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Acta de la sessió del Plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament

Presideix la sessió l’lm. Sr. Carles Martí, Vicepresident Primer del Consell Municipal de
Cooperació Internacional al Desenvolupament, i Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament
de Barcelona.

Assistents

- en representació dels grups polítics: Sra. Núria Massana (PPC).
- com a representants de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament

(FCONGD): els Srs. Eduard Ibañez i Jordi Garrell, i les Sres. Montserrat Benito i Sílvia
Huerto.

- com a representant de la Federació catalana d’ONG pels Drets Humans: el Sr. Roger
Revilla.

- com a els representants municipals: els Sr. Daniel Cando (Comissionat de l’Alcaldia
per al Programa Barcelona Solidària) i Manel Vila (Director de Solidaritat i Cooperació
Internacional).

- com a observador, el Sr. Enric Truñó.
- com a convidat, el Sr. Jordi Gascón.
- com a secretària en funcions, la Sra. Pilar Bespín

Excusen la seva absència l’Im. Sr. Ricard Martínez (ERC), l’Im. Sr. Ricard Gomà (IC-
EUiA), la Sra. Cecília Dupuy (FCONGD), Pallassos Sense Fronteres, la Sra. Ma Lluïsa
Carné (As. Catalana de Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris), la Sra. Tica Font
(FCONGP), el Sr. Teo Romero (Fons Català de Cooperació Internacional), la Sra.
Gabriela Serra i el Sr. Josep Bueno (As. Consell de Cent).
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Desenvolupament de la sessió

El Sr. Martí obre la sessió.

Comença indicant que fa un any que no s’ha reunit el Consell per les eleccions. S’excusa
per no haver complert el ritme de treball i que, a partir d’ara, hi haurà el compromís de fer-
ho. Comenta que ha estat nomenat per l’Alcalde responsable de cooperació, i que s’ha
produït una remodelació, tant política com tècnica, del departament de cooperació
internacional, i que es concreta amb la ratificació del Sr. Daniel Cando com a Comissionat
i amb la incorporació d’un nou director, el Sr. Manel Vila.

Seguidament agraeix la tasca feta per l’anterior Secretària del Consell, que ho ha hagut
de deixar ja que passa a fer noves tasques a l’Ajuntament, i presenta a la Sra. M. Pilar
Bespín que farà provisionalment les tasques de Secretària.

Explica que calia fer una reunió específica sobre el Programa d’Actuació Municipal (PAM)
ja que no podia quedar el sector de la cooperació aliè a la dinàmica prevista. En el procés
poden col·laborar tant entitats a títol individual, individus i els consells de participació. Es
tracta que els consells facin propostes i acabin presentant un dictàmen, tant sobre la part
que els pertoca, cooperació internacional en aquest cas, com sobre altres parts del
document.

Exposa que el document que serveix de base per a debatre, que el poden trobar a la
web, conté els principals indicadors de la ciutat, l’acord polític, les prioritats que se’n
deriven, els objectius en base a l’actual organigrama, i un entorn econòmic-financer que
dota de referència a les propostes fetes i es poden fer.

Comenta que el document que s’ha lliurat és més complert que el que serveix de base ja
que, a part dels objectius, conté les mesures corresponents, que és el document proposat
a discussió, és a dir, es pot canviar el contingut i l’estructura i que és el que se sotmet a
debat per canviar i/o modificar, si s’escau.

Indica que fins el 30 de novembre està oberta una fase prèvia abans d’aprovar-ho
inicialment, tenint en compte que per als PAM anteriors només hi havia debat entre
aprovació inicial i final, i que un cop aprovat inicialment pel Consell Plenari s’obrirà el
procés formal on es podran presentar al·legacions.

El Sr. Martí passa a tractar els diferents punts de l’ordre del dia:

1. Sotmet a l’examen del Consell l’acta de la reunió anterior, que s’havia enviat
prèviament als seus membres. El Sr. Revilla indica que hi ha una errada a la relació
d’assistents. S’accepta la rectificació i l’acta és aprovada sense votació.

