MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT DE DATA 9 DE MAIG DE 2007
A la vila de Malgrat de Mar, 9 de maig, quan són les vuit del vespre, es reuneixen a la Casa Consistorial, en la
Sala de Juntes, els membres del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, a l'objecte de celebrar
sessió ordinària.
HI ASSISTEIXEN:
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, Presidenta.
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC.
El Sr. . Jamal Ahbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat .
La Sra, Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
El Sr. Antoine Nolla i Alberola, representant de CDC.
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides.
La Sra. Conxi Martín i Gualda, representant del PSC.
La Sra. Anna Raja Martínez, regidora de Benestar Social, que s'incorpora quan es tracta el punt quart de
l'ordre del dia.
El Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau, que s'incorpora en el punt de precs i preguntes.
No assisteixen, justificant la seva absència, la Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV, el Sr, Lino
Cantero i Moreno, representant d'EUiA, la Sra. Mª Lluïsa Morago i García, representant de l'Associació
Solidària Malgrat amb el Sàhara, el Sr. Llorenç Pla i Madrenys, representant d'Amics de Cárdenas, el Sr.
Antoni García Marugan, representant de Creu Roja., la Sra. Sandra Altafulla i Climent (UDC) i la Sra. Marta
Hernández Regí (Malgrat Solidari), no assistint tampoc els respectius membres suplents.
Assisteix el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, Secretari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de
l’acte.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l'acta anterior celebrada el dia 30 de gener de 2007.
2.- Aprovació del pagament de la quota fixa per a projectes propis al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
3.- Sol·licitud de Mans Unides per a la contribució al finançament del projecte "Mejora de las
condiciones educativas para la formación profesional en Parakou (Benin)"
4.- Sol·licitud de subvenció instada per l'Associació Solidaria Malgrat amb el Sàhara per les activitats
de sensibilització i organització de les colònies "Vacances en Pau - 2007 per a nens i nenes del poble
Sahrauí"
5.- Associació d'Immigrants de Malgrat. Informació sobre el procés iniciat amb el curs de cooperació i
del projecte de desenvolupament.
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6.- Agermanament amb Cárdenas, Nicaragua. Informació sobre l'estat dels projectes actuals.
7.- Precs i preguntes.
****************************
1ER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 30 DE GENER DE 2007
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 30 de gener de 2007, a efectes
estrictament informatius de l’estat de situació de la gestió formal del Consell.
2.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LA QUOTA FIXA PER A PROJECTES PROPIS AL FONS CATALÀ
DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist els acords presos per l’Assemblea General Ordinària del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, entre d’altres els relatius a l’aprovació de les línies de treball per l’exercici 2007, 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 formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data
4 de maig de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Informar favorablement de l’aprovació de la 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 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del Pressupost
d’enguany.
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament
3.- SOL·LICITUD DE MANS UNIDES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE
"MEJORA DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN PARAKOU
(BENIN)"
Vist el projecte BEN/52752 Mejora de las condiciones educativas para la formación profesional en
Parakou (Benin) presentat per Mans Unides, on sol·liciten un ajut de 5.519,17 €.
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Benín està situat a l’Àfrica Occidental, en el Golf de Guinea, i és un dels països més pobres del continent.
Parakou és una ciutat del Nord de país, amb una gran extensió de territori, i a on s’hi ajunten diferents ètnies i
llengües vingudes de totes bandes del país.
El Centro Don Bosco es troba a l’Est de la ciutat, en una zona en la que hi viuen uns 330.000 habitants. La
integració comunitària és difícil, i hi ha un fort sentiment de desarrelament ja que la major part de la població
urbana prové de l’èxode del món rural.
El 60% de la societat està conformada per joves menors de 18 anys i la majoria abandonen els estudis bàsics
per manca de mitjans econòmics. L’any 1987 la Comunitat Salesiana s’hi va instal·lar i va crear un Centre de
Formació Professional motivats per la manca total d’escoles que impartissin aquests ensenyaments a la zona.
Començaren amb dos branques de formació: Fusteria i Mecànica General i a poc a poc s’obriren altres dues
línies: Mecànica de Vehicles i Electricitat. Els joves que hi estudien provenen de tota la part Nord del país que
compren quasi una tercera part del territori de la República.
