proposa: Monitoritzar  i  donar  
seguiment  territorial  a  l'establiment  de  partides  específiques  de cooperació als municipis, 
recordant formes de càlcul i alternatives per a col·laborar i, un segon component 
d’interpel·lació via cartes, microcàpsules de vídeo, articles i manifests. Campanya viral per 
xarxes socials, especialment twitter, amb responsables polítics de cooperació demanant la 
col·laboració del conjunt de municipis. 
 
El consultor senyala que aquesta segona fase té una orientació més de treball 'porta a porta' i 
ha de coordinar-se estretament amb l'estratègia política que marqui la Comissió de 
Municipalisme del Fons Català. Caldrà informar constantment i de manera periòdica a aquest 
espai dels contactes que es mantinguin, i fins i tot comptar amb la participació dels seus 
membres en la mesura de la seva disponibilitat. 
 
L’Hospitalet felicita al consultor per la guia Les raons de la cooperació. Senyala la impoprtància 
de desplegar una segona fase. Explica que hi ha un debat de fons polític i que és molt 
important centrar-nos en la competència de la cooperació internacional dels municipis. El Fons 
Català ha de continuar treballant en defensa de la cooperació des dels municipis en clau de 
consens. 
 
Sant Boi felicita la feina feta i parla de la incidència política. La importància de treballar amb les 
sectorials dels Partits i les seus centrals. Senyala el rol dels pressupostos de cooperació i posa 
damunt la taula la pregunta de Com passem de l’àmbit tècnic a l’àmbit polític?. Conclou que el 
debat pressupostari està condicionat a la voluntat política. Expressa que cal incloure el tema 
del 0,7% en el debat polític. 
 
El consultor, senyala que hem de poder explicar obertament que la cooperació és una política 
pública. Des del Fons Català s’ha d’acompanyar la defensa del 0,7% i el debat polític. Sol·licita 
suport per poder identificar municipis catalans i partits polítics, amb qui treballar directament en 
el marc de la Campanya en defensa de la cooperació. 
 
Molins de Rei, exposa l’experiència d’haver dissenyat l’Exposició i el Llibret Molins de Rei: 
ContraRumors: les raons de la cooperació. Exposició per a la defensa de la cooperació al 
desenvolupament des dels municipis. Els continguts, sintetitzats per Molins de Rei, són els de 
la Guia Les raons de la cooperació ja esmentada.  
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El Fons Català explica que Molins de Rei ha cedit l’exposició perquè es pugui difondre als 
municipis socis que així ho sol·licitin. En aquests moments hi ha 26 ajuntaments que han 
sol·licitat l’Exposició i ha calgut programar per l’any 2017. El Fons Català comenta que es farà 
un duplicat de l’exposició per tal que es pugui atendre les peticions dels ajuntaments de manera 
més efectiva. 
 
L’AMB ofereix la possibilitat d’aprofitar el conveni entre l’AMB i TMB- Canal Metro, per divulgar 
els missatges de la Guia antiRumors. Cal cercar un mecanisme per concretar una estratègia 
comunicativa a partir d’aquest suport de l’AMB i poder fer servir el canal Metro de TMB per fer 
sensibilització i divulgació en matèria de defensa de la cooperació des dels municipis. 
 
El Fons Català explica que el finançament per desplegar la segona fase de la Campanya són 
recursos propis i aprovats en el marc del conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Promoció de models de cooperació horitzontal i recí proca: la cooperació tècnica o la 
cooperació entre institucions públiques locals  

 
La coordinadora explica la línea de treball sobre promoció de models de cooperació horitzontal i 
recíproca: la cooperació tècnica o la cooperació entre institucions públiques locals.  

