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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT DE DATA 12 DE DESEMBRE DE 2007 
 
A la vila de Malgrat de Mar, 12 de desembre, quan són les vuit 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 
sessió ordinària.  
 
HI ASSISTEIXEN: 
 
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, Presidenta. 
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC. 
El Sr.  Jackariya Hydara, 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. Josefa Sánchez Montero, representant del PSC. 
El Sr. Lino Cantero i Moreno, representant d'EUiA. 
La Sra. Mª Lluïsa Morago i García, representant de la Plataforma Catalunya amb el Sàhara. 
La Sra. Maria Arigós i Bosch, representant d'Amics de Cárdenas. 
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d'ICV, que s'incorpora quan es tracta el punt quart de l'ordre 
del dia. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència: la Sra. Anna Raja Martínez, regidora de Benestar Social, el Sr,. 
Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau, el Sr. Antoine Nolla i Alberola, representant de CiU  i la 
Sra. Andrea Romera Alba, representant de Creu Roja, no assistint tampoc els respectius membres suplents. 
 
Assisteix el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, Secretari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de 
l’acte. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Renovació de membres del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. 
 
2.- Proposta d’aportació al finançament de l’Agenda Llatinoamericana Mundial 2008 – Campanya 2007. 
Projecte 1734 del Fons català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
3.- Sol·licitud d’ajut per a la Campanya 2007 instada per Mans Unides. 
 
4.- Proposta de contribució a la campanya d’emergència:  Resposta  als efectes del terratrèmol al 
Perú: fase de reconstrucció. 
 
5.- Proposta de contribució a la campanya d’emergència: Resposta als efectes de l’Huracà Fèlix a 
Nicaragua: Fase de reconstrucció. 
 
6.- Proposta de finançament al Projecte de reconstrucció del Centre de Salut de Yorobawol a la 
República de Gàmbia. 
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7.- Proposta de contribució al finançament del projecte de Construcció del “malecón” a Cárdenas . 
 
8.- Precs i preguntes. 
 

**************************** 
 
1.- RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL. 
 
Vist l'acord plenari de data 12 de juliol de 2007, pel que es prengué raó de la delegació de la Presidència del 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, en la persona de la regidora delegada de 
Solidaritat i Cooperació, Sra. Mª Carme Aubanell i Serra, designant com a vice-presidenta, a la regidora 
d'Acció Social, Sra., Anna Raja i Martínez. 
 
Vist l'acord plenari de data 4 d'octubre d'enguany, pel qual es nomenaren els membres del Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació Internacional, en la forma següent: 
 
REPRESENTANTS PARTITS POLÍTICS 
     

JOSEFA M. SÁNCHEZ MONTERO (PSC) TITULAR 
CONCEPCIÓN MARTÍN GUALDA (PSC) SUPLENT 
ANTONI NOLLA I ALBEROLA (CIU) TITULAR 
MONTSE PELLICER I MATEU (CIU) SUPLENT 
SUSI ESGLEAS I PORTALS (ERC) TITULAR 
JOSEP GONZALEZ MARQUÈS (ERC) SUPLENT 
JUANI HEREDIA I MONEDERO (ICV) TITULAR 
FANNY SÁNCHEZ I MARÍN (ICV) SUPLENT 
ISABEL FIÉRREZ MARTÍNEZ (PPC) TITULAR 
RAFAEL TORRES PALOP (PPC) SUPLENT 
LINO CANTERO I MORENO (EUA) TITULAR 
SANA KANTEH I BARROW (EUA) SUPLENT 

 
REPRESENTANTS ASSOCIACIONS 
    

JORDI BAYARRI I POCH JUSTÍCIA I PAU MALGRAT TITULAR 
JOAQUIM DURAN I MONTALS JUSTÍCIA I PAU MALGRAT SUPLENT 

 
LLUÏSA MORAGO I GARCÍA PLATAFORMA CATALUNYA AMB SÀHARA TITULAR 
ROSA SIMEÓN I PIFERRER PLATAFORMA CATALUNYA AMB SÀHARA SUPLENT 
   
