MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIP AL DE COOP ERACIÓ I
SOLIDARITAT DE DATA 8 DE NOV EMB RE DE 2 0 0 6
A la vila de Malgrat de Mar, 8 de novembre, quan són les vuit del vespre, es reuneixen a la Casa Consistorial, en la
S ala de J untes, els m e m b re s d e l Co n s e ll Mu n ic ip a l d e Co o p e ra c ió i So lid a rita t, a l'o b je c te d e c e le b ra r s e s s ió
o rd in à ria .
H I ASSISTEIX EN:
L a S ra. M. Carme Aubanell i S erra, P residenta del Consell Munic ipal de Cooperac ió i S olidaritat.
L a S ra. S usi E sgleas i P ortal, representant d'E R C
E l S r, L ino Cantero i Moreno, representant d'E U iA
L a S ra. J uani H eredia i Monedero, representant d'ICV
E l S r, J ordi B ay arri i P oc h , representant de J ustíc ia i P au
L a S ra. Mª L luïsa Morago i G arc ía, representant de l'Assoc iac ió S olidà ria Malgrat amb el S à h ara
E l S r. J oaquim Aubanell i S erra, representant de Mans U nides
L a S ra. Conxi Martín i G ualda, representant del P S C
E l S r. L lorenç P la i Madreny s, representant d'Amic s de Cá rdenas,
E l S r. Antoni G arc ía Marugan, representant de Creu R oja.
E l S r. . J amal Ah bouc h , representant de l'Assoc iac ió d'Immigrants de Malgrat
L a S ra, Isabel F ié rrez i Martínez , representant del P P C
L a S ra. S andra Altafulla i Climent (U D C),
N o assisteixen, la S ra. Anna R aja Martínez , regidora de B enestar S oc ial, el S r. Antoine N olla i Alberola,
representant de CD C i la S ra. Marta H erná ndez R egí (Malgrat S olidari), no assistint tampoc els respec tius
membres suplents.
S 'h a de fer c onstar que la S ra. J uani H eredia i Monedero, s'inc orporà a la sessió en el punt segon de l'ordre del
dia, que la S ra. S andra Altafulla i Climent (U D C), h o feu quan es trac tava el punt c inquè de l'ordre del dia, que,
en el mateix punt, abandonà la sessió el S r. Antoni G arc ía Marugan i que el S r. B ay arri, h o feu quan es trac tava
el punt vuitè .
Assisteix el S r. J oan Carles N onell i S endrós, S ec retari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de l’ac te.
Comprovada l'assistè nc ia de membres nec essà ria per la c onstituc ió de l'ò rgan, el P resident obre la sessió.
S eguidament, es proc edeix a donar c ompte dels assumptes inc losos a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1 e r.- Ap ro v a c ió d e l’a c ta d e la s e s s ió d e d a ta e l d ia 2 4 d e m a ig d e 2 0 0 6 .
2 n .- F in a n ç a m e n t d e la “ P ro p o s ta te c n ic o -e c o n ò m ic a p e r a l’e la b o ra c ió d e l P la d e De s e n v o lu p a m e n t
Mu n ic ip a l d e Cá rd e n a s a m b u n H o ritz ó d e 1 0 a n y s ” . P ro je c te 1 5 8 9 d e l F o n s Ca ta là d e Co o p e ra c ió a l
De s e n v o lu p a m e n t
3 r.- P ro p o s ta d e p a g a m e n t d e la q u o ta , p e r l’a n y 2 0 0 6 , a l F o n s c a ta là d e Co o p e ra c ió a l De s e n v o lu p a m e n t
p e r a p ro je c te s p ro p is .
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4t.- Proposta de col·laboració amb el projecte de la Fundació Vicens Ferrer “Construcció d’una colònia
d’h abitatges a l’àrea de Pamidi”
5è .- Proposta de contribució a la Campanya d’Alfabetització a Nicaragua. Projecte 1559 del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.
