MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE DATA 16 DE MAIG DE 2013
A la vila de Malgrat de Mar, 16 de maig de 2013, quan passen deu minuts de les vuit
hores del vespre, es reuneixen a la Sala de Juntes de l’Ajuntament, els membres del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, a l'objecte de celebrar la sessió ordinària
disposada per aquest dia.
HI ASSISTEIXEN:
El Sr. Jordi Romero i Ros, que presideix.
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, representant del PSC.
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides.
El Sr. Jamal Ahbouch, representant de l’Associació d’Immigrants de Malgrat.
La Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas
La Sra. Teresa Verdaguer i Massó, representant d'ERC.
La Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
El Sr. Josep Boronat Moreno, representant de CiU.
El Sr. Sergi Giménez Piñedo, representant de CiU.
El Sr. Lino Cantero i Moreno representant d'ICV-EUiA-E.
El Sr. Josep Gelpí i Castellà, representant de l’Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara.
No assisteixen, justificant la seva absència: la Sra. Mercè Mora i Huertas, regidora
d’Acció Social i Ciutadania, el Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau,
la Sra. Roser Casanovas Vives, representant de Creu Roja, i la Sra. Núria Díez
Gispert, representant del SI, ni cap suplent que els substitueixi.
Assisteix el Sr. Àngel del Rey Morris, Tècnic de Secretaria de l’Ajuntament de Malgrat
de Mar, que actua com a secretari.
Comprovada l'assistència de membres necessària per la constitució de l'òrgan, el
President obre la sessió. Seguidament, es procedeix a donar compte dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell, de data 21.03.2013.
2.- Sol·licituds de subvenció anualitat 2013.
3.- Donar compte de la justificació de la subvenció de l’Associació d’Immigrants
de Malgrat 2012.
4.- Donar compte de l’Informe d’Avaluació de projectes inclosos en
l’Agermanament amb Cárdenas, redactat pel tècnic del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
5.- Informació de la regidoria.
6.- Precs i preguntes.
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*********************************
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL CONSELL, DE DATA
21.03.2013.
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 21 de
març de 2013, a efectes estrictament informatius.

2.- SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ ANUALITAT 2013.
Vista la sol·licitud presentada per Joaquim Aubanell Serra en data 11.03.2013, en nom
i representació de Mans Unides, demanant col·laboració per tal contribuir al
finançament del Projecte BOL/66017 Desarrollo integral agroecológico para la
seguridad alimentaria en la Subcentral de Ch’aqu K’asa del municipio de Aiquile,
Bolivia..
Vista la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient, i quin cost és
de 401.146,31 €.
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una
ajuda d’import 4.500,00 €.
És per tot l’exposat, que el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional informa
favorablement l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 4.500,00 €, en concepte de subvenció Mans
Unides, pel finançament del Projecte BOL/66017 Desarrollo integral agroecológico
para la seguridad alimentaria en la Subcentral de Ch’aqu K’asa del municipio de
Aiquile, Bolivia..
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 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 2013. La manca de la presentació de l’escrit d’
acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la
renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:
 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la
mateixa.
 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 4.500,00 €, un cop s’hagi
presentat l’acceptació de la subvenció.
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CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació
de l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció
s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix
l’article 24 de les Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb
l’article 27 de les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a Mans Unides.

Vista la sol·licitud presentada per Josep Gelpí i Castellà en data 09.05.2013, en nom i
representació de l’Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, demanant col·laboració
per tal contribuir al finançament del Projecte d’estudis Madrasa (Escola) per a
menors estudiants saharauís.
Vista la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient.
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar la totalitat d’aquesta
despesa, amb una ajuda d’import 2.250,00 €.
És per tot l’exposat, que el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional informa
favorablement l’adopció dels següents ACORDS:
És per tot l’exposat, que aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 2.250,00 €, en concepte de subvenció a
l’Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, pel finançament del projecte Projecte
d’estudis Madras (Escola) per a menors estudiants saharauís.
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 Fons
de Solidaritat del Pressupost d’ enguany.
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TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre
General de l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un
mes a comptar des de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases
Reguladores de les Subvencions per a 2012. La manca de la presentació de l’escrit d’
acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la
renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:
 L’ Ajuntament resta obligat al pagament íntegre abans de la justificació de la
mateixa.
 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta.
QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 2.250,00 €, un cop s’hagi
presentat l’acceptació de la subvenció.
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació
de l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció
s’ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix
l’article 24 de les Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb
l’article 27 de les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i l’Associació
Solidària Malgrat amb el Sàhara.