Des de l’any 2005 el centre està reconegut oficialment per el Ministeri d’Educació. Ara s’imparteixen dos cicles
de formació a l’hora: el primer “Cicle de formació Reglada “ pels alumnes que ja han acabat els estudis de
primària i la “Formació Dual”, no reglada, per aprenents i artesans que tenen un baix nivell educatiu pels que
també s’imparteixen cursos d’alfabetització.
Mans Unides ja va col·laborar en l’ampliació dels tallers i les aules, però degut a les fortes pluges i a l’erosió
s’han deteriorat i es sol·licita de nou ajuda per millorar el centre i obrir el segon cicle d’ensenyament reglat.
Aquesta millora es preveu fer en dos fases i consistirà en treballs de rehabilitació de la teulada, pintura,
impermeabilització i cementació del patis per privar que entri l’aigua de la pluja i deteriori la maquinaria.
El nombre de beneficiaris directes es de uns 300 alumnes d’edats compreses entre els 14 i 17 anys dels que
uns 50 son noies. Tots provenen de famílies amb molt pocs recursos.. Els beneficiaris indirectes per els que el
projecte pot incidir en la millora de les seves condicions és de uns 500, 150 dels quals són dones.. L’aportació
local són les infrastructura ja existent edemes de una aportació econòmica. Una part de la mà d’obra serà per
part del alumnes com a part de la seva formació.
El govern de Benín i la fundació Suïssa Swisscontact subvencionen els costos de l’ensenyament i els alumnes
aporten una quantitat segons l’ensenyament que curses i la seva capacitat econòmica.
Cost total del projecte 182.600,32 €
Aportació de Mans unides 63.755,47 €
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta ajuda amb un import de 4.000,00 €.
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data
30 d'abril de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la despesa en concepte de subvenció de 4.000,00 € per
col·laborar en la realització del projecte BEN/52752 Mejora de las condiciones educativas para la formación
profesional en Parakou (Benin) presentat per Mans Unides.
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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 2007. 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:
9 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la mateixa.
9 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 4.000,00 €, 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 abans del dia 30 de novembre de 2007 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
4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INSTADA PER L'ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL
SÀHARA PER LES ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I ORGANITZACIÓ DE LES COLÒNIES
"VACANCES EN PAU - 2007 PER A NENS I NENES DEL POBLE SAHRAUÍ"
Atesa la sol·licitud presentada per Josep Gelpí i Castellà en nom i representació de l'Associació Solidària
Malgrat amb el Sàhara demanant la col·laboració per tal de poder fer front a les despeses motivades amb
motiu de les activitats que l'associació portarà a terme durant l'any 2007, entre elles l'organització de les
Colònies d’estiu de nens i nenes saharauís que vindran a passar les vacances a municipis de l'Alta Maresme,
la qual cosa a més els hi proporciona la possibilitat de visites mèdiques i altres.
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Vista la previsió d'ingressos i despeses:

Donatius Varis
Sopar Solidari
Paradetes
Total
Gestió i divulgació
4 Bitllets
Sopar Solidari
Material Caravana
Total

INGRESSOS DESPESES
600,00 €
1.600,00 €
50,00 €
2.250,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
7.500,00 €

(1) Donat que resta pendent de confirmar el nombre de famílies de Malgrat disposades a acollir nens/es
saharauís durant les colònies 2007 i que l’associació preveu que poden ser unes quatre, el
finançament dels bitllets d’avió serà objecte, si es considera, de l’acord corresponent un cop
confirmats.
(2) Així mateix, es sol·licita a l’Ajuntament la seva col·laboració per la logística del sopar solidari (tarima,
taules, cadires,...) i finançament de l’activitat que de comú d’acord es decideixi.
Obert el torn de paraules
La Sra. Aubanell aclareix que la despesa que s'aprova és a banda dels bitllets d'avió i de l'espectacle del dia
del sopar.
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data
9 de maig de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa de 2.100,00 € per col·laborar en l'organització de
les activitats de l'associació per l'anualitat 2007, consistents en la divulgació (cartells i exposició), organització
general i compra de material per la caravana solidària amb el Sàhara.
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 de Fons de Solidaritat el 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 2007. 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.