JOAQUIM AUBANELL I SERRA MANS UNIDES TITULAR 
EDUARD FONTRODONA I VENDRELL MANS UNIDES SUPLENT 
   
 CREU ROJA TITULAR 
 CREU ROJA SUPLENT 
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LLORENÇ PLA I MADRENYS AMICS DE CÁRDENAS TITULAR 
MARIA ARIGÓS  BOSCH AMICS DE CÁRDENAS SUPLENT 
   
JAMAL AHBOUCH ASSOCIACIÓ D'IMMIGRANTS DE MALGRAT TITULAR 
JACKARIYA HYDARA ASSOCIACIÓ D'IMMIGRANTS DE MALGRAT SUPLENT 

 
Vista la proposta de nomenament dels membres de Creu Roja, a incloure en el Ple del mes de desembre, 
Sra. Andrea Romera Alba (titular) i Joan Elías Giralt (suplent). 
 
En virtut de l'anterior, les persones indicades passen a integrar el Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació Internacional. 
 
 
2.-PROPOSTA D’APORTACIÓ AL FINANÇAMENT DE L’AGENDA LATINOAMERICANA MUNDIAL 2008 – 
CAMPANYA 2007. PROJECTE 1734 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
 
Vist el projecte 1734 Campanya Agenda Llatinoamericana 2008 del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
 
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. 
 
Vist que el cost total del projecte és de 130.000,00 €, i que l'aportació feta pel Fons és de 28.136,00 €, 
aquesta regidoria creu convenient finançar aquest projecte amb 1.500,00 €. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
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PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa d'import 1.500,00 €, 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 1734 Campanya Agenda 
Llatinoamericana. 
 
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 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  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. 
 
 
3.- SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA CAMPANYA 2007 INSTADA PER MANS UNIDES. 
 
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 la realització de la Campanya Solidària Mans Unides 
2007 per import de 150,00 €. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació de la despesa en concepte de subvenció de 150,00 €, a favor 
de Mans Unides, per col·laborar en la realització de la Campanya Solidària Mans Unides 2007. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.4630.46600 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
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 a l’Àrea de Serveis Econòmics i al Grup de Mans Unides.  
 
 
4.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA:  RESPOSTA  ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL AL PERÚ: FASE DE RECONSTRUCCIÓ. 
 
Vist el projecte Campanya d'Emergència de resposta als efectes del terratrèmol al Perú: Fase de 
reconstrucció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a integrant del Comitè Català d'Ajut Humanitari i 
d'Emergència - CCAHE, fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la campanya d'emergència endegada com 
a resposta als efectes del terratrèmol que va sacsejar el sud del Perú el passat 16 d'agost.  
 
El terratrèmol ha afectat principalment les àrees de Pisco i Ica. Segons dades preliminars, la catàstrofe ha 
causat més de 500 morts, 1.500 ferits i prop de 100.000 damnificats i fa palesos els greus problemes 
estructurals del Perú i les condicions de vulnerabilitat i pobresa en què viu la majoria de la població. Després 
de les tasques d'actuació urgent en la primera fase d'emergència, en la qual han col·laborat institucions i 
entitats del nostre país, caldrà fer un important esforç per a la reconstrucció de la zona. En aquest sentit, la 
campanya s'insereix en un marc de reconstrucció postemergent i està orientada a pal·liar els efectes 
d'aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir per transformar.  
 
L'objectiu de la campanya és crear un fons econòmic amb les aportacions dels ajuntaments i ens 
supramunicipals per finançar projectes de reconstrucció. Una part de l'ajut es canalitzarà de forma conjunta a 
través de la convocatòria extraordinària oberta amb els organismes del Comitè Català d'Ajut Humanitari i 
d'Emergència - CCAHE. I una altra part, es canalitzarà a través d'organitzacions locals del Perú amb les quals 
el Fons Català col·labora habitualment i que treballen directament amb les municipalitats afectades 
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Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa d'import 4.000,00 €, a favor del 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 de resposta als efectes del 
terratrèmol al Perú: Fase de reconstrucció. 
 
