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Resum de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 15 febrer 2017        Hora: 18:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor Urquiola GRAIN 
Alba Cuevas La Fede.cat 
Ascensión Romero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Carles Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolup. 
Glòria Meler Ajuntament Direcció Justícia Global i Coop. 
Jordi Cortés Ajuntament Direcció Justícia Global i Coop 
Míriam Acebillo LaFede.cat, vicepresidenta del Consell 
Tono Albareda La Fede.cat 
 
Persones que s’han excusat 

Alejandro Pozo Expert 
David Llistar Direcció Justícia Global i Coop. Internacion. 
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Gerardo Pisarello President del Consell  
 

Ordre del dia: 

1. Acordar les tasques i/o objectius que es proposa dur endavant la Comissió 
Permanent. 

 
2. Grups de treball del Consell (Pla Director / Coherència de Polítiques / Reforma 

Consell i Reglament). 
 

3. Informar del procés d’elaboració del Pla Director de Cooperació per a la Justícia 
Global. 
 

4. Escollir el/la representant del Consell per al Consell de Ciutat. 
5. Valorar, si s’escau, propostes dels membres de la Permanent de declaracions 

institucionals a elevar a l’Ajuntament. 
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6. Informacions vàries. 

 
Abans de començar amb l’ordre del dia, s’acorda fusionar el punt 2 i el punt 3 i ajornar el 
punt 5 per tractar-lo amb el Director de Justícia Global i Coop. Internacional que no ha pogut 
assistir a aquesta reunió. 
 
Resum dels punts tractats: 
 

1. La vicepresidenta expressa la voluntat compartida amb l’Ajuntament que la 
Permanent sigui un espai més propositiu que reactiu i que vagi més enllà de les 
funcions descrites en el Reglament del Consell. L’opinió majoritària és que la 
permanent ha de ser un espai més executiu que el Plenari i que hauria d’actuar en els 
dos sentits: recollint les propostes del consell i facilitant la seva realització i també fent 
propostes al plenari lligades a l’actualitat. Fins ara el funcionament ha estat 
unidireccional essent un espai de caire informatiu i es desitja que sigui un òrgan actiu, 
de seguiment de l’acció de govern, de treball en equip, generant xarxa entre les 
entitats. S’assenyala la necessitat de presència política en el Consell i en la 
Permanent (del Regidor) i de comptar amb l’ajut de dinamitzadors/es si s’escau. 
 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament proposa que la Permanent faci una 
petició a l’Ajuntament per demanar al Consell de Govern de la Fira de Barcelona 
explicacions del perquè s’ha acceptat la petició del Ministeri de Defensa de triplicar el seu 
espai al Saló de l’Ensenyament. 

 
2./3.Els membres del Grup de Treball del Pla Director valoren positivament la feina feta 

en el grup i la dinàmica de les reunions (3). També va ser molt apreciada la reunió 
amb entitats que es va fer a la Fede. S’informa que es farà una darrera reunió del 
Grup quan es disposi de la diagnosi del Pla i les primeres línies d’actuació. S’informa 
de la previsió sobre les fases de tramitació del Pla Director de Cooperació per a la 
Justícia Global 2017-2020 fins a la seva aprovació, abans de les vacances d’estiu.  
La proposta de document del Pla Dtor es presentarà al Plenari del Consell per al seu 
dictamen. En funció del contingut del Pla es decidirà la conveniència de crear altres 
grups de treball com p.ex. un grup sobre subvencions. 
 
Sobre el Grup de Treball de Coherència de Polítiques es parla de centrar-lo en la 
identificació de les polítiques municipals que tinguessin relació amb el 
desenvolupament, fer propostes per incloure criteris de justícia global en els 
contractes públics, partir del concepte de desenvolupament (inclòs en el Pla 
Dtor.)...Es considera que aquest grup podria començar a funcionar un cop tinguéssim 
l’esborrany de Pla Director recollint les aportacions de la Permanent i el treball fet per 
La Fede.cat. 
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El Grup de treball de reforma del Consell i del seu reglament, podria començar abans 
del proper Plenari per preparar una proposta de procés per a valorar el Consell i 
definir el que voldríem que fos. 
 

4. Es proposa a l’Aitor Urquiola que representi el Consell en el Consell de Ciutat i ell 
expressa el seu acord.  

 
5. S’informa de l’oferiment del Museu de les Cultures del Món perquè el Consell puguem 

fer una visita en grup a la 'exposició "Ikunde Barcelona, metròpoli colonial". Es 
proposarà una data. 
 
S’informa que l’Ajuntament està ultimant la proposta de reforma de la normativa 
municipal de participació que es preveu presentar a la Comissió de Govern de 
l’Ajuntament a mitjans de març.  
 
S’informa i s’anima als assistents a participar a la Jornada “El moviment sindical i el 
treball digne” que tindrà lloc el dia 17 de febrer a Barcelona organitzada per CCOO 
Catalunya i la Fundació Pau i Solidaritat. 

 
 
Acords de la reunió 

1. Funcions de la Permanent: 

-Elaborar propostes d’acció al Plenari del Consell 
-Executar els acords del Plenari  
-Demanar rendició de comptes a l’Ajuntament 
-Participar de l’elaboració de l’ordre del dia del Plenari 
-Acció de seguiment i posicionament sobre els acords dels òrgans de govern de 
l’Ajuntament 
 
 
 
Tasques de la Permanent: 
 
-Elaborar el dictamen sobre el Pla Dtor. de Cooperació 
-Conèixer l’acció de la Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
-Elaborar propostes de suport a les entitats del sector de la justícia global 
-Acordar el posicionament en campanyes específiques 
-Seguiment dels Grups de Treball del Consell 
  
2. Adreçar una petició a l’Alcaldia perquè demani una reunió del Consell de 

Govern de Fira Barcelona i es donin explicacions del perquè s’ha acceptat la 
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petició del Ministeri de Defensa espanyol de triplicar el seu espai al Saló de 
l’Ensenyament. 
 

3. Nomenar a l’Aitor Urquiola representant del Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament en el Consell de Ciutat. 
 

4. Posar en funcionament el Grup de Treball sobre el Consell i el seu Reglament. 
 

5. Esbrinar les raons de l’absència dels/de les membres de la Permanent a aquesta 
reunió i fer-los notar la importància de la seva presència a totes les reunions. 
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