ACTA DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Identificació de la sessió
Data: 20 d’abril de 2015
Caràcter: ordinària
Horari: de 20.00 a 20.50
Lloc: sala de juntes del Centre Cívic
Hi assisteixen
Sr. Jordi Romero i Ros, que presideix
Sr. Àngel del Rey Morris, que actua com a secretari
Sra. Mercè Mora i Huertas, regidora d’Acció Social i Ciutadania
Sra. M. Carme Aubanell i Serra, representant del PSC
Sr. Eduard Fontrodona i Vendrell, representant de Mans Unides.
Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas.
Sra. Teresa Verdaguer i Massó, representant d'ERC.
Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC.
El Sr. Josep Gelpí i Castellà, representant de l’Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara.
No assisteixen
Sr. Jamal Ahbouch, representant de l’Associació d’Immigrants de Malgrat.
Sr. Josep Boronat Moreno, representant de CiU, justificant la seva absència.
Sr. Sergi Giménez Piñedo, representant de CiU, justificant la seva absència.
Sr. Lino Cantero i Moreno representant d'ICV-EUiA-E.
Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau, justificant la seva absència.
Sra. Roser Casanovas Vives, representant de Creu Roja.
Sra. Núria Díez Gispert, representant del SI.
Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell, de data 16.06.2014.
2. Dació de compte de l’acord de Junta de Govern Local, de data 05.03.2015,
d’aprovació de la despesa per la continuació de la construcció del pou d’aigua
a Badja Kunda, Upper River, Gàmbia.
3. Sol·licitud de subvenció instada per Mans Unides pel finançament del projecte
Millora de l’accés a l’aigua potable en zona rural de la regió de Kara, Togo
Fase III.
4. Sol·licitud de subvenció instada per Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara pel finançament del projecte Colònies per a Infants Saharauís dins el
projecte Vacances en Pau 2015.

1

5. Sol·licitud de subvenció instada per Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara pel finançament del projecte Estudis Madrasa 2015.
6. Informació de la regidoria.
7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell, de data 16.06.2014.
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 16 de juny
de 2014, a efectes estrictament informatius.

2. Dació de compte de l’acord de Junta de Govern Local, de data 05.03.2015,
d’aprovació de la despesa per la continuació de la construcció del pou
d’aigua a Badja Kunda, Upper River, Gàmbia.
Antecedents
La Junta de Govern Local, de data 19.12.2013, aprovà entre d’altres els següents
acords:
Primer. Aprovar una despesa d'import 31.750,00 €, en concepte de subvenció
a l’Associació d’Immigrants de Malgrat de Mar, a través del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament, pel finançament del Projecte Estudi,
disseny i instal·lació d’un pou d’aigua a Badja Kunda, Upper River,
Gàmbia.
Segon. Imputar una despesa de 31.750,00 € a l’aplicació pressupostària
74.9240.46600 Fons de Solidaritat del pressupost d’ enguany.
El pressupost del projecte era els següent:
Concepte

Import 2013 Import 2014 Total projecte

Construcció del pou (inclou material, equips, mà d'obra i seguiment)

28.863,65 €

10.051,02 €

38.914,67 €

Subtotal
Seguiment FCCD (10%)
Total

28.863,65 €
2.886,37 €
31.750,00 €

10.051,02 €
1.005,10 €
11.056,12 €

38.914,67 €
3.891,47 €
42.806,12 €

Essent voluntat de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació internacional el
subvencionar la totalitat del projecte, una primera fase de 31.750,00 € al 2013, i una
darrera a la finalització del projecte al 2014, que es durà a terme el 2015.
El Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional de data 16.12.2013, informà
favorablement aquesta subvenció.
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En data 20.12.2014 representants del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
varen visitar Badja Kunda per veure l’estat real de les obres, essent el resultat
favorable.

Proposta de Resolució
Per tot l’exposat aquesta regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar una despesa d'import 11.056,12 €, en concepte de subvenció a
l’Associació d’Immigrants de Malgrat de Mar, a través del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament, pel finançament del Projecte Estudi, disseny i instal·lació d’un
pou d’aigua a Badja Kunda, Upper River, Gàmbia.
Segon. Imputar una despesa de 11.056,12 € 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 2015. 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, 11.056,12 €, 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.
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Setè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics, a l’Associació
d’Immigrants de Malgrat de Mar i al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament.
Els membres del Consell de Solidaritat donen compte de l’acord de Junta de
Govern Local, de data 05.03.2015.

3. Sol·licitud de subvenció instada per Mans Unides pel finançament del
projecte Millora de l’accés a l’aigua potable en zona rural de la regió de Kara,
Togo Fase III.
Antecedents
Sol·licitud presentada per Joaquim Aubanell Serra en data 23.03.2015, en nom i
representació de Mans Unides, demanant col·laboració per tal contribuir al
finançament del Projecte TOG/69966 Millora de l’accés a l’aigua potable a la zona
rural de la regió de Kara, Togo, Fase II.
Revisada la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient, i quin cost
és de 95.662,00 €.
Essent voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una ajuda
d’import 4.500,00 €.
Havent el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, reunit en sessió de data
20.04.2015, informat favorablement l’import d’aquesta subvenció.
Normativa
Bases de les Subvencions 2015.
Proposta de Resolució
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 4.500,00 €, en concepte de subvenció Mans
Unides, pel finançament del Projecte TOG/69966 Millora de l’accés a l’aigua
potable a la zona rural de la regió de Kara, Togo, Fase II.
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 2015. La manca de la presentació de l’escrit d’
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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.
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.
Els membres del Consell de Solidaritat informen favorablement la proposta de la
Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 20.04.2015.

