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MINUTA DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE COOPERACIÓ I 
SOLIDARITAT CELEBRADA EL DIA 26 D'OCTUBRE DE 2005 
 
A la vila de Malgrat de Mar, 26 d'octubre, quan són les vuit del vespre, es reuneixen a la Casa Consistorial, en la 
Sala de Juntes, 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 del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. 
La Sra. Anna Raja i Martínez, regidora de Benestar Social. 
La Sra. Susi Esgleas i Portal, representant d'ERC. 
El Sr. Lino Cantero i Moreno, representant d'EUiA. 
La Sra. Juani Heredia i Monedero, representant d’ICV. 
El Sr. Jordi Bayarri i Poch, representant de Justícia i Pau. 
La Sra. Lluïsa Morago i García, representant de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara. 
El Sr. Joaquim Aubanell i Serra, representant de Mans Unides. 
El Sr. Antoine Nolla i Alberola, representant de CDC. 
El Sr. Llorenç Pla i Madrenys, representant suplent d'Amics de Càrdenas. 
El Sr. Marcel Gili i Jaume, representant suplent del PSC. 
El Sr. Antoni García Marugan,, representant de Creu Roja. 
El Sr. Jamal Abbouch, representant de l'Associació d'Immigrants de Malgrat. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència, la Sra. Anna Vega i Raya (PPC), la Sra. Sandra Altafulla i Climent 
(UDC) i la Sra. Marta Hernández Regí (Malgrat Solidari), no assistint tampoc els respectius membres suplents. 
 
S'ha de fer constar que el Sr. Jordi Bayarri i Poch, abandonà la sessió quan es tractava el punt novè de l'ordre 
del dia i que el Sr. Marcel  Gili i Jaume, l'abandonà també quan es tractava el punt desè. 
 
Assisteix el Sr. Joan Carles Nonell i Sendrós, Secretari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, que dóna fe de l’acte. 
 
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 
 
 
1er.- Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el dia 1 de juny de 2005. 
 
2n.- Proposta de pagament de la quota al Fons Català de Cooperació per al finançament de projectes 
comuns. 
 
3r.- Proposta de contribució al projecte d'ajut humanitari per al SAHEL (Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger 
i Txad). Projecte 1456 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
4t.- Proposta de contribució a la Campanya d'emergència a Centreamèrica per la tempesta tropical STAM. 
Projecte 1472 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
5è.- Campanya pels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides. 
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6è.-  Sol·licitud instada per l'Associació Malgrat amb el Sàhara per fer una aportació econòmica per 
l'organització de la Caravana pel Sàhara. 
 
7è.- Associació Malgrat amb el Sàhara. Informacions vàries. 
 
8è.- Comerç Just. Programació d'activitats.  
 
9è.- Programa de ràdio. 
 
10è.- Donar compte de la sol·licitud del PPC de canvi de representant en el Consell Municipal de 
Solidaritat. 
 
11è.- Precs, preguntes i altres informacions. 
 
 

*********************** 
 
1ER.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNY DE 2005 
 
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Consell celebrada el dia 1 de juny de 2005, a efectes 
estrictament informatius de l’estat de situació de la gestió formal del Consell. 
 
 
2N.- PROPOSTA DE PAGAMENT DE LA QUOTA AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PER AL 
FINANÇAMENT DE PROJECTES COMUNS. 
 
Vist els acords presos per l’Assemblea General Ordinària del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
entre d’altres els relatius a l’aprovació de les línies de treball per l’exercici 2005, així com l’aprovació del 
pressupost i de les noves quotes a portar pels socis. 
 
En aquesta Assemblea es determinà que la quota fixa corresponent a Malgrat de Mar era de 1.100,00 €, quota 
que s’aplicarà al finançament dels projectes comuns. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
19 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres presents assistents al Consell, ACORDEN: 
 
PRIMER.- Informar favorablement de l'aprovació d'una despesa de 1.100,00 € en concepte de l’aportació de 
quota fixa corresponent a l’any 2005 al Fons de Cooperació al Desenvolupament. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 Fons de Solidaritat del Pressupost d’enguany. 
 