6è .- Contribució al projecte “Resposta a la crisi al Pròx im Orient”. Projecte 157 6 del Fons català de
Cooperació al Desenvolupament.
7 è .- Proposta que presenta J ustícia i Pau per el finançament de la campanya agenda Llatinoamericana.
Projecte 1552 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
8è .- Programa de radio “En directe amb la solidaritat”. Valoració dels programes realitzats i proposta de
continuïtat.
9è .- Activitats de sensibilització. Comentaris i suggeriments per el 2007 .
10è .- Precs i preguntes
***********************
1ER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 24 DE MAIG DE 2006
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell de data 24 de maig, a efectes estrictament informatius
de l’estat de situació de la gestió formal del Consell.
2N.- FINANÇ AMENT DE LA “PROPOSTA TECNICO-ECONÒ MICA PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA DE
DESENVOLUPAMENT MUNICIPAL DE CÁ RDENAS AMB UN HORITZ Ó DE 10 ANY S”. PROJ ECTE 1589
DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Vist el projecte 1 5 89 Elaboració del Pla de desenvolupament municipal de C á rdenas amb un h oritz ó de 1 0 any s del
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
La proposta està emmarcada en el procés d’agermanament entre els municipis de Cárdenas (Nicaragua) i
Malgrat de Mar.
El govern municipal de Cárdenas ha iniciat un procés de planificació estratègica que finalitzarà amb l’elaboració
del Pla Municipal de Desenvolupament amb un horitzó de 1 0 anys. Els dos municipis consideren molt important i
prioritari dotar-se d’instruments de diagnosi i planificació que permetin una visió en un termini mitjà de
desenvolupament del municipi de Cárdenas, per vincular les accions de desenvolupament a una visió de procés.
L'objectiu general d’aquesta iniciativa és elaborar un Pla de Desenvolupament Local participatiu i concertat, en
el marc estratègic del qual es promogui el desenvolupament local sostenible del municipi de Cárdenas, en els
àmbits polític, social, econòmic, cultural i mediambiental. Per assolir-lo es contempla fomentar l’organització i la
participació ciutadana en la gestió pú blica municipal; establir les normatives institucionals per a l’ú s adequat i
sostenible dels recursos naturals; establir una dinàmica permanent de coordinació interinstitucional de les
accions de desenvolupament, mitjançant l’elaboració i implementació de plans operatius conjunts i
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institucionalitzar els processos de desenvolupament local amb l'objectiu d’incrementar la qualitat de vida dels
habitants del municipi, considerant de manera especial l’atenció als sectors més vulnerables.
Vist que el cost del projecte és de 25.3 44,00 € .
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 25.3 44,00 € , amb càrrec a la partida 7 4.46 3 0.46 6 00, "Fons de
Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.
SEGON.- 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2006 . 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, d'acord amb l'article 26 .3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament
formalitzada comporta els segü ents 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 q ue la subvenció comporta.
TERCER.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a l'article 8. c) de les
bases reguladores: Q ualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de M algrat de M ar , portarà implícita la
condició q ue en tota la documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la llegenda:
AM B EL PAT R O CIN I D E L'AJ U N T AM EN T D E M ALG R AT D E M AR , l'escut d'aq uest, i la regidoria corresponent,
si s'escau.
Q UART.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’À rea de Serveis
Econòmics.
3R.- PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA Q UOTA, PER L’ANY 2006, AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT PER A PROJECTES PROPIS.
Vist els acords presos per l’Assemblea General O rdinària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
entre d’altres els relatius a l’aprovació de les línies de treball per l’exercici 2006 , així com l’aprovació del
pressupost i de les noves quotes a portar pels socis.
En aquesta Assemblea es determinà que la quota fixa corresponent a Malgrat de Mar era de 1.100,00 € , quota
que s’aplicarà al finançament dels projectes comuns.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa de 1.100,00 € en concepte de l’aportació de quota fixa corresponent a l’any
2006 al Fons de Cooperació al Desenvolupament.