2. El Sr. Martí explica que la filosofia de fons del PAM és que hi ha un model de ciutat
que els ciutadans comparteixen, que s’ha forjat entre tots, que han hagut canvis
profunds en l’estil de vida, que ha fet que les demandes, els riscos i les oportunitats
hagin canviat, i que cal repensar prioritats de quina ciutat volem i molt especialment
amb les entitats cal tirar endavant un projecte conjunt.
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Precisa que la ciutat disposa de renda, de capacitat econòmica, i que l’Ajuntament
també és una institució sanejada, que té solvència, i amb un pressupost capaç de
reduir pressió fiscal, i capaç de redistribuir despesa.

Continua explicant que al document base es parla de cinc accents principals, que
es desglosen en eixos d’actuació, que després obtenen coherència a través de les
sis àrees de govern; és a la primera on s’inclou la cooperació internacional, que tot
està interrelacionat malgrat que cada sector pot tenir el seu pressupost i les seves
polítiques pròpies, relacionats amb les de les altres àrees.

Comenta que Barcelona és pionera en cooperació, que cal afegim ara la cultura de
la pau, que quant a ciutat ha tingut sempre voluntat d’anar endavant en aquests
camps i que ha de continuar ja que és la seva obligació com a capital, el que fa que
hi hagi de tirar endavant les polítiques de cooperació i liderar-les, sent un aspecte
clau el fet que Barcelona és i vol continuar sent així.

El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Daniel Cando per a què expliqui la proposta de
PAM de cooperació.

El Sr. Cando indica que aquest document és una proposta que s’espera sigui
ampliada i millorada amb la participació de tothom i que s’ha volgut concretar i
resumir.

Passa a llegir la introducció del document i comenta que la cooperació internacional
té molts actors i pretén un estat del benestar universal, establir una societat justa,
és a dir, acabar amb la dualitat ric/pobre.

El Sr. Martí precisa que tots els apartats del PAM corresponents a les àrees tenen
la mateixa estructura: objectius i mesures que els desenvolupen.

El Sr. Cando continua indicant que s’han posat quatre objectius que inclouen tot el
que es pensa fer en el proper mandat, i passa a comentar-los.

Exposa, després de llegir el primer objectiu, que aquest resumeix el que
l’Ajuntament ha impulsat des del primer moment i que és la finalitat del Programa
Barcelona Solidària, ja que existeix l’obligació del govern de la ciutat amb la
complicitat i l’ajut de la societat civil.

Llegeix el segon objectiu i comenta que la pràctica ha demostrat que no hi ha
desenvolupament sinó hi ha desenvolupament local, que sense els governs propers
a la ciutadania i sense la ciutadania no s’aconseguirà els desenvolupament desitjat,
i que aquesta no és una tasca exclusiva del govern municipal, l’anomenada
cooperació directa, sinó també de les entitats, tal com es pot comprovar a les
memòries dels projectes aprovats.

El Sr. Cando llegeix el tercer objectiu i comenta que promoure la sensibilització
ciutadana no és una opció, sinó un deure de la ciutat, de la ciutadania, una
obligació mundial per a respondre a la desigualtat en el món.
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Llegeix el quart objectiu i comenta que suposa una novetat, malgrat que a l’inici del
Programa es donava també resposta a la immigració, a la multiculturalitat, i que en
un moment donat l’Ajuntament els va passar a tractar d’una manera transversal al
passar a considerar que el tema de la immigració tindria un tractament especial, tot
això en una època en què ni es pensava que arribaria a aquest nivell d’importància.

Remarca que és important coordinar les polítiques de cooperació amb les
d’immigració ja que els col·lectius d’immigrants acosten la problemàtica i el seu
teixit associatiu proposa noves formes d’actuar.

Concreta que cada objectiu té mesures i que serà la posta en funcionament
d’aquestes mesures el que permetrà valorar el grau de compliment dels objectius.

Destaca que a la mesura 1.1 es parla de l’elaboració del Pla Director de Cooperació
Internacional i Solidaritat (d’ara en endavant Pla Director), i comenta que l’anterior
Pla Director es va redactar amb un procés participatiu ampli i es va veure
convenient que agafés més d’un mandat, i que es pensa fer el mateix amb el previst
pel 2009-2013; indica que l’anterior fou aprovat per unanimitat pel Plenari del
Consell i que es vol aconseguir el mateix consens pel següent. Remarca que al Pla
Director es concretaran mesures i no cal adelantar-se ara i mirar com a anat el Pla
Director actual.