TERCER.- Comunicar els presents acords a l’àrea de Serveis Econòmics i al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament 
 
3R.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ AL PROJECTE D'AJUT HUMANITARI PER AL SAHEL (BURKINA FASO, 
MALI, MAURITÀNIA, NÍGER I TXAD). PROJECTE 1456 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT. 
 
Vist el projecte 1456 Contribució al projecte d'ajut humanitari per al Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger i 
Txad) del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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La regió del Sahel a l’Àfrica Subsahariana està patint un empijoratment de la situació alimentària. La passada 
plaga de llagostes i l’escassetat de pluges han provocat una disminució d’aliments i un increment dels preus de 
productes bàsics. Poblacions de Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger i Txad veuen amenaçada la seva 
seguretat alimentària per aquesta crisi. S’han incrementat els percentatges de malnutrició i els desplaçament de 
famílies a la recerca de millors condicions.  
 
El 21 de juliol representants de l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya, de la Federació Catalana d’ONGs per al Desenvolupament, de diverses 
organitzacions d’ajut humanitari i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, ens vam reunir en el marc 
del  Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència per analitzat la situació i definir les actuacions possibles 
davant d’aquesta crisi alimentària. Es va decidir obrir una convocatòria extraordinària per donar suport a projectes 
de distribució d’aliments, tractament de la desnutrició, i enfortiment de les estratègies de seguretat alimentària 
familiar i comunitària (supervivència del bestiar, bancs de llavors, aliments...). 
 
El Fons Català ha obert un campanya d’ajut humanitari per coordinar les aportacions dels municipis, 
administracions locals i entitats que vulguin contribuir a cobrir les necessitats bàsiques de la població afectada. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
25 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN: 
 
PRIMER.- Informar favorablement de l'aprovació de la despesa, d’import 4.000,00 €, en concepte de subvenció 
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per finançar el projecte 1456 Contribució al projecte d'ajut 
humanitari per al Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritània, Níger i Txad). 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2005. 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: 
 
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.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
4T.- PROPOSTA DE CONTRIBUCIÓ A LA CAMPANYA D'EMERGÈNCIA A CENTREAMÈRICA PER LA 
TEMPESTA TROPICAL STAM. PROJECTE 1472 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT. 
 
Vista la proposta de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de data 25.10.2005 i que 
literalment diu: 
 
Vist el projecte 1472 Campanya d'Emergència per la tempesta tropical Stan del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament. 
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com a integrant del Comitè Català d’Ajut Humanitari 
d’Emergència- CCAHE fa una crida als ajuntaments socis a sumar-se a la campanya d’emergència unitària 
endegada com a resposta als efectes de la tempesta tropical Stan per El Salvador i Guatemala. 
 
La tempesta tropical Stan età afectant directament Guatemala, El Salvador, Nicaragua i Mèxic. La catàstrofe 
provocada per l'Stan fa palesos els greus problemes estructurals de la societat de Centreamèrica i les condicions de 
vulnerabilitat i pobresa en què viu la majoria de la població. A la vegada, hem pogut comprovar l'alt grau d'implicació i 
solidaritat de la població local i de les contraparts amb les quals treballem, que estan responent activament i són un 
exemple davant la incapacitat dels seus governs centrals per fer front a l'emergència. És per això que és molt 
necessari l'ajut internacional a través del suport a les organitzacions locals en els seus esforços per afrontar la 
situació. En aquest sentit, considerem important donar suport a les organitzacions catalanes que, mitjançant les 
seves contraparts locals, estaven treballant a la zona abans de la crisi d'emergència. 
 
El pas de l'Stan ha deixat a Guatemala 2.055 morts, dels quals la meitat són infants, i 1.200 orfes. A El Salvador els 
morts han estat 72, a Mèxic 42 i a Nicaragua 11. Més de 120.000 guatemalencs i més de 60.000 salvadorencs es 
troben encara en albergs i més de 32.000 han estat evacuats. 
 
La campanya està orientada a pal·liar els efectes d'aquesta emergència dins la filosofia de reconstruir per 
transformar. Una part de l'ajut es canalitzarà de forma conjunta a través de la convocatòria extraordinària oberta amb 
els organismes donants del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència (CCAHE): Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament, Ajuntament de Barcelona i Fons Català. Una altra part es destinarà a donar suport 
a projectes que ja s’estan executant actualment a El Salvador i Guatemala en el marc de reconstrucció post-
emergent. 
 