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 7 4.46 3 0.46 6 00 F ons de S olidaritat del Pressupost d’enguany.
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TERCER.- Comunicar els presents acords a l’àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
4T.- PROPOSTA DE COL·LABORACIÓ AMB EL PROJECTE DE LA FUNDACIÓ VICENS FERRER
“CONSTRUCCIÓ D’UNA COLÒNIA D’HABITATGES A L’ÀREA DE PAMIDI”
La Fundació Vicens Ferrer és una ONGD compromesa en el procés de transformació d’una de les zones més
pobres i necessitades de l’Índia, Anantapur, i de les comunitats més pobres i excloses del sistema de castes
hindú, els intocables i els grups tribals. El seu fundador Vicens Ferrer porta ja més de 40 anys de treball en
aquella zona i el model de desenvolupament realitzat és un referent en el marc de la cooperació Internacional.
La relació del Maresme amb els projectes de la fundació també és històrica, ja fa molts anys que famílies i
institucions donen suport als seu projectes amb apadrinaments a nois i noies i finançament directes a projectes.
De Malgrat de Mar diverses famílies mantenen aquesta vinculació i suport i des de l’ajuntament també s’ha
col·laborat en el finançament d’alguns projectes.
El mes de març 2006 representants de diversos ajuntaments de l’Alt maresme van visitar els projectes que la
Fundació desenvolupa a Anantapur, fruit d’aquest viatge ha sorgit el compromís de finançar conjuntament un
dels projectes a la vegada que durant aquests mesos s’han realitzat diverses activitats informatives, de
sensibilització i s’han recollit aportacions voluntàries al projecte.
A proposta de la Fundació Vicens ferrer, el projecte a finançar és: Construcció d’una colò nia d’habitatges a
l’àrea de Pamidi”, 4 0 habitatges al poble de K esavapuram.
Justificació
La comunitat dels intocables viu allunyada dels nuclis de població ocupats per les altres castes, sense accés a
serveis i en cabanes en condicions d’amuntegament i poc saludables. La possessió d’un habitatge digna
suposa, sobretot, un requisit indispensable per conquerir la integració social.
Objectiu:
Fomentar la integració social i el desenvolupament econòmic del sector més vulnerable de la població de l’Índia,
potenciant la permanència de les famílies en un nucli de població estable:
A curt termini: Proporcionar 40 habitatges a les famílies K esavapuram que els permetrà començar a canviar la
situació de marginalitat en que es troben.
A mig termini: potenciar el sentiment de cohesió mitjançant el treball en equip i el desenvolupament comunitari i
equilibrat.
A llarg termini: disminuir les malalties de la població relacionades amb les situacions d’amuntegament i de
insalubritat.
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Descripció:
Els habitatges compleixen les condicions mínimes de salubritat i higiene, constituint un resguard per les altes
temperatures, que poden arribar als 45º C, així com de les pluges torrencials en les èpoques del monzó .
Els materials emprats tenen en conte la climatologia, les costums i la disponibilitat local. Es construeixen a 40
cm del terra per evitar les humitats, amb parets gruixudes de totxo massís i petites finestres. Consten de dues
dependències: un espai destinat a la cuina i l’altre estança fa les funcions de sala-dormitori, amb un porxo elevat
i protegit per una coberta.
En el programa hi participa activament la comunitat tant en la selecció de les famílies beneficiades, entre les
més necessitades, com amb la construcció pròpia dels habitatges, sota la supervisió i suport tècnic i financer de
la Fundació.
El cost per la construcció de la colònia de 40 habitatges és de 52.098,65 €. D’aquests la comunitat local aporta
una part en concepte de terrenys i una altra és aportació de la contrapart local en concepte de despeses
administratives i personal. L'import sol·licitat é s de 46.222,84 €
Aquest projecte podrà ser finançat amb l’aportació econòmica de diversos ajuntaments de l’Alt Maresme i
l’aportació ciutadana recollida en les diferents activitats realitzades. En el cas del municipi de Malgrat l’aportació
total és de 5.000,00 € dels que 722,00 € són aportació ciutadana en la festa “Malgrat amb l'Índia” realitzada el
18 d'octubre d’enguany i 4.278,00 € aportació de l’ajuntament.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, llevat del Sr. Bayarri i la Sra. Esgleas que
s'abstenen, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 4.278,00 €, en concepte de subvenció pel finançament del projecte
Construcció d’una colònia d’habitatges a l’àrea de Pamidi”, presentat per la Fundació Vicens Ferrer.
