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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 25 febrer 2019       Hora: 16:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
Aitor O. Urquiola GRAIN 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Glòria Meler Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Luca Gervasoni LaFede.cat 
Miguel A. Castro LaFede.cat 
Tono Albareda LaFede.cat vicepresident del Consell 
 
Persones que s’han excusat 

David Minoves Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
 

Ordre del dia: 

El tema d’aquesta reunió va ser el Pla de Treball del Consell amb l’objectiu de 
posar en comú les nostres opinions sobre la durada i contingut d’aquest pla de 
treball i identificar els principals objectius que hauria de tenir. 
 
A més, es va afegir el punt d’aprovació dels resums de les reunions anteriors de 
la Permanent (dies 14 i 24 de gener) i la valoració de l’oferiment (rebut amb 
posterioritat a la convocatòria d’aquesta reunió) de la secretaria del Consell de 
Ciutat per fer una presentació en alguna de les reunions del Consell. 
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Resum dels punts tractats: 
 

1. A l’inici de la reunió es distribueixen còpies dels resums de les reunions 
del 14 i 24 de gener que ja s’havien enviat per correu electrònic el 7 de 
febrer. Aquests resums queden aprovats per la Permanent sense cap 
esmena als textos proposats. 

 
2. A continuació s’obre un debat sobre el que hauria de ser el pla de treball 

del Consell per a aquest any 2019 a partir de la proposta presentada 
per la secretaria del Consell que s’adjunta a aquesta acta-resum. 

 
Es dedica la major part de la reunió a comentar la proposta expressada pel 
Luca (LaFede.cat) perquè el Consell tracti el tema de l’excessiva burocràcia 
que comporta la convocatòria de subvencions i com alleugerir-ho i la 
necessitat d’homogeneïtzar els procediments i formularis de les diferents 
convocatòries de les administracions catalanes. S’exposen (Aitor de GRAIN  
i Tono de LaFede.cat) diferents models de finançament, seguiment i 
justificació d’altres països, una informació que es considera interessant i 
que podria ser objecte d’una trobada sobre aquest tema.  
 
Si es crea un grup de treball en el Consell es coincideix en pensar que serà 
possible treballar per generar propostes de millora del procediment i de 
la convocatòria municipal però no és l’espai per avançar en els acords 
inter-administracions. El David Ll. demana a LaFede que presenti una 
proposta sobre els aspectes a millorar i simplificar de la convocatòria que 
podria ser la base per  començar la feina del grup de treball.  
 
S’apunten alguns elements que podrien ser objecte de revisió i millora com 
els formulares econòmics, la necessitat de formular un projecte complert 
en el moment de la sol·licitud, subvencions plurianuals, etc. El Miguel 
(LaFede.cat) apunta que l’Ajuntament pot ser punt de llança de com 
transformar la convocatòria de subvencions i influir en la resta 
d’ajuntaments. 
 
Igualment es valora la proposta de fer algun estudi sobre el sector de 
les ONGs de la ciutat considerant que es podria partir del coneixement 
derivat de l’estudi que realitzarà LaFede.cat o de les dades recollides en les 
convocatòries de subvencions. 
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En la vessant d’incidència política del Consell es considera que es podria 
millorar elaborant comunicats també sobre fets i esdeveniments positius 
(proposta de l’Aitor), estar atents/es a les situacions sobre les que caldria 
posicionar-se en conjunt i realitzant la derivació i el seguiment de les 
propostes contingudes en les declaracions del Consell. 

 
Pel que fa a la col·laboració amb altres consells sectorials una 
possibilitat seria treballar amb el Consell Municipal d’Immigració el tema 
dels projectes amb enfocament de justícia global. Aquest tema també 
podria estar present en l’estratègia d’EpJG. 
 
A modus de resum d’aquest punt, el David Ll. destaca els següents 
elements que podria incloure el pla de treball del Consell: 
 
-Elaborar propostes per millorar i agilitzar les convocatòries de 
subvencions. 
-Aterrar el nou Reglament de Funcionament del Consell per fer-lo operatiu. 
-Continuar el grup de treball de coherència de polítiques. 
-Possibilitat que l’estratègia d’EpJG inclogui alguna iniciativa que doni lloc a 
un nou grup de treball. 
-Vehicular l’interès i la disposició de les universitats i les fundacions 
universitàries per aportar coneixement aplicable a la cooperació. 
-Augmentar i agilitzar l’impuls dels posicionaments i declaracions del 
Consell. 
 

3. Sobre la proposta del Consell de Ciutat d’assistir a una reunió del Ple o 
la Permanent per exposar les seves funcions i les possibilitats de relació i 
coordinació amb els consells sectorials, no es considera adient de moment 
donat que es disposa de suficient informació sobre aquesta qüestió i, per 
altra banda, el moment actual requereix dedicar les reunions en la seva 
totalitat  a afers en curs del Consell. 
 

4. Al final de la reunió el Tono comunica la seva baixa de la Comissió 
Permanent. 

 
Acords de la reunió 

1. Aprovar les actes-resum de les reunions de la Comissió Permanent 
del  dia 14 i 24 de gener de 2019. 
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2. Incloure en el pla de treball 2019 del Consell l’interès per treballar 
en la infraestructura de  la cooperació a partir del document que 
elaboraran el Tono i el Miguel. 
 

3. Introduir el que s’ha tractat a la reunió en el document de proposta 
de Pla de Treball 2019 elaborat per la secretaria i enviar-ho als/a 
les membres de la Permanent per decidir el contingut final que 
presentarem al Ple del Consell previst per al 28 de març. 
 

4. Desestimar l’oferiment de la secretaria del Consell de Ciutat de fer 
una presentació en el Ple o la Permanent del Consell. 
 

5. Crear un grup de Telegram de la Comissió Permanent per facilitar la 
comunicació ràpida entre tothom. 
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