
 

 1

MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2009 
  
A la vila de Malgrat de Mar, 16 de desembre, quan són les vuit hores del vespre, es reuneixen 
a la Casa Consistorial, a la Sala d’Actes, els membres del Consell Municipal de Cooperació i 
Solidaritat, a l'objecte de celebrar la sessió ordinària disposada per aquest dia.  
  
HI ASSISTEIXEN: 
  
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, Presidenta. 
La Sra. Anna Raja i Martínez, regidora d’Acció Social i Ciutadania. 
La Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas. 
La Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC. 
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC. 
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides. 
La Sra. Pepi Sánchez Montero, representant del PSC. 
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV, que s’incorpora a l’acte quan 
passen quinze minuts de les vuit del vespre. 
El Sr.  Jamal Ahbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat, que 
s’incorpora a l’acte quan passen cinc minuts d’un quart de nou del vespre. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència: el Sr. Lino Cantero i Moreno representant 
d'EUiA, ni cap suplent que el substitueixi, la Sra. Andrea Romera Alba, representant de 
Creu Roja, ni cap suplent que la substitueixi, la Sra. Rosa Simeón i Piferrer, representant 
de la Plataforma Catalunya amb el Sàhara, ni cap suplent que la substitueixi, el Sr. Jordi 
Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau, ni cap suplent que la substitueixi, la Sra. 
Montserrat Pellicer i Mateu, representant de CiU, ni cap suplent que la substitueixi. 
 
Assisteix el Sr. Àngel del Rey Morris, Tècnic Auxiliar de Secretaria de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar, que actua com a secretari. 
 
Comprovada l'assistència de membres necessària per la constitució de l'òrgan, la Presidenta 
obre la sessió. Seguidament, es procedeix a donar compte dels assumptes inclosos a l’ordre 
del dia. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell, de data 15.07.2009. 
 
2.- Proposta d'ajut instada per Mans Unides per l'organització de les activitats de 
sensibilització any 2009. 
 
3.- Proposta de contribució a la Campanya d'Emergència per l'Huracà IDA a 
Nicaragua i El Salvador. Projecte 2122  del Fons català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
4.- Proposta de contribució al projecte  SUPORT A LA REHABILITACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SALUT DE YOROBAWOL – GÀMBIA. Projecte 
1820 del Fons català de Cooperació al Desenvolupament. 
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5.- Proposta de contribució al projecte "Agenda Llatinoamericana i Mundial 2010 - 
Campanya 2009. Projecte 2034 del Fons català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
6.- Precs i preguntes. 
 

********************************* 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 15 DE JULIOL DE 
2009. 
 
La Sra. Arigós que en el punt segon, on es tracta el tema de la subvenció instada per Mans 
Unides, a la part expositiva ha trobat un error, ja que on diu 6.05,13 € hauria de dir 
6.050,13 €. 
 
Els membres del Consell prenen raó, amb l’esmena de la Sra. Arigós, de l’acta del 
Consell celebrada el dia 15 de juliol de 2009, a efectes estrictament informatius. 
 
 
2.- PROPOSTA D'AJUT INSTADA PER MANS UNIDES PER L'ORGANITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ ANY 2009. 
 
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Emiliano Fernández en nom i representació del Grup 
de Mans Unides demanant una subvenció per poder fer front a la realització de la 
Campanya Solidària Mans Unides 2009 per import de 183,00 €. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
El Sr. Aubanell, fa un breu resum del projecte, i comentant a més que com altres anys els 
diners que es demanen són per les despeses d’organització de la Campanya 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 14 
de desembre, el Consell de Solidaritat informa favorablement els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa en concepte de subvenció de 183,00 €, a favor de Mans 
Unides, per col·laborar en la realització de la Campanya Solidària Mans Unides 2008. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del 
Pressupost d’ enguany. 
 
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre General de 
l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’ un mes a 
comptar des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases Reguladores de 
les Subvencions per a 2009. La manca de la presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del 
termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, degudament formalitzada, comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta. 
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QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 183,00 €, un cop s’hagi presentat 
l’acceptació de la subvenció.  
 
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació de 
l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció s’ha de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de 
les Bases. 
 