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 de 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2006. 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, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, 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.
QUART.- Aprovar el pagament total de la subvenció 4.278,00 € , un cop s’hagi presentat l’acceptació de la
subvenció.
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CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la Fundación Vicente Ferrer i l’Àrea de Serveis Econòmics.
El Sr. Bayarri justifica la seva abstenció en el fet de que, sense posar en dubte els projectes de la Fundació
Vicens Ferrer, aquests no es troben dins del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que són els que
des del Consell es pretenen recolzar, no essent tampoc impulsats des de cap entitat de Malgrat.
La Sra. Aubanell manifesta que, efectivament aquesta és i serà la línia del Consell, però que, per altra banda,
no es podia deixar de participar puntualment en aquest projecte en el que també hi participen altres municipis,
existint a Malgrat moltes persones que col·laboren a títol particular amb aquesta Fundació.
5È.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D’ALFABETITZACIÓ A NICARAGUA. PROJECTE
1559 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist el projecte 1559 Campanya d'alfabetització a Nicaragua del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Des de Catalunya, i molt especialment des de Girona, s’ha anat cooperant amb el projecte fins on s’ha pogut,
últimament mitjançant una Plataforma que ha començat a reunir als organismes i persones interessats en la
cooperació amb l'alfabetització i amb la firma d'un conveni entre les universitats de Girona i Nacional Autònoma
de Nicaragua i la AEPCFA.
Podem dividir la tasca feta en pro de la campanya d’alfabetització a Nicaragua en tres moments:
-Primer moment: del 23 de març al 23 d’agost de 2005




Campanya d'alfabetització “2005: Niquinohomo territori lliure d'analfabetisme”
Celebració del X X V aniversari de la gran Cruzada Navional de Alfabetización
Preparació del segon moment: Capacitació de mestres populars UNAN-UdG: 1a fase, Convenis de
cooperació del programa “Y o, sí puedo” i elaboració del pla logístic

-Segon moment: del 23 d'agost de 2005 al 23 d'agost de 2006



Pilotatge del programa “Y o, sí puedo”: municipis de Diriamba, Juigalpa, Estelí i Somoto
Generalització del programa “Y o, sí puedo”: municipis de Managua, León, Ciudad Sandino, Mateare,
T icuantepe, T ipitapa, El Crucero, Masatepe, Bonanza i San Carlos

- Tercer moment: del 23 d'agost de 2006 al 23 d'agost de 2007
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Generalització del programa “Y o, sí puedo” a la resta de municipis. Declaració de Nicaragua territori
lliure d'analfabetisme. Inici del programa de seguiment “Y o, si puedo seguir”.

La població atesa en el pilotatge puja a un total de 2.029 persones analfabetes, 1.278 dones i 751 homes, localitzats
en un total de 253 espais coordinats per un facilitador o facilitadora. Una comissió tecnicopedagògica nacional
coordinada per l’AEPCFA ha efectuat les capacitacions de les comissions locals, el seguiment i l'avaluació. El 19 de
novembre es va fer l'últim taller d'avaluació de la fase de pilotatge, analitzant-se les dificultats més importants en
l'aprenentatge dels participants i concretant les solucions més idònies per superar-les. Es van ultimar també els
detalls d'una festa de reconeixement de les primeres mil persones alfabetitzades que va tenir lloc el 26 de novembre
a Managua i es va iniciar la preparació de la fase de generalització a partir del mes de gener del 2006.
