Consell Municipal de Cooperació Internacional per al
Desenv olupament
Carrer Avinyó, 15 planta 4a
Tel. +34 934 132074
08002 Barcelona
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: 24 gener 2019

Hora: 16:00h

Lloc: C. Avinyó, 15

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Llistar
David Minoves
Esther Caballé
Glòria Meler
Jordi Saban
Judit Salas
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 Justícia Global i Coop. secretària del Consell
Pallassos Sense Fronteres
Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional
LaFede.cat
Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament
LaFede.cat vicepresident del Consell

Persones que s’han excusat
Felip Roca
Luca Gervasoni
Pepa Martínez

Direcció de Diplomàcia de Ciutats
LaFede.cat
LaFede.cat

Ordre del dia:
1-Decisió sobre la proposta de nou Reglament de Funcionament del Consell.
2-Preparació de la reunió del Ple del Consell prevista per al 11 de febrer.
3-Propostes per a l’elaboració del Pla de Treball del Consell 2019.
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Resum dels punts tractats:
S’informa que l’acta-resum de la reunió anterior del 14 de gener s’enviarà per
correu electrònic perquè no ha estat possible tenir-la a punt per aprovar-la en
aquesta reunió.
1-Sobre la nova proposta de composició del Consell que es va enviar amb la
convocatòria s’explica que:
-S’ha reduït el nombre de districtes contemplant només les que tenen un consell
de cooperació o espai similar (actualment 4 districtes) i que serien representats
per una entitat membre de cada òrgan.
-Les entitats que treballin en els eixos del Pla Director s’escollirien per elecció i
sorteig i serien 10 com a màxim i 5 com a mínim (a proposta de Pallassos Sense
Fronteres) sense concretar el nombre d’entitats per eix per tenir major
flexibilitat.
En Jordi (Pallassos Sense Fronteres PSF) expressa la seva preocupació
(comunicada per escrit el 18.01.19) en relació a la continuïtat d’aquesta entitat
com a membre del Consell i el seu desacord amb que la participació de les
entitats estigui subjecte a votació i menys a un sorteig, no entén perquè s’ha de
limitar el nombre d’entitats membres. S’explica que el procés d’elecció d’entitats
és necessari quan el nombre de les inscrites en el Fitxer d’Entitats és tan gran
que faria inviable que totes participessin en el Consell. La Permanent suggereix
que d’acord amb el que es diu en la proposta de nou Reglament el Ple pugui
ampliar el seu nombre de membres, per decisió de la majoria, i s’acordi incloure
Pallassos Sense Fronteres com a membre del Consell.
Es fa una presentació de la proposta del text del Reglament comentant els
canvis respecte a la versió anterior derivats de les indicacions dels serveis
jurídics centrals i altres esmenes necessàries per coherència amb la modificació
de la composició proposada. Es lliura el text proposat per al Preàmbul del
reglament. S’acorden les modificacions següents i donar un termini a la resta de
membres perquè comuniquin les seves esmenes abans del proper Ple:
-Art. 4 punt 5: concretar que el Consell es podrà ampliar fins a un màxim de 6
entitats
-Artic 7 punt 1: concretar : Proposar la convocatòria d’una reunió del Ple del
Consell.
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2-S’acorden els temes per a la reunió del Ple del Consell prevista per al 11 de
febrer:
-Decidir sobre la proposta de Reglament.
-Presentació memòria d’activitats 2018
3-Sobre el Pla de treball 2019 es considera que per manca de temps la
Permanent no podrà presentar una proposta al proper Ple i es proposarà la
constitució d’un grup de treball que l’elabori.
4- Com a últim punt de la reunió es presenta una proposta de declaració sobre
l’accés a la Franja de Gaza, signada per l’Aitor (GRAIN), el Tono i el Miquel
A.(LaFede.cat). Es desestimen algunes propostes de modificació expressades, per
aconseguir un major consens:
-Derivar el text a alguna persona experta per millorar-lo i presentar-ho
referenciat (David LL.)
-Substituir “observi les seves obligacions d’acord amb els acords
internacionals de drets humans i el dret internacional humanitari” per
“observi les seves obligacions d’acord amb el sistema internacional de drets
humans “(Esther C. )
Així doncs la declaració queda aprovada per la Permanent tal com s’ha presentat
i es derivarà a la resta de persones membres del Ple per a la seva aprovació o
esmena.
El David Ll. (DJGiCI) proposa elaborar un llistat de temes sobre els que caldria
que el Consell es pronunciés i que podrien ser objecte de posicionaments. També
informa de les declaracions que s’estan treballant en comissions del Consell
plenari municipal: la proliferació d’armes nuclears, el comerç d’armament
(impulsada pel centre Delàs) i el bloqueig dels vaixells Open Arms i Aita-Mari
5-S’informa que hem rebut de l’Ajuntament de Lloret de Mar còpia de la Moció
que va aprovar el Ple del 17.12.2018 per instar al Govern espanyol que cessi la
venda d’armes a l’Aràbia Saudita (es distribueixen còpies del text).
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Acords de la reunió
1. Seguir comptant amb la participació de Pallassos Sense Fronteres
com a membre del Consell quan s’apliqui el nou Reglament de
Funcionament, per decisió de la majoria del Ple.
2. Aprovar la composició i el text del Reglament de Funcionament,
enviat anteriorment, inclòs el Preàmbul, amb les següents
esmenes:
-Art. 4 punt 4f: afegir un nombre mínim d’entitas escollides per
elecció i sorteig que comparteixin els eixos del pla director: entre
cinc i deu.
-Art. 4 punt 5: concretar que el Consell es podrà ampliar fins a un
màxim de 6 entitats
-Artic 7 punt 1: concretar : Proposar la convocatòria d’una reunió
del Ple del Consell.
3. Proposar al Ple del Consell la creació d’un grup de treball per a
elaborar el Pla de Treball 2019.
4. Aprovar la declaració sobre l’accés a la Franja de Gaza presentada
per tres representants de GRAIN i LaFede.cat i derivar-la a la resta
del Ple.
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