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

 
Dia: 1 febrer  2021       Hora: 16:00h     Lloc: Jit.si 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Felip Roca Direcció de Relacions Internacionals 
Glòria Meler Dir. Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Jordi Sabán Pallassos Sense Fronteres 
Manel Rebordosa LaFede.cat 
 
Llistat de persones que s’han excusat 
 
Júlia Granell LaFede.cat 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
 
Ordre del dia: 
 
1.  Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 17.12.2020 
2.  Preparació del Ple del Consell de 11.02.2021 
3.  Altres informacions 
 
 
Resum dels punts tractats: 
 

1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 17.12.2020 
A proposta de la secretària del Consell, s’acorda que a partir d’ara, donat que el 
Reglament de Funcionament del Consell permet l’aprovació de les actes dels 
òrgans del Consell per canals electrònics (art. 18.2), quan s’enviï l’esborrany 
d’acta-resum de la reunió a les persones assistents, es disposarà d’una setmana 
per comunicar esmenes, si escau, a partir de la qual quedarà aprovada i publicada 
en el web del Consell l’acta-resum de la reunió que s’enviarà a tots els membres 
de l’òrgan corresponent. 

 
2. L’objectiu principal d’aquesta reunió era compartir el plantejament de cada un dels 

punts de l’ordre del dia inclòs en la convocatòria del proper Ple del Consell del 
dia 11 de febrer i tenir en compte les opinions i propostes que expressessin els 
membres de la Permanent. 
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Ordre del dia Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional del 11 febrer 2021 
 

1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 4 de febrer de 2020. 
2. Estat d’execució del Pla de Treball 2020-2021 del Consell. 
3. Exposició dels temes clau que marcaran l’agenda internacional 2021 a càrrec del 

CIDOB 
4. Presentació del Pla de Treball 2021 de la Direcció de Justícia Global i Coop. 

Internac. 
5. Preguntes i varis 
 

La Glòria comparteix un breu document per a la presentació del punt 2 on es 
relacionen les activitats del Consell realitzades el 2020 i les inicialment 
previstes per al 2021. 
 
El David Ll. opina que el llistat d’activitats per al 2021 podria acabar de completar-
se per la propera Permanent, es podria incloure l’elaboració d’algun posicionament 
o declaració respecte a la problemàtica de la vacunació Covid19 (la captació de 
vacunes per part dels països rics i les desigualtats que pot generar) i sobre el 
tema de la desburocratització dels procediments administratius de subvencions 
per tal que  siguin més àgils i flexibles. Un altre tema que podria plantejar el 
Consell són les conseqüències per a la cooperació internacional derivades del fet 
que no funcionem com és habitual, p.ex.no poder viatjar degut al Covid19. 
 
Sobre la qüestió de la desburocratització, el Felip apunta que fer una declaració 
pot estar bé per posar el tema sobre la taula i ser-ne conscients. També es podria 
reprendre la iniciativa de crear un grup de treball amb altres administracions 
integrat per professionals dels àmbits jurídic-intervenció-administració que 
poguessin ajudar-nos a trobar eines que facin possible els canvis. 
 
Aquesta proposta està en la línia de les accions que es recullen en l’estudi de 
LaFede sobre les convocatòries catalanes de subvencions per a la cooperació 
internacional i el Manel opina que la declaració del Consell sobre la 
desburocratització pot ajudar a contextualitzar i generar un ambient propici per a 
les activitats que estan treballant en altres fòrums. 
 
Pel que fa al punt 3 del proper Ple, el David Ll. informa que va demanar a 
l’Eduard Soler, investigador del CIDOB, que exposés l’informe que ha realitzat 
el CIDOB, sobre els temes que marcaran l’agenda internacional del 2021, des de 
la perspectiva de la justícia global i la cooperació. Considera que és un bon 
material que també s’ha presentat als equips municipals que treballen en temes 
de projecció internacional i que pot proporcionar elements que ens ajudin a 
planificar millor. 
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Sobre el punt 4 el David Ll. explica que el Pla de Treball 2021 de la Direcció 
Direcció de Justícia Global i Coop. Internac. també es presentarà als grups 
municipals i pot ser tingut en compte per la Permanent de cara a concretar les 
accions del Consell per a aquest any. 
 
El David M. proposa incloure en la reunió del Ple la informació sobre l’enquesta “La 
percepció de la població de Catalunya envers la cooperació internacional en el 
context de crisi actual” realitzada pel FCCD.  
 
Tot i que l’ordre de dia del Ple està tancat, s’acorda que aquesta informació 
s’exposarà de forma breu en el punt 5, Preguntes i varis. 
 

3. La Glòria informa que el Luca Gervasoni no podrà assistir a la propera reunió del Ple 
perquè gaudeix d’un permís per paternitat i que LaFede ha informat que serà 
substituït pel Xavier Casanovas, vicepresident de LaFede. 

 
 
Acords de la reunió: 
 
 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 
17.12.2020. 
 

2. Aprovar les actes-resum de les reunions per via telemàtica amb una 
setmana de temps per comunicar esmenes a l’esborrany que s’hagi enviat 
a les persones assistents per email. Finalitzada aquesta setmana 
s’enviarà l’acta-resum als membres de l’òrgan corresponent i es publicarà 
al web del Consell 
 

3. Treballar el programa d’activitats del Consell per al 2021 en la Comissió 
Permanent incloent les propostes que poguessin expressar-se en el Ple. 
 

4. Incloure la presentació de l’enquesta “La percepció de la població de 
Catalunya envers la cooperació internacional en el context de crisi actual” 
realitzada pel FCCD, en el darrer punt del Ple del Consell del 11.02.2021 
 

mailto:consellcooperacio@bcn.cat