Finalment, el 10 de gener de 2006, l’AEPCFA i el MECD-Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, han firmat un
conveni “para desarrollar un Plan Nacional de Alfabetización y darle seguimiento al mismo hasta alcanzar los
niveles aceptados por UNESCO para declarar a Nicaragua Libre de Analfabetismo” (acord 2) a partir del
projecte de l’AEPCFA que fa servir el mètode “Yo, sí puedo”.
Vist que el cost total del projecte és de 445.290,50 €, i que l'aportació feta pel Fons és de 88.200,00 €, per part
d'aquesta regidoria es creu convenient finançar el present projecte amb 3.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 3.000,00 €, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de
Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.
SEGON.- 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2006. 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, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, 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.
TERCER.- 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.
QUART.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis
Econòmics.

7

6È.- CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE “RESPOSTA A LA CRISI AL PRÒXIM ORIENT”. PROJECTE 1576 DEL
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist el projecte 1576 Resposta a la Crisi al Pròxim Orient del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Les accions violentes de grups armats de la franja de Gaza i del Líban (atacs i segrest de personal militar
israelià, llançament de coets contra infraestructures i població civil d’Israel) i l’ofensiva militar desproporcionada
de l’exèrcit d’Israel (atacs que provoquen la pèrdua de centenars de vides humanes, destrucció
d’infraestructures civils bàsiques i d’equipaments governamentals, restriccions dels accessos als Territoris
Palestins Ocupats, detenció de parlamentaris i ministres del Govern palestí, bombardeigs de les vies de
comunicació del Líban) empitjoren les condicions de vida de la població civil, la resolució pacifica del conflicte i
l’estabilitat regional. La situació és especialment greu per a la població palestina que ja patia una gran
vulnerabilitat a causa de l’ocupació, de la construcció del mur de separació i de les restriccions quotidianes de
moviments. D’altra banda, la congelació de gran part de les ajudes internacionals al nou Govern palestí així com
el bloqueig econòmic imposat per Israel, i l’increment en les restriccions de moviments van de dret a provocar el
col·lapse de l’Autoritat Nacional Palestina, el retrocés en el procés de construcció d’institucions locals i nacionals
democràtiques i una crisi humanitària. La majoria dels funcionaris palestins no han rebut els seus salaris durant
els darrers mesos, els estalvis de les famílies estan exhaurits i els preus dels productes bàsics augmenten.
Al Líban els bombardeigs provoquen el desplaçament de centenars de milers de persones i situacions
d’emergència alimentària i sanitària, especialment al sud del país i a Beirut.
En resposta a la crisi al Pròxim Orient, que agreuja les condicions de vida de centenars de milers de persones a
la regió, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida a la solidaritat dels municipis de
Catalunya.
Els projectes identificats en el marc d’aquesta campanya serviran per portar a terme accions humanitàries i
evitar el col·lapse en la provisió de serveis públics bàsics a les poblacions afectades de Palestina i el Líban.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 2.750,00 €, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de
Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.
SEGON.- 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2006. 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, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, 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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TERCER.- 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.
QUART.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis
Econòmics.
7È.- PROPOSTA QUE PRESENTA JUSTÍCIA I PAU PER EL FINANÇAMENT DE LA CAMPANYA AGENDA
LLATINOAMERICANA. PROJECTE 1552 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vista la instància presentada pels representants de Justícia i Pau, amb RE 14447 de data 07.11.2006, sol·licitant
finançament del projecte de l'Agenda Latinoamericana 2007.
Vist el projecte 1552 Campanya Agenda Llatinoamericana 2 007 del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
L'Agenda Llatinoamericana Mundial vol ser una eina educativa, esdevenir una font d'informació i servir com a
agenda. S'edita a 30 països i es publica en 10 llengües.
É s el llibre llatinoamericà més llegit i, a més d'un anuari, és un pont entre el Nord i el Sud; i una eina pedagògica
de primera categoria per a l'anàlisi, la reflexió i la denúncia de la realitat social, econòmica, cultural i política de
Llatinoamèrica i del context mundial.
