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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE 
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2013 
  
A la vila de Malgrat de Mar, 16 de desembre de 2013, quan passen deu minuts de les vuit 
hores del vespre, es reuneixen a la Sala de Juntes del Centre Cívic, 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. 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. Lluïsa Morago i García, representant de l’Associació Solidària Malgrat amb el 
Sàhara. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència: el Sr. Lino Cantero i Moreno representant 
d'ICV-EUiA-E,  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 16.05.2013. 
 
2.- Sol·licitud de subvenció anualitat 2013 instada per l’Associació d’Immigrants 
de Malgrat.  
 
3.- Donar compte del pagament del bitllet d’avió del projecte Vacances en Pau 
2013. 
 
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 
16.05.2013 
 
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 16 de 
maig de 2013, a efectes estrictament informatius. 
 
 
2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ANUALITAT 2013 INSTADA PER 
L’ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS DE MALGRAT.  
 
Vist el projecte presentat per l’Associació d’Immigrants de Malgrat de Mar Estudi, 
disseny i instal·lació d’un pou d’aigua a Badja Kunda, Upper River, Gàmbia. 
 
A través d'aquest projecte es vol contribuir a millorar la qualitat de vida de la població 
de Badja Kunda i la seva zona d’influència, realitzant l’estudi necessari per tal de 
dissenyar les obres de perforació d’un pou d'aigua potable pel consum humà i aportant 
l'equipament i els materials necessaris per tal de facilitar els treballs de construcció del 
pou. 
 
El poble de Badja Kunda té uns 1.600 habitants, que basen la seva economia familiar 
en l'agricultura i en les remeses que reben dels familiars emigrats a Europa. A Badja 
Kunda és on es concentra bona part dels serveis de la zona ja que és un punt 
important en la zona d’influència d’altres poblacions properes. Un d’aquests serveis és 
una escola d’educació primària.   
 
La justificació d’aquest projecte recau en la importància que l’abastament d’aigua 
potable té tant per l’economia de la zona com per la salut de tota la comunitat. Fins a 
dia d’avui, les dones de la població han de desplaçar-se uns quants quilòmetres per tal 
d’arribar a un abastament potable.  
 
L’objectiu general del projecte és el de millorar la qualitat de vida de la població de 
Badja Kunda i la seva zona d’influència, i els objectius específics, dotar Badja Kunda i 
la població d’influència de la zona d’aigua potable per el consum humà. Actualment 
aquesta localitat té manca d’equipaments i instal·lacions necessàries.  
 
La realització de les obres es farà sota el control de les autoritats locals i l’ associació 
de Immigrants de Malgrat en Gàmbia que actuarà de contrapart i ha fet el seguiment 
d’aquesta necessitat i la problemàtica de la zona, juntament amb el control i seguiment 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
El pressupost del projecte és: 
 
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 28.863,65 € 10.051,02 € 38.914,67 €
Seguiment FCCD (10%) 2.886,37 € 1.005,10 € 3.891,47 €
Total 31.750,00 € 11.056,12 € 42.806,12 €  
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Atès que és 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. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Regidoria el subvencionar aquesta despesa, amb una 
ajuda d’import 31.750,00 €. 
 
Obert el torn d’intervencions: 
 
El Sr. Abbouch fa una petita explicació del projecte, i quines són les necessitats i 
finalitat del projecte. 
 
Varis membres pregunten sobre les característiques del pou de referència, explicant el 
Sr. Abbouch quines són aquestes, i manifestant que per més informació es poden 
adreçar a l’expedient. 
 
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 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. 
 
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, 31.750,00 €, 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. 
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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, a l’Associació 
d’Immigrant de Malgrat de Mar i al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament.  
 
3.- DONAR COMPTE DEL PAGAMENT DEL BITLLET D’AVIÓ DEL PROJECTE 
VACANCES EN PAU 2013. 
 
El Sr. Romero dóna compte als membres del Consell de Solidaritat i Cooperació 
Internacional, del pagament de la factura COPV/14/2013, de l’Associació Solidària 
Malgrat amb el Sàhara, per import de 500,00 €, corresponents al bitllet d’avió d’un 
infant que va restar a Malgrat de Mar amb motiu del projecte Vacances en Pau 2013, i 
que consta com annexa a l’expedient SSOS2013000004.  
 
Els membres del Consell donen compte de la informació del pagament. 
 
4.- INFORMACIÓ DE LA REGIDORIA. 
 
1.- El Sr. Romero, informa als membres del Consell sobre el  correu electrònic enviat 
pel Sr. Bayarri de Justícia i Pau, sobre la presentació el proper dia 03.01.2014, a la 
Biblioteca La Cooperativa a les 20.30 hores. La presentació anirà a càrrec de la Sra. 
Gabriela Serra. 
 