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 27 
de les esmentades Bases. 
 
SISÈ.-  Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a 
l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda 
gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda: AMB EL PATROCINI DE 
L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si 
s'escau. 
 
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a Mans Unides pel 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
3.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER 
L'HURACÀ IDA A NICARAGUA I EL SALVADOR. PROJECTE 2122  DEL FONS 
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Vist el projecte 2122 Campanya d’Emergència per l’Huracà IDA a Nicaragua i El Salvador  
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
L'huracà Ida va començar com una depressió tropical el passat dia 4 davant la Costa 
Atlàntica de Nicaragua, aproximadament a 126 km al Nord de Bluefields i 112 km al sud 
de Bilwi-Puerto Cabezas. Va avançar en direcció nord-oest fins arribar-hi, al dia següent, 
ja convertit en un huracà de categoria 1. Dijous i divendres passats va continuar avançant 
en direcció nord, afeblint-se, fins arribar de nou al mar Carib convertit de nou en 
depressió tropical, tot afectant Nicaragua, Hondures i, sobretot, El Salvador. 
 
El pas de l’huracà Ida per Nicaragua havia deixat fins a ahir uns 40.000 damnificats, més 
de 8.000 persones refugiades en albergs i un desaparegut. 
 
Segons ha informat el director del Sistema Nacional de Prevenció, Mitigació i Atenció de 
Desastres (Sinapred), Ramón Arnesto Sosa, el Govern nicaragüenc va enviar per via 
aèria uns 3.600 kg d'aliments a les zones afectades del Carib on l'Ida va tocar terra com a 
huracà de categoria 1, segons informacions de mitjans locals recollides per Europa Press. 
 
A El Salvador, les fortes pluges, les inundacions i els corriments de fang provocats per 
l'huracà Ida han causat la mort d'un mínim de 124 persones, segons l'últim balanç ofert 
pel president del país centreamericà, Mauricio Funes, que ha descrit la situació com "una 
tragèdia" de danys "incalculables". 
 
El Govern ha declarat l'estat d'emergència en cinc departaments del país centreamericà 
(La Paz, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente i el de la capital, San Salvador) i espera 
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trobar més víctimes a mesura que els efectius de rescat progressin sobre terrenys difícils, 
segons ha informat el ministre de Governació, Humberto Centeno. 
 
Els rius Jiboa, a la zona central del país, així com el riu Grande a l'est i l'Acelhuate, que 
travessa la capital, estan desbordats i diversos ponts s'han col·lapsat, tot deixant aïllats 
centenars de residents. 
 
Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions per poder recuperar-
se dels efectes d’aquest huracà en un termini mitjà. Després de les tasques d’actuació 
urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la 
reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.  
 
En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels ajuntaments catalans, i en 
coordinació directa amb les contraparts de Nicaragua i El Salvador, hem obert una 
campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, de suport als 
esforços que ja s’estan duent a terme des d’ambdós països. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquest projecte amb una ajuda 
d’import  2000,00 €. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Aubanell argumenta el fet de portar al Consell una proposta d’ajuda a la Campanya 
d’Emergència a Nicaragua i El Salvador, quan en el darrer consell el seus membres varen 
determinar no fer aportacions a campanya d’emergència sense saber el que realment es 
necessitava. En tractar-se però, d’una campanya de postemergència, quan actua el Fons 
Català, creu convenient fer aquesta aportació, proposant-la en el consell pel seu informe 
favorable. 
 
La resta de membres assenteixen a l’argumentació de la Sra. Aubanell. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 14 
de desembre, el Consell de Solidaritat informa favorablement els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 2.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del projecte 2122 Campanya 
d’Emergència per l’Huracà IDA a Nicaragua i El Salvador. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del 
Pressupost d’ enguany. 
 
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre General de 
l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un mes a comptar 
des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases Reguladores de les 
Subvencions per a 2009. La manca de la presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del 
termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes: 
 

 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la mateixa. 
  El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta. 
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QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 2.000,00 €, un cop s’hagi 
presentat l’acceptació de la subvenció.  
 
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació de 
l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció s’ha de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de 
les Bases. 
 
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 27 
de les esmentades Bases. 
 
