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 del Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional per
al Desenvolupament

Dia:

11 febrer 2019

Hora:

18:00h

Lloc: CC. Pati Llimona

Llistat de persones assistents
AIDA GUILLEN

Dir. Drets de Ciutadania i Immigració

AITOR O. URQUIOLA

GRAIN

ALEJANDRO POZO

Expert

ALÍCIA OLIVER

Col·legi de Periodistes de Catalunya

DANIEL GARCÍA

Sindicalistes Solidaris UGT

DAVID LLISTAR BOSCH
DAVID MINOVES (delegat per Meritxell Budó Pla)

Direcció de Justícia Global i Coop. Internac.
Fons Català de Cooperació

ESTHER CABALLÉ (delegada per Ascensión Romero) Fundació Pau i Solidaritat CCOO
EVA VIDAL LÓPEZ,

Centre de Coop. per al Desenv. UPC

FELIP ROCA BLASCO

Direcció Diplomàcia de Ciutats

GEMMA BLASCO
GEMMA XARLES

Districte d’Horta-Guinardó
UOC

GENÍS ARNÀS

JORDI ALTARRIBA

Institut Municipal de Mercats
Direcció de Justícia Global i Coop. Internac
.secretària del Consell
Districte de Gràcia

JORDI CORTÉS
JORDI MARTÍ I GALBIS
JORDI SABAN (delegat per Carles Requena

Direcció de Justícia Global i Coop. Internac.
Grup Municipal Demòcrata
Pallassos Sense Fronteres

JOSEFINA DÍAZ

LaFede.cat

JULIA BAREA (delegada per Marilén Barceló)

LUCA GERVASONI

Grup Municipal Ciutadans-Cs
Regidora de Feminismes, LGTBI i Relacions
Internacionals i presidenta del Consell
LaFede.cat

NÚRIA MAYMÓ

Direcció de Justícia Global i Coop. Internac

MIGUEL CASTRO

La Fede.cat

PILAR RIESCO

Direcció de Justícia Global i Coop. Internac.

TONO ALBAREDA TIANA

La Fede.cat i vicepresident del Consell

GLÒRIA MELER

LAURA PÉREZ CASTAÑO
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XAVIER LÓPEZ
XAVIER MARTÍ

Fundació Solidaritat UB
Expert

Persones que s’han excusat
CRISTINA CASTILLA
EULÀLIA REGUANT
JESÚS AUÑÓN
JOAQUIM CARRERAS
JOSEP M. ROYO
JÚLIA GRANELL
LLUÍS BASTEIRO
MANEL REBORDOSA
MARAVILLAS ROJO
MONTSERRAT BENEDÍ
NÚRIA CAMPS
NÚRIA FLAQUER
CLARA ELENA ROMERO
TERESA PALOP
XAVIER CASANOVA

CJB
Grup municipal CUP Capgirem Barcelona
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Districte de Sant Andreu
La Fede.cat
LaFede.cat
Regidoria d’Aigua i Energia
LaFede.cat
Associació Consell de Cent
Grup Municipal d’Esquerra Republicana
Experta
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
Mujeres Pa’Lante
LaFede.cat
LaFede.cat

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta-resum de la sessió anterior del 09.04.2018
2. Presentació i aprovació si escau de la proposta de Reglament de Funcionament del
Consell
3. Memòria d’activitats 2018
4. Pla de treball del Consell 2019
5. Informacions vàries
6. Precs i preguntes
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Resum dels punts tractats:
La regidora i presidenta del Consell, Laura Pérez, dóna la benvinguda a les persones assistents i
passa la paraula a la secretària del Consell, Glòria M. perquè informi de les excuses
d’assistència i delegacions que s’han rebut (v. llistats anteriors) i dels canvis relacionats amb els
i les membres del Consell:
- LaFede.cat comunica que a partir d’ara el seu representant en la vicepresidència del
Consell serà en Luca Gervasoni en comptes del Tono Albareda que seguirà essent
membre del Ple i de la Permanent del Consell, com a representant de LaFede.cat.
- Mujeres Pa’Lante informa que la seva representant a partir d’ara serà la Clara Elena
Romero en substitució de Núria Zapata que va comunicar la seva baixa de l’entitat.

1. Queda aprovada l’acta-resum de la sessió anterior del 09.04.2018 tal i com es va enviar en
esborrany.

2. Glòria M. explica de forma resumida el procés seguit per a l’elaboració de la proposta de
nou Reglament de Funcionament del Consell i eLs principals canvis que suposa respecte al
Reglament vigent. A continuació s’obre en torn de paraules sobre aquesta proposta de
Reglament.