2.- El Sr. Romero fa lectura als membres del Consell dels correus electrònics enviats 
des de l’Alcaldia de Cárdenas, en data 15.11.2013 i 13.12.2013, respectivament, i que 
diuen així: 
 
---/ De: jonathan velis [mailto:jonathan_88@hotmail.es]  
Enviado el: viernes, 15 de noviembre de 2013 20:01 
Para: ROMERO ROS, Jordi 
Asunto: RE: Correo para el Ilustre Sr.Alclade de Cardenas (Nicaragua) 
 
Hola Distinguido Jordi Romero:  
 
Me presento soy Jonathan Veliz Sanchez (Técnico de Proyectos) de la Municipalidad de Cárdenas; 
 delegado de control, seguimiento y ejecución de los Proyectos del Fon´s Catala de Coperacio; delegado 
por el Alcalde Municipal de Cárdenas. de igual forma seré el enlace de contacto con el ayuntamiento de 
Malgrat de Mar. 
 
Estoy a su disposición para cualquier consulta o aclaración. 
 
INFORMACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CÁRDENAS 
 
TELÉFONOS CONVENCIONAL DE ÁREAS GENERALES: (00505) 25601191. 
                                                   TELÉFONO CELULAR: (00505) 89443462. 
 
CORREO: alcaldia_cardenas@yahoo.es  Facebook: Alcaldia de Cardenas. 
Correo personal:   jonathan_88@hotmail.es 
Correo del Alcalde Municipal de Cardenas: Rodolfo Ulden Perez Rivera  (rodolfo_privera@yahoo.com) 
 

mailto:alcaldia_cardenas@yahoo.es�
mailto:jonathan_88@hotmail.es�
mailto:rodolfo_privera@yahoo.com�


 

 5 

Esta es una prueba de nuestra unión de los enlaces entre Malgrat de Mar y La Alcaldía Municipal 
de Cárdenas. estaremos en constante comunicación. 
 
Fraternalmente, 
 
 
Jonathan Veliz 
Técnico de Proyectos 
Alcaldia de Cárdenas./---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---/ De: jonathan velis [mailto:jonathan_88@hotmail.es]  
Enviado el: viernes, 13 de diciembre de 2013 4:03 
Para: ROMERO ROS, Jordi 
Asunto: RE: Correo para el Ilustre Sr.Alclade de Cardenas (Nicaragua) 
 
Distinguido Concejal Romero: 
 
Por este medio la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÁRDENAS, DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS DE LA 
REPÚBLICA DE NICARAGUA. en este mes Navideño  de alegría, paz, amor, religiosidad, carisma y de 
abundantes bendiciones le hacemos saber que nuestro ayuntamiento les desea FELIZ NAVIDAD Y UN 
PROSPERO AÑO NUEVO; cargado de muchas bendiciones y que vuestros corazones tan buenos y 
verdaderos siempre estén  con vosotros. 
 
Amigos y hermanos del ayuntamiento de MALGRAT DE MAR queremos expresarle las gracias a su 
ayuda y apoyo que nos han brindado, cooperación que han llenado a nuestro pueblo del desarrollo y el 
progreso eminente. 
 
GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. 
 
VUESTROS SEÑOR JESUCRISTO LES BENDIGA, UN FRATERNAL ABRAZOS HERMAN@S. 
 
 
FELIZ NAVIDAD, LES DESEA LA MUNICIPALIDAD DE CÁRDENAS. 
 
RODOLFO PEREZ RIVERA 
ALCALDE MUNICIPAL DE CARDENAS/-------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.- El Sr. Romero comunica als membres del Consell el canvi d’ubicació de la seu del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i que passa a estar a la Rambla 
Santa Mònica, 10 4t, 08002 Barcelona. 
 
4.- El Sr. Romero informa que la recaptació de la passada Subhasta de bicicletes, 
d’import 232,00 €, va passar a l’aplicació pressupostària del Fons de Solidaritat. 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES. 
 
1.- La Sra. Mora comunica que s’han recollit 950 kg d’aliments en la darrera campanya 
feta a les escoles de Malgrat, i que la darrera campanya de Caritas i Banc d’Aliments a 
Malgrat a recollit 8 contenidors de 500 Kg. 
 
2.- El Sr. Abbouch informa que un hotel els va donar 1.030 TV, i que l’Associació 
d’Immigrant ha obtingut 4.164,00 € per la seva venda, que seran destinats a la compra 
de medicaments.  
 
I quan falten cinc minuts per les 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. 
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El President del Consell Municipal                                                 El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Jordi Romero i Ros                                                                Àngel del Rey Morris 