SISÈ.-  Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a 
l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda 
gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda: AMB EL PATROCINI DE 
L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si 
s'escau. 
 
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.  
 
 
4.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE  SUPORT A LA REHABILITACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL CENTRE DE SALUT DE YOROBAWOL – GÀMBIA. PROJECTE 
1820 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Vist el projecte 1820 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Rehabilitació i 
funcionament del centre de Salut de Yorobawol – Gàmbia. 
 
L’Associació d’Immigrats de Malgrat, constituïda l’any 2004,  tenia com un dels seus 
objectius “fomentar la cooperació amb els països d’origen dels immigrats impulsant 
projectes i programes que persegueixen el desenvolupament autònom i l’ajuda solidaria a 
aquestes àrees geogràfiques” Des del mes de juny del 2005 l’esmentada associació 
participa en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat mostrant el seu interès per 
recolzar el finançament de projectes en els països d’origen de la població immigrant 
resident a Malgrat de Mar. 
 
Durant l’any 2006 es participa en tallers sobre codesenvolupament i es mantenen diverses 
reunions amb l’associació i el Fons Català amb la finalitat de concretar l’inici d’un procés 
de codesenvolupament (treball de cooperació en el desenvolupament conjuntament amb 
els immigrants) que es concreta amb la realització d’un taller al gener i febrer 2007 amb la 
participació de membres de l’Associació d’Immigrats de Malgrat i altres ciutadans - 
col·laboradors. Fruit d’aquest taller s’inicia la concreció d’un projecte: “La rehabilitació del 
centre de Salut de Yorobawol”. 
 
Yorobawol és un poblat de la Regió de Upper River – Gàmbia zona d’origen de la major 
part del immigrants gambians que resideixen actualment a Malgrat de Mar. La capital 
d’aquesta regió es Basse Santa Su. 
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El Centre de Salut de Yorobawol forma part de la xarxa pública d’atenció a la salut. És un 
centre de segon nivell que atent a una població de més de 18.000 habitants repartits en 32 
poblats rurals i dispersos en una amplia àrea geogràfica amb dificultats per a la mobilitat. 
Una de les principals vies de comunicació és el propi riu Gàmbia i a la vegada aquest riu 
suposa una barrera a l’hora d’evacuacions d’emergència a l’hospital de Basse. 
 
Al 2007 el Centre de Salut és trobava molt deteriorat, sense aigua corrent ni electricitat i 
tampoc disposava de les suficients sales adequades per a l’atenció que corresponia a un 
centre de segon nivell. 
 
El projecte plantejava la rehabilitació i construcció de les edificacions bàsiques, la 
construcció de sanitaris i la dotació d’aigua corrent així com els allotjament del personal 
sanitari, en una primera fase. Posteriorment es continuaria donant suport a l’equipament i 
els mitjans de transport així com amb l’organització i l’enfortiment del Comitè de Salut molt 
importants pel seguiment i la gestió dels recursos del centre i per el desenvolupament 
d’activitats de salut comunitària. El pressupost estimat de la primera fase era de 
143.155,91 €. 
 
L’Associació d’Immigrats de Malgrat és la impulsora d’aquest projecte amb el que es 
pretén la participació organitzada dels immigrats en el desenvolupament de les seves 
comunitats d’origen i fer-ho conjuntament amb l’Ajuntament i ciutadans de Malgrat. 
 
El projecte es gestionarà a traves del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que 
donarà l’assessorament necessari a l’Ajuntament i a la pròpia Associació per poder fer-ne 
conjuntament el seguiment corresponent. 
 
Actualment el centre està molt deteriorat, sense aigua corrent ni electricitat. Tampoc no 
disposa de sales adequades per a l’atenció que correspon a un centre de segon nivell. 
 
Atès que l’any 2007 aquest projecte va rebre una subvenció de 50.110,00 €, i el 2008 el 
mateix va rebre una subvenció de 53.835,00 €, i per tant aquesta regidora creu convenient 
continuar amb el finançament del projecte amb una segona aportació de 59.095,00 €. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
La Sra. Aubanell exposa que al Consell de data 15.07.2009 ja es va comentar l’estat actual 
en què es trobava el projecte de Yorobawol i tot el que s’havia fet, tot explicant que 
actualment el que resta per fer és: 1.- Rehabilitació de les habitacions per acompanyants, 
2.- L’equipament necessari per iniciar les activitats ( llits, lliteres, i material mèdic així com 
ordinadors), 3.- Aportació medicaments a la farmaciola comunitària i 4.- Tancament del 
recinte sanitari. 
 
