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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 20 desembre 2017        Hora: 18:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor Urquiola GRAIN 
David Llistar Direcció Justícia Global i Coop. Internacion. 
Glòria Meler Ajuntament Direcció Justícia Global i Coop. 
Tono Albareda La Fede.cat 
 
Persones que s’han excusat 

Alejandro Pozo Expert 
Ascensión Romero Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Carles Requena Pallassos sense Fronteres 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolup. 
 

Ordre del dia: 

1. Pla de treball del Consell per al 2018 (posar en comú idees, definir 

objectius i resultats desitjats) 

 

2. Procediment per a l’aprovació de declaracions en el sí del Consell 

(presentació de propostes i decisió) 

 

3. Informacions vàries 
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Resum dels punts tractats: 
 
Previ a tractar els punts de l’ordre del dia, David Ll. excusa la regidora Laura Pérez que no 
ha pogut assistir a la reunió. Informa que el Pla Director de Cooperació per a la Justícia 
Global 2018-2021 es presentarà al Ple de l’Ajuntament del proper 22 de desembre per a la 
seva aprovació i el dia 3 de gener es farà una roda de premsa a la que es convida a 
participar a Tono A. en representació del Consell i Lafede.cat. 
 
1. Sobre el Pla de treball del Consell es proposen alguns objectius: 
 

-Plantejar una Permanent amb un funcionament més àgil i més decisòria. Passar a un 
quòrum de 4 persones. Tenir un xat entre els/les membres. 

  
-Activar els grups de treball : 

. revisió del Consell i del Reglament (pot fer-se en Permanent o crear un  
  grup) 

  . coherència de polítiques: cal fer pedagogia sobre el concepte. Presentar  
                        l’estudi que s’ha encarregat sobre la petjada ambiental de Barcelona i la Guia  
                        sobre drets humans i contractació pública. Organitzar un seminari. 
  .elaborar l’estratègia d’EpJG 
  .universitats i cooperació. Recerca sobre justícia global. 

 
-Crear grups per concertar prioritats p.ex. sobre Centreamèrica, Mediterrània,    
 Cuba,..(conèixer la situació de les ciutats, els projectes en curs,,etc.) 

  
-Participar en el Pla anual de Cooperació 
 
-Establir sinèrgies amb consells 
 
-Crear un grup per pensar sobre altres mecanismes-instruments de la propera  
 convocatòria de subvencions. 
 

2. Procediment per a l’aprovació de declaracions en el sí del Consell  
 
Es considera que una funció important del Consell es manifestar-se sobre alguns problemes 
que hi ha a la ciutat que poden ser transversals i afectar la política de cooperació (p.ex. 
l’habitatge). Sobre el procediment per a la presentació i aprovació de declaracions es debat 
sobre:  
 
-Les temàtiques objecte de declaració (hauran de tenir relació amb el Pla Director de 
Cooperació). 
-Requisit sobre qui pot presentar-ho (nombre d’entitats o persones) 
-Pot tramitar-se de forma telemàtica 
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-La Permanent podria, si escau, esmenar la proposta i derivar-ho al conjunt de membres del 
ple sol·licitant que es posicionin. 
--Establir un mínim d’adhesions per aprovar-ho. 
 
 
Acords de la reunió: 

Elaborar una proposta escrita sobre el procediment per a presentar i aprovar declaracions en 
el Consell perquè sigui aprovada en la propera Permanent. 
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