4. Sol·licitud de subvenció instada per Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara pel finançament del projecte Colònies per a Infants Saharauís dins el
projecte Vacances en Pau 2015.
Antecedents
Sol·licitud presentada per Josep Gelpí i Castellà en data 13.04.2015, en nom i
representació de l’Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, demanant col·laboració
per tal contribuir al finançament del Projecte de Vacances en Pau 2015.
Revisada la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient, i quin cost
és de 1.560,00 €.
Essent voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una ajuda
d’import 1.560,00 €.
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Havent el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, reunit en sessió de data
20.04.2015, informat favorablement l’import d’aquesta subvenció.
Normativa
Bases de les Subvencions 2015.
Proposta de Resolució
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 1.560,00 €, en concepte de subvenció Mans
l’Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, pel finançament del Projecte de
Vacances en Pau 2015.
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 2015. 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. 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.
Cinquè. Advertir a l'entitat beneficiària de la subvenció que haurà d'atendre allò
establert a l'article 8. c) de les bases reguladores: Qualsevol subvenció atorgada per
l'Ajuntament de Malgrat de Mar , portarà implícita la condició que en tota la
documentació i propaganda gràfica de l'activitat subvencionada es consigni la
llegenda: AMB EL PATROCINI DE L'AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR, l'escut
d'aquest, i la regidoria corresponent, si s'escau.
Sisè. Notificar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a l’Associació
Solidària Malgrat amb el Sàhara.
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El sr. Gelpí fa la petició als membres del Consell que si en el cas que no s’apliqui la
totalitat de la despesa d’aquest projecte, es pugui posteriorment fer un canvi de
destinació a favor del Projecte Tarbies, petició a la que el president i membres del
consell accedeixen.
Els membres del Consell de Solidaritat informen favorablement la proposta de la
Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 20.04.2015.

5. Sol·licitud de subvenció instada per Associació Solidària Malgrat amb el
Sàhara pel finançament del projecte Estudis Madrasa 2015.
Antecedents
Sol·licitud presentada per Josep Gelpí i Castellà en data 13.04.2015, 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 2015.
Revisada la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient, i quin cost
és de 61.635,00 €.
Essent voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una ajuda
d’import 2.250,00 €.
Havent el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional, reunit en sessió de data
20.04.2015, informat favorablement l’import d’aquesta subvenció.
Normativa
Bases de les Subvencions 2015.
Proposta de Resolució
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 Mans
l’Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, pel finançament del Projecte d’estudis
Madrasa 2015.
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 2015. La manca de la presentació de l’escrit d’
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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 a l’Associació
Solidària Malgrat amb el Sàhara.
Els membres del Consell de Solidaritat informen favorablement la proposta de la
Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 20.04.2015.

6. Informació de la regidoria.
El Sr. Romero informa als assistents que aquest serà el seu darrer Consell de
Solidaritat, com a president del mateix, i que per tant agraeix la tasca duta a terme pels
membres del consell, recordant tots els projectes que s’han dut a terme al llarg
d’aquest mandat. A més exposa als membres que la seva intenció no és gastar la
totalitat del disponible a l’aplicació pressupostària de Solidaritat, i per tant no hipotecar
la feina que pugui fer el/la proper/a regidor/a de Solidaritat.

7. Precs i preguntes.
El Sr. Gelpí pregunta si l’Ajuntament disposa de cap local on poder emmagatzemar el
material que s’està recollint amb l’Associació d’Immigrants, al que el Sr. Romero
informa que en aquests moments s’han optimitzat els espais propis municipals pels
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diferents serveis del consistori i els que disposaven en règim de lloguer s’han donat de
baixa els últims anys, per temes pressupostaris. En aquests sentit, espais disponibles
no n’hi ha però que en cas que la regidoria conegui d’algú que ho pugui cedir
temporalment, es preguntarà.
El Sr. Gelpí, en nom de l’Associació d’Immigrants, pregunta sobre el romanent de
5.103,20 € del projecte 1820 Rehabilitació i funcionament del centre de Salut de
Yorobawol.
El Sr. Romero li contesta que per acord de la JGL de data 08.03.2012 s’acordà el
canvi de destinació d’aquest romanent, aprovant-se una despesa d'import 5.103,20 €,
en concepte de subvenció al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, pel
finançament del projecte 2408. Enfortiment dels agents locals de la regió Upper River,
Basse – Gàmbia, i que aquest extrem ja es va comunicat a l’Associació d’Immigrants
en el seu moment en el sí del Consell de Solidaritat celebrat amb anterioritat quan el
Fons Català de Cooperació va passar la justificació del mateix projecte.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari estenc aquesta acta.

Vist i plau

Àngel del Rey Morris
Secretari

Jordi Romero i Ros
President
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