MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT DE DATA 19 DE NOVEMBRE DE 2008
A la vila de Malgrat de Mar, 19 de novembre, quan falten deu minuts per dos quarts de nou 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.
El Sr. Llorenç Pla Madrenys, representant d’Amics de Cárdenas.
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. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides.
La Sra. Mª Lluïsa Morago i García, representant de la Plataforma Catalunya amb el Sàhara.
El Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV.
No assisteixen, justificant la seva absència: la Sra. Pepi Sánchez Montero, representant del PSC ni cap
suplent que la substitueixi, el Sr. Lino Cantero i Moreno representant d'EUiA, ni cap suplent que el
substitueixi, el Sr. Antoine Nolla i Alberola representant de CiU, ni cap suplent que el substitueixi, la Sra.
Andrea Romera Alba, representant de Creu Roja, ni cap suplent que la substitueixi.
Assisteix el Sr. Àngel del Rey Morris, funcionari 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 les actes de les sessions anteriors de dates 7 i 14 de maig de 2008.
2.- Sol·licitud de subvenció instada per Mans Unides per a la contribució al finançament del
projecte “Apoyo al desarrollo integral de comunidades campesinas de Veraguas - Panamà"
3.- Sol·licitud de Mans Unides per recolzament a la Campanya 2008.
4.- Sol·licitud de subvenció instada per l’Associació NEEM (Ignasi Turró) per contribució al
finançament del projecte Millora de les condicions dels habitatges de 20 famílies d’antics malalts
de lepra. Projecte 1946 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
5.- Sol·licitud de subvenció instada per l’Associació Solidaria Malgrat amb el Sàhara per les
activitats de l’any 2008.
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6.- Participació en el projecte Agenda llatinoamericana Mundial 2009. Projecte 1857 del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
7.- Aprovació d’una segona aportació al projecte Suport a la rehabilitació i funcionament del centre
de salut de Yorobawol – Gàmbia. Projecte 1820 del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
8.- Aportació a Campanyes d’Emergència.
9.- Informació d’agermanament amb Cárdenas, Nicaragua.
10.- Precs i preguntes.
*********************************
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATES 7 I 14 DE MAIG DE
2008.
Els membres del Consell prenen raó de les actes del Consell celebrades els dies 7 i 14 de maig de 2008,
a efectes estrictament informatius de l’estat de situació de la gestió formal del Consell, demanant els Srs.
Bayarri i Esgleas que es rectifiquin els seus cognoms a les esmentades actes.
Abans de començar el punt segon de l’ordre del dia, la Sra. Esgleas pregunta a la Sra. Aubanell com és
que no s’havia tirat endavant encara l’expedient de l’Associació NEEM, que ja es va tractar a la darrera
sessió del 7 de maig.
La Sra. Aubanell respon que el retard es deu a la preparació i comprovació que el Fons Català de
Cooperació estava fent de l’expedient, i que fins aquest no ha estat aprovat pel Fons no ha pogut passar
a informe del Consell.
2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INSTADA PER MANS UNIDES PER A LA CONTRIBUCIÓ AL
FINANÇAMENT DEL PROJECTE “APOYO AL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES
CAMPESINAS DE VERAGUAS - PANAMÀ"
Vist el projecte PAN/54797 Apoyo al desarrollo integral de comunidades campesinas de Veraguas
Panamà presentat per Mans Unides, on sol·liciten un ajut de 5.145,22 €.
Aquest projecte es durà a terme a Panamà, desenvolupant-se a 4 àrees i a un total de 10 comunitats,
ubicades a la província de Veraguas. Aquesta província es localitza a la regió central del país, amb una
població estimada de 210.000 habitants, quina major part és mestissa, però existeixen grups ètnics com
indígenes i negres afrocolonials.
Aquest projecte està dirigit a millorar les condicions de la població més marginada del país, els pagesos
indígenes, als que es pretén promoure d’una manera integral, incloent aspectes agropecuaris productius,
de salut, capacitació a agents comunitaris de desenvolupament, consolidació de l’organització
comunitària.
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Amb el projecte es pretén millorar la qualitat de vida dels habitants de 10 comunitats d’alta marginació,
per pal·liar la pobresa extrema, la insalubritat i el deteriorament del medi ambient, treballant en torn de a
tres components: Seguretat alimentària, sanejament i promoció social.
Cost total del projecte
Aportació de Mans unides
Durada del projecte
Import sol·licitat Ajuntament de Malgrat de Mar