El Sr. Martí precisa que el fet d’agafar més d’un mandat permet anar més enllà
d’avatars polítics.

El Sr. Cando destaca la mesura 1.4 segons la qual es pretén potenciar el Consell
Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i crear Consells en
els Districtes on sigui factible.

Remarca que a l’objectiu 2, les mesures van encaminades a la posada en marxa
d’aquest objectiu, promovent la cooperació directa amb l’administració local dels
països del sud, i Amèrica Llatina i el Mediterrani com a part de la tradició.

Explica que, quan a sensibilització, s’impulsarà la participació dels joves cooperants
en tasques solidàries i es mirarà com incorporar els joves a aquestes entitats; es
crearà un museu o un centre d’interpretació de la pau; i el promourà la solidaritat en
els centres educatius amb assignatures.

Continua indicant que la coordinació entre cooperació i immigració és un repte difícil
i que implicarà propulsar relacions entre les entitats de cooperació i les
d’immigració; que són dos realitats i cal trobar els instruments per actuar
correctament i sumar capacitats.

El Sr. Martí indica que s’ha de buscar no dir-ho tot, però sí insinuar-ho o iniciar-ho.

Proposa fer una segona reunió en desembre per a fixar la posició del Consell.

(El Sr. Ibañez marxa)
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El Sr. Gascón pregunta si existeix cap esborrany que concreti més.

El Sr. Martí respon que no, que aquest és el de major concreció.

El Sr. Gascón indica que el Pla Director permetrà concretar més, que les mesures
són proactives i que cal anar cap a endavant, i que l’única mesura menys activa és
mantenir el pressupost.

El Sr. Vila indica que al 2008 s’assoleix l’1 per cent dels ingressos propis.

El Sr. Roger, davant el seu poc coneixement de temes pressupostaris, pregunta a
què fa referència els ingressos propis.

El Sr. Martí contesta que es tracta dels impostos i de les taxes.

El Sr. Gascón reclama que sigui el 0,7 per cent del pressupost total.

El Sr. Cando precisa que quan es va aprovar l’anterior Pla Director ja va sorgir la
polèmica de determinar el 0,7 per cent de què, i es va veure que les transferències
d’altres administracions que rep l’Ajuntament se suposa que ja està descomptat
aquest 0,7, i que per tant, es va posar una quantia anual sense pensar a què
corresponia exactament, i que, de totes maneres, s’ha comptat i pel 2008 la quantia
indicada suposa l’1 per cent dels ingressos propis, quan la reivindicació és del 0,7.

El Sr. Vila precisa que es millorarà l’1 per cent fins on calgui i es defensarà el
concepte d’ingressos propis, ja que les transferències poden ser finalistes.

El Sr. Gascón precisa que entenen ingressos, i comenta que altres administracions
estan alliberades del 0,7 per cent.

El Sr. Martí recalca que altres mesures no han de perquè carregar-se a la partida
del Programa i que és l’únic sector que té partida pròpia.

El Sr. Revilla pregunta quin és el creixement dels ingressos propis.

El Sr. Martí respon que els ingressos propis creixen per sobre de l’IPC, i que, com
que existeix el compromís de no pujar la pressió fiscal, el creixement es produeix
pel creixement normal de l’economia; indica que les previsions pressupostàries que
hi ha a l’escenari macroeconòmic que es defineix al document base del PAM són de
creixement, a banda de les millores de les transferències, per sobre de l’IPC.

El Sr. Cando precisa que quan va desaparèixer l’IAE, no es va rebaixar la quantia
malgrat que la recaptació fou menor.

El Sr. Marti remarca que en base a aquestes xifres es pot concretar més.

La Sra. Benito pregunta si es parlarà d’avaluació del Pla Director abans del procés
participatiu perquè sigui referència abans de la proposta.
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El Sr. Cando respon que com s’acordi i que permetrà què corregir i què no.

