MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
CELEBRADA EL DIA 24 DE MAIG DE 2006
A la vila de Malgrat de Mar, 24 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 del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
La Sra. Anna Raja i Martínez, regidora de Benestar Social.
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC.
El Sr. Lino Cantero i Moreno, representant d'EUiA.
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d’ICV.
El Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau.
La Sra. Lluïsa Morago i García, representant de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara.
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides.
El Sr. Antoine Nolla i Alberola, representant de CDC.
La Sra. Conxi Martín i Gualda, representant del PSC.
El Sr. Antoni García Marugan, representant de Creu Roja.
El Sr. Jamal Abbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat.
La Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
Assisteix també, amb veu i sense vot, la Sra. Fanny Sánchez Marín, representant suplent d'ICV.
No assisteixen, justificant la seva absència, el Sr. Llorenç Pla i Madrenys, representant suplent d'Amics de
Càrdenas, la Sra. Sandra Altafulla i Climent (UDC) i la Sra. Marta Hernández Regí (Malgrat Solidari), no assistint
tampoc els respectius membres suplents.
S'ha de fer constar que el Sra. Juani Heredia i Monedero, s'incorporà a la sessió en el punt quart de l'ordre del dia i
que la Sra. Conxi Martín i Gualda, abandonà la sessió quan es tractava el punt cinquè de l'ordre del dia.
Assisteix el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, Secretari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de l’acte.
Comprovada l'assistència de membres necessària per la constitució de l'òrgan, el President obre la sessió.
Seguidament, es procedeix a donar compte dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1er.- Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 26 d'octubre de 2005.
2n.- Campanya de resposta davant les inundacions als Campaments de Refugiats Sahrauís.
3r.- Proposta de finançament del projecte Elaboració d'Hamaques a Cárdenas. Projecte 1432 del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
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4t.- Sol·licitud de subvenció instada per part de Mans Unides. Projecte SAL/53685 Formación laboral y
empresarial para mujeres marginadas (El Salvador).
5è.- Sol·licitud per part de l'Associació d'Immigrants de Malgrat de Mar per la realització d'un curs de
cooperació internacional en el marc de migracions i desenvolupament.
6è.- Colònies de nens i nenes sahrauís
7è.- Programa de ràdio.
8è.- Precs, preguntes i altres informacions.
***********************
1ER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNY DE 2005
El Sr. Aubanell demana que es rectifiqui - en l'apartat E del punt de precs i preguntes - el títol de la xerrada,
substituint l'expressió "en contra" per la correcte de "encontre".
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 26 d'octubre de 2005, amb l'esmena
indicada, a efectes estrictament informatius de l’estat de situació de la gestió formal del Consell.
2N.- CAMPANYA DE RESPOSTA DAVANT LES INUNDACIONS ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS
SAHRAUÍS.
Vist el projecte Campanya d'Emergència davant les inundacions als Campaments de refugiats saharauís del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
Atès que entre el 8 i l´11 de febrer de 2006 van caure unes fortes pluges sobre els campaments de refugiats
sahrauís, a la regió algeriana de Tindouf, que van causar inundacions que han afectat quatre wilayes, especialment
les de "27 de Febrer" i "Auserd". Segons les informacions provinents del Front Polisario, el 50 % de les cases de
tova han estat malmeses o destrossades i hi ha 12.000 famílies afectades.
D'altra banda, escoles, hospitals, centres de salut i altres infrastructures governamentals també s'han vist afectades.
Afortunadament, no hi ha hagut víctimes mortals ni persones ferides greument.
En aquest context, el Fons Català ha endegat una campanya per alleugerir els efectes de les pluges sobre la ja de
per sí situació de vulnerabilitat crònica que viuen els camps de refugiats.
Així, en la línia de reduir els efectes negatius de les inundacions sobre la població i impulsar la reconstrucció, es
canalitzarà el suport a la regió prioritzant:
· Accions de reforç dels projectes del Fons Català actius a la zona, per evitar que els efectes de les
inundacions posin en risc la seva viabilitat.
