Consell Municipal de Cooperació Internacional per al
Desenv olupament
Carrer Avinyó, 15 planta 4a
Tel. +34 934 132074
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e-mail: consellcooperacio@bcn.cat

Resum de la reunió de la Comissió Permanent i Grup de treball del
Reglament de Funcionament del Consell Municipal de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament

Dia: 14 gener 2019

Hora: 17:30h

Lloc: C. Avinyó, 15

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Llistar
David Minoves
Esther Caballé
Felip Roca
Glòria Meler
Jordi Saban
Luca Gervasoni
Miguel A. Castro
Orland Blasco
Tono Albareda

GRAIN
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Fundació Pau i Solidaritat CCOO
Direcció de Diplomàcia de Ciutats
Direcció Justícia Global i Coop. secretària del Consell
Pallassos Sense Fronteres
LaFede.cat
LaFede.cat
Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament
LaFede.cat vicepresident del Consell

Persones que s’han excusat
Pepa Martínez
Judit Salas

LaFede.cat
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional

Ordre del dia:
El tema únic d’aquesta reunió va ser la proposta de Reglament de Funcionament i
concretament de nova composició del Consell, elaborada pel Grup de treball del
Consell.
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Resum dels punts tractats:
A l’inici de la reunió, l’Aitor va fer una presentació general dels criteris que havien
orientat la proposta de composició, que van completar altres persones membres
del Grup de treball. Van explicar que s’havia treballat adaptant el reglament del
Consell vigent amb la idea de limitar el nombre de membres i no
augmentar-lo. Es fa notar que els grups de treball estan oberts a la participació
de qualsevol entitat encara que no en sigui membre. En el Grup de treball es va
valorar la incorporació d’altres actors, quines serien les entitats
significatives i es procurava que la presència de personal tècnic municipal no
fos exagerada tot i que es considera necessària per fer possible la coherència de
polítiques públiques.
Es plantegen alguns dubtes sobre el procediment d’elecció i sorteig de les
entitats i s’explica que cada consell decidirà com ho farà i com determinarà el
cens d’entitats, que hauran d’estar inscrites en el Fitxer General d’Entitats
Ciutadanes de Barcelona. Es comenten altres situacions que es donen en altres
consells (Consell de Dones, Consell Municipal d’Entitats...) en relació a les
entitats membres.
En general s’opina que les entitats que vulguin participar en el Consell han de
poder fer-ho i es desitja que hi hagi més participació de la societat civil.
Igualment s’opina que s’hauria de reduir el nombre de districtes que serien
membres.
Un punt sobre el que hi ha opinions diferents és la incorporació del CIDOB com a
entitat significativa. Aquesta proposta està motivada pel desig de reprendre el
paper que en el passat havia tingut el CIDOB en Cooperació Internacional i per la
recent creació del seu Programa de Ciutats Globals per al que la relació amb les
entitats del Consell seria molt interessant. Altres persones consideren que els
centres d’estudi i/o investigació i institucions amb seu a Barcelona podrien
participar en el Consell a través dels grups de treball.
En aquest punt de la reunió es constata la preocupació per la proporció entre tres
tipus de membres del Ple: pertanyents a l’Ajuntament / societat civil (entitats,
sindicats)/mixtes (CIDOB, FCCD, ACUP, col·legis professionals. Aquesta
classificació també genera debat pel fet que hi ha actors que poden pertànyer a
més d’una categoria (p.ex. entitats vinculades al govern)
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La majoria opina que cal potenciar els grups de treball, que els i les membres
del Ple haurien d’implicar-se en algun d’ells i també persones expertes en el tema
objecte del grup.
En opinió del Luca (LaFede.cat) sobre la proposta de composició presentada
caldria:
− Reduir el nombre de districtes.
− Reduir el nombre d’entitats significatives i que representessin a la societat
civil.
− Que les entitats que treballen en els eixos del Pla Director poguessin
participar en el els grups de treball.
− Assegurar que les entitats que vulguin ser membres puguin ser-ho.
En Jordi (Pallassos Sense Fronteres) opina que cal que hi hagi el màxim de
participació. Igualment demana que les comunicacions del Consell no s’enviïn
amb “còpia oculta” perquè a l’hora de respondre tothom pugui conèixer les
opinions de cadascú/na.
L’elecció de les entitats que treballin en el eixos del pla director vigent és un
tema sobre el que cal reflexionar pel risc que pot suposar el procediment de les
eleccions i el sorteig.

Acords de la reunió
1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior de la Permanent del dia
26 de novembre del 2018.
2. Redactar una nova proposta de composició del Consell, d’acord amb
el que s’ha parlat a la reunió, i enviar-la a tothom amb les adreces
electròniques visibles.
3. Adaptar el text de la proposta de reglament a la nova proposta de
composició que s’elabori.
4. La propera reunió de la Comissió Permanent + Grup de treball del
Reglament serà el 24 de gener a les 16:00h.
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