És per tot això aquesta regidoria proposa al Consell de Solidaritat l'informe favorable dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa, d’import 4.000,00 €, en concepte de subvenció al Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament per finançar el projecte 1427 Campanya d'Emergència per la tempesta tropical Stan. 
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 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 en l’article 19 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2005. 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: 
 
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.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i l’Àrea de Serveis 
Econòmics. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
25 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell s'acorda que la quantia quedi 
establerta per diferència entre la consignació pressupostària existent i la resta d'aportacions acordades. 
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5È.- CAMPANYA PELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI DE LES NACIONS UNIDES. 
 
La Sra. Aubanell comunica que recentment Ciutats i Governs Locals Units ha aprovat l'ingrés del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament com a membre associat, anunciant que es fa una crida a tots els governs 
locals del món a sumar-se  a la Campanya pels Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides, proposant aprovar 
la Declaració dels Governs Locals Units a favor dels objectius del Mil·lenni, segons text que s'annexa, aprovació 
que correspondria fer al Ple de l'Ajuntament, si bé, caldria abans donar-ho a conèixer i fer-ne difusió, proposant 
fer-ho entre els mesos de desembre i febrer, fent-ho coincidir amb la declaració del plenari municipal. 
 
Obert el torn d'intervencions 
 
El Sr. Aubanell, manifesta que mirarà si Mans Unides compta amb material divulgatiu. 
 
La Sra. Aubanell, a pregunta de la Sra. Esgleas, manifesta que durant la Setmana per la Pau, es parlarà 
d'aquest tema a les escoles. 
 
La Sra. Morago, el Sr. Cantero i el Sr. Bayarri es manifesten d'acord amb la necessitat de fer una campanya per 
tal de donar-ho a conèixer. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
25 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, INFORMEN FAVORABLEMENT: 
 
Procedir a donar a conèixer i difondre els Objectius del Mil·leni de les Nacions Unides, durant el mesos de 
desembre de 2005 a febrer de 2006, fent coincidir la campanya de divulgació amb l'aprovació de la declaració 
pel Ple de l'ajuntament. 
 
 
6È.-  SOL·LICITUD INSTADA PER L'ASSOCIACIÓ MALGRAT AMB EL SÀHARA PER FER UNA 
APORTACIÓ ECONÒMICA PER L'ORGANITZACIÓ DE LA CARAVANA PEL SÀHARA. 
 
Vistos els escrits presentats per l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, amb registre d'entrada 12222 i 
12677, de data 11.10.2005 i 21.10.2005 respectivament, sol·licitant ajuda i col·laboració econòmica a la 12ª 
Caravana Catalana per la pau al Sàhara Occidental, per entre d'altres aconseguir els següents objectius: 
 

 Recollir 200 tones de sabó, xampú i gel als campaments de refugiats a Tindouf. 
 Recaptar recursos econòmics per la compra de vehicles que transportin els productes d'higiene 

personal fins a Tindouf. 
 Informar i sensibilitzar al poble català sobre la situació actual en què viu el poble saharauí. 
 Donar suport al procés d'autodeterminació i independència al poble saharauí. 

 
Atès que aquest projecte té el vist-i-plau de la Regidoria de Solidaritat i Cooperació Internacional, es creu 
convenient finançar l'esmentada caravana amb 1.000,00 €. 
 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
26 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, ACORDEN: 
 
PRIMER.- Informar favorablement l'aprovació d'una despesa d'import 1.000,00 € en concepte de col·laboració 
en l'organització de la 12ª Caravana Catalana per la pau al Sàhara Occidental.  
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 Fons de Solidaritat del pressupost d’enguany. 
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TERCER.- Ordenar a l'Àrea de Serveis Econòmics el pagament de l'esmentada despesa mitjançant 
transferència bancària al número de compte 2041 0092 06 0040007200 de l'entitat Caixa de Manresa a favor 
d'ACAPS. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a les entitats interessades i a l'Àrea de Serveis Econòmics.  
 
 
7È.- ASSOCIACIÓ MALGRAT AMB EL SÀHARA. INFORMACIONS VÀRIES. 
 
