ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 3/13 DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT INTERNACIONAL
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les dinou hores i cinc minuts del 8 de juliol de
dos mil tretze, es reuneixen al Castell de Cornellà, prèvia convocatòria en regla, els
membres integrants del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional en
sessió ordinària.
Assistents:
Nelia Martínez Gallardo, vice-president del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional
Enrique Vanacloy, PSC
Juan Sanchez Osete, Fundació Josep Comaposada
Maria Escolà, Cornellà Solidari
Mercedes Fernández, Cornellà Solidari
Maria Gracia, Amics de les Missioneres de la Institució Claretiana
Nuria Juncadella, Amics de les Missioneres de la Institució Claretiana
Francisco Gimenez, Assoc. iniciativa pro infància
Mari Carmen Rivas Associació Astrolabio,
José Luis Rodríguez, CIJ Mowgli
Joan Casellas, Associació Catratxos
Joan M. Culillas
Òscar Mestre Cabistany, secretari del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Internacional
Excusen la seva assistència:
Pedro Rodríguez, Francesc Viguer

Ordre del Dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Elecció del/la representant del Consell de Cooperació al Consell de Ciutat
3. Informació general.
4. Precs i Preguntes
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Nelia Martínez, vicepresidenta i Regidora Delegada d’Acció Comunitària, Joventut i
Solidaritat, dona la benvinguda als assistents, i inicia la reunió seguint els punts de l’ordre
del dia de la reunió, fent una prèvia justificant la convocatòria: es convoca aquesta sessió
del Consell per la necessitat d’escollir un/a nou/va representant del Consell de Cooperació
al Consell de la Ciutat, ja que farà un mes la representant, l’Agustina Varas va morir de
malaltia. I era necessari anomenar un nou representant, ja que durant aquest mes de juliol
el Consell de Ciutat ha de fer una convocatòria i necessitava tenir el nou representant del
Consell de Cooperació.
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova
2.- Elecció del/la representant del Consell de Cooperació al Consell de Ciutat
Nelia Martínez fa la proposta de Pedro Rodríguez, de l’entitat Cornellà amb el Poble
Saharaui, com a possible nou representant. Fonamenta la proposta en els fets que Pedro
Rodríguez és una persona molt implicada, tant en la seva entitat com en d’altres entitats de
cooperació. Així com en el devenir de les coses que es desenvolupen a la ciutat.
Aprofita per explicar l’absència de Pedro Rodríguez, ja que per un imprevist no ha pogut
ser present, però està d’acord amb la seva proposta.
Nelia Martínez obre torn de paraules per a valorar aquesta proposta i per donar la
possibilitat de proposar d’altres persones.
Tothom mostra la seva conformitat en aquesta proposta i es donar per aprovat l’elecció de
Pedro Rodríguez com a nou representant al consell de Ciutat.

3.- Informació general.
Nelia informa, per petició de Pedro Rodríguez, del sopar que Cornellà amb el Poble
Saharaui, celebrarà el proper dia 12 de juliol a les 21 h. a les instal·lacions de la U.E. Sant
ildefons, i al qual convida als membres del consell de Cooperació.
4.- Precs i Preguntes

Juan Sánchez pregunta per la situació de la Convocatòria de les subvencions de solidaritat.
Nelia Martínez informa que aquest divendres, 12 de juliol, passaran per la Junta de Govern
Local i un cop aprovades s’informarà a les entitats.
Nelia Martínez, al no haver-hi cap més tema a tractar, finalitza la sessió quan són les dinou
hores i vint minuts.
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