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Introducció-context 

El Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (en 
endavant CMCID), és un òrgan de participació de caràcter consultiu creat l’any 
1998 en compliment d’un dels objectius que contemplava el Pla d’Actuació 
Municipal 1995-99. El Consell es va dotar d’unes primeres Normes Reguladores 
(27 febrer 1998) que es van actualitzar l’any 2008 amb l’aprovació del 
Reglament de Funcionament Intern del CMCID, elaborat a l’empara de les 
Normes Reguladores de la Participació Ciutadana (del 22 de novembre de 
2002) i vigent a l’actualitat. 

Al llarg d’aquests vint anys d’història, el Consell ha viscut diferents períodes de 
major o menor dinamisme i amb diferent capacitat per generar iniciatives 
d’interès per als propis membres i també per a la ciutat. Amb tot, sempre ha 
estat un espai plural en el que els diferents actors rellevants en l’àmbit objecte 
del CMCID han pogut seguir de prop l’actuació municipal, participar en 
l’elaboració d’aquesta política pública i contribuir a la concreció de les mesures 
en que es materialitzava. 

Actualment la confluència de fets diferents, però igualment importants, que 
condicionaran el funcionament del Consell comporta la necessitat de 
reflexionar sobre el seu paper i les seves funcions. Aquest és un repte que es 
deriva, per un costat, de l’aprovació del nou Reglament de Participació 
Ciutadana - que presenta modificacions respecte les normes anteriors pel que 
fa als òrgans de participació- i, per l’altre, del nou enfocament que pren la 
política municipal de cooperació internacional plasmat en el Pla Director 
de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021. 

És per això que el Pla de Treball que es descriu a continuació posarà l’èmfasi 
en augmentar el protagonisme de la ciutadania en el CMCID (millorant el seu 
funcionament i la seva composició, fomentant les iniciatives, coordinant-se 
amb la resta de consells, etc.) i la seva capacitat d’incidència en l’execució del 
Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021  (creant grups de 
treball, participant de l’elaboració dels plans anuals, elevant posicionaments i 
declaracions quan escaigui, etc.). 
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Atribucions del Consell 

El marc d’actuació del Consell està definit pel seu Reglament de Funcionament 
Intern en el que es concreten les seves atribucions (article 2n): 

– Assessorar sobre la política de cooperació al desenvolupament de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

– Potenciar la coordinació entre les institucions i les entitats que actuen en 
el camp de la cooperació al desenvolupament.  

– Relacionar-se amb altres organismes semblants, d’àmbit internacional, 
estatal, autonòmic, municipal, supranacional i altres entitats locals. 

– Conèixer anualment la gestió del programa municipal de cooperació, 
”Barcelona Solidària”, fent-ne propostes i suggeriments corresponents 
per a la seva millora. 

– Impulsar i promoure la cultura de la pau, la solidaritat i la cooperació 
internacional a la ciutat. 

– Promoure programes i campanyes d’educació per al desenvolupament, 
sensibilització i comunicació entre la ciutadania. 

– Fomentar el desenvolupament humà, l’educació i el compromís cívic dels 
ciutadans de Barcelona en aquest àmbit. 

 

Funcions del Consell: 
L’actual reglament de Participació Ciutadana estableix (article 42) que les 
aportacions dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen 
terme mitjançant el debat entre les persones membres i es manifesta en : 

 Propostes en les quals es demana una determinada actuació pública. 

 Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada. 

 Informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja 
executades. 

 Col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció). 
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Objectius del Consell per al 2018: 

 

En el marc d’atribucions i competències abans descrit, el Consell es proposa 
treballar per aconseguir els següents objectius aquest any 2018: 

 

1. Redefinir la missió del propi Consell i millorar el seu funcionament 

2. Contribuir a la definició de les estratègies territorials i sectorials que 
conformaran el pla anual de Cooperació per a la Justícia Global. 

3. Contribuir a la definició de l’estratègia d’EpJG 

4. Impulsar el treball de cooperació i justícia global en l’àmbit universitari 

5. Contribuir a la difusió i integració del concepte de coherència de 
polítiques en l’organització municipal i en el sector de les ONG 

6. Establir relacions de col·laboració i intercanvi amb altres consells de 
participació d’àmbit territorial i/o sectorial i amb el Consell de Ciutat 
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Objectius específics-activitats: 

 

1. Redefinir la missió del propi Consell i millorar el seu 
funcionament 

 

Objectius específics Metodologia 

 

1.1. Dur a terme una reflexió i 
debat sobre la missió del Consell i 
el seu funcionament 

1.2. Actualitzar el Reglament de 
Funcionament Intern i tramitar la 
seva aprovació 

 

 

Seminari de reflexió interna en el 
Ple del Consell (1 tarda amb 
dinàmica participativa per grups). 

Alternativa de consulta als 
membres per enquesta. 

Treball en la Permanent sobre les 
conclusions del seminari/enquesta 
per a la reforma del reglament de 
Funcionament Intern. 