236.443,93 €
149.411,90 €
36 mesos
5.145,22 €

Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta ajuda amb un import de 4.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa en concepte de subvenció de 4.000,00 € per col·laborar en la realització
del projecte PAN/54797 Apoyo al desarrollo integral de comunidades campesinas de Veraguas (Panamà)
presentat per Mans Unides.
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 2008. 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 2008 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.
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SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a Mans Unides pel seu coneixement
i efectes oportuns.
3.- SOL·LICITUD DE MANS UNIDES PER RECOLZAMENT A LA CAMPANYA 2008.
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 2008 per import de 165,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la despesa en concepte de subvenció de 165,00 €, 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 2008. 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.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 165,00 €, 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 2008 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.
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4.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INSTADA PER L’ASSOCIACIÓ NEEM (IGNASI TURRÓ) PER
CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE MILLORA DE LES CONDICIONS DELS
HABITATGES DE 20 FAMÍLIES D’ANTICS MALALTS DE LEPRA. PROJECTE 1946 DEL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist el projecte 1946, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Millora de les condicions dels
habitatges de 20 famílies d’antics malalts de lepra pel qual l’Associació NEEM sol·licita un ajut de
7.500,00 €.
Atès que l’Associació NEEM és una associació amb domicili social a Malgrat de Mar, quin representant és
el Sr. Ignasi Turró i Solé i que porta més de 25 anys contribuint a projectes de l’Índia. Atès que
l’esmentada associació lluita contra la pobresa i l’exclusió social a la ciutat de Bangalore, compromesa en
garantir i oferir una vida més digna a les persones més desfavorides de la ciutat de Bangalore, elaborant
projectes d’educació superior, ajuda a dones, pobres, malalts i discapacitats amb l’objectiu d’aconseguir
la seva integració social.
L'any 1978 la ciutat de Bangalore va adjudicar a 35 famílies de malalts de lepra unes terres a les afores
de la pròpia ciutat, en un suburbi, la població estimada del qual és de 4.000 persones. Diverses entitats
treballen per pal·liar les grans deficiències que viuen els habitants del suburbi. Un exemple és la
construcció, l'any 1979, d'habitatges per a aquestes 35 famílies.
D'aquestes 35 famílies, actualment n'hi 20 al suburbi i tenen una necessitat urgent de fer reparacions a
les cases, sobretot sostres i parets.
Per això, el projecte preveu la reconstrucció de 20 habitatges per al mateix nombre de famílies malaltes
de lepra. En aquest sentit, es preveu que el Sr. N. Chakrapani, constructor, dirigeixi les obres, amb una
participació activa de les famílies beneficiàries. Es reconstruiran tres o quatre cases alhora tot començant
per les que requereixen reparacions més urgents.
Cost total del projecte
Import sol·licitat Ajuntament de Malgrat de Mar

19.836,67 €
7.500,00 €

Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta ajuda amb un import de 4.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 4.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de
pressupost de despeses d'enguany, pel finançament del projecte 1946 Millora de les condicions dels
habitatges de 20 famílies d’antics malalts de lepra, impulsat per l’Associació NEEM.
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 2008. La manca de la
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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 2008 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, al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i a l’Associació NEEM pel seu coneixement i efectes oportuns.
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INSTADA PER L’ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MALGRAT AMB EL
SÀHARA PER LES ACTIVITATS DE L’ANY 2008.
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 2008, 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.
Vista la previsió d'ingressos i despeses:

Donatius varis
Sopar solidari
Total
Gestió i divulgació
Sopar solidari
Material caravana
Total

