
 

     Via Laietana, 33, 9è 2a - 08003 Barcelona - Tel 93-412 26 02 - Fax 93-301 90 88 - www.fonscatala.org - fonscat@pangea.org 

NIF-G17125832  - Declarat d’utilitat pública per acord del Ministeri de l’Interior de 22/04/2002. BOE 78 de 01/03/2003 

 
 
 

Com fer-se soci de la CCASPS ? 
 
La Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i ens Locals Solidaris amb el Poble Sahrauí 
(CCASPS), és una organització solidària amb el Poble Sahrauí formada per ens locals de 
Catalunya, i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. La seva seu 
és la de l’entitat que exerceix la secretaria, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
• Poden ser socis de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i ens Locals Solidaris amb el 

Poble Sahrauí (CCASPS), les entitats públiques que comparteixin els objectius de la 
Coordinadora i facin efectiva la quota anual de soci segons el varem aprovat per 
l’Assemblea General de Socis. 

 
• La petició d’admissió com a soci de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments i ens Locals 

Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS), 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 del reglament de la Coordinadora.. 

 
• L’admissió provisional de la institució candidata correspon a la Comissió Permanent i 

posteriorment ha de ser ratificada per l’Assemblea General, moment en què es converteix 
en soci de ple dret. 
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PROPOSTA D’ACORD 
 
Partint dels seus objectius fundacionals, la COORDINADORA CATALANA D’AJUNTAMENT I 
ENS LOCALS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ (CCASPS) coordina l’acció del món 
local català en el suport al poble sahrauí, en especial en els següents aspectes: 
 

• Donar suport al poble sahrauí en l'exercici del seu dret a l'autodeterminació. 
• Desenvolupar les relacions fraternals que sempre han caracteritzat els nostres pobles, i 

promoure processos d'agermanaments de municipis de Catalunya amb el poble 
sahrauí. 

• Millorar les condicions de vida del poble sahrauí a través de projectes de cooperació. 
• Potenciar la sensibilització envers de la situació del poble sahrauí, i fomentar la 

participació de la ciutadania en activitats i campanyes solidàries i d'ajut humanitari. 
• Promoure els seus objectius i propiciar accions en favor del poble sahrauí, i davant 

d'altres institucions públiques, associacions i organitzacions no governamentals. 
• Recolzar les accions per tal de fer respectar els Drets Humans als territoris ocupats. 
• Participar en organismes de coordinació, seminaris, jornades i altres accions en 

representació dels seus membres. 
 
És per aquest motiu que l’AJUNTAMENT1 de/d’ ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 ha adoptat el següent Acord del Plenari en data ____________________________ 
 
 PRIMER: MANIFESTAR l’adhesió d’aquest Ajuntament1 a la COORDINADORA 

CATALANA D’AJUNTAMENT I ENS LOCALS SOLIDARIS AMB EL POBLE SAHRAUÍ 
(CCASPS) i, en consequència, acceptar-ne el reglament. 

 
 SEGON: ASSUMIR el compromís de fer efectiva la Quota anual de soci prèviament 

aprovada pels socis en Assemblea General. 
 
 TERCER: EXPRESSAR la voluntat de participar en les accions i activitats que proposi la 

CCASPS 
 

 QUART: ASSUMIR la tasca de divulgació de la CCASPS Fons Català, tot impulsant una 
campanya informativa. 

 
 CINQUÈ: DESIGNAR un interlocutor de l’Ajuntament1 davant la CCASPS. 
 
 SISÈ: NOTIFICAR aquests acords a la Comissió Permanent per tal que l’Assemblea 

General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament1 adquireixi la condició de soci i al Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament que ostenta la secretaria de la CCASPS 

 
 

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