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b) El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament parcial del 75% de la subvenció, 1.575,00 €, 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 abans del dia 30 de novembre de 2007 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, així com a l'Associació Solidària Malgrat
amb el Sàhara pel seu coneixement i efectes oportuns
5.- ASSOCIACIÓ D'IMMIGRANTS DE MALGRAT. INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS INICIAT AMB EL
CURS DE COOPERACIÓ I DEL PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT.
El Sr. Jamal Ahbouch, informa sobre el curs de cooperació internacional que, durant vuit dissabtes i vuit
diumenges, s'ha realitzat per l'Associació d'Immigrants i en el que ha participat i col·laborat gent d'altres
entitats, amb una presència que ha oscil·lat entre els 15 i els 23 assistents. Indica que, com a projecte de
desenvolupament, ha estat elegit un Centre de Salut a Gàmbia, ja existent, que es troba en molt males
condicions i del que depenen diversos pobles, afegint que molts gambians residents a Malgrat són d'aquella
zona. Continua dient que dues comissions de vuit membres (quatre dels quals són de la zona) van tractant del
tema, mentre que un altre grup mirar de, a partir del mes de setembre, fer activitats diverses a Malgrat
(xerrades, música africana, etc...)
6.- AGERMANAMENT AMB CÁRDENAS, NICARAGUA. INFORMACIÓ SOBRE L'ESTAT DELS
PROJECTES ACTUALS.
La Sra. Aubanell informa de que està prevista la visita de l'alcalde de Càrdenas pel propvinent mes d'octubre,
estant prevista la realització d'una setmana sobre Càrdenas, amb la projecció d'un audiovisual del procés
d'agermanament. Exposa que s'està en procés de contractar als tècnics que han de redactar el Pla de
Desenvolupament, si bé alguns projectes ja estan força clars, com la construcció d'un moll i un "malecón",
projectes que són cars i que volen avançar, perquè se'ls ajudi en el seu finançament, esperant comptar amb
el projecte pel mes de desembre, essent aquests compromisos que ja formaran part de la propera legislatura.
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ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Es dóna compte de la proposta formulada per la regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació
Internacional, relativa al curs de cooperació internacional en el marc de migracions i desenvolupament
a Malgrat de Mar, acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels membres assistents
Vist el projecte 1669, "Curs de Cooperació Internacional en el marc de migracions i desenvolupament a
Malgrat de Mar" del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Atès que els actuals fluxos migratoris són, sens dubte, el signe més evident i palpable del fracàs del model de
desenvolupament establert a l'àmbit internacional que s'ha imposat als països empobrits.
Atès que davant d'aquest fracàs es fa necessari buscar models alternatius que tinguin en compte aspectes
que fins ara s'han considerat poc importants a l'hora de posar en marxa projecte de cooperació al
desenvolupament: els condicionants culturals, la necessitat de tenir organitzacions viables i fortes al Sud,
capaces d'implicar-.se en els processos de desenvolupament local, el paper de la immigració en la creació de
condicions de vida dignes per a milions de famílies d'arreu del món, etc..
Atès que Migracions i Desenvolupament és un model de cooperació que pretén implicar la immigració en el
desenvolupament econòmic i social dels països d'origen. Ofereix una alternativa a la cooperació dels estats,
que promou projectes macroeconòmics, els resultats dels quals s'allunyen moltes vegades dels interessos
directes de les poblacions. Vincular cooperació i immigració permet de treballar amb els propis immigrants en
el desenvolupament de les seves societats d'origen.
Atès que aquest curs programat a Malgrat de Mar té com a objectiu, la capacitació del immigrants perquè
siguin veritables agents de desenvolupament de llurs comunitats, per una banda, i, per l'altra, pretén oferir
oportunitats als actors de la cooperació al Nord per conèixer en directe la realitat de mal anomenat Tercer
Món a partir de les experiències dels immigrants.
Atès que, no obstant, el curs perdria part del seu sentit, si només es fes per als immigrants, les entitats de
Malgrat de Mar han participat per donar-se a conèixer entre el col·lectiu immigrant amb el qual poden
col·laborar en determinats projectes i, sobretot, exposar la seva experiència de gestió de projectes i de
sistema d'organització al servei d'immigrants.