INGRESSOS DESPESES
500,00 €
1.300,00 €
1.800,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.500,00 €
5.000,00 €
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Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta ajuda amb un import de 2.100,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa de 2.100,00 € per col·laborar en l'organització de les activitats de
l'associació per l'anualitat 2008, 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 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 2008. 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 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 2008 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.
6.- PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE AGENDA LLATINOAMERICANA MUNDIAL 2009. PROJECTE
1857 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist el projecte 1857 Campanya Agenda Llatinoamericana 2009 del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
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L'Agenda Llatinoamericana Mundial és una iniciativa amb 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: la Carpeta Pedagògica, que té domini propi: http://www.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, són els principals materials de suport editats.
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, Perú i possiblement República
Dominicana, 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 aquesta ajuda amb un import de 1.000,00 €.
Torn d’intervencions.El Sr. Bayarri fa un breu resum del projecte Agenda, que és una eina vinculada a ONG´s i grups de
solidaritat, però que degut a petites suspicàcies amb el lema d’enguany “Per un nou socialisme!” no hi
haurà presentació a Malgrat de Mar. A més manifesta que per primera vegada l’Agenda arriba a Cuba.
El Sr. Aubanell pregunta al Sr. Bayarri si el fet de què no hi hagi presentació de l’Agenda 2009 impedirà la
seva venda al que el Sr. Bayarri respon que no.
La Sra. Morago pregunta si es farà difusió de l’Agenda als IES, al que el Sr. Bayarri respon que no, que
des de Malgrat no es repartiran, que desconeix si a nivell comarcal la faran arribar.... la Sra. Morago
manifesta la necessitat que l’Agenda arribi als joves, i sobretot als professors perquè aquests en fain
comunicació i posteriorment seguiment.
El Sr. Bayarri manifesta que no es disposa de capital hunà per fer difusió, per això a través de la web de
l’Agenda es poden descarregar els continguts. Reitera les suspicàcies del lema “Per un nou socialisme!”.
La Sra. Heredia manifesta l’existència d’articles d’autors reconeguts i que per tant seria interessant que
algú a nivell educatiu s’interessés per aquests.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, 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, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de
pressupost de despeses d'enguany, pel finançament 1857 Campanya Agenda Llatinoamericana 2009.
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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 2008. 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, 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 abans del dia 30 de novembre de 2008 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.
Abans de continuar la Sra. Aubanell proposa als membres del Consell que es tracti el punt novè de l’ordre
del dia, ja que aquest pot modificar la quantia de la subvenció atorgable al projecte del Yorobawol i que es
tractarà en el punt setè.
9.- INFORMACIÓ D’AGERMANAMENT AMB CÁRDENAS, NICARAGUA.
La Sra. Aubanell proposa al Sr. Pla, que com a representant de l’Associació d’amics de Cárdenas faci un
breu resum de com està la situació actualment a Cárdenas.
El Sr. Pla manifesta que no ha arribat cap de tipus de sol·licitud d’ajuda de Cárdenas, ja que recentment
han tingut lloc les eleccions municipals constituint-se una nova Alcaldia. Continua dient que no hi hagut
cap intercanvi d’informació relatius al Plan de Desarrollo del municipi, i que juntament amb les eleccions
pel mig, ha fet que tot es paralitzés una mica.
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El Sr. Bayarri comenta que seria interessant aconseguir saber com està la situació política actualment,
atès el gran fanatisme ideològic que tenen els sandinistes, tot manifestant que seria interessant enviar a
algú allà per tal que fes una explicació sobre que és ser sandinista avui en dia a Nicaragua, i que no sigui
polític.
La Sra. Aubanell aleshores es pregunta si cal cercar una persona per fer conferències sobre el tema.
El Sr. Pla comenta que hi ha molta problemàtica a les poblacions.... i que a la propera sessió del Consell