· Projectes de reconstrucció d'infrastructures presentats per ajuntaments catalans agermanats amb les
wilayes dels campaments.
· Altres projectes de reconstrucció d'infrastructures.

2

Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 16 de
maig, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar la despesa, d’import 4.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament per finançar la Campanya d'Emergència davant les inundacions als Campaments de refugiats
saharauís.
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 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.- 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.
CINQUÈ.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis
Econòmics.
3R.- PROPOSTA DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE ELABORACIÓ D'HAMAQUES A CÁRDENAS. PROJECTE
1432 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vist el projecte 1432 Elaboració d'Hamaques a Cárdenas del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
El projecte, emmarcat en l'agermanament que la població de Cárdenas té amb Malgrat de Mar, pretén incidir en un
dels sectors poblacionals més desafavorits, com són les dones que viuen a les zones rurals. En concret, els
objectius principals que es plantegen són el de generar activitats productives per a dones sense feina i millorar el
seu nivell de benestar mitjançant l'ingrés econòmic que els suposarà el treball realitzat. La proposta sorgeix de la
Casa de la Mujer Nueva Esperanza de Cárdenas, i consisteix en capacitar un grup de 10 dones de famílies
d'escassos recursos en l'elaboració d'hamaques, per tal que després puguin comercialitzar el producte dins i fora del
municipi. La Casa de la Mujer oferirà un local i diferents orientacions sobre organització i treball en grup. El projecte
també preveu donar suport a la compra del material necessari per elaborar les hamaques i incorporar una persona
qualificada que impartirà la capacitació.
Vist que el cost del projecte és de 948,20 €.
Vist que l'Associació de Dones de Malgrat de Mar, fruit de l'organització de diversos actes, han recollit la quantitat
de 150,00 €, i que estan disposades a lliurar a favor de l'Associació de Dones de Cárdenas.
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Vist que la diferència entre el cost del projecte i els diners que pensa aportar l'Associació de Dones és de 798,20 €.
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 18 de
maig, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 798.20 €, amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de
pressupost de despeses d'enguany, que juntament amb el dipòsit de 150,00 €, efectuat per l'Associació de Dones
de Malgrat de Mar, han de cofinançar el projecte 1432 d'Elaboració d'hamaques de les Dones de Cardenas per un
total de 948,20 €, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
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:
¾ L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa.
¾ 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.
4T.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ INSTADA PER PART DE MANS UNIDES. PROJECTE SAL/53685 FORMACIÓN
LABORAL Y EMPRESARIAL PARA MUJERES MARGINADAS (EL SALVADOR).
Vist el projecte SAL/53695 Formación laboral y empresarial para mujeres marginadas (El Salvador) presentat per Mans
Unides.
El 52% de la població d'El Salvador pateix algun nivell de pobresa, situació que empitjorà des dels terratrèmols del 2001
i la crisi en el mercat internacional del cafè.
Les dones són les més pobres que els homes, essent els seus salaris (quan tenen treball) un 20% inferiors al dels
homes. En el camp, el 40% de les famílies té a una dona com a cap de família, degut a la massiva migració cap als
Estats Units. Nens i nenes pateixen desnutrició i mort degut a la pobresa i a què les seves mares no poden tenir un
treball. Les dones han estat relegades socialment i només han rebut instrucció bàsica per assumir els papers que la
societat els determina com són: mare, esposa i filla, actuant prepodenradament amb un rol de producció i no de
producció. El seu paper com actora econòmica és invisible i no remunerat. Una situació especialment precària es viu en
les anomenades "Comunidades en vies de desenvolupament del Gran San Salvador" (a la perifèria de la ciutat capital),
amb tot tipus de carències i riscs.