3.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE
L’ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS DE MALGRAT 2012.

LA

SUBVENCIÓ

DE

El Sr. Romero dóna compte als membres del Consell de Solidaritat i Cooperació
Internacional, de la Resolució de l’Alcaldia 7617/2013:
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29.11.2012, acordà entre d’altres els
següents:
PRIMER.- Aprovar una despesa d'import 3.800,00 €, en concepte de subvenció l’Associació
d’Immigrants de Malgrat de Mar, demanant col·laboració per tal contribuir al finançament del
Transport d’un contenidor amb material hospitalari del port de Barcelona al port de Banjul
(Gàmbia).
SEGON.- Imputar la present despesa a l’aplicació pressupostària 74.9240.46600 Fons de
Solidaritat del Pressupost d’ enguany.
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TERCER.- Requerir al beneficiari de la subvenció, la presentació en el Registre General de
l’Ajuntament del document d’acceptació de la subvenció, en un termini d’un mes a comptar des
de la pràctica de la notificació, tal com s’estableix a les Bases Reguladores de les Subvencions
per a 2012. La manca de la presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en
el mateix de reserves, equivaldrà a la renúncia de la subvenció.
L’ acceptació degudament formalitzada comporta els següents efectes:



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

QUART.- Aprovar el pagament del total de la subvenció, 3.800,00 €, un cop s’hagi presentat
l’acceptació de la subvenció.
CINQUÈ.- Advertir que el pagament de la subvenció està condicionat a la justificació de
l’aplicació de la subvenció per part del beneficiari. La justificació de la subvenció s’ha de
presentar al Registre General de l’Ajuntament i ha d’atendre al que estableix l’article 24 de les
Bases.
La falta de justificació comportarà el reintegrament de la subvenció, d’acord amb l’article 27 de
les esmentades Bases.
SISÈ.- Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò establert a l'article
8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per l'Ajuntament de Malgrat de Mar
, portarà implícita la condició que en tota la documentació i propaganda gràfica de l'activitat
subvencionada es consigni la llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT
DE MAR, l'escut d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
SETÈ.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a l’Associació d’Immigrants
de Malgrat de Mar.
Vist l’escrit presentat pels representants de l’Associació d’Immigrants de Malgrat en data 02.04.2013, i RE
E2013003236, amb el que justifiquen mitjançant el resum de les actuacions portades a terme, còpia de
factures, els 3.800,00 € de subvenció atorgats.
Per tot l’exposat, RESOLC:
PRIMER.- Donar per justificada la subvenció d’import 3.800,00 €, atorgada per la Junta de Govern Local
de data 29.11.2012, a favor de l’Associació d’Immigrants de Malgrat.
SEGON.- Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics.

Els membres del Consell donen compte de la Resolució d’Alcaldia 767/2013.

4.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’AVALUACIÓ DE PROJECTES INCLOSOS
EN L’AGERMANAMENT AMB CÁRDENAS, REDACTAT PEL TÈCNIC DEL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
El Sr. Romero informa de les converses mantingudes amb el delegat del Fons Català
de Cooperació a Managua, el passat 08.04.2013 a través de correu electrònic, i la
resposta que aquest mateix ha fet arribar al regidor el passat 11.04.2013, adjuntant
informe al respecte de la situació a Cárdenas, i que consta com annex a l’expedient
SCIA2013000004.