que tingui lloc mirarà de portar un estudi sobre la situació actual que va tenir lloc a l’octubre i que va
portar a terme la Universidad Centroamericana. Aquest anàlisi es publicà a la revista Envío.
La Sra. Aubanell, juntament amb el Sr. Pla, proposen al Consell que és més convenient esperar a
l’assentament d’aquesta nova Alcaldia tot destinant l’aportació prevista a Cárdenas cap el projecte de
Yorobawol, restant aleshores l’aportació en 53.835,00 €.
7.- APROVACIÓ D’UNA SEGONA APORTACIÓ 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.
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.
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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 de143.155,91 €.
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.
Atès que l’any 2007 aquest projecte va rebre una subvenció de 50.110,00 €, aquesta regidora creu
convenient continuar amb el finançament del projecte amb una segona aportació de 53.835,00 €.
Torn d’intervencions.El Sr. Abbouch, manifesta que els responsables de Yorobawol han enviat fotografies i documents sobre el
que s’ha portat a terme fins al mes d’octubre, així com un informe financer. L’informe del seguiment de
projecte encara s’ha de lliurar ja que el Fons Català de Cooperació encara està redactant-lo.
Així mateix comenta que el proper 23.11.2008 està prevista la sortida de la Caravana formada per 34
associacions, i que passarà pel Marroc, Mauritània, Senegal i Gàmbia. L’Associació d’Immigrants ha
aconseguit reunir 65 caixes de material sanitari, educatiu..... així com ordinadors, 2 desfibril.ladors,
sabatilles. De les 34 associacions que formen la caravana és la tercera associació en nombre d’espai, a
més agraeix el recolzament que el Consulat del Marroc els ha proporcionat.
El Sr. Aubanell pregunta al Sr. Abbouch per com han arribat les caixes del primer enviament que va tenir
lloc el passat mes de febrer, a la que la Sra. Esgleas s’afegeix indicant si ha arribat la totalitat de les
caixes a la seva destinació.
El Sr. Abbouch, afirma que les caixes es van identificar en la totalitat estant el seu contingut correcte.
El Sr. Bayarri pregunta qui organitza aquesta caravana, al que el Sr. Abbouch contesta que ho fa
Barcelona Solidària, que gestiona projectes propis tot cedint espais dels seus camions a altres projectes i
entitats, corrent la despesa de l’organització a grans empreses que contribueixen al finançament.
El Sr. Aubanell pregunta si arrel de la no organització del París Dakar 2009 això pot influir a l caravana
manifestant el Sr. Abbouch que no.
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El Sr. Abbouch aprofita l’ocasió per agrair a la Sra. Aubanell i a l’Ajuntament de Maó la possibilitat de
viatjar fins allà amb motiu de l’exposició que s’organitzà, tot contribuint amb fotografies i participant en
debats i reflexions, tot manifestant que l’Associació continuarà cercant idees per portar a terme nous
projectes.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 53.835,00 €, en concepte de subvenció al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de
pressupost de despeses d'enguany, 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 2008. 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, 53.835,00 €, 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 2008 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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8.- APORTACIÓ A CAMPANYES D’EMERGÈNCIA.
Vist el projecte Campanya d'Emergència pels huracans a Cuba i Haití del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Les catàstrofes naturals i els conflictes bèl·lics deixen rere seu un drama humà incontestable: la pèrdua,
per part de molta gent, dels seus recursos habituals per continuar fent una vida digna (treball, habitatge,
recursos alimentaris...). Aquesta pèrdua es pot prolongar molt temps en els casos de desplaçaments
forçats a causa dels conflictes bèl·lics, com és el cas dels refugiats.
El Fons Català no és una agència d’ajut humanitari, atès que ja hi ha diversos organismes internacionals i
ONG especialitzades que actuen en aquestes circumstàncies per pal·liar-ne els efectes més immediats,
però en diverses ocasions actua com organisme de coordinació de les aportacions dels municipis
catalans que s’han solidaritzat amb els pobles que estan patint la situació d’emergència, com han estat
les Caravanes per la Pau al Sàhara Occidental, l’ajuda als refugiats de la Guerra de Kosovo, les ajudes
per emergències alimentàries al Sud del Sudan i a Centreamèrica per pal·liar els efectes de l’huracà
Mitch, la campanya de solidaritat amb els afectats pel terratrèmol d’Al-Hoceima (Nord del Marroc), etc.