Així mateix comenta que en no haver tingut notícies dels interlocutors de Cárdenas fins el 
passat 15.12.2009, on han proposat 3 projectes pels quals no es té temps material per al 
seu anàlisi i estudi, proposa als membres del consell l’aportació que resta del 2009 per al 
projecte del Centre de Salut de Yorobawol i fer l’aportació de l’anualitat 2010 en la seva 
totalitat als projectes de Cárdenas. 
 
La Sra. Esgleas, pregunta a la Sra. Aubanell si el que proposa és atorgar-ho tot a 
Cárdenas l’any vinent, al que respon que sí, sempre i quan els projectes de Cárdenas 
siguin viables. 
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La Sra. Esgleas recorda a la Sra. Aubanell que quan varen venir els delegats de Cárdenas 
van comentar que volien “caminar sols” que volien ser autònoms, i que per tant no troba 
correcte dedicar tota la solidaritat d’un poble a un únic projecte. 
 
El Sr. Aubanell, es pregunta si s’arribarà fer la segona fase de Yorobawol. 
 
La Sra. Aubanell comenta que la segona fase tindrà un cost d’uns 150.000,00 € més o 
menys, i que per acabar la primera fase encara resten 9.537,00 €, per això reitera un 
estudi exhaustiu del projecte i determinar el Consell fins a on vol arribar. 
 
La Sra. Heredia manifesta que no té molt sentit engegar un projecte i després deixar-lo de 
banda, que creu que aquest tema ja s’havia parlat. 
 
La Sra. Sánchez diu que cal tenir en compte que són dues coses diferents l’aportació 
econòmica  i una altra el seguiment que se’n fa. Resumeix el fet de poder aportar durant el 
2009 a Yorobawol, el 2010 a  Cárdenas i durant l’anualitat 2011 tornar a la normalitat i fer 
repartiment  a cadascun dels projectes. Seguint el fil de la conversa de la Sra. Esgleas diu 
que età molt bé el fet de deixar-los “caminar sols”, però com que hi ha projectes vol dir que 
encara hi ha necessitats i que per tant no es pot abandonar de cop i volta. 
 
El Sr. Abbouch reitera els comentaris de la Sra. Heredia. 
 
La Sra. Esgleas pregunta si els tres projectes de finançament que ha sol·licitat Cárdenas, 
han sigut només per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, o s’ha fet a través del Fons Català de 
Cooperació i obert a altres ajuntaments. 
 
La Sra. Aubanell comenta que es podria fer a través del Fons Català, però que cada cop 
és més difícil presentar projectes a altres ajuntaments, perquè cada ajuntament té els seus 
projectes i línies de finançament. 
 
El Sr. Aubanell manifesta està d’acord amb la proposta Yorobawol 2009 i Cárdenas 2010, 
convidant a l’Associació d’Immigrants a involucrar-se més per tal de trobar noves línies de 
finançament, d’aquesta manera es podrien buscar també els pcs que es necessiten pel 
Centre de Salut. 
 
El Sr. Abbouch manifesta que a través de la darrera Caravana Solidària s’han enviat 12 
pcs a diferents llocs, tot manifestant que s’han tingut converses amb la Beep de Malgrat, 
que s’ha ofert, quan tingui un pc vell, a arreglar-lo i posar-lo en condicions per a la seva 
tramesa. 
 
La Sra. Esgleas pregunta si tot el material enviat ha arribat al seu lloc, responent el Sr. 
Abbouch que sí. 
 
La Sra. Aubanell proposa de nou l’atorgament d’un ajut de 59.005,00 € pel centre de salut 
de Yorobawol, 9.537,00 € per finalitzar la primera fase i la resta per ampliar el projecte. 
Aleshores quan vingui el tècnic del Fons Català, que ara està allà, es defineixin les 
prioritats del projecte, i fins a on estem disposats a finançar, i mentrestant fer estudi dels 
projectes de Cárdenas amb l’Associació d’Amics de Cárdenas. 
 
