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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 16 desembre  2019       Hora: 16:30h     Lloc: C. Via Laietana, 7 bxos 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Glòria Meler Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Judit Rifà Direcció Justícia Global i Coop. 
Núria Camps Experta 
Pepa Martínez LaFde.cat 
 
Llistat de persones que excusen la seva assistència 

David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Luca Gervasoni LaFede.cat vicepresident del Consell 
 

Ordre del dia: 

1. Aprovació si escau de l’acta-resum de la reunió del dia 14.11.2019 

2. Avaluació del pla de treball 2019 del Consell  

3. Proposta sobre co-desenvolupament (Núria Camps) 

4. Debat sobre el Pla de treball del Consell 2020-2021 

5. Preparar l’ordre del dia del proper Ple del Consell  

6. Informacions vàries 
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Resum dels punts tractats: 
 
1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 14/11/2019. 
 
2. Sobre l’execució del Pla de Treball previst per al 2019 les opinions expressades han 
estat principalment: 
 
• S’ha completat el punt més important, la proposta de nou Reglament del Consell, que 

està en tràmit. 
 
• Els grups de treball no han funcionat tan bé com l’any anterior. El grup de 

subvencions només s’ha reunit un cop i s’està a l’espera que LaFede.cat presenti al 
grup un document que aprofundeixi el que ja van elaborar i que va motivar la creació 
d’aquest grup. La Pepa informa que la LaFede.cat ha creat un grup de treball, “Contra 
la burocratització” que de moment ha fet dues reunions, s’ha fet una autodiagnosi i 
estan treballant en propostes per a l’àmbit català (Ajuntament-ACCD i Diputació) 
tenint en compte també suggeriments de Girona i Lleida. Es preveu que aquest grup 
també elabori propostes sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament. 

 
El grup de coherència de polítiques públiques s’ha reunit 3 cops i es preveu que 
continuï funcionant aquest any centrant-se en compra pública. 
 
El grup d’Estratègia de EpJG ha finalitzat perquè va assolir el seu objectiu amb la 
presentació de l’Estratègia d’EpJG el passat 9 de maig. 
 
Pel que fa al grup sobre Universitats i cooperació la Judit informa que no es va iniciar 
perquè el mandat passat l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona va crear el 
CAMU (Consell Assessor Municipal de Universitats) i calia veure quin seria el seu 
camp d’acció per evitar duplicitats. Actualment s’està a l’espera de saber si el CAMU 
continuarà per valorar la idoneïtat de crear el  grup de treball en el Consell o establir 
algun tipus de vincle entre el CAMU i el Consell.  
 

• Pel que fa a les iniciatives de difusió de campanyes de les entitats es considera que 
no és pròpiament la tasca del Consell. En general s’opina que el Consell és un espai 
per compartir informació dels membres més que per a difondre-la cap a l’exterior. 
 

• L’Aitor creu que el proper Pla de Treball del Consell hauria de ser més senzill i breu, 
més clar. Una opinió que sembla compartida per la resta de persones assistents. 
 

 
3. La Núria informa del contingut i situació actual del projecte de co-desenvolupament 
que està impulsant conjuntament amb algunes entitats que són membres del consell 
(Fedelatina, CASC,). El projecte vol reconèixer la capacitat de canvi que aporten els 
col•lectius de persones migrades i, molt sintèticament, consisteix en formar agents de 
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co-desenvolupament a nivell català que al seu torn puguin acompanyar aquests 
col·lectius en l’elaboració de projectes i sol·licitar subvencions. S’ha parlat amb l’ACCD 
perquè el 2020 pugui dotar-se una partida pressupostària per a aquesta línia. Per a la 
propera reunió del Ple del Consell es pot presentar una proposta més evolucionada. 
 
En general el projecte es valora com a molt positiu i molt pertinent, pot generar idees 
per a totes les entitats i també ajudar a augmentar la implicació de persones migrants 
en el sector de la cooperació. S’apunta que es podria començar amb 1 o 2 projectes pilot 
i per part de LaFede.cat s’informa que estan canviant els criteris d’admissió a la 
federació per propiciar la vinculació d’entitats petites. 
 
 
4. Sobre el proper Pla de treball del Consell es decideix que caldria que fos bianual 
(2020-2021) i fer-lo coincidir amb la finalització del Pla Director de Cooperació per a la 
Justícia Global. També es considera que ha de ser un document senzill i no gaire extens.  
 
Pel que fa als continguts del pla de treball 2020-2021 es fan les següents propostes: 
 
Grups de treball:  

- Continuar el grup de Coherència de Polítiques 
- Grup de Subvencions treballar les propostes que generi el “grup contra la 

burocratització” de LaFede 
- Possible grup sobre universitats i cooperació (pendent de conèixer l’evolució 

del CAMU) 
- Hi ha interès en treballar sobre l’emergència climàtica però no està clar com 

fer-ho, potser podria entomar-se des del grup de coherència de polítiques. 
 
Compromisos i activitats pendents: 

- Procés participatiu sobre el PAM (debatre sobre l’eix de justícia global  i 
altres mesures sobre acció/impacte exterior d’altres eixos) 

- Formació sobre l’ús de DecidimBarcelona 
- Renovació del Consell i eleccions de les entitats 

 
Esdeveniments i projectes en els que podria implicar-se el Consell: 

- Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores (FSMET) del 25 al 
28 de juny del 2020.  

- Barcelona Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021 
- Projecte sobre co-desenvolupament 

 
Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global: 

- Participar en l’avaluació del Pla Director 2018-2021 
- Procés participatiu per a l’elaboració del proper pla director 
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5. Per a la reunió del proper Ple del Consell, prevista per al 4 de febrer a les 16:30h, es 
proposen els punts següents: 
 

-Aprovació acta de la sessió anterior 
-Benvinguda a les persones representants dels grups municipals i del FCCD 
-Presentació de la Memòria 2019 del Consell i aprovació si escau 
-Presentació de la proposta de Pla de Treball 2020-2021 i aprovació si escau 
-Informació del Pla de Treball 2020 de la Direcció de Justícia Global i Cooperació 
Internacional 
-Informar de l’estat de la tramitació del nou Reglament del Consell. 

 
 
6. Informacions vàries: 
 
Es recorda a la Permanent que la proposta de nou reglament de Funcionament del 
Consell va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament i fins el 21 de gener es troba en 
exposició pública i podran presentar suggeriments o al·legacions al text publicat al BOPB.  
 
La Permanent demana que consultem els Serveis jurídics per saber si s’acceptaria una 
esmena perquè es poguessin nomenar persones suplents de les representants 
designades per les entitats, grups municipals,...i en funció de la seva resposta les 
entitats de la Permanent presentarien una proposta d’esmena. 
 
Acords de la reunió: 
 
 

- Aprovar l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 
14/11/2019. 

- Consultar els Serveis jurídics sobre una possible esmena al Reglament 
perquè es poguessin nomenar persones suplents de les representants 
designades per les entitats, grups municipals,... 

- Fer una reunió de la Comissió Permanent per a preparar el proper Ple del 
Consell 
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