7-A.- La Sra. Morago dóna compte de la constitució del Comitè Català per a l'Alliberament d'Aminetu Haidar i de 
Tots els Presos Polítics Sahrauís, indicant que ha celebrat diversos actes i que s'ha dirigit a ajuntaments i 
entitats demanant aportacions per endegar campanyes de difusió i defensa dels drets humans. 
 
A pregunta del Sr. Nolla, manifesta que no es tracta d'una associació que estigui registrada, si bé està vinculada 
a l'ACAPS, apuntant el Sr. Bayarri que aquest Comitè neix a instància de l'ACAPS i que qui vulgui s'hi pot 
adherir. 
 
7-B.- La Sra. Morago comunica que el propvinent dia 11 de novembre, es celebrarà a Madrid una manifestació 
per denunciar la situació dels refugiats, per assistir a la qual es compta amb un autocar, essent el viatge gratuït. 
 
 
8È.- COMERÇ JUST. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS.  
 
La Sra. Aubanell recorda els objectius relacionats en l'acta de la sessió anterior, als que s'està donant 
compliment, estant programada una exposició a la biblioteca per la darrera quinzena de novembre, així com 
dues conferències, restant pendent de conformar les dates, manifestant que s'intentarà tenir també una parada 
en les properes fires. 
 
9È.- PROGRAMA DE RÀDIO. 
 
La Sra. Aubanell dóna compte del tractat pel consell de redacció, que definí el programa com una eina de 
sensibilització per aconseguir els següents objectius: 
 
a) Apropar la realitat del món, analitzant les causes de les desigualtats i les injustícies. 
b) Potenciar el diàleg, la interrelació entre cultures, explicitant que s'entén per solidaritat i els valors que la 

fomenten. 
c) Sumar esforços i crear consciència per participar i oferir canals de col·laboració 
d) Informar de la política municipal de cooperació: actuacions i objectius. 
e) Informar dels objectius i de les actuacions de les ONG. 
 
Proposant estructurar el programa en la forma següent: 
 
a) Presentació i continguts 
b) Recull informatiu: notícies, esdeveniments, activitats, campanyes. 
c) Espai "Avui coneixem", en el que es presentarà una entitat local, una ONG, etc.. 
d) Tema central: debat i entrevista. 
 
El dia d'emissió previst és el darrer dimecres de cada mes, en horari de 20 a 21 hores, indicant que, si s'està 
preparat, es podria començar el darrer dimecres de novembre (dia 23), i que, de no ser així, caldria esperar al 
darrer dimecres de gener, ja que el mes de desembre, en principi, no està previst que hi hagi programa. 
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Pel que fa al títol donà compte d'un llistat dels deu proposats, així com de dues possibles sintonies  
 
Debatut el tema, els membres presents, per assentiment, es donen per assabentats dels objectius i estructura 
del programa, delegant en el consell de redacció l'elecció definitiva del títol i la sintonia, fixant-se com objectiu 
fer el programa pilot el mes de novembre i consultar als responsables de la ràdio per la possibilitat de programar 
també el mes de desembre (dia 28). 
 
10È.- DONAR COMPTE DE LA SOL·LICITUD DEL PPC DE CANVI DE REPRESENTANT EN EL CONSELL 
MUNICIPAL DE SOLIDARITAT. 
 
L’article 5 de les normes reguladores del Consell Municipal de Solidaritat estableix que entre els membres que 
composen el seu plenari hi haurà un representant de cada agrupació política. 
 
Atès que el dia 2 d'octubre de 2003 va quedar constituït el Consell Municipal de Solidaritat i es procedí a 
designar els membres representants d’aquest Consell, nomenant com a representants de l'agrupació política 
PPC a les senyores: 
 

 Anna Vega i Raya, membre titular. 
 Isabel Fiérrez i Martínez, membre suplent. 

 
Vist el document presentat pel Sr. Joan Carles Tagua i Jiménez en representació del PPC, amb RE 8981 de 
18.07.2005, sol·licitant la baixa de la Sra. Anna Vega i Raya. i el nomenament de nous membres en el Consell. 
 
Atès que en el mateix escrit proposa com a nous membres les següents persones: 
 

 Isabel Fiérrez i Martínez, com a membre titular. 
 Rafael Torres Palop, com a membre suplent. 