En relació a l’esmena presentada per la UPC de que l’àmbit universitari estigui representat
en el Consell per 2 representants d’universitats públiques designats/es per l’ACUP en
comptes de per un /a representant de l’ACUP, es comenta el següent:
-Resulta estrany que després d’haver esmerçat esforços en aquest mandat per enfortir les
relacions entre l’Ajuntament i les universitats en la nova proposta de reglament es redueixi
la participació d’aquestes (Gemma X. Àrea Coop. Universitària al Desenv. de la UOC)
-L’ACUP és una organització d’àmbit català, no és una entitat de ciutat i seria més natural
que els/les representants de les universitats fossin escollits per les universitats de la ciutat
(Xavier L., Fud. Solidaritat UB)
-L’objectiu en qualsevol cas seria procurar que el Consell sigui operatiu i productiu.
Probablement a la Permanent no es va valorar prou bé aquesta qüestió. Sembla més
encertada l’opció de dos representants escollits per les universitats que es representessin
els espais més actius en cooperació (David Ll.)
-El propòsit de la proposta va ser fer més operatiu el Consell perquè cal tenir en compte que
augmentar el grup d’entitats significatives (que no pot superar 1/3 del total de membres)
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implica fer-ho també amb el grup d’entitats escollides per elecció i sorteig. Si l’esmena és
per part de les universitats podríem estar d’acord.(Luca G.).
Al final d’aquesta conversa s’accepta que les universitats estiguin representades per dues
persones designades per elles mateixes (informaran del procediment).
L’Aida G. (Dir. Drets de Ciutadania i Immigració) fa notar que les entitats de segon i tercer
nivell de persones migrades a la ciutat es refereixen a l’àrea llatinoamericana i que si ho
limitem a aquesta tipologia d’entitats ens mancarà diversitat en el Consell i reduiríem la
possibilitat de participar a persones d’altres orígens. Igualment suggereix que les entitats
representants de les persones migrades les pugui proposar el Consell Municipal
d’immigració, fet que afavoriria la col·laboració entre consells.
El Luca G. proposa que substituïm la proposta actual per: 3 representants d’associacions o
federacions de persones migrades.
Sobre la designació d’aquestes entitats es considera que la Permanent consultarà al Consell
Municipal d’Immigració per elaborar la proposta que elevi al Ple del Consell.

3. El vicepresident del Consell, Luca G., exposa el contingut del document Memòria
d’activitats 2018 del Consell. Com sigui que cap de les persones assistents proposa cap
canvi o esmena al document es considera aprovat pel Ple del Consell.

4. David Ll. explica que la dedicació de la Comissió Permanent al tema del nou Reglament del

Consell ha impossibilitat disposar de temps per a elaborar una proposta de pla de treball del
Consell. Per altra banda no tenia sentit que aquesta tasca la realitzés la Dir. de Justícia
Global i Cooperació Internacional. De cara al pla de treball del Consell assenyala alguns
punts d’interès:

-Desplegament del nou Reglament del Consell.
-Aterrar els eixos del Pla Director.
-Temes que estan en curs: la petjada ecològica de Barcelona amb l’estudi del cas dels
menjadors escolars (que es presentarà en el Consell).
-El Consell podria enriquir i incidir per a la introducció dels criteris de drets humans en la
contractació pública.
-La construcció de l’estratègia d’EpJG fruit de la diagnosi realitzada.
-Les crides realitzades sobre situacions concretes han funcionat molt bé (p.ex. trobada
sobre Nicaragua).
-Identificar temes sobre els que el Consell hauria de posicionar-se.
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El Tono A. opina que caldria tenir un horitzó superior al d’un any per al pla anual del Consell
i que hauria d’estar inclòs en el Pla Director de Cooperació. Aquest any fem un pla anual
però caldria buscar una solució.
El Jordi M.(Grup mpal. Demòcrata) no creu oportú que el govern s'estalvii la feina que li
correspon i que sí van fer els anteriors governs, d’elaborar i avaluar els plans anuals de
treball que es deriven del Pla Director.
La presidenta Laura P. precisa que cal diferenciar el pla de treball del Consell del de la Dir.
de Justícia Global i Cooperació Internacional que ha de tenir una periodicitat anual perquè
concreta les activitats que es deriven de l’execució del Pla Director. La Permanent haurà de
debatre-ho i presentar una proposta en un proper Ple .
S’acorda que la Comissió Permanent elabori una proposta de pla de treball amb l’objectiu
de presentar-ho al Ple del consell a finals de març.

5. Les informacions a comunicar ja s’han donat en el transcurs de la reunió.
6. Com a prec, l’Eva V. (Centre de Coop. al Desenvolupament de la UPC) demana que en
properes reunions deixem de beure aigua en ampolles petites de plàstic per raons de
sostenibilitat mediambiental.

Acords de la reunió
1. Aprovar l’acta-resum de la sessió anterior del 09.04.2018
2. Aprovar la proposta de Reglament de Funcionament del Consell amb les esmenes
següents:
Article 4rt. Composició del Consell
a) Representants de les entitats especialment significatives en l’àmbit de
la cooperació internacional (fins a un terç del total de membres del
Consell):
-3 representants de Lafede.cat
-1 representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
-1 representant del Consell de la Joventut de Barcelona
--1 representant de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP)
- 2 representants de les universitats públiques amb seu a Barcelona.
-1 representant del CIDOB
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-2 representants del sindicats que executin projectes i/o activitats en
l’àmbit de cooperació internacional
-2 representants de col·legis professionals que executin projectes i/o
activitats en l’àmbit de cooperació internacional
-3 representants d’entitats d’immigrants de segon nivell (federacions,
coordinadores, agrupacions, plataformes etc) o de tercer nivell
(confederacions)
-3 representants d’associacions o federacions de persones migrades
Aquestes esmenes comportaran també l’adaptació de l’article 5è
Selecció i nomenament dels membres i l’article 6è. Renovació i
cessament dels membres.

3. Aprovar la Memòria d’activitats 2018 del Consell.
4. Encarregar a la Comissió Permanent del Consell l’elaboració d’una proposta de pla de
treball del Consell que es presentarà a la propera reunió del Ple prevista per a finals
del mes de març.
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