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La Fundació Pro Diàleg Nacional, qui proposa aquest projecte, sorgí el 1996, i està integrada per professionals molt
qualificats. Té com a missió dinamitzar el procés social sobre la base de valors ciutadans favorables a la concertació i a
la negociació, i recolzar als sectors populars majoritaris exclosos i menys competitius perquè desenvolupin capacitats i
condicions pel seu desenvolupament integral en la línia de la consolidació de la pau. Cal tenir present que es tracta d'un
país que en els darrers anys ha viscut una forta polarització política, econòmica i social, expressada en un conflicte
armat intern de més de 12 anys de durada. La Fundació ha concentrat la seva activitat amb els grups més vulnerables
per la seva situació social, econòmica o de gènere: dones i joves, desenvolupant amb èxit diversos projectes en aquesta
línia, alguns d'ells finançats ja anteriorment a Mans Unides.
El projecte que es presenta, pretén contribuir a resoldre la situació de 150 dones caps de família, de les comunitats del
Gran San Salvador. Son dones majors de 18 anys, amb baixa escolaritat i baixa autoestima, amb freqüència víctimes de
violència familiar, sense treball estable o amb molt baixos ingressos per activitats poc rendibles o perilloses, sense
possibilitats d'accessos a serveis públics per formar-se professionalment i buscar treball.
El projecte pretén contribuir resoldre aquesta situació, oferint-les la possibilitat de capacitar-se amb millor possibilitats
per millorar la seva condició i la de la seva família. Adquiriran habilitats, coneixements relativament qualificats i
especialitzats (cada participant podrà seleccionar tres oficis o habilitats), que els permetrà inserir-se amb millors
oportunitats en el mercat laboral.
A més, el projecte enllaça amb el recolzat anteriorment per Mans Unides (Formación laboral y Empleo Mujeres 20042005), fruit del qual s'organitzà una empresa associativa, denominada "Mi mejor amiga", en la que estan incloses al
voltant de 100 dones capacitades en diversos oficis no tradicionals per elles, el que possibilita la seva inserció en el
mercat de treball, i per tant, obtenir més ingressos, millorar la seva qualitat de vida i elevar la seva autoestima.
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 18 de
maig, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN:
PRIMER.- Aprovar una despesa de 4.000,00 € per finançar el projecte SAL/53695 Formación laboral y empresarial para
mujeres marginadas (El Salvador) promogut per la secció local de Malgrat de Mar de Mans Unides.
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 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 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 degudament formalitzada comporta els següents efectes:

a) L’ Ajuntament resta obligat al pagament de la subvenció, un cop justificada la mateixa.
b) El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament total de la subvenció, 4.000,00 €, 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 2006 i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de les Bases.
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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.
5È.- SOL·LICITUD PER PART DE L'ASSOCIACIÓ D'IMMIGRANTS DE MALGRAT DE MAR PER LA
REALITZACIÓ D'UN CURS DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN EL MARC DE MIGRACIONS I
DESENVOLUPAMENT.
Pel Sr. Jamal Ahbouch s'exposa que el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament està acompanyant a
associacions d'immigrants, en la realització d'un curs de cooperació internacional en el marc de migracions i
desenvolupament (codesenvolupament), - en el que hi participen immigrants i d'altres associacions locals - i que pot
continuar amb l'elecció d'un projecte de desenvolupament comunitari i l'impuls del seu finançament, manifestant que
a dia d'avui, hi ha set persones compromeses en iniciar aquest procés, - nombre que es pot veure ampliat - fins a
vint-i-cinc, proposant la seva realització quinzenal els dissabtes a la tarda o els diumenges al matí, sol·licitant a
l'ajuntament el seu finançament i un lloc per a dur-lo a terme..
Debatut el tema pels assistents, s'acorda per unanimitat donar impuls al curs, fent-ne difusió en el programa de
ràdio del mes de juny i invitant a les entitats interessades en participar-hi a que ho vagin manifestant, de forma que,
quan es coneguin els interessats, es procedeixi a determinar amb l'associació els temes i els ponents, així com el
disseny del curs que s'hauria d'iniciar abans de l'estiu i que permetria posteriorment el lideratge d'un projecte per
part de l'associació, en el benentès que caldrà unificar els diferents criteris exposats pels assistents.