En aquests casos, l’objectiu prioritari és treballar amb contraparts amb les quals ja es col·labora a la zona
o amb ONG catalanes que hi estiguin treballant des d’abans de la situació d’emergència.
Un cop superada la fase en què és necessari l’ajut humanitari d’emergència, cal replantejar-se la
reconstrucció de la societat afectada en tots els àmbits. Reconstruir per Transformar és l’objectiu de totes
les actuacions del Fons Català en situacions posteriors a les crisis. L’enfocament en les situacions
d’emergència, no és només un enfocament de contingència, sinó que s’orienta cap a una cooperació
transformadora, que ajudi a la recerca de solucions que incideixin en la reducció de la vulnerabilitat tot
aplicant noves polítiques que impulsin el desenvolupament humà i sostenible en el conjunt de les regions.
La temporada d’huracans al Carib (agost-novembre) enguany està sent especialment devastadora. Entre
finals d’agost i el que portem del mes de setembre la tempesta tropical Fay, l’huracà Gustav, la tempesta
tropical Hanna i l’huracà Ike han assolat gran part del territori de Cuba i Haití i, a banda dels greus efectes
immediats, han alterat greument les possibilitats de desenvolupament d’aquests països a mitjà i llarg
termini.
A Haití s’han fet palesos els greus problemes estructurals i les condicions de vulnerabilitat i pobresa
extrema en què viu la majoria de la població. A Cuba, en menys d’un mes ha quedat devastada la
infrastructura econòmica, social i habitacional com mai no s’havia produït. Aquesta situació es veu
agreujada pel bloqueig que pateix la illa.
Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions per poder recuperar-se dels efectes
dels huracans 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 agermanats, i en
coordinació directa amb les contraparts cubanes i haitianes, 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’Haití
i Cuba.
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Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta ajuda amb un import de 4.000,00 €.
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Consell de Solidaritat
informa favorablement els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 4.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de
pressupost de despeses d'enguany, pel finançament del projecte Campanya d'Emergència pels huracans
a Cuba i Haití
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 2008. 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 2008 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.
10.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Aubanell manifesta si cal reprendre les jornades i els tallers de reflexió durant el primer trimestre del
2009.
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La Sra. Esgleas manifesta que primer caldria pensar sobre la temàtica de les jornades i els tallers de
reflexions, fer un guió i a posteriori determinar quins es faran i com.
La Sra. Aubanell manifesta que encara no han tocat res sobre el tema de la Banca ètica i el Decreixement.
Els Srs. Aubanell i Bayarri i la Sra. Heredia proposen que es deixi temps fins el desembre per aportar temes a
debatre... biocombustibles, crisi alimentària...
La Sra. Aubanell pregunta si aquest any posaran la paradeta a la Fira de Sant Nicolau, demanant el
compromís dels membres per atendre la mateixa, al que la Sra. Esgleas es compromet, així com el Sr.
Aubanell, dient que la posarien al costat de la Mans Unides, de manera que es poguessin atendre les dues
parades. Es decideix fer la paradeta encarregant-se la Sra. Aubanell de la logística.
La Sra. Aubanell pregunta si durant el 2009 es farà el programa de ràdio o no.
El Sr. Bayarri proposa deixar el tema sobre la taula per parlar-ne al proper consell i definir-lo de forma
definitiva.
El Sr. Aubanell suggereix que ha estat una molt bona idea enviar la convocatòria del consell a través del
correu electrònic, tot dient que caldria avisar a l’emissor de la rebuda de la convocatòria per tal de confirmar la
recepció.
La Sra. Aubanell manifesta que s’està acabant de definir el pressupost municipal, i que cal tenir en compte
que les ingressos es reduiran, amb el que el 0,7% disminuiria, llavors proposa el manteniment del Fons de
Solidaritat i que es redueixin les aportacions a les activitats a la població.
La resta de membres del Consell assenteixen al manteniment del 0,7 %.
El Sr. Abbouch manifesta el seu agraïment pel suport al recolzament al projecte de Gàmbia.
I quan passen cinc minuts de dos quarts de nou 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

M. Carme Aubanell i Serra

El Secretari

Àngel del Rey Morris
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