El Sr. Aubanell manifesta als representants de l’AAAACC que caldria que es moguessin 
una mica i miressin de trobar altres línies de finançament per Cárdenas, i no esperar a què 
l’Ajuntament aporti tot el finançament. 
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La Sra. Arigós recorda al Sr. Aubanell que amb la Festa de la Diversitat es treballava per 
poder trobar finançament, però que estudiarà la seva proposta i mirar que es pot fer. 
 
La Sra. Esgleas manifesta que si es fa alguna cosa a nivell de poble sempre tindrà més 
ressò. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que cal trobar gent que es vulgui implicar. 
 
La Sra. Esgleas pregunta que si una vegada ja no es van organitzar camps de treball a 
Cárdenas. 
 
La Sra. Sánchez manifesta que organitzar no es va organitzar res, que tot va ser iniciativa 
personal de gent d’aquí, però que allà no hi ha ni les infraestructures ni les condicions 
mínimes per poder realitzar un intercanvi. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que si hi ha gent amb ganes de treballar, des de l’Ajuntament 
es podria organitzar alsguna cosa. 
 
La Sra. Esgleas respon que hi ha gent a qui interessa fer-ho, això sí amb finançament 
propi. 
 
La Sra. Sánchez diu que això no es tan fàcil. 
 
La Sra. Heredia manifesta que si s’organitzen unes brigades sí que es podria fer. 
 
La Sra. Esgleas manifesta que hi ha gent jove que hauria d’anar i adonar-se de com està 
la situació i fer un cop de mà. 
 
La Sra. Sánchez diu que ella va anar per dues setmanes per fer coses i ajudar, i que quan 
va arribar allà no va poder fer res perquè no hi havia res organitzat. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que si animes als joves i un cop estan allà no troben res per fer 
aleshores s’avorreixen i perden l’interès.  
 
La Sra. Esgleas manifesta que hi ha d’haver voluntat per intercanvi d’experiències i 
coneixements, amb ganes d’aprendre coses d’allà, que ja porta sis anys escoltant el 
mateix al Consell i que encara tenen els carrers adoquinats. 
 
La Sra. Aubanell proposa als AAAACC que si hi ha gent interessada es pugui fer una 
posada en contacte amb la gent de Cárdenas. 
 
La Sra. Heredia es pregunta perquè no es preveu fer un projecte i desenvolupar-lo, i a 
posteriori intentar que gent d’aquí vagi a posar en marxa aquest projecte. 
 
El Sr. Aubanell manifesta que ja fa uns anys ja es va fer un Casal d’Estiu. 
 
La Sra. Arigós explica el cas de la Sra. Ester Gil que va anar a fer una campanya 
d’alfabetització i el temps se’ls va tirar a sobre intentant adecentar el lloc. 
 
La Sra. Aubanell proposa a la Sra. Arigós que parli amb l’AAAACC a veure que es pot fer. 
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El Sr. Aubanell s’ofereix per donar un cop de mà per alguna cosa concreta, col·laboració sí 
però no l’organització. 
 
La Sra. Arigós manifesta el seu agraïment. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 14 
de desembre, el Consell de Solidaritat informa favorablement els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 59.095,00 €, en concepte de subvenció al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del projecte 1820 Suport a la 
rehabilitació i funcionament del centre de salut de Yorobawol. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del 
Pressupost d’ enguany. 
 
TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre General de 
l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un mes a comptar 
des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases Reguladores de les 
Subvencions per a 2009. La manca de la presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del 
termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes: 
 

 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la mateixa. 
  El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta. 

 
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 59.095,00 €, un cop s’hagi 
presentat l’acceptació de la subvenció.  
 
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació de 
l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció s’ha de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de 
les Bases. 
 
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 27 
de les esmentades Bases. 
 
SISÈ.-  Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a 
l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda 
gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda: AMB EL PATROCINI DE 
L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si 
s'escau. 
 