Presentació i aprovació de la 
proposta de nou Reglament en el 
Ple del Consell 

 

 

Coordinació i dinamització: 

-Glòria Meler (DJGiCI) 
-Judit Salas (DJGiCI) 
-Acompanyament d’un lletrat de Serv. Jurídics centrals i/o tècnic de la 
Direcció de Democràcia Activa i Descentralització 
 
Calendari previst:  
Abril-setembre 2018 
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2. Contribuir a la definició de les estratègies territorials i sectorials 
que conformaran el pla anual de Cooperació per a la Justícia Global 

 

Objectius específics Metodologia 

 

2.1. Compartir anàlisis i propostes 
per actualitzar l'estratègia de 
l'Ajuntament de Barcelona i de les 
organitzacions de justícia global a 
la regió d’Amèrica Llatina. 

2.2. Promoure la realització de 
jornades de reflexió i debat sobre 
la cooperació amb altres regions i 
territoris 

 

 

Programar una sessió de treball 
sobre Amèrica Llatina:  

- Benvinguda (David Llistar, director 
de Justícia Global i Cooperació 
Internacional) 

- Anàlisi del context (Agustí 
Fernández de Losada i Paula de 
Castro, experts del programa de 
Ciutats Globals del CIDOB) 

- Debat-cafè 

- Propostes i conclusions 

 

 

Coordinació i dinamització: 

-Pilar Riesco (DJGiCI) 
-Agustí Fernández de Losada i Paula de Castro (experts del CIDOB) 
 

Calendari previst: 
-Sessió sobre Amèrica Llatina: 28 febrer 2018 
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3. Contribuir a la definició de l’estratègia d’EpJG 

 

Objectius específics Metodologia 

 
3.1. Obrir la participació a 
l’estratègia per part del sector 
(membres del Consell i/o altres 
organitzacions i actors claus que es 
considerin) 
 
3.2. Treballar sobre un document 
de diagnosi que s’està elaborant en 
aquests moments 
 
3.3 Identificar necessitats, reptes, 
propostes de cara a marcar les 
línies de l’estratègia que haurà 
d’orientar la política educativa de 
justícia global ens els propers 4 
anys (2018-2021) 
    

 
Tallers participatius temàtics o 
sectorials (pendent de concretar) 

 

 
 
Coordinació i dinamització: 
Judit Rifà i Maria Monzó (DJGiCI). Cada sessió estarà dinamitzada per 
algun/a dels consultors/es que estan elaborant l’estratègia juntament 
amb les coordinadores del grup. 
 
 
Calendari previst: 
Aproximadament des d’abril fins a finals de juliol, una sessió per mes. 
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4. Impulsar el treball de cooperació i justícia global en l’àmbit 
universitari  

 

Objectius específics Metodologia 

 
4.1. Analitzar des de quins espais 
de la universitat es pot impulsar la 
cooperació i l’educació per a la 
justícia global (currículum, APS, 
recerca, transferència dels 
coneixements i de les recerques, 
fomentar espais de visibilització 
com els premis ODS i Justícia 
Global, a través de les fundacions 
de solidaritat de cada universitat, 
etc).  
 
4.2. Buscar els punts de trobada 
de l’administració local i les 
universitats a la ciutat. 
     

 
Pendent de concreció 

 

 
 
Coordinació i dinamització: 
Judit Rifà i Maria Monzó (DJGiCI)  
 
 
Calendari previst: 
A partir del segon o tercer trimestre 2018 
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5. Contribuir a la difusió i integració del concepte de coherència de 
polítiques en l’organització municipal i en el sector de les ONG 

 

Objectius específics Metodologia 
 

5.1. Definició dels elements clau 
necessaris per consolidar un 
concepte compartit de coherència 
de polítiques públiques. 

5.2. Cerca d’espais d’oportunitat i 
elaboració d’iniciatives conjuntes 
per avançar en l’adopció i difusió 
d’uns estàndards de coherència de 
polítiques públiques. 

 

- Accions de recerca 
comparada 

- Seminaris de treball 

 

Coordinació i dinamització: 
 

Calendari previst 
Abril-octubre 2018 (una reunió mensual)  
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6. Establir relacions de col•laboració i d’intercanvi amb altres 
consells de participació d’àmbit territorial i/o sectorial i amb el 
Consell de Ciutat 

 

Objectius específics Metodologia 

 

 6.1. Informar a altres consells dels 
acords i declaracions del Consell 

6.2. Informar al Consell de Ciutat 
de l’execució del pla de treball del 
Consell 

 

-Tramesa dels acords i 
declaracions als consells de 
participació que tinguin relació amb 
els temes que tractem. 

-Tramesa i presentació al Consell 
de Ciutat d’un informe anual 
d’execució del pla de treball del 
consell. 

 

 

Coordinació i dinamització: 
-Glòria Meler (DJGiCI) 
 
Calendari previst: 
Abril 2018-març 2019 
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Pressupost de despeses (pendent concretar) 

 

Concepte Import previst 
EUR 

Sessió de treball sobre cooperació a 
Amèrica Llatina 

350 

Grup de treball “Contribuir a la definició 
de l’estratègia d’EpJG” 

200 
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