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Resum de la reunió del grup de treball  

Reglament del Consell Municipal  de Cooperació 
 
 
Dia:    17 juliol 2018              Hora:       12:00h       Lloc: C. Avinyó, 15 3a.pl 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Glòria Meler Secretària del Consell 
Judit Salas Justícia Global i Coop. Internacional  Ajuntament 
Pepa Martínez Lafede.cat 
Orland Blasco Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament 
 
Llistat de persones que s’excusen 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
 
 
Resum de la reunió: 
 
En aquesta quarta trobada del grup de treball s’ha tancat el punt Composició i 
designació dels membres, en base a la proposta treballada en la reunió anterior del 26 
de juny, i s’ha tractat el punt de Drets i obligacions dels membres, del futur Reglament 
de Funcionament del Consell. 
 
En el transcurs de la reunió s’expressen algunes opinions generals sobre aquests 
aspectes: 
 
-Vincular els tècnics municipals que estiguin implicats en els projectes de cooperació. 
-Poder comptar amb l’assistència puntual de persones expertes, periodistes i personal 
tècnic municipal en funció del tema a tractar. 
-Que els grups de treball prenguin més importància com a espai de participació. 
-Fer el possible a fi que el Consell resulti motivador. 
 
 
Acords de la reunió 
 
1. Pel que fa a la proposta d’entitats significatives que serien membres del Consell: 
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- La reserva de 5 llocs per a entitats que treballin en els eixos temàtics/estratègics 

del pla director vigent, es deixarà oberta, sense concretar els eixos, donat que 
desconeixem el contingut dels plans directors futurs. 

 
- Cal consultar l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), potser a 

través de la Comissió CUD (Cooperació Universitària per al Desenvolupament), i 
al CIDOB sobre la proposta perquè s’incorporin com a membres en el Consell en 
aquest grup d’entitats significatives. 
 

2. Pel que fa al nomenament i cessament dels membres: 
 

- Els membres seran nomenats per la Presidència del Consell (les 
organitzacions o entitats, no les persones que les representaran) 

 
- Les persones representants dels grups municipals, les entitats i 

organitzacions seran designades per aquestes.  
 

- Els/les  tècnics/es municipals seran designats pel seu departament o 
direcció. 

 
El cessament de les persones membres del Consell es produirà pels motius 
contemplats en el Reglament de Participació Ciutadana (Article 40) i com a 
resultat principalment de: 

 
 La manca d’assistència no justificada a dues sessions seguides o a 

quatre d’alternes durant el període de tres anys. 
 

 L’incompliment de forma reiterada i sense causa justificada dels deures 
que comporta al condició de membre del Consell. 
 

Correspondrà al Ple del Consell valorar aquestes situacions i, si es considera 
adient, sol·licitar a l’entitat o a l’organització corresponent la substitució del seu o 
la seva representant en el Consell . 
 
Durada del mandat i renovació dels membres: 
 
- El grup d’entitats significatives  tindran un mandat màxim de vuit anys, la 

seva composició serà revisable a l’inici de cada mandat municipal i 
podrà modificar-se si escau.  

- Les entitats escollides per elecció o per sorteig tindran un mandat de 
quatre anys màxim i hauran de renovar-se en el termini d’un any a 
comptar des de l’inici del mandat municipal. 
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- Les persones representants dels grups municipals hauran de renovar-se 

a l’inici del mandat municipal. 

- Els departaments o direccions municipals membres serà revisable a 
l’inici de cada mandat i podran canviar si escau. 

 

3. Drets i deures dels membres: 

Sobre la proposta lliurada com a documentació d’aquesta reunió, s’acorda 
incloure el punt següent com a obligació dels membres: 

Les entitats i organitzacions membres vetllaran perquè l’actuació dels seus 
i de les seves representants s’ajusti al que preveu aquest Reglament. 

Per acabar, s’acorda consultar a través de Doodle les possibles dates per a la 
propera reunió del grup de treball: el 17 de setembre a les 12:30h o el 25 de 
setembre a les 09:00h. 

S’adjunta proposta de composició del Consell derivada d’aquesta reunió. 
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