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament pel seu coneixement i efectes oportuns. 
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5.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE "AGENDA LLATINOAMERICANA I 
MUNDIAL 2010 - CAMPANYA 2009. PROJECTE 2034 DEL FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Vist el projecte 2034 Agenda Llatinoamericana i Mundial 2010 – Campanya 2009 del Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
L’Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa que té tres finalitats: ser una eina 
educativa, esdevenir una font d’informació i servir com a agenda. 
 
L’Agenda s’edita a 30 països i es publica en 10 llengües. És el llibre llatinoamericà més 
llegit i, a més d’un anuari o un dietari, és un pont entre el Nord i el Sud; i una eina 
pedagògica de primera categoria que serveix per a l’anàlisi, la reflexió i la denúncia de la 
realitat social, econòmica, cultural i política de Llatinoamèrica, però també del context 
mundial. 
 
La proposta inclou la campanya de sensibilització per donar a conèixer l’Agenda, els seus 
continguts i els materials complementaris: el conte L’Agenda de Don Paulo, que vol ser 
una explicació de l’agenda per als infants; el Calendari Solidari, amb una fita sobre un 
personatge cada mes; el Mapa de Peters i el Mapa de la Vergonya (que denuncia 
succintament les principals desigualtats del món); el cartell del Darrer Discurs de Charles 
Chaplin; un DVD documental sobre els 15 anys d’història i sentit de l’agenda; un CD amb 
dramatitzacions de textos de l’agenda; un CD musical. També hi ha una sèrie de 14 
capítols per a les televisions locals, el primer dels quals està editat i la resta estan 
dissenyats. 
 
Aquestes actuacions permeten donar suport a la Campanya d’Anada i Tornada, amb la 
intenció de tornar a Amèrica Llatina part del que l’Agenda aporta. Això permet recollir 
recursos econòmics per abaratir els costos d’edició de les agendes a Nicaragua i l’edició 
dels materials complementaris en castellà, per fer-los arribar a grups i col·lectius més 
desfavorits de països com Nicaragua, El Salvador, Hondures, Brasil, Perú, República 
Dominicana Cuba i Costa Rica, i poder utilitzar aquest material com a eina de 
conscienciació i de formació d’aquests col·lectius. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquest projecte amb una ajuda 
d’import  1.000,00 €. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 14 
de desembre, el Consell de Solidaritat informa favorablement els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 1.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del projecte 2034 Agenda 
Llatinoamericana i Mundial 2010 – Campanya 2009. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del 
Pressupost d’ enguany. 
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TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre General de 
l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un mes a comptar 
des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases Reguladores de les 
Subvencions per a 2009. La manca de la presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del 
termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes: 
 

 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la mateixa. 
  El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta. 

 
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 1.000,00 €, un cop s’hagi 
presentat l’acceptació de la subvenció.  
 
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació de 
l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció s’ha de 
presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de 
les Bases. 
 
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 27 
de les esmentades Bases. 
 
SISÈ.-  Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a 
l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de 
Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda 
gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda: AMB EL PATROCINI DE 
L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si 
s'escau. 
 
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.  
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Aubanell recorda als membres del consell la inauguració de l’exposició cedida per 
la Caja de Ahorros del Mediterráneo CAM, que serà el proper divendres a les 20.00 hores 
al Centre Cívic de la Immaculada, i que restarà fins el 31.12.2009. A més, el mateix 
divendres a les 20.30 hores tindrà lloc al Centre Cultural la Conferència sobre Àfrica. 
 
La Sra. Aubanell exposa que a la darrera assemblea del Fons de Cooperació, es va decidir 
millorar la cooperació de la solidaritat dels ajuntaments, concretament mitjançant 
l’avaluació de projectes d’agermanament, tot sol.licitant a l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
si aquest anàlisi es pogués fer sobre el projecte Malgrat de Mar – Cárdenas, que el proper 
2010 ja farà deu anys. El consultor del Fons Català demana participació dels representants 
de l’AAAACC, i obre la consulta a la resta del consell, i la proposta era fer-la entre els dies 
7, 8 i 9 de gener de 2010. 
 
El Sr. Aubanell manifesta que les dates proposades són una mica complicades i si és 
possible ajornar la consulta. 
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La Sra. Aubanell manifesta que si hi ha interès pot demanar ajornar la consulta, de manera 
que pugui participar més gent. 
 