5.- INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA.
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El Sr. Romero fa lectura als membres del Consell del correu electrònic enviat a
l’Alcaldia de Cárdenas, en data 08.05.2013, i que diu així:
Ilustre Señor alcalde de la municipalidad de Cardenas (Nicaragua);
Ante todo me presento señor alcalde, me llamo Jordi Romero y soy concejal de solidaridad del municipio
de Malgrat de Mar, ciudad hermanada con su municipalidad. Malgrat de Mar dispone de Consejo de
Solidaridad el cual tengo el honor de presidir y está compuesto por los distintos grupos políticos
municipales así como también de entidades solidarias y vinculadas con nuestro municipio. En la última
sesión de dicho consejo, acudió invitado un ciudadano de Malgrat de Mar (Sr. Joan Bigues) quien
gustosamente visitó el pasado mes de noviembre del 2012, el municipio de Cárdenas y alrededores en
carácter privado. Muy amablemente nos presentó fotografías que realizó de este viaje y nos comentó lo
que pudo visionar durante la visita. Fue una alegría para nosotros ver el progreso que está dando
Cárdenas y a su vez en el transcurso del debate sugirieron una serie de preguntas que le transmito des
de este correo que le mando.
Concretamente hemos sido informados tanto por el propio Joan, como también por informe reciente que
nos ha hecho llegar el "Fons Català de Cooperació" escrito por su delegado en Managua, de la situación
de "la casa de la mujer" y del "horno de pan" en cuyo proyectos el Consejo de Solidaridad impulso
económicamente atendiendo las buenas perspectivas que se brindaban des de Cárdenas. Por lo que
pudimos ver en las fotografías y leer en el informe, actualmente las instalaciones están en estado de
desuso y no hay actividad alguna y es por este motivo que el Consejo de Solidaridad le agradecería nos
pudiera informar al respecto.
A su vez, es de interés para el Consejo de Solidaridad, establecer puentes de contacto permanentes entre
las distintas escuelas de Malgrat de Mar y la escuela de Cárdenas, para hacer más estrechos nuestros
lazos de unión y fomentar conceptos básicos como la solidaridad entre pueblos. Es por este motivo,
ilustre alcalde, que nos pudiera hacer llegar vía correo electrónico, la dirección de contacto de vuestra
escuela para que desde Malgrat se pudieran poner en contacto con ustedes.
Es para Malgrat de Mar de interés especial el seguir y mantener unidos nuestro contacto cómo pueblo
hermano con Cárdenas y seguir trabajando por el interés mutuo.
Guardo a su disposición, atentamente.
Jordi Romero Ros
Concejalía de Solidaridad
Ayuntamiento de Malgrat de Mar.

El Sr. Boronat mostra la seva decepció amb tot el tema dels projectes de Cárdenas.
La Sra. Verdaguer manifesta que les expectatives que es poden tenir des d’aquí no
són les mateixes que les que pugui tenir l’Alcaldia de Cárdenas, i que s’han d’entendre
les circumstàncies, però que això no treu el fet de què s’hagi d’exigir comunicació i
resposta per part de l’Alcaldia de Cárdenas.
La Sra. Aubanell manifesta que l’avaluació global és correcta tot i que hagin projectes
que no hagin finalitzat correctament.
El Sr. Cantero reconeix que el tema de la comunicació amb Cárdenas està siguent
difícil, però que no s’ha de deixar d’insistir.
El Sr. Gelpí manifesta que donat que ja se sap que treballen d’una manera diferent a la
nostra, creu adient que per part de l’Ajuntament cada dos anys s’hauria de fer un
desplaçament a Cárdenas per comprovar l’estat dels projectes, i que no sigui només el
FCC qui ho comprovi, ha de ser un seguiment més exhaustiu del projectes existents
per més endavant realitzar d’altres.
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La Sra. Aubanell manifesta que anteriorment, quan ella era regidora, es realitzava com
a mínim un viatge a Cárdenas o representants de Cárdenas venien aquí cada
legislatura. Es tracta únicament de trepitjar el terreny i posar cara als interlocutors.
El Sr. Aubanell creu que els diners que es gastessin en aquesta comprovació in situ,
serien diners ben empleats perquè d’aquesta manera s’assegura i es pressiona per tal
d’aconseguir els objectius del projecte, tot insistint en què els dines gastats en aquesta
visita de seguiment poden influir positivament en el projecte.
El Sr. Boronat manifesta la falta de voluntat mostrada per part de l’Alcaldia de
Cárdenas.

6.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Romero, recorda als membres del Consell la necessitat d’aportar fotografies per
tal de poder organitzar l’exposició sobre projectes dels dos darrers anys, o el
muntatge d’una carpa.
I quan falten cinc minuts per un quart de deu del vespre, el Sr. President aixeca la
sessió, donant-la per finalitzada, estenent de tot això la present acta per a la deguda
constància.
El President del Consell Municipal

Jordi Romero i Ros

El Secretari

Àngel del Rey Morris
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