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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE DATA 13 DE DESEMBRE DE 2012 
  
A la vila de Malgrat de Mar, 13 de desembre de 2012, quan passen cinc 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. Mercè Mora i Huertas, regidora d’Acció Social i Ciutadania. 
La Sra. M. Carme Aubanell i Serra, representant del PSC. 
El Sr. Eduard Fontrodona i Vendrell, representant de Mans Unides. 
El Sr. Jamal Ahbouch, representant de l’Associació d’Immigrants de Malgrat. 
La Sra. Isabel Fiérrez i Martínez, representant del PPC. 
La Sra. Teresa Verdaguer i Massó, representant d'ERC. 
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. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència: el Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de 
Justícia i Pau, i la Sra. Roser Casanovas Vives, representant de Creu Roja, la Sra. 
Maria Arigós i Bosch, representant d’Amics de Cárdenas, la Sra. Núria Díez Gispert, 
representant del SI, i la Sra. M. Lluïsa Morago i García,  ni cap suplent que els 
substitueixi. 
 
Assisteix el Sr. Àngel del Rey Morris, Tècnic Auxiliar 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 19.04.2012. 
 
2.- Donar compte de la subvenció atorgada a l’Associació d’Immigrants de 
Malgrat de Mar, pel Transport d’un contenidor amb material  sanitari del port de 
Barcelona fins el port de Banjul (Gàmbia).  
 
3.- Sol·licitud de col·laboració a la Fira de Sant Nicolau i el Tió Solidari. 
 
4.- Informació de la regidoria. 
 
5.- Precs i preguntes. 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL CONSELL, DE DATA 
19.04.2012. 
 
La Sra. Verdaguer, manifesta que a la pàgina catorze, en el prec número 3 ella no va 
dir que s’havien fet brigades d’estiu a Malgrat de Mar, sinó que estaria bé que es 
treballés des del Consell per poder crear aquestes brigades d’estiu. 
 
Els membres del Consell, un cop recollit el prec de la Sra. Verdaguer,  prenen raó de 
l’acta del Consell celebrada el dia 19 d’abril de 2012, a efectes estrictament 
informatius. 
 
 
2.- DONAR COMPTE DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A L’ASSOCIACIÓ 
D’IMMIGRANTS DE MALGRAT DE MAR, PEL TRANSPORT D’UN CONTENIDOR 
AMB MATERIAL  SANITARI DEL PORT DE BARCELONA FINS EL PORT DE 
BANJUL (GÀMBIA).  
 
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29.11.2012, acordà entre 
d’altres els següents: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jamal Ahbouch en data 28.11.2012, en nom i 
representació de 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). 
 
Vista la informació relativa al projecte que consta annexa a l’expedient, i quin cost és 
de 3.800,00 €. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una 
ajuda d’import 3.800,00 €. 
 
Vista la proposta d’acords formulada per la regidoria de Solidaritat i Cooperació 
Internacional en data 28 de novembre d’enguany, la Junta de Govern Local, per 
unanimitat dels sis membres assistents, ACORDA 
 
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. 
 
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: 
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 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. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, de data 28 
de novembre, i que s’ha donat per reproduïda a la part expositiva, els membres del 
Consell de Solidaritat donen compte dels acords presos per la Junta de Govern 
Local en data 29.11.2012, i  n’informen favorablement.  
 
 
3.- SOL·LICITUD DE COL·LABORACIÓ A LA FIRA DE SANT NICOLAU I EL TIÓ 
SOLIDARI. 
 
El Sr. Romero comenta que la parada que es va muntar per la  Fira de Sant Nicolau va 
anar molt bé, tot i el canvi d’ubicació a la plaça de les Peixateries Velles. 
 
El Sr. Romero explica als membres del Consell que el proper dia 22 de desembre, està  
previst que tingui lloc el Tió Solidari a la Plaça de l’Església, entre les 17.00 i les 19.00 
hores, amb la intenció de recollir aliments per als més necessitats de la població, i a 
canvi es donarà un petit obsequi per als més petits.  
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES. 
 

1. El Sr. Romero comenta que el proper diumenge dia 13.12.2012, a les 20.00 
hores, tindrà lloc una xerrada col·loqui sobre l’Agenda Llatinoamericana 2013 al 
local de l’associació el Rovell de l’ou.  
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2. La Sra. Verdaguer comenta que han passat vuit mesos des que va tenir lloc el 
darrer consell, i que els estatuts clarament diuen que la periodicitat del consell 
ha de ser cada tres mesos, i que per tant s’hauria de donar empenta al consell, 
que sigui més actiu, i per això demana que es convoquin amb la periodicitat 
marcada als estatuts. 

 
a. El Sr. Cantero dóna la raó a la Sra. Verdaguer, i que a més cal difondre 

més la feina que es fa des del Consell de Solidaritat. 
 
b. El Sr. Romero contesta a la Sra. Verdaguer que hi havia molt pocs 

punts per fer convocar un consell, i que per això va trobar absurd 
convocar-lo al mes de juliol. Que té raó en què s’ha de dinamitzar el 
consell, i per tant sol·licita als membres de les entitats presents que 
aportin temes per tractar en el proper consell. 

 
3. El Sr. Bayarri comenta que el consell hauria de tenir més informació i de 

manera més continuada, és a dir tenir més contacte. 
 

a. El Sr. Romero li respon que es podrien comunicar més coses si 
haguessin més temes a tractar. 

 
4. El Sr. Bayarri comenta que s’emplaci el consell d’aquí tres mesos per poder fer 

una avaluació del projecte del contenidor, presentat per l’Associació 
d’Immigrants de Malgrat de Mar. 

 
 

I quan passen cinc minuts de tres quarts de nou 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                                                 El Secretari 

 
 
 
 
 
 

Jordi Romero i Ros                                                          Àngel del Rey Morris 


