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

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 
Dia: 26 novembre 2018        Hora: 17:00h     Lloc: C. Avinyó, 15 
 
 
Llistat de persones assistents 
 
David Llistar Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 
Esther Caballé Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
Glòria Meler Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell 
Jordi Saban Pallassos Sense Fronteres 
Luca Gervasoni LaFede.cat 
Miguel A. Castro LaFede.cat 
 
Persones que s’han excusat 

Aitor Urquiola GRAIN 
Felip Roca Direcció de Diplomàcia de Ciutats 
Laura Pérez Regidora, presidenta del Consell 
Tono Albareda LaFede.cat vicepresident del Consell 
 

Ordre del dia: 

1. Aprovació del resum de la reunió anterior del 14 de maig de 2018 
 

2. Informe dels serveis jurídics municipals sobre la proposta de nou 
Reglament de Funcionament del Consell 
 

3. Comentaris i decisió sobre la proposta de Reglament de Funcionament del 
Consell  
 

4. Informació de les reunions realitzades dels grups de treball de coherència 
de polítiques i d’estratègia d’educació per a la justícia global 
 

5. L’ús del programari lliure en les relacions amb l’Ajuntament (punt proposat 
per PSF) 
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6. Preparació de la reunió del Ple del Consell del 19 de desembre 
 

7. Memòria d’activitats del Consell 2018 
 
 
 
Resum dels punts tractats: 
 

1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior de la Permanent, 
dia 14 de maig del 2018. 

 
2. S’informa que encara no coneixem l’opinió dels serveis jurídics de 

l’Ajuntament sobre l’esborrany del nou Reglament de Funcionament 
del Consell que va elaborar el grup de treball i que es va fer arribar a 
través de la Direcció de  Democràcia Activa i Descentralització. Ens han 
informat des d’aquesta Direcció que aquesta proposta de Reglament es 
prendrà com a model per a orientar les modificacions que cal fer en tots els 
reglaments dels consells de participació d’acord amb el que conté l’actual 
Reglament de Participació de l’Ajuntament. Es considera que això no 
suposa un problema per anar treballant en la proposta del nou Reglament 
del Consell. 
 

3. S’inicia l’explicació dels canvis més rellevants de la proposta que ha 
elaborat el grup de treball del Reglament respecte al Reglament del 
2008 que ara és vigent. 
 
Es considera que, donat que l’estructura política i tècnica de l’Ajuntament 
no sempre és la mateixa, seria adient introduir la següent esmena: 
 
Artic. 4rt.1 El Consell Municipal de Cooperació Internacional estarà presidit 
per l’alcalde o alcaldessa que podrà delegar en el responsable polític 
(regidor o regidora) en matèria de cooperació internacional. 
 
Respecte a la composició proposada, els representants de LaFede.cat volien 
conèixer i entendre quins van ser els criteris escollits perquè en aquesta 
nova composició del Consell disminuís el nombre de representants de 
LaFede.cat i el percentatge de membres pertanyents a la societat civil. 
Igualment, expliquen que no havien pogut seguir el treball del grup de 
treball ni  informar-se suficientment sobre el tema. Es valora positivament 
el treball realitzat pel grup de treball.  
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Tot i les explicacions donades per la secretària del Consell i la informació 
continguda en els resums de les reunions del grup de treball (disponibles 
puntualment en el web del Consell) es conclou que caldria poder tractar 
aquest tema amb el grup de treball a fi d’arribar a una proposta definitiva. 
Igualment se sol·licita poder tenir una nota breu sobre la reflexió del grup 
de treball i els motius que sustenten la seva proposta sobre la composició 
del Consell.  
 

4. S’informa de les trobades del grup de treball de coherència de 
polítiques que han sigut dues amb una mitjana d’assistència d’unes 20 
persones: una primera, el 27 de juny,  de presentació del grup i de l’estudi 
Anàlisi de metodologies per a l’avaluació de l’impacte ambiental de 
Barcelona a l’exterior i una segona reunió, el 10 d’octubre, on es van 
mapejar les iniciatives que estan treballant a Barcelona per a que la 
compra pública incorpori criteris de DDHH transnacionals a l'hora de 
desplegar-se. Fruit d’aquestes trobades i dels temes tractats, la Direcció de 
Justícia Global i Cooperació Internacional iniciarà un estudi per conèixer 
l’impacte de les importacions d’aliments per als menjadors escolars. 
 
També es va informar de la feina realitzada pel grup de treball 
d’estratègia d’educació per a la justícia global que es va basar en la 
diagnosi elaborada sobre els projectes d’ExJG que han estat subvencionat 
en els anys 2016-2017, una mostra de 284 projectes de 89 entitats. S’han 
realitzat tres sessions dobles amb una mitjana d’assistència de 30 persones 
ordenant els debats entorn sis eixos. Les conclusions d’aquestes reunions 
es presentaran a finals d’any o al gener i seran la base per a l’elaboració de 
l’estratègia d’ExJG que es preveu acabar entre febrer i març del 2019. 
 

5. Pel que fa a la consulta de Pallassos Sense Fronteres, s’informa que 
l’Ajuntament té un pla tecnològic orientat a l’ús del codi obert, tant a dins 
com a fora de la institució. Aquest pla està executat en una part important 
però no finalitzat. Des de l’Institut Municipal d’informàtica ens han demanat 
que qualsevol entitat que tingui algun problema d’accés a continguts del 
web de l’Ajuntament contacti amb la Direcció de Desenvolupament per 
poder resoldre el problema i també depurar els continguts del web 
municipal. 
 
 
En aquest punt de la reunió, per motius de temps, s’acorda ajornar els 
punts 6 i 7. 
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Acords de la reunió 

1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior de la Permanent del  dia 
14 de maig del 2018 
 

2. Introduir l’esmena següent en l’esborrany del nou Reglament de 
Funcionament del Consell: 
 
Artic. 4rt.1 El Consell Municipal de Cooperació Internacional estarà presidit per 
l’alcalde o alcaldessa que podrà delegar en el responsable polític (regidor o 
regidora) en matèria de cooperació internacional. 
 

3. Tenir una reunió amb el grup de treball del Reglament del Consell 
sobre la proposta de composició del Consell.  
 

4. Ajornar els punts de l’ordre del dia :  
 
-Preparació de la reunió del Ple del Consell del 19 de desembre 
-Memòria d’activitats del Consell 2018 
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