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 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  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. 
 
 
5.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA: RESPOSTA ALS EFECTES DE 
L’HURACÀ FÈLIX A NICARAGUA: FASE DE RECONSTRUCCIÓ. 
 
Vist el projecte Campanya d'Emergència de resposta als efectes de l’Huracà Fèlix a Nicaragua: Fase 
de reconstrucció del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
El Fons Català de Cooperació fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la campanya d’emergència 
endegada com a resposta als efectes del pas de l’huracà Fèlix per a la RAAN-Región Autónoma Atlántico 
Norte de Nicaragua el passat 4 de setembre. 
 
Els municipis de la RAAN més afectats pel pas del Fèlix han estat Puerto Cabezas, Waspam, Prinzapolka, 
Rosita, Bonanza, i en menor mesura, Siuna. Encara no hi ha valoracions definitives de les comunitats més 
allunyades, on fins a tres o quatre dies després del pas del huracà es va començar a accedir-hi i a distribuir 
els primers ajuts. 
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En aquest sentit, la campanya s´insereix en un marc de reconstrucció postemergent i està orientada a pal·liar 
els efectes d’aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir per transformar. Els recursos recaptats es 
destinaran a accions concretes incloses en el Pla de Reconstrucció de la RAAN elaborat per la Comissió de 
Reconstrucció dirigida pel propi Govern municipal i que compta amb el suport d’altres instàncies. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa d'import 3.000,00 €, a favor del 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 de resposta als efectes de 
l’Huracà Fèlix a Nicaragua: Fase de reconstrucció. 
 
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 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  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. 
 
 
6.- PROPOSTA DE FINANÇAMENT AL PROJECTE DE RECONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE SALUT DE 
YOROBAWOL A LA REPÚBLICA DE GÀMBIA. 
 
Vist el projecte Rehabilitació del centre de Salut de Yorobawol – Gàmbia instada per l’Associació d’Immigrats 
de Malgrat. 
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Antecedents 
 
L’Associació d’Immigrats de Malgrat, constituïda l’any 2004,  té 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 de el 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 paticipació 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”. 
 
El projecte 
 
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. 
 
Actualment el Centre de Salut és troba molt deteriorat, sense aigua corrent ni electricitat i tampoc disposen de 
les suficients sales adequades per a l’atenció que correspon a un centre de segon nivell. 
 
El projecte planteja 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 
continuarà amb donar suport a l’equipament i els mitjans de transport així com amb l’organització i 
l’enfortiment del Comitè de Salut molt importants per el seguiment i la gestió dels recursos del centre i per el 
desenvolupament d’activitats de salut comunitària. El pressupost estimat per aquesta primera fase és 
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. 
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La contrapart executora serà AFDEC, Association pour la formation, le Développement, l’Education et la 
Culture, associació que està ja realitzant altres projectes amb el Fons Català  a la mateixa zona de Gàmbia. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa d'import 50.110,00 € en concepte de subvenció, 
a favor del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, com a primera contribució al projecte 
Rehabilitació del centre de Salut de Yorobawol – Gàmbia amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de 
Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.  
 
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 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  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. 
 
 
7.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ AL FINANÇAMENT DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL 
“MALECÓN” A CÁRDENAS 
 
Vist el projecte Construcció del malecón a Cárdenas instada per l’Alcaldia de Cárdenas (Nicaragua). 
 
Aquest projecte s’emmarca en el agermanament dels municipis de Cárdenas a Nicaragua i Malgrat de Mar, 
que des de el seu inici a l’any 1.999 l’Ajuntament de Malgrat, amb el Fons català de Cooperació al 
Desenvolupament, ha col·laborat en el finançament de diferents projectes. L’últim i en el que encara s’hi està 
treballant el Pla de Desenvolupament del municipi. Pla que s’està elaborant conjuntament amb organismes 
del Estat i Cooperació Europea.  
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El municipi de Cárdenas està situat al sud del gran llac de Nicaragua. La seva proximitat amb la frontera de 
Costa Rica i la costa fan que tingui un potencial turístic, actualment poc desenvolupat en part per manca de 
infrastructures i serveis bàsics. 
 