 
Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
17 d'octubre el Consell, per ASSENTIMENT dels membres presents assistents ACORDEN: 
 
PRIMER.- Informar favorablement de la designació com a membre titular perquè representi a l'agrupació política 
PPC en el Consell Municipal de Solidaritat a la senyora Isabel Fiérrez i Martínez i com a membre suplent al 
senyor Rafael Torres i Palop.  
 
SEGON.- Comunicar aquesta designació a la presidència del Consell Municipal Solidaritat. 
 
 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 
 
Es dóna compte de la proposta formulada per l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, en la que es 
presenten els comptes anuals, sol·licitant la col·laboració de l'ajuntament de Malgrat en relació amb el dèficit 
resultant, acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels membres assistents 
 
La Sra. Morago exposa que amb data 30 de maig de 2005, l'Associació va presentar un pressupost per 
l'anualitat 2005, que presentava un dèficit de 3.170 €, havent-se atorgat per l'Ajuntament una subvenció de 
2.100 €, presentant ara un  pressupost actualitzat a 26 d'octubre d'enguany, amb uns ingressos de 10.504,95 € i 
unes despeses d'11.537,12 €, amb un dèficit de 1032,17 €, sol·licitant una subvenció suplementària. 
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Vista la proposta formulada per la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional en data 
26 d'octubre, per ASSENTIMENT dels membres assistents al Consell, s'acorda que l'atorgament de l'ajut 
sol·licitat resti pendent de l'anàlisi dels comptes presentats. 
 
 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 
 
Es dóna compte de la proposta formulada per Justícia i Pau, sol·licitant la col·laboració de l'ajuntament de 
Malgrat en la difusió de l'agenda Llatinoamericana 2006, acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels 
membres assistents  
 
Vist l'escrit presentat per Justícia i Pau en data 25.10.2005, i registrat d'entrada amb número 12857, on es posa 
de manifest la voluntat que l'Ajuntament de Malgrat de Mar participi en el finançament del projecte 1371 
Campanya 2005 de l'Agenda Llatinoamericana Mundial del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
Aquest projecte està presentat per la Comissió de l’Agenda Llatinoamericana i contempla l’acompanyament i suport 
a la campanya de sensibilització impulsada per la Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l’Alt 
Maresme i coordinada per la pròpia Comissió. 
 
El programa contempla continuar donant suport a la Campanya d’Anada i Tornada, a través de l’edició i 
distribució dels materials pedagògics que acompanyen l’Agenda: la Carpeta Pedagògica, que actualment té 
domini propi: http://www.lacarpeta.org, el Mapa de Peters, el Calendari Solidari, el cartell del Darrer Discurs de 
Charles Chaplin i un cartell de convocatòria, són els principals materials de suport editats.  
 
La Campanya d’Anada i Tornada té com a objectiu reforçar la col.laboració Nord-Sud amb un pont solidari 
d’anada i tornada tot col.laborant horitzontalment amb els col.lectius del Sud en general, i en particular amb 
Nicaragua, República Dominicana, Haití i Equador. 
 
Les contraparts locals son representants dels agermanaments existents amb contraparts locals catalanes i ONG 
amb projectes de cooperació a Llatinoamèrica, que col·laboren sobre terreny amb la Comissió de l’Agenda 
Llatinoamericana. 
 
Vista la proposta de la Regidoria delegada de Solidaritat i Cooperació Internacional, per assentiment 
dels membres presents, el Consell acorda: 
 
PRIMER.- Informar l'aprovació d' una despesa de 1.500,00 € per finançar el projecte 1371 Campanya 2005 de 
l'Agenda Llatinoamericana Mundial del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, presentat per 
l'Associació Justícia i Pau Malgrat.  
 
SEGON.- Imputar la present despesa a la partida 74.463.46600 de Fons de Solidaritat el 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 en l’article 16 de les Bases Reguladores de les Subvencions per a 2004. 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: 
 



 

 9

 L’ Ajuntament pagarà la subvenció de forma prèvia a la justificació de la mateixa. 
 El beneficiari resta obligat a complir la càrrega jurídica que la subvenció comporta. 

 
QUART.- Comunicar els presents acords al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a l'Àrea 
d'Hisenda. 
 