6È.- COLÒNIES DE NENS I NENES SAHRAUÍS
L’Associació Solidaria Malgrat amb el Sahara informa sobre les colònies dels nens i nenes saharauis que enguany a
Catalunya estan coordinades directament per el Fons Polisari amb els ajuntaments i associacions, indicant que
durant els mes de juliol i agost un total de 19 nens i nenes seran acollits en famílies de Calella, Pineda de Mar,
Santa Susanna i Palafolls, formulant una sol·licitud de subvenció per les activitats d’aquest any, per cobrir les
despeses d’organització de les colònies, activitats de sensibilització, compra de material per la caravana i
l’espectacle del sopar solidari que tindrà lloc el mes d’agost a Can Campassol, acordant-se que l'aportació
municipal sigui objecte de determinació posterior.
7è.- PROGRAMA DE RÀDIO
La Sra. Aubanell exposa que a primers de maig ha tingut lloc la primera emissió del programa, havent estat el
primer tema tractat el del comerç just, a càrrec de Mans Unides, sol·licitant col·laboració, tant per a informar de les
activitats com per suggerir temes a tractar.
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ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA
Es dóna compte de la proposta formulada per Mans Unides, en la que sol·licita subvenció per a
l'organització i realització de la Campanya de 2006, acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels
membres assistents.
SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE MANS UNIDES PER A L'ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE LA
CAMPANYA DE L'ANY 2006.
Atesa la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquim Aubanell i Serra en nom i representació del Grup de Mans Unides
demanant una subvenció per poder fer front a l'organització i la realització de la Campanya 2006, per import de
277,55 €.
Per tot l'exposat aquesta regidoria proposa al Consell de Solidaritat que s'informi favorablement de l'adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la despesa en concepte de subvenció de 277,55 € per col·laborar en la realització de la Campanya
de Mans Unides 2006.
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 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 degudament formalitzada comporta els següents efectes:
9 L’ Ajuntament resta obligat al pagament de la subvenció, un cop justificada 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, 277,55 €, 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 2006 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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8è.- PRECS I PREGUNTES
A) La Sra. Aubanell dóna compte de la celebració a Nicaragua d'una campanya d'alfabetització massiva.
B) La Sra. Aubanell informa de que del 5 al 17 de juny, es podrà veure a la Biblioteca una exposició i assistir a una
xerrada sobre el tema "L'aigua de tothom, un dret i no una mercaderia", amb la col·laboració de l'Associació
Catalana d'Enginyers sense fronteres.
C) La Sra. Aubanell informa que, del 13 al 17 de juny, també es podrà veure a la Biblioteca una exposició de
fotografies dels projectes de la fundació Vicens Ferrer, celebrant-se el dia 17, a la tarda, una xerrada amb un
representant de la mateixa, celebrant-se, així mateix, una festa a benefici de la fundació, el dia 18 de juny, al camp
de futbol.
D) La Sra. Aubanell anuncia la celebració, el dia 1 de juliol, de la festa de la diversitat, organitzada per Malgrat
Divers i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
E) La Sra. Fany Sánchez informa que l’Associació d’Immigrants ha rebut d'AFDEC, (Associació que treballa en
diferents projectes a Gambia i Senegal) un projecte per finançar la reconstrucció d’un hospital a Gàmbia i també
informa que l’ajuntament de Blanes està finançant diversos projectes de desenvolupament a una zona de Gàmbia,
demanant que Malgrat hi pugui col·laborar.
La senyora Aubanell manifesta que el curs sol·licitat per l’associació d’immigrants vol ser l’inici d’un procés de treball
d’aquesta Associació d’immigrants, de ciutadans de Malgrat i del propi ajuntament que pot conduir al finançament
de projectes, però que tot just s’està iniciant, recordant que el criteri d’aquest ajuntament és treballar amb el Fons
Català com a ens de gestió i seguiment dels projectes i que Blanes no ho gestiona a traves de Fons, concloent que,
de tota manera el dia 9 en la jornada de Blanes, s’informarà sobre aquests projectes.
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.
EL SECRETARI
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