Senyala la iniciativa de dissenyar i implementar un Programa de Cooperació Tècnica a partir 
d’intercanvis tècnics en diferents àmbits de la gestió local entre governs locals catalans i de 
països del Sud, en diferents sectors d’intervenció:  Aigua i sanejament, Gestió de residus, 
planificació estratègica, urbanisme, polítiques d’igualtat i de gènere i  a diferents territoris on el 
Fons Català i els seus socis hi estiguin implicats prèviament. Es proposa treballar per 
incorporar qualitat a la cooperació directa dels ajuntaments catalans, a través de dissenyar i 
implementar accions de cooperació tècnica horitzontal i recíproca entre institucions públiques 
locals del Nord i del Sud. 

Dona la paraula a Victòria Planas que explica que el finançament per desplegar aquest eix són 
recursos propis i conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de Barcelona. 

El Fons Català explica que s’han dissenyat uns Termes de Referència per a la contractació de 
serveis de consultoria per al disseny d’un mètode per a la identificació i implementació 
d’accions de cooperació tècnica municipal: modalitats, perfils i competències, amb èmfasi 
especial en municipis petits i mitjans. S’ha convidat a tres consultors i consultores externs 
perquè presentin una oferta tècnica abans del 24 de març. 

Se senyala que aquest eix contempla la realització d’una Jornada de Cooperació Tècnica a 
Catalunya pel mes de novembre 2016. Aquesta jornada està destinada principalment a tècnics 
locals que han participat en processos de Cooperació tècnica en diferents sectors i països, i 
càrrecs polítics dels ajuntaments implicats. Es proposa també ampliar la participació a altres 
Fons, com el Fondo Galego, FELCODE-Extremadura, Fons Valencià i Euskal Fondoa, així com 
altres institucions, com la DIBA i l’AMB, que treballen la Cooperació tècnica: àmbits local, 
nacional, estatal i internacional. 

El finançament per fer la Jornada són recursos del conveni 2015-16 amb l’Ajuntament de 
Barcelona i conveni de  cooperació directa amb l’Ajuntament de Sant Cugat. Aquest ajuntament 
ha ofert ser la seu de la Jornada. 
 
La DIBA destaca la importància de la Cooperació Tècnica, com una línea prioritària pels ens 
locals i apunta la necessitat de fer incidència. Explica que cal complementar la tasca de la 
cooperació tècnica amb els aspectes jurídicolaborals. Manifesta que la Jornada potser un espai 
important per parlar de Cooperació Tècnica. 
 
L’AMB explica la tasca que estan fent i divulgant als mitjans sobre la cooperació tècnica. 
Informa que l'AM’ té previst fer una Jornada de cooperació tècnica i anima a coordinar-se entre 
els ens per no duplicar esforços. Aclareix que hi ha recursos tècnics i econòmics suficients, 
però que resta pendent el compromís de l’AMB per fer la Jornada. 
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L’Ajuntament de Barcelona, senyala també la importància de la cooperació tècnica pels ens 
locals i explica que l’ajuntament ha desplegat accions en aquest àmbit i posen a disposició dels 
ens locals i el Fons els documents metodològics que han creat des de l’equip tècnic i anima a 
coordinar-se i compartir experiències i informació. 
 
L’Hospitalet remarca el retrocés que es viu en la funció pública. La existència de dificultats en 
l’àmbit de la cooperació tècnica, sobretot amb el conflicte amb Recursos Humans dels Ens 
Locals. Apunta que caldria implicar els sindicats, més significatius de la funció pública, en 
aquest tema, sobretot, pel que fa als convenis col·lectius dels treballadors, per evitar i gestionar 
millor els possibles conflictes competencials. Proposa que la cooperació tècnica s’hauria 
d’incloure en el Pla Director dels ens Locals. 
 

 
5- INFORMACIÓ ACTUALITZADA SOBRE LA CAMPANYA D’EMER GÈNCIA EN SUPORT 

DE LA POBLACIÓ REFUGIADA (P.2833) 
 

En aquest punt, el Fons Català informa de la situació actual de la campanya pel que fa a 
recursos rebuts des dels ens locals i recursos aplicats en el desplegament dels eixos de la 
campanya. 
 
