
 Consell Municipal de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament 
Carrer Avinyó, 15 planta 4a 
Tel. +34 934 132074 
08002 Barcelona  
e-mail: consellcooperacio@bcn.cat 
 
 

 
Resum de la reunió del grup de treball  

Missió i Reglament del Consell Municipal  de Cooperació 
 
 
Dia:    29 maig 2018              Hora:       16:30h       Lloc: C. Avinyó, 15 3a.pl 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat de CCOO 
Glòria Meler Secretària del Consell 
Judit Salas DJGiCI Ajuntament 
Orland Blasco Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament 
Tono Albareda Vicepresident del Consell 
 
Resum de la reunió: 
 
En aquesta segona trobada del grup de treball es van tractar els temes següents: 
 

-L’índex de continguts que tindrà el nou reglament de funcionament del Consell 
(v.annex) 
-La distribució del temps a dedicar per a cada tema  
-El contingut que inclouríem en l’apartat de “DISPOSICIONS GENERALS”: 

-Objecte del Reglament 
 -Naturalesa del Consell 
 -Funcions del Consell 

 
Aquest darrer punt és el que va ocupar més temps del debat i per a la seva redacció 
vam prendre com a punt de partença el reglament actual del Consell i com a referència 
el nou Reglament de Participació Ciutadana i els reglaments vigents d’altres consells 
com el d’Immigració i el de Sostenibilitat.  
 
 
Acords de la reunió 
 

 
1. L’estructura o índex del reglament de funcionament del Consell (v.doc. adjunt). 
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2. El contingut a tractar  a les propers reunions del grup de treball: 

 
 
Reunió núm.3 
(previst 26/06/18) 

 
COMPOSICIÓ I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
 
DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES 
 

Reunió núm. 4  
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: (membres i sessions) 
 -Òrgans del Consell 
 -Presidència 
 -Vicepresidència 
 -Ple del Consell 
 -Comissió Permanent 
 

Reunió núm. 5  
SECRETARIA TÈCNICA 
 
GRUPS DE TREBALL 
 
DURADA I DISSOLUCIÓ DEL CONSELL 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

 
 
3. Contingut del redactat de l’apartat: 

 
DISPOSICIONS GENERALS:  
 

 -Objecte del Reglament 
 -Naturalesa del Consell 
 

Per a aquests dos punts la coordinadora del grup de treball elaborarà una 
proposta de redactat. 
 

 -Funcions del Consell: 
 

• Fomentar la incidència política del Consell en  temes i continguts que 
es deriven del valor de la solidaritat i del concepte de justícia global, 
donant-hi visibilitat i implicant-hi a la ciutadania barcelonina. 
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• Emetre informes i dictàmens sobre temes relacionats amb la cooperació i 

l’educació per a la justícia global per pròpia iniciativa o a petició de 
l’Ajuntament. 

 
• Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions municipals referents 

a l’àmbit de competència del Consell.  
 

• Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició de les 
polítiques, plans i programes municipals. 

• Conèixer anualment l’execució del/s pla/ns en que es concreta la 
política de cooperació per a la justícia global i la seva execució 
pressupostària i fer propostes i suggeriments per a la seva millora si 
escau. 

• Generar iniciatives de col·laboració amb altres consells sectorials o 
territorials per tal de fomentar la coherència de polítiques públiques. 

• Vetllar perquè els diferents actors de la ciutat compromesos amb la 
justícia global tinguin una presència representativa en el Consell. 

Es proposa crear un document que puguem compartir i en el que anem 
sedimentant el redactat definitiu del reglament. 
 
 

4. La propera reunió d’aquest grup es fixa per al dia 26 de juny a les 16:30h 
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ANNEX:   

 
ÍNDEX DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT 
 
 

NOM DEL CONSELL 
 
PREÀMBUL 
 
DISPOSICIONS GENERALS:  
 -Objecte del Reglament 
 -Naturalesa del Consell 
 -Funcions del Consell 
 
COMPOSICIÓ  I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES 
 
DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES  
 
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT: (membres i sessions) 
 -Òrgans del Consell 
 -Presidència 
 -Vicepresidència 
 -Ple del Consell 
 -Comissió Permanent 
 
SECRETARIA TÈCNICA 
 
GRUPS DE TREBALL 
 
DURADA I DISSOLUCIÓ DEL CONSELL 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
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