Es fa necessari “ordenar“ el front de la costa davant del nucli urbà de Cárdenas i dotar-lo de serveis i 
enllumenat per poder facilitar la instal·lació de petit comerç i restauració així com potenciar les rutes 
turístiques a diferents comunitats del llac. 
 
La construcció de 3.232 metres de vorera a la costa amb una part de “grades” contribuirà a ordenar aquest 
front del casc urbà, facilitarà l’accés al llac i possibilitarà mantenir-ho net. El cost del projecte és de 
5.933.206,00 C$ (217.161,00 €). Disposen amb finançament del Govern de Nicaragua. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
11 de desembre de 2007, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l’aprovació d’una despesa d'import 20.000,00 € en concepte de subvenció, 
a favor del Fons Català de Cooperació, pel finançament del projecte Construcció del malecón a Cárdenas 
amb càrrec a la partida 74.4630.46600, "Fons de Solidaritat" de pressupost de despeses d'enguany.  
 
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 2007. La manca de la 
presentació de l’escrit d’ acceptació dintre del termini o la inclusió en el mateix de reserves, equivaldrà a la 
renúncia de la subvenció. 
 
L’ acceptació, d'acord amb l'article 26.3 en el cas de les subvencions de solidaritat internacional, degudament 
formalitzada comporta els següents efectes: 
 
a)  L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
b)  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. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
8-A.-  El Sr. Aubanell felicita a l'Associació d'Immigrants per la iniciativa de les babutxes i les xancletes, com 
a una forma de donar-se a conèixer, considerant que cal que tinguin continuïtat i donin a conèixer el seu 
projecte. 
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El Sr. Cantero manifesta que ha estat una prova pilot, anunciant que s'aniran fent coses semblants, destacant 
el treball per fer l'Associació i la necessitat del projecte que avui s'ha aprovat recolzar. 
 
La Sra. Aubanell informa que el mes de gener s'efectuarà un viatge a Gàmbia per tal de comprovar in situ les 
necessitats i parlar del projecte amb la contrapart. 
 
 
8-B.- La Sra. Aubanell informa de que l'Agenda Llatinoamericana es presentarà el provinent dia 19 de 
desembre, a les 20 hores, a la Biblioteca. 
 
 
8-C.- El Sr. Aubanell manifesta que hi ha gent que es queixa per no poder trobar productes de comerç just, 
considerant que estaria bé que a la pàgina web s'indiquessin aquells comerços que en tenen, disposant 
d'aquest llistat també a les parades de les fires. 
 
 
 8-D.- La Sra. Aubanell indica que aquells membres del Consell que han facilitat el seu email, així com 
aquells que ho facin avui o en el futur, se'ls enviaran les actes i les convocatòries per correu electrònic, 
seguint-se fent en paper pels altres. 
 
 
8-E.- La Sra. Aubanell pregunta als presents si autoritzen a què es facilitin a als altres membres del Consell 
els seus telèfons, adreces i emails per tal de poder-se comunicar entre si, a la qual cosa tots consenteixen. 
 
 
8-F.- El Sr. Hydara , en non de l'Associació, agraeix al Consell el seu suport al projecte. 
 
 
8-G.- La Sra. Aubanell anuncia que el proper Consell es convocarà durant el primer trimestre de l'any vinent, 
instant als membres a efectuar propostes de treball. 
 
 
8-J.- La Sra. Aubanell donà compte de la celebració dels actes per a la Setmana per la Pau. 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, aixecant la sessió a les nou 
i trenta minuts del vespre, estenent de tot això la present acta per a la deguda constància. 
 
 
                  La Presidenta del Consell Municipal                          El Secretari 
 
 
 
                        M. Carme Aubanell i Serra    Joan Carles Nonell i Sendrós 
 


