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Terrassa, 4 de febrer de 2014

L’alcalde de Terrassa és nomenat vicepresident de
la Comissió de Cooperació de la FEMP
L’òrgan dóna suport al món local i col·labora amb paisos en desenvolupament

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, és el nou vicepresident de la Comissió de
Cooperació al Desenvolupament de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP). La Junta de Govern de l’entitat el va nomenar el passat dimarts.
Ballart substitueix en el càrrec l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria
Parlon, qui l’ha ocupat des de la constitució de la comissió, el 2011. Les comissions
de la FEMP, com tots els altres òrgans de l’entitat, es constitueixen en mandats de
quatre anys a partir de les eleccions municipals.
La Comissió de Cooperació al Desenvolupament és una de les 26 comissions
temàtiques de la FEMP. Està formada pel president (l’alcalde de Palencia, Alfonso
Polanco), el vicepresident i 23 vocals. Es reuneix cada dos mesos.
L’objectiu de la comissió és potenciar i canalitzar la voluntat de cooperació dels
governs locals de l’Estat. Entre altres tasques, dóna suport a les estructures de
cooperació dels ajuntaments i diputacions, fomenta la coordinació amb altres actors i
col·labora amb institucions homòlogues de països en desenvolupament en
l'enfortiment dels governs locals, posant a la seva disposició l'experiència acumulada
en matèria de descentralització, governança i autonomia local. Trobareu més
informació sobre aquesta comissió a http://cooperacion.femp.es/
La FEMP és la principal associació d'entitats locals d’Espanya. Agrupa 7.324
ajuntaments, diputacions, consells i cabildos insulars, és a dir, més del 90% dels
governs locals de l’Estat. Les seves finalitats són, entre altres, el foment i la defensa
de l'autononia local, la representació i defensa dels interessos de les entitats locals
davant altres administracions públiques; i la prestació de serveis a les corporacions
locals. S’estructura en un Ple, un Consell Territorial, una Junta de Govern i diferents
comissions. El president de la federació és l’alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.
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Terrassa és una ciutat pionera en l’àmbit de la Solidaritat i la Cooperació al
Desenvolupament. Des del 1995 compta amb un consell municipal on són
representades totes les ONGs locals, que decideix l’atorgament d’ajuts a projectes
de cooperació; i el 2002 l’Ajuntament de Terrassa va esdevenir un dels primers
consistoris de l’Estat a destinar l’1% dels ingressos directes a cooperació
internacional. Jordi Ballart va ser regidor de Solidaritat i Cooperació entre el 2007 i el
2009.
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