 
ASSUMPTE DECLARAT D’URGÈNCIA 
 
Es dóna compte de la proposta formulada per ERC, sol·licitant l'adhesió al manifest "Què estem fent", 
acceptant-se la seva inclusió de l'ordre del dia pels membres assistents  
 
La Sra. Esgleas proposa que, davant els fluctuosos fets succeïts a les fronteres hispano-marroquines de Ceuta i 
Melilla, el Consell s'adhereixi al manifest elaborat per diverses entitats, partits polítics i particulars, sota el lema 
"Què estem fent", que s'ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que, com ja s'havia dit amb ocasió de la guerra d'Iraq, no correspon al Consell 
manifestar l'adhesió sinó que són els partits polítics i les entitats que l'integren els que, si s'escau, l'han de 
promoure o d'adherir-s'hi. 
 
La Sra. Heredia manifesta que el seu partit ja ho ha fet, com també d'altres, i que no s'entén gaire que el Consell 
no ho pugui fer. 
 
El Sr. Nolla manifesta que el Consell no té personalitat jurídica i que per tant no pot formular cap declaració, 
sense perjudici que potser no tots els partits el subscriurien, afegint que, en el seu cas, no ha pogut comentar-ho 
amb el seu. 
 
El Sr. Cantero es mostra partidari de què el Consell es pugui manifestar com a tal, però que, si es considera que 
no ho pot fer, més val dir-ho ara i no tornar-ho a portar al Consell després de parlar-ho amb els partits i entitats. 
 
La Sra. Aubanell reitera que el Consell pot proposar i assessorar, però no formular declaracions per se, 
proposant novament que siguin els partits i  entitats els qui s'hi adhereixin si ho creuen oportú, ja que el Consell 
no ho pot fer com a tal. 
 
Vist el resultat del debat,  el Consell, amb el vot a favor de les Sres. Aubanell, i Raja i els Srs., Aubanell, 
Nolla, Pla, García i Ahbouch i els vots en contra de les Sres. Esgleas, Heredia, Morago i del Sr. Cantero, 
acorda no emetre cap declaració en relació amb el manifest "Què estem fent", sens perjudici que ho 
facin els partits i entitats integrants del Consell. 
 
 
11È.- PRECS, PREGUNTES I ALTRES INFORMACIONS. 
 
A)La Sra. Aubanell dóna compte de què el dia 4 de novembre d'enguany, es celebra a Molins de Rei, una 
trobada d'ajuntaments agermanats amb Nicaragua. 
 
B) La Sra. Aubanell informa de que Malgrat Divers ha ingressat a la partida del Fons de Solidaritat, la quantitat 
de 674,96 €, amb destí al projecte SAHEL (BURKINA FASO, MALI, MAURITANIA, NIGER I TXAD), PROJECTE 
1456 DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. 
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C) El Sr. Ahbouch dóna compte de la celebració d'un curs de cooperació internacional sobre el tema de 
Migracions i Desenvolupament, que amb una durada de 23 hores, es desenvoluparà durant sis dissabtes; indica 
que, si bé es prioritza el col·lectiu immigrant, les entitats del municipi hi haurien de participar, tenint en compte 
que el nombre d'alumnes es situa entre 20 i 25. El curs és subvencionat per l'ajuntament, podent-s'hi apuntar els 
membres del Consell que hi estiguin interessats. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que quan l'Associació confirmi que hi vol participar, s'efectuarà el conveni amb el 
Fons Català per a dur-lo a terme. 
 
D) La Sra. Aubanell informa que, durant la segona quinzena del mes de març de l'any vinent, es muntarà 
l'exposició dels projectes de les entitats que han estat subvencionats. 
 
E) El Sr. Aubanell de Mans Unides informa de que el dia 18 de novembre d'enguany, a la biblioteca, es 
celebrarà una xerrada, a càrrec d'Arcadi Oliveras, sobre el tema "On va aquest món, en contra o confrontació". 
 
F) La Sra. Aubanell, arrel d'una nota d' l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara, apareguda en el Som-hi, es 
refereix a la moció referent al suport al procés de pau al Sàhara Occidental, presentada al ple del mes d'agost, i 
que el PSC no va subscriure, exclusivament per l'apartat que instava al Govern espanyol al reconeixement de la 
República Àrab Saharauí Democràtica (RASD), demanda que cap entitat o partit té entre els seus objectius. 
  
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, aixecant la sessió a les deu i 
vint 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 
 
 
 


