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 de la Comissió Permanent del Consell Municipal de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Dia: 20 setembre 2019

Hora: 13:00h

Lloc: C. Avinyó, 15

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Llistar
Esther Caballé
Glòria Meler
Luca Gervasoni

GRAIN
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell
LaFede.cat

Llistat de persones que excusen la seva assistència
Felip Roca
Jordi Saban

Direcció de Diplomàcia de Ciutats
Pallassos Sense Fronteres

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta‐resum de la reunió anterior del 06/05/2019
2. Informació sobre la nova organització municipal i la Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional
3. Nou reglament de funcionament del Consell: aprovació dels serveis jurídics i
esmenes introduïdes.
4. Informació de les activitats dels grups de treball sobre coherència de polítiques i
del grup de treball subvencions i instruments de suport a ONG
5. Posar en comú temes de preocupació i d’objecte de posicionament del Consell
6. Programar les properes activitats del Consell del darrer trimestre de l’any
7. Informacions vàries
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Resum dels punts tractats:
1. S’aprova l’acta-resum de la sessió de la Comissió Permanent del 06/05/2019.
2. El David Ll. informa que en aquest nou mandat la Direcció de Justícia Global i
Cooperació Internacional depèn de la Quarta Tinència, Àrea de Drets Socials, Justícia
Global, Feminismes i LGTBI (Laura Pérez). És una gran àrea que inclou la Regidoria
d’Habitatge i Rehabilitació; Regidoria de Salut, Envelliment i Cures; Regidoria Drets de
Ciutadania, Participació i Justícia Global; Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran; i
Comissionada d’Acció Social. Els tema d’interculturalitat passa a dependre de la
Cinquena Tinència Àrea de Cultura, Educació i Ciència (Joan Subirats) i els ODS de la
Tercera Tinència (Laia Bonet).
Des de LaFede.cat s’informa dels contactes mantinguts amb els grups parlamentaris
catalans per garantir la dotació pressupostària suficient per a la cooperació gestions que
també es faran amb els grups municipals per a mantenir el 0,7%.
3. Sobre la proposta de reglament de Funcionament del Consell es comenten els canvis
que els serveis jurídics han fet al document que va aprovar el Ple del Consell.
Es considera que els membres del Ple haurien de poder ser substituïts/des per un/a
representant de la seva organització en cas d’absència. En la versió actual del text (art
14) només podran delegar el vot en un altre/a membres del Ple. Es decideix consultar al
serveis jurídics si les organitzacions membres del Ple podran designar representants i
substituts/es encara que no es digui en el text del Reglament.
Per altra banda l’Aitor (GRAIN) hagués preferit que es considerés la possibilitat
d’assistència a les sessions del Ple, com a observadores, a entitats que no fossin
membres del Ple en comptes de persones com ara consta en l’art. 14.5
Es valoren algunes formes d’organitzar el cens d’entitats per a les eleccions que s’hauran
de fer un cop aprovat el Reglament però s’ajorna aquest discussió.
4. Sobre el Grup de Treball de Subvencions el David reitera la necessitat que des de les
entitats es generi un advocacy paper per avançar en els objectius del grup.
El Grup de Treball sobre Coherència de Polítiques va presentar l’estudi sobre l’impacte
dels menjadors escolars que va generar molt d’interès. El proper dia 30 hi haurà una
trobada ampliada al Grup Interinstitucional de Contractació Socialment Responsable,
professionals i personal de les ONG i de les administracions públiques per presentar
l’estudi: “La contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona, una anàlisi de
responsabilitat extraterritorial, vulneració dels drets humans i del medi ambient en el
Sud Global”. Paral·lelament s’està participant en la preparació de la conferència anual
d’Electronics Watch a Barcelona el mes de desembre.
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5. Sobre els temes d’interès del Consell que podrien donar lloc a posicionaments, es
considera important organitzar dos debats diferents entorn les temàtiques següents:
-Justícia climàtica, convidant a Marta Ribera i Albert Arias
-Situació dels drets humans a Líbia, invitant periodistes experts que estan col·laborant
amb LaFede.
6. El punt de la programació del Consell per als propers mesos ha quedat ajornat.
7. Informacions vàries:
- 26 i 27 de juny 20920. Fòrum Social Mundial sobre Energies Transformadores
- 26 novembre 2019: 30è Aniversari de LaFede al CCCB
Acords de la reunió:
1. Aprovar l’acta de la sessió del 06/05/2019.
2. Consultar els serveis jurídics de l’Ajuntament per saber si en la proposta
de nou Reglament del Consell les organitzacions membres del Ple podran
designar representants i substituts/es encara que no es digui en el text
del Reglament.
3. Organitzar dues sessions de debat, una sobre justícia climàtica i l’altra
sobre els drets humans a Líbia.
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