La Sra. Sánchez proposa el dilluns dia 11 al vespre, de manera que pugui assistir més 
gent. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que si pot participar més gent pot proposar-ho. 
 
La Sra. Sánchez exposa que es proposin dues dates. 
 
La Sra. Heredia diu que si pot ser dissabte millor. 
 
La Sra. Aubanell proposa el dissabte a les nou del matí. 
 
La Sra. Aubanell exposa que s’ha intentat ajuntar les activitats solidàries al novembre en 
dos caps de setmana, que creu que funcionaria millor que no fer-les de forma dispersa, tot 
preguntant a la resta de membres que què els hi sembla. 
 
El Sr. Aubanell està d’acord amb la proposta, però que no troba correcte que es notifiquin 
els actes amb una setmana d’antelació. 
 
La Sra. Arigós i la Sra. Raja pregunten si no seria millor fer-ho a la primavera. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que per l’abril ja hi ha molts actes amb motiu de Sant Jordi. 
 
La Sra. Sánchez proposa el mes de maig. 
 
La Sra. Raja ja li sembla bé. 
 
La Sra. Aubanell pregunta si també va bé concentrar les activitats de la resta d’entitats. 
 
El Sr. Aubanell manifesta la seva oposició atès que aleshores no es podria assistir a tots 
els actes. 
 
La Sra. Aubanell proposa que l’AAAACC i l’AAIIMM facin coincidir les seves activitats. 
 
La Sra. Arigós i el Sr. Abbouch manifesten no tenir problema en concentrar les seves 
activitats. 
 
La Sra. Aubanell proposa que s’organitzi el possible pel mes de maig. 
 
La Sra. Arigós reitera la necessitat de temps i orgnització. 
 
La Sra. Aubanell explica que l’any vinent el pressupost serà menor, i que per tant s’hauran 
de fer menys activitats. 
 
El Sr. Aubanell manifesta que ell podria fer coincidir el concerts de violí  del mètode 
Suzuki, si la resta d’activitats es fessin a finals del mes de maig. 
 
El Sr. Aubanell manifesta que el taller que es va dur a terme va ser molt interessant, tot i 
que l’assistència va ser escassa. 
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La Sra. Aubanell pregunta a la resta de membres si cal realitzar un altre. 
 
La Sra. Esgleas exposa que el taller no li va agradar res, que va ser molt feminista, que es 
va tractar el tema de les desigualtats des de la perspectiva de gènere, que el va trobar molt 
poc consistent. 
 
La Sra. Aubanell esposa que buscarà altres tallers. 
 
El Sr. Aubanell recorda el taller que va desenvolupar el Sr. Pier Malé ja fa molts anys, 
proposant que el proper taller sigui semblant en aquest. 
 
La Sra. Aubanell recull la proposta. 
 
La Sra. Esgleas reivindica el compromís personal de l’Aminetu Haidar i els tres membres 
de la Caravana Solidària segrestats. Proposa instar al Ple de l’Ajuntament perquè s’actuï 
amb celeritat en aquests casos per raons humanitàries i per ser conseqüents amb la 
Declaració de Drets Humans. 
 
La Sra. Aubanell recorda a la Sra. Esgleas que en el proper Ple ja passa una moció sobre 
l’Aminetu Haidar i els set detinguts més. Respecte del segon tema manifesta que cal 
actuar amb prudència, que no es publicita, que és un tema molt seriós i que no creu 
convenient fer cap manifestació al respecte en el Ple. 
 
La Sra. Esgleas pregunta si el Consell no es pot manifestar com a tal en el Ple atès el 
caràcter humanitari de la petició, al que la Sra. Aubanell li manifesta la seva oposició. 
 
I quan passen cinc minuts de dos quarts de deu del vespre, la Sra. Presidenta aixeca la 
sessió, donant-la per finalitzada, estenent de tot això la present acta per a la deguda 
constància. 
  
  
     La Presidenta del Consell Municipal                                                 El Secretari 

 
 
 

M. Carme Aubanell i Serra                                                     Àngel del Rey Morris 
 
 
 
  
  
  
  
  
 


