
 

ACTA DE LA TAULA DE COOPERACIÓ I  L'AJUT AL DESENVOLUPAMENT DE
L'AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS

Exp.: 3477/2015
Sessió núm.: 2/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 9 de setembre de 2015
Horari: 19 h a 19:50 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote Moreno, alcalde
Francesc Juzgado Mollá, regidor PSC-CP
Àfrica Martínez Belles, regidora PSC-CP
Casandra Garcia Rodríguez, regidora Sumem Parets
Antonio Molina Herrera, regido Sumem Parets
Jordi Seguer Romero, regidor Ara Parets ERC
Manuel Losada Seivane, regidor Ciutadans
Jordi Domènech, representant CUP
Rosa Garcia Deola, Associació Solidària amb San Francisco del Norte
Lucio Gat Lavado, Associació You Bari
Montse Cárdenas Cuevas, responsable de Cooperació Ajuntament de Parets del Vallès
Enric Acero Casas, Secretari accidental

ORDRE DEL DIA

1. Presentació dels nous membres de la Taula Cooperació (nous regidors/es).
2. Propostes de les subvencions a entitats de cooperació 2015
3. Explicació dels projectes Missirah i San Francisco

Desenvolupament de la reunió

1. Presentació dels nous membres de la Taula Cooperació (nous regidors/es).

Es presenta  la  nova configuració  de  la  Taula  de  Cooperació  i  els  nous regidors  i
regidores.

2. Propostes de les subvencions a entitats de cooperació 2015

Es dóna compte de la Moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels
conflictes armats a la Mediterrània, i la Taula de Cooperació acorda una aportació de
4.000 € al Fons Català de Cooperació.

La senyora Rosa García proposa la constitució d'un grup de suport de ciutadans, amb
la voluntat de col·laborar per preparar l'arribada de la gent.



 

El senyor Antonio Molina proposa que es faci arribar a les empreses la possibilitat de
col·laborar en el Consell Industrial.

S'indica que les entitats locals poden demanar col·laboració als seus socis.

Es  considera  important  obrir  un  compte  específic  de  col·laboració  de  Parets.  Es
parlarà  d'aquest tema amb Serveis Econòmics.

El senyor Antonio Molina proposa poder fer repartiment de carteleria des dels grups
municipals.

3. Explicació dels projectes Missirah i San Francisco

La senyora Montse Cardenas explica els projectes amb els quals es col·laboren (San
Francisco del Norte i Senegal).

També explica les ajudes que s’atorguen en procediment de concurrència  mitjançant
les bases per projecte i activitats. 

Explica els projectes que s'han presentat en el  termini  i  es formulen les propostes
d’atorgaments d’ajuts.

Es proposa fer, en properes sessions,  una explicació als nous membre de la Taula
dels projectes en els quals s'ha col·laborat en els darrers anys.

Es proposa que en l'Acte de col·laboració per als refugiats que s’organitzi es presentin
els projectes que reben ajuts de l'Ajuntament.

A continuació la Taula de Cooperació aprova la distribució dels fons.

El senyor Lucio Gat explica el projecte subvencionat a Youbari al 2014, sobre arreglar
l'Institut de Missirah, que era totalment insuficient per al nombre de nens. És un primer
projecte en educació entre d'altres que es prioritzen en els propers anys.

La  senyora  Rosa  García  explica  el  projecte  de  San  Francisco,  que  va  rebre  una
subvenció al 2014. El Projecte d'abocador de residus. Actualment s'està acabant la
construcció.  La  finalització  està  prevista  amb  l'ajuda  del  2015.  Són  15  anys
col·laborant  amb el  municipi  i  s'han  fet  diferents  projectes  sanitaris-educatius  i  de
centres socials.  Un altre projecte que s'ha presentat  és la  construcció d'un mercat
municipal,  en què es puguin intercanviar  les seves produccions i  millori  l'intercanvi
econòmic.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

L'alcalde El secretari accidental

Sergi Mingote Moreno Enric Acero Casas
Signat electrònicament                                                                    Signat electrònicament

 
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica


