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Resum de la reunió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 26 febrer 2018        Hora: 18:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor Urquiola GRAIN 
Ascensión Romero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
David Gervilla Direcció Justícia Global i Coop. Internacional 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internaciona  
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Glòria Meler Ajuntament Direcció Justícia Global i Coop. 
Jordi Cortés Ajuntament Direcció Justícia Global i Coop 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Judit Rifà Direcció Justícia Global i Coop. Internacional 
Laura Pérez Regidora, presidenta del Consell 
Luca Gervasoni LaFede.cat 
Núria Camps Experta 
Pilar Riesco Direcció Justícia Global i Coop. Internacional 
 
Persones que s’han excusat 

Miguel A. Castro LaFede.cat 
Núria Zapata Mujeres Pa’Lante 
 

Persones que han delegat 

Tono Albareda Delega en Luca Gervasoni 
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Ordre del dia: 

1. Presentació i debat sobre la proposta de Pla de treball del Consell per al 
2018  

 
2. Presentació i debat sobre el procediment per a la presentació i aprovació de 

declaracions en el Consell  
 
3. Grups de Treball del Consell 
 
4. Informacions vàries 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia, la Presidenta del Consell informa que a 
partir d’ara farem servir el Doodle per escollir la data de les reunions. Es comenta 
la dificultat de trobar una data òptima per a tothom però es procurarà que no 
sempre sigui el mateix dia de la setmana.  
 
Es dóna la benvinguda al Jordi Saban com a nou membre de la Permanent en 
substitució de Carles Requena (Pallassos sense Fronteres). 
 
 
Resum dels punts tractats: 
 

1. S’exposa breument el contingut de la proposta del Pla Anual 2018 i 
s’acorda fusionar aquest punt amb el núm. 3 sobre els nous grups de 
treball perquè formen part del Pla. Els i les tècniques de la DJGiCI 
presenten la proposta de grups de treball: 
 
-Reflexió interna i reforma del Reglament del Consell 
-Estratègia d’Educació per a la Justícia Global 
-Universitats i Cooperació per a la Justícia Global 
-Coherència de Polítiques Públiques 

 
S’apunta la possibilitat de compartir la coordinació dels grups de treball 
amb les entitats. S’informa que els grups de treball poden estar oberts a la 
participació d’altres persones membres de les entitats del Consell. 

 
 

2. Es debat sobre el document ”Procediment per presentar i aprovar 
declaracions i posicionaments en el Consell”. Com a resultat de les 
aportacions, es considera adient fer les següents esmenes a la proposta: 
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- Les propostes de declaració o posicionament s’hauran  de presentar 

acompanyades d’un argumentari sobre el compliment dels criteris 
d’admissió (correspondència amb els principis i valors del Pla director 
i contribució als seus objectius)  

 
- Els tres avals necessaris per presentar una proposta seran de tres 

membres, no de tres organitzacions o entitats. 
 

- Un cop la proposta sigui aprovada per la Permanent, s’enviarà per 
E.Mail a tots els membres del Consell i es considerarà definitivament 
aprovada si en el termini de dos dies cap membre manifesta la seva 
oposició. 
 

 
3. S’ informa de la baixa com a membre de la Comissió Permanent de 

l’Alejandro Pozo (expert), per dificultats per assistir a les reunions, i de 
l’Amadou Bocar Sam Daff (Coordinadora d’Associacions Senegaleses de 
Catalunya). La Presidenta contactarà amb en Sam per conèixer el motiu del 
la seva baixa. També s’informa de la substitució del representant de 
Pallassos sense Fronteres, Carles Requena (per motius de conciliació 
familiar) pel Jordi Saban. 
 
Es lliura un exemplar imprès del Pla Director de Cooperació per a la Justícia 
Global 2018-2021 
 

 

Acords de la reunió 

1.  S’aprova definitivament l’acta de la sessió anterior (15 febrer 
2017), que havia estat aprovada via E.Mail i no va poder ser 
ratificada en les reunions més recents per falta de quòrum. 
 

2. Es podrà invitar a persones sense vinculació amb el Consell,  a 
participar en els grups de treball consultant abans el parer del propi 
grup. 
 

3. S’informarà a tots els membres del Plenari de la constitució dels 
nous grups de treball per tal que es puguin inscriure. 
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4. S’acorda incloure les esmenes esmentades anteriorment en el 

document sobre el procediment per presentar i aprovar 
declaracions i posicionaments del Consell. 
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