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

 

 
 
 

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

 
Dia: 21 juny  2021       Hora: 16:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
Persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
Car Requena Pallassos Sense Fronteres 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Pepa Martínez LaFede.cat 
 
Persones que s’han excusat 
 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Júlia Granell LaFede.cat 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
 
Ordre del dia: 
 

1. Informació de l’informe dels Serveis jurídics municipals sobre l’actualització de la 
composició del Consell i decisió sobre el procediment a seguir. 

 
2. Revisió i modificació si escau del procediment del Consell per a presentar i aprovar 

propostes de declaracions 
 

3. Altres informacions o comentaris 
 
Resum dels punts tractats: 
 
1. La Glòria resumeix el contingut de l’informe emès pels Serveis jurídics de 

l’Ajuntament, (enviat com a documentació d’aquesta reunió) sobre si es podien 
fer els canvis de composició en el Consell, d’acord amb el Reglament de 
Funcionament actual, o calia esperar a fer les eleccions d’entitats. També 
informa dels canvis que estan valorant a la Direcció respecte als representants 
dels departaments municipals per actualitzar-los: canviar el Dep. de Salut per 
l’Agència de Salut, el Consorci d’Educació pel Dep. Programes Educatius de 
Ciutat i incloure el Dep. de Resiliència Urbana. Igualment caldrà canviar els 
representants dels districtes (serien representants associatius en comptes de 
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tècnics municipals) i potser afegir-ne algun si te consell o taula d’entitats de 
cooperació. 

El David comenta que seria desitjable que el Consell representés bé el sector de 
la cooperació activa però amb tendència a una composició d’acord amb el 
concepte de “banda ampla”. Explica que estan valorant alguns canvis en els 
departaments municipals per altres que resultin més actius o hàbils. 

L’Aitor expressa l’inconvenient que veu si fem els canvis en la composició del 
Consell sense haver fet les eleccions perquè el nombre de representants 
d’entitats disminuiria i el sector perdria pes. 

La Car creu que caldria adoptar mesures transitòries perquè l’equilibri no canviés 
de forma abrupta. 

Majoritàriament (Pepa, David, Car) s’opina que el Consell no te capacitat per 
elaborar el seu propi reglament del procés electoral, que hauria d’aprovar el Ple 
del Consell municipal, imprescindible per poder fer les eleccions d’entitats. 

El Felip pregunta si existeix algun procediment ja creat per a fer eleccions 
d’entitats i la Glòria explica que des de la Dir. de Democràcia Activa van 
començar a elaborar un esborrany i que ha preguntat si s’encarregaran de 
tramitar un reglament comú per a les eleccions de tots els consells però no han 
respost encara. 

El David creu que és una tasca que han de fer els experts en aquesta qüestió i 
l’Aitor comenta que pot consultar aquest tema en el Consell de Ciutat ja que 
afecta a varis consells de participació. 

2. Sobre les possibles modificacions en el procediment actual per presentar i 
aprovar propostes de declaracions i/o posicionaments es parla sobre si els dies 
de termini (per a la Permanent i per al Ple) han de ser hàbils o naturals. Sembla que 
podrien ser hàbils però si es tracta d’un posicionament o declaració que cal emetre 
amb urgència serien naturals, no hi ha una postura unànime (la Pepa opina que 
haurien de ser naturals i la Car hàbils)  
 
Es manté l’acord d’enviar a tot el Ple, com a informació, la proposta de declaració en 
paral·lel a la tramesa a la Permanent per a aprovació i també la necessitat de 
comptar inicialment amb l’adhesió de tres organitzacions (no de tres persones 
representants) membres del Consell per presentar una proposta de declaració  
 
Es descarta l’us de la plataforma Decidim per a aquest procediment perquè, tot i que 
es considera interessant, no sembla adient per a acords que són urgents. 
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El Felip comenta que les declaracions del Consell no tenen efectes immediats però 
són importants perquè generen pressió. Entén que cal millorar el seguiment de les 
derivacions que es fan d’aquests documents per poder fer retorn al Consell. 
 
La Glòria comenta que alguns grups municipals expressen la seva oposició a les 
propostes de declaracions fora de termini, un cop ja han estat aprovades, i volen que 
igualment consti la seva oposició. Pregunta què fer amb això.  
 
Es comenta que els grups municipals han de cenyir-se al reglament que indica que 
perquè no quedi aprovada una declaració calen la 1/5 part dels membres del Ple : 
«Es considerarà aprovada la proposta de declaració per consentiment del Consell 
excepte en el cas que, en el termini de dos dies a comptar des de la data de la seva 
tramesa als/ a les membres del Ple, una cinquena part d’ells/es haguessin expressat 
la seva objecció. En aquest cas i si les objeccions són parcials es modificaria el text 
proposat amb l’objectiu d’aconseguir un consens i se sotmetria a votació dels 
membres del Ple. En cas de votació caldria majoria simple per a l’aprovació de la 
proposta de declaració» 
 

3. La Glòria recorda l’activitat que organitza el Consell per al dia 23 de juny, la Trobada 
sobre la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible i el programa previst. 

 
 
 
Acords de la reunió: 
 
1. Esbrinar si la Dir. de Democràcia Activa entomarà la redacció i tramitació 

d’un reglament comú per a les eleccions d’entitats en els consells de 
participació. Preguntar-ho també en el Consell de Ciutat a través del nostre 
representant, l’Aitor. 

 
2. Es procurarà millorar el seguiment que fa la Dir. de Relacions Internacionals 

de les derivacions de les declaracions o posicionaments del Consell per 
poder fer-ne un retorn.  
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