Vista la proposta formulada per la regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional, relativa
al curs de cooperació internacional en el marc de migracions i desenvolupament a Malgrat de Mar,
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la despesa, d’import 1.991,00 €, en concepte de subvenció
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per finançar el projecte 1669, "Curs de Cooperació
Internacional en el marc de migracions i desenvolupament a Malgrat de Mar".
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 Fons de Solidaritat del pressupost
d’enguany.
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ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Es dona compte de la proposta formulada per ERC sol·licitant l'adhesió al "Manifest a favor del dret de
les persones", acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels membres assistents
La Sra. Esgleas exposa que, davant la propera celebració d'eleccions municipals, el 27 de maig d'enguany,
han aparegut a mitjans de comunicació locals declaracions fetes des d'alguna formació política on s'afirma
que "s'ha de fer política d'habitatge que afavoreixi a la gent d'aquí", que "les polítiques d'adjudicació
d'habitatges i ajudes han de mantenir un principi de prioritat cap als veïns del poble" o que "els catalans
tindran sempre prioritat en l'adjudicació d'habitatges públics i es revisaran totes les adjudicacions que s'hagin
realitzat de manera il·legal en perjudici de famílies autòctones", proposant l'adhesió del Consell al "Manifest a
favor de les persones" en el que s'expressi el seu rebuig a aquest tipus de manifestacions, el neguit i
preocupació perquè puguin proliferar discursos xenòfobs i racistes, el convenciment que les polítiques socials
han de ser inclusives i fomentar la justícia social per construir una societat solidària, invitant a aquelles
formacions polítiques a abandonar el seu discurs i sol·licitant al Ple de l'Ajuntament la condemna de qualsevol
discurs que fomenti l'enfrontament o afavoreixi la discriminació.
La Sra. Martín manifesta que, com s'ha dit en altres ocasions, els partits no han d'involucrar a les entitats en el
si del Consell.
La Sra. Aubanell indica que, com es va dir amb ocasió de la guerra de l’Iraq i de les tanques a Ceuta i Melilla,
no correspon al Consell efectuar manifestacions, per molt que els seus membres puguin estar d'acord amb el
que s'hi expressa, sinó que han de ser els partits que en formen part i les entitats que l'integren els que, si
s'escau, les han de promoure o adherir-s'hi, donant-se a més el cas de que en aquesta sessió algunes entitats
i partits no hi són presents.
La Sra. Esgleas manifesta que, com en les altres ocasions, no entén que el Consell no pugui manifestar-se
davant casos com aquest.
Quant a la sol·licitud de què el Ple es pronunciï el respecte, pel Secretari s'indica que cal tenir en compte que
el proper dia 11 a les 0,00 hores comença la campanya electoral i que l'Ajuntament, com a institució, ha de
mantenir una estricta neutralitat, per la qual cosa condemnar, com a tal, unes declaracions d'una força política
participant en els comicis, podria resultar problemàtic.
Vist el resultat del debat, no s'emet cap declaració en relació amb el "MANIFEST A FAVOR DEL DRET
DE LES PERSONES", sens perjudici de que ho facin els partits i entitats integrants del Consell.
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7.- PRECS I PREGUNTES
7-A.- El Sr. Aubanell demana que s'insti als informàtics de l’Ajuntament ha cercar alguna solució tècnica que
permeti penjar el tríptic de Mans Unides en l'apartat d'entitats de la pàgina web municipal.
La Sra. Aubanell respon que ho mirarà per tal de què, si es pot fer, ho facin també altres entitats.
7-B.- El Sr. Aubanell pregunta quan s'aprovarà per la Junta de Govern la proposta de subvenció que avui
s'ha aprovat a Mans Unides.
La Sra. Aubanell respon que s'aprovarà en la propera Junta o en la següent.
7-C.- El Sr. Aubanell demana que se li facin arribar les convocatòries del Consell per email.
La Sra. Aubanell manifesta que, de cara al proper Consell, tots els membres que vulguin ser convocats per
email ho facin saber tot donant la seva adreça.
7-D.- La Sra. Aubanell fa referència a que aquest és el darrer Consell abans de les eleccions municipals,
agraint a tots els membres del mateix el treball realitzat i demanant el recolzament futur, hi sigui qui hi sigui .
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, aixecant la sessió a les vuit
i vint-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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