S’informa que, al dia d’avui, s’han rebut 1.259.268 euros, dels quals se n’han destinat 
562.865,71 per finançar 16 projectes: 8 projectes a Europa i 8 projectes a països de primera 
acollida. 
 
Pel que fa a Europa, senyala que s’han aprovat 8 projectes, per un import total de 217.149,97 
euros, que estan sent executats a Grècia, Itàlia, Sèrbia i corredor dels Balcans per diverses 
entitats humanitàries com Creu Roja, Safe The Children, Metges del Món, Farmamundi- IDC 
Sèrbia, Pallassos Sense Fronteres, LEGIS-Macedònia i Proactiva Open Arms. 
 
Pel que fa a països de primera acollida, informa que s’han aprovat 8 projectes, per un total de 
345.690,74 euros, que estan sent executats a Líban, Síria, Jordània i Irak, per Creu Roja, Save 
The Children, UNICEF, ACNUR, Fundació World Vision, Fundació Acció contra la Fam i 
UNRWA.  
 
A continuació senyala que en el marc de la convocatòria de projectes d’EpD, se n’han rebut 21, 
els quals estan sent avaluats per l’equip tècnic del Fons. Per desplegar aquest eix hi ha un 
import de 150.000 euros, més dos convenis de col·laboració directa amb asil.cat i LaFede. La 
sol·licitud de les entitats és de 412.025,64 euros. 
 
Es recorda que la informació de la Campanya la poden consultar a la web del Fons català i al 
banner #mon Local refugi. 
 
Pel que fa al component de comunicació s’informa que s’han visitat 28 municipis on s’han anat 
a fer xerrades sobre la Campanya, el context de la crisi i el retorn del viatge de seguiment i 
identificació d’accions a la ruta dels Balcans el passat mes de novembre. 
 
Miquel Carrillo, apunta la importància de comunicar, d’explicar a ciutadania que a partir de la 
crida del Fons s’han aconseguit més de 1 milió d’euros del món local. Això cal explicar-ho. Cal 
una estratègia comunicativa. 
 
Sant Boi interpel·la sobre què ha passat amb l’eix 2 del suport de municipi a municipi. Senyala 
que cal centrar-se en el suport als municipis que acullen població refugiada. Cal treballar en 
aquesta línea. Manifesta que no hi ha hagut rés en concret del suport de ciutat a ciutat. 
 
Barcelona explica que com ajuntament tenen vincles i relacions bilaterals establertes amb el 
Líban, a través del PNUD, que està implementant el model libanès d’acollida, anomenat hosting 
communities. Aquesta estratègia és un model de gestió i d’afrontament de la crisi de refugiats 
en clau municipal. 
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La DIBA explica que caben de celebrar una reunió amb l’Associació de Municipis del Líban, que 
els hi ha traslladat els greus problemes de gestió que afronten com a municipis. Un dels 
problemes més greus és legislar i governar a partir dels censos de 1948, els quals són 
totalment desfasats i irreals.  

 
6- ALTRES QÜESTIONS: 30 ANIVERSARI DEL FONS CATALÀ 
 
La coordinadora senyala que el proper mes de juliol el Fons Català fa 30 anys d’existència i 
transmet als municipis presents la importància de fer arribar propostes a la Comissió de 
Municipalisme, per tal de definir quin tipus d’Acte es vol fer per celebrar-ho. 
 
Es comenta que seria important convidar els membres de la primera Junta del Fons Català 
l’any 1986. 
 
S’emplaça als ajuntaments a presentar propostes per escrit a través de correu electrònic. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es clou la reunió a 3/4 de 1 de la tarda. 
  
 
 
 
 
 
 
Núria Parlón 
Coordinadora de la Comissió de Municipalisme  
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet 
 
 
 
 
 
 
 