El Sr. Martí comenta que al gener del 2009 el nou Pla Director hauria de ser aprovat
pel Plenari del Consell per a poder passar-ho al Consell Plenari de l’Ajuntament, el
que comportaria fer una avaluació de com ha anat l’anterior.

El Sr. Gascón pregunta si estan previstes avaluacions exteriors.

El Sr. Cando comenta que està previst avaluar els projectes i els programes i el
conjunt, que al 2008 es començarà a determinar els criteris per a posar-ho en
marxa, i que a l’avaluació haurien de participar tots els actors implicats; i remarca
que una avaluació des de fora és una bona idea.

La Sra. Benito comenta que es fa la proposta, i adverteix que no queda clar el
calendari, que les dates són molt precipitades i que no s’entenen els canals i els
processos per a fer les propostes.

El Sr. Martí precisa que la data del 30 de novembre correspon a un calendari no
reglat i que els òrgans de participació, com aquest, no estan subjecte a aquest
calendari, el que permet que cada Consell Municipal estableixi el seu; i que
l’objectiu serà emetre un informe, consensuat a ser possible, que anirà al Consell
de Ciutat per a una posada en comú i hi ha temps fins el Nadal, el que comporta
buscar mecanismes per a fer propostes i fer una reunió del Consell abans de Nadal.
Proposa que en un mes hi hagi la propera reunió i mentrestant s’organitza el procés
per a buscar el consens.

El Sr. Garrell comenta que pot haver-hi un problema metodològic ja que cal
determinar fins a quin nivell de concreció i si s’entrarà a discutir això abans de
l’avaluació del Pla Director.

El Sr. Martí suggereix indicar que va al Pla Director i el que no al PAM, ja que s’ha
considerat important separar-ho.

El Sr. Garrell pregunta si això condiciona el Pla Director i la durada del PAM ja que
poden mancar elements.

El Sr. Cando indica que s’ha fet un document poc precís perquè l’objectiu és el Pla
Director i que això és el mínim, encara que es pot concretar més perquè són
generals i que la concreció ha d’anar al Pla Director.

El Sr. Martí precisa que ara cal discutir el PAM, ja que és jerarquia i és per 4 anys, i
un compromís.

La Sra. Benito indica que hi ha propostes que no recullen el Pla Director.

El Sr. Cando precisa que estan a un nivell de definició que permeten després
concretar-les, el que es vol és un projecte de compromisos d’actuació, definir uns
mínims.
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El Sr. Revilla comenta que la transversalitat no apareixerà en el Pla Director perquè
no es creu exigible, i si es pot programar aquesta transversalitat amb d’altres
departaments en el PAM; que al PAM es poden traçar línies polítiques consistents i
afegir com a mesura, per exemple, el descrèdit de les entitats de cooperació ja que
és un tema preocupant; que pel que fa a educació i sensibilització, existeix un acord
de l’anterior Plenari per a fer-ho; que els objectius referits a immigració estan
pensats des de la problemàtica i no des del què podem fer i per tant cal indicar què
podem fer aquí; i, pel que fa als joves, que no és una garantia que els joves que
s’impliquin ara continuïn en el futur, pel que proposa interessar o implicar a tota la
ciutadania, i potser creu que seria qüestió de pensar en la gent gran.

El Sr. Truñó explica que el PAM és una “regla” de la casa, que no esgota cap
política, sinó que es limita a marcar directrius, i on es important posar tot,
principalment els grans conceptes.

Exposa que potser caldria fer una reflexió global i mirar d’emmarcar en objectius de
la política catalana, com l’Institut Català Internacional per la Pau, i en els de
l’espanyola, encara que primer caldria esbrinar si se’ns convida o no, i alienar-se
amb rangs més globals.

Indica no emprar la paraula assignatura, ja que no es tracta de promoure
assignatures, sinó recursos.

Proposa no utilitzar la paraula Museu perquè és molt rígida i proposa Centre.

El Sr. Garrell comenta que es tracta d’un document obert i pregunta quin temps hi
ha per anar proposant.

El Sr. Vila respon que hi ha sis setmanes per a concretar.