La proposta inclou la campanya de sensibilització per donar a conèixer l'Agenda, els seus continguts i els
materials complementaris: la carpeta pedagògica, que té domini propi: http://w w w .lacarpeta.org, un CD amb els
continguts de la Carpeta dels darrers anys, el Mapa de Peters, el Calendari Solidari, el cartell del darrer discurs
de Charles Chaplin, un DVD resum de la participació i el debat general a la campanya, un conte, un cartell de
convocatòria i una exposició.
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 Nicaragua, Perú i possiblement República Dominicana, i poder utilitzar aquest
material com a eina de conscienciació i de formació d'aquests col·lectius.
Vist que el cost total del projecte és de 130.789,00 €, i que l'aportació feta pel Fons és de 20.000,00 €, aquesta
regidoria creu convenient finançar aquest projecte amb 1.500,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 6 de novembre de
2006, amb l'ASSENTIMENT dels membres presents al Consell, llevat de l'abstenció del Sr. Bayarri, en
tant que representant de l'entitat sol·licitant, s'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 1.500,00 €, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de
Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.
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SEGON.- 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2006. 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, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, 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.
TERCER.- 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.
QUART.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis
Econòmics.
El Sr. Bayarri anuncia que el dia 16 de novembre d'enguany, tindrà lloc la presentació de l'Agenda, amb la
intervenció del Sr. Alex Masllorens, Director de l'Oficina de Cooperació de la Generalitat.
Abans de prosseguir amb l'ordre del dia establert, la Sra. Aubanell, manifesta que, una vegada acordades les
aportacions als diferents projectes, queda un remanent a la partida del pressupost d'enguany de 18.342,25 €,
proposant aplicar aquesta quantitat al projecte de Cárdenas que resulti del seu Pla de desenvolupament
municipal, proposta que es recolzada amb l'ASSENTIMENT de tots els membres presents al Consell.
Seguidament, dóna la paraula al Sr. Ahbouch que es refereix al curs de cooperació internacional en el marc de
migracions i desenvolupament (codesenvolupament), que començarà a mitjans de gener, amb una durada de 33
hores, en horaris, amb alternança setmanal, de dissabtes de 16 a 20 hores i diumenges, de 10 a 14 hores,
exhortant a la participació de les entitats en el mateix, amb les persones que puguin.
La Sra. Aubanell manifesta que això representa assumir un compromís a llarg termini, implicant-se en un
projecte en comú, proposat per l'Associació d'Immigrants, que passarà a ser prioritari, juntament amb el de
Cárdenas, invitant a fer divulgació del curs i indicant que fins el dia 10 de desembre se li pot fer arribar la relació
d'interessats en participar-hi.
8È.- PROGRAMA DE RÀDIO “EN DIRECTE AMB LA SOLIDARITAT”. VALORACIÓ DELS PROGRAMES
REALITZATS I PROPOSTA DE CONTINUÏTAT.
La Sra. Aubanell comenta que fins a la data s'han emès ja quatre programes, indicant que aquest mes no n'hi
haurà degut a les vacances del responsable de ràdio Malgrat, faltant encara per participar-hi, Justícia i Pau i
Creu Roja, amb la qual cosa totes les entitats del Consell hauran tingut el seu espai, passant-se tot seguit a
debatre sobre la forma més adequada de preparar els temes a tractar, acordant-se convocar al respecte a la
Comissió redactora, per un dimecres, passades les 20 hores.
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9È.- ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ. COMENTARIS I SUGGERIMENTS PER EL 2007.
A proposta de la presidència, es deixà l'assumpte damunt la taula, fins la sessió propera.
10È.- PRECS I PREGUNTES
No es formulen.
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, aixecant la sessió a les deu i
cinc minuts del vespre, estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.
La Presidenta del Consell Municipal

M. Carme Aubanell i Serra

El Secretari

Joan Carles Nonell i Sendrós
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