El Sr. Martí precisa que amb el Sr. Cando i el Sr. Vila es concreta un calendari i la
metodologia de cara a preparar el proper Plenari del Consell, per a després passar-
ho al Consell de Ciutat i al Consell Plenari de l’Ajuntament.

(El Sr. Martí s’acomiada dels presents, cedeix la presidència al Sr. Cando i marxa)

El Sr. Vila concreta que va bé per situar-se i que cal determinar el nivell de principis
que marquin els propers quatre anys.

El Sr. Garrell precisa que es refereix a allò que no ens condiciona.

El Sr. Vila indica que es disposa de sis setmanes per a millorar, durant les quals pot
haver-hi intercanvi de correus electrònics.

La Sra. Benito indica què passa amb la resta de propostes.

El Sr. Cando l’indica que cal remetre-les.
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El Sr. Vila concreta que es poden fer tres o quatre enviaments i sobre el 15 de
desembre poder disposar ja d’un text per aprovar.

El Sr. Truñó afegeix que cal estar atents amb les propostes dels ciutadans
individuals i indica que caldria que s’enviessin a tots.

El Sr. Vila assenteix.

El Sr. Cando precisa que com a mínim aquelles que siguin interessants i/o
polèmiques per discutir-les. Afegeix que al PAM es pot posar tot el que es cregui
que pot anar ja que el que decidim que hi vagi al PAM hi anirà i el que decidim que
hi vagi al Pla Director hi anirà.

El Sr. Vila precisa que malgrat que ja hi ha una part al PAM que parla d’immigració,
es va creure convenient incloure-la al nostre apartat.

El Sr. Revilla demana quin pressupost té l’Ajuntament.

El Sr. Cando indica que per a fer el pressupost corresponent al 2008 la consigna és
que per a cooperació es disposi de 8 milions d’euros.

El Sr. Revilla pregunta si l’1 per cent destinat a cooperació va a projectes i a
sensibilització i si el PAM actual s’ha avaluat.

El Sr. Cando indica que el PAM s’avalua periòdicament i es determina el grau de
compliment; d’aquí que es vulgui fer pel nou un esforç de concreció ja que després
serà més fàcil de poder avaluar.

El Sr. Truñó indica si es podria remetre als membres del Consell l’apartat de
cooperació del PAM vell i l’avaluació corresponent.

El Sr. Cando indica que caldria determinar quan serà la propera reunió per discutir
tenint en compte que també s’admeten propostes pròpies per incloure-les a la
memòria general.

El Sr. Gascón proposa l’última setmana de novembre i abans del 15 de desembre.

El Sr. Vila indica que abans del 30 de novembre no es disposarà de totes les
aportacions dels ciutadans i proposa l’11 de desembre per a debatre i el 19 de
desembre per a l’aprovació final.

Es concreta que ambdues convocatòries seran a les 18 h.

3. El Sr. Cando, a títol informatiu, indica que a la convocatòria van quedar projectes
amb puntuacions altes sense subvencionar i al trobar-se saldos de previsions
pressupostàries que no es faran aquest any i que no es poden passar a l’any
següent s’ha procedit a l’aprovació dels projectes que figuren al document adjunt.

El Sr. Garrell pregunta quan serà la propera convocatòria.
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El Sr. Cando indica que cal modificar les bases per a resoldre aspectes com el
funcionament sobre el terreny que s’indica que com a màxim un 1 per cent de
l’import total subvencionat quan hauria d’indicar el 10 per cent; o els terminis de
justificació dels projectes de sensibilització, o la composició de la Comissió que ha
de resoldre la convocatòria, i aquestes modificacions han d’anar a informació
pública. I proposa que es pugui presentar una proposta definitiva al proper Plenari
del Consell.

No havent-hi altres assumptes per a tractar, el Sr. Cando aixeca la sessió a les catorze
hores i cinquanta minuts.

Sumari d’acords:

 Gener 2009 – aprovació Pla Director 2009-2013.
 Enviar les aportacions rellevants dels ciutadans abans del proper Plenari.
 Presentar al proper Plenari una proposta definitiva de bases.

M. Pilar Bespín Carles Martí i Jufresa
Secretària en funcions President


