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Resum de la reunió del Plenari del Consell Municipal de 

Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

 

Dia: 24 octubre 2016  Hora: 18:30h Lloc: C. Avinyó, 15  

 

Llistat de persones assistents 

 

GERARDO PISARELLO PRADOS President del Consell 

MARILÉN BARCELÓ VEREA Grup Municipal Ciutadans 

BORIS VALLS Grup municipal Partit Popular 

ARIADNA GÁLVEZ Grup municipal CUP Capgirem Barcelona 

JORDI MARTÍ I GALBIS  Grup municipal Convergència i Unió 

LAURA PÉREZ CASTAÑO  Grup municipal Barcelona en Comú 

DAVID LLISTAR BOSCH  Direcció de Justícia Global i Coop. Internacional 

FELIP ROCA BLASCO Direcció de Diplomàcia de Ciutats 

GENÍS ARNÀS PÁEZ Institut Municipal de Mercats 

LLUÍS BASTEIRO BERTOLI Regidoria d'Aigua i Energia 

AIDA GUILLEN LANZAROTE Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració 

PILAR SOLANES SALSE Departament de Salut 

TONI PUJOL VIDAL Direcció d’Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat 

LLUÍS VALLVÉ CORDOMÍ Consorci d'Educació 

DAVID MINOVES Fons Català de Cooperació  

MARAVILLAS ROJO TORRECILLA Associació Consell de Cent 

NÚRIA CAMPS Experta 

XAVIER MARTÍ GONZÁLEZ  Experta 

ALEJANDRO POZO Expert 

JOSEP M. PUIG ROVIRA Expert 

MIRIAM ACEBILLO BAQUÉ La Fede.cat 

TONO ALBAREDA TIANA La Fede.cat 

ENRIC GORNÉS CARDONA La Fede.cat 

RITA HUYBENS La Fede.cat 

GEMMA BLASCO CALLAO  Dte.Horta-Guinardó 

JESÚS AUÑÓN PALOMAR Dte. Sarrià- Sant Gervasi 

JOAQUIM CARRERAS PÉREZ Dte. Sant Andreu 

JORDI ALTARRIBA I BOS Dte. Gràcia 

ASCENSIÓ ROMERO CABELLO  Fundació Pau i Solidaritat CCOO 
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DANIEL GARCÍA TENORIO UGT 

XAVIER LÓPEZ ARNABAT,  Fundació Solidaritat UB 

ALICIA OLIVER ROJO Col·legi  de Periodistes de Catalunya 

DAVID NÀCHER PUEYO Consell de la Joventut de Barcelona 

OMAR EL HAKEH GARCÍA Centre Euro-Àrab de -Catalunya 

JAVIER GARCÍA BONOMI FEDELATINA 

AMADOU BOCAR SAM DAFF,  CASC (Coord. Assoc. -Senegaleses de Catalunya) 

BETTY PUERTO  Assoc. Mujeres Pa’Lante 

AITOR ÓSCAR URQUIOLA PÉREZ  GRAIN 

ESTEL.LA PAREJA MORTE Asil. Cat 

GLÒRIA MELER Secretària del Consell 

MARC SOLER Associació SEBA 

MIQUEL CARRILLO Consultor Pla Dtor. de Justícia Global 

 

Persones que s’han excusat 

ALBA CUEVAS BARBA La Fede.cat 

CARLES REQUENA AMADAS Pallassos sense Fronteres 

CARMEN ANDRÉS AÑÓN  Partit dels Socialistes de Catalunya 

EVA VIDAL LÓPEZ, Centre de Cooperació per al desenvolupament de la UPC 

MONTSERRAT BENEDÍ I ALTÉS  Esquerra Republicana de Catalunya 

 

Ordre del dia: 

 

1.  Presentació de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de la 
seva memòria d’activitats 2015 i el pla anual 2016 
 

2. Informació del decret de nomenament dels membres del Consell 
 

3. Presentació de la proposta de vicepresidència i de la comissió permanent del 
Consell i elecció 

 
4. Debat sobre els objectius i pla de treball del Consell per al període 2016-2017 

 
5. Acords sobre el funcionament del Consell (llocs i horaris de reunions, model 

d’acta, comunicació i web...) 
 

6. Altres 
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Resum dels punts tractats: 

1. L’Ajuntament exposa el nou enfocament de la cooperació internacional: l’assoliment de 
la justícia global i la coherència de les polítiques públiques aprofitant i valorant el que 
s’ha fet en el mandat anterior. Es considera el Consell de Cooperació com un mecanisme 
central de la política municipal de cooperació en la que esdevé necessària la 
intel·ligència col·lectiva del sector i el seu protagonisme. 
 
S’exposen els grans trets de la memòria d’activitats 2015 i del Pla Anual 2016 de la 
Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional que es poden trobar en el web 
municipal (http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/pla-
director-i-pla-de-treball) 

 
S’anuncia l’elaboració del Pla d’Acció Exterior i el Pla Director de Justícia Global. Es 
concreta que el primer d’ells serà una primícia a l’Ajuntament i esdevindrà la pauta per 
establir sinergies i criteris comuns en l’actuació municipal els propers 4 anys, no serà un 
pla tan participat com el Pla Director de Justícia Global (aquest serà objecte d’un procés 
participatiu en el sí del Consell). Per a l’elaboració dels dos plans es compta amb la 
dedicació de tres consultors: Xavier Martí (coordinador dels dos plans), Miquel Carrillo 
(Pla Dtor.) i Agustí Fernández de Losada (Pla d’Acció Exterior) L’estructura executiva 
municipal per a l’execució de l’acció exterior la formaran tres direccions (Diplomàcia de 
Ciutats, Coop. Internacional i Direcció de tot l’àmbit exterior). 
 

2. Sobre els nomenaments dels membres del Consell s’explica que alguns representants 
han canviat per decisió de les pròpies organitzacions i altres canvis s’han produït per 
evitar que alguns càrrecs fossin vitalicis i per fer possible la participació de persones 
amb una visió més sistèmica de la cooperació, que integra l’abordatge des d’altres 
polítiques sectorials. Altres membres han canviat per motius normatius, com el 
president. 

 

3. El Consell es manifesta d’acord amb la proposta de l’Ajuntament que la vicepresidència 
la segueixi exercint la Sra. Míriam Acebillo, presidenta de la Fede.cat entitat que 
històricament ha assumit aquesta responsabilitat en aquest Consell. 
 

Sobre la proposta de l’Ajuntament de distribució dels 13 membres que, com a màxim, 
ha de tenir la permanent, tret del president/a, vicepresident/a i secretari/a, es reconeix 
que és limitada però respon a les proporcions que té el plenari i integra els actors més 
actius en l’àmbit de la cooperació. En qualsevol cas es procurarà fer possible la 
participació de tothom que vulgui implicar-s’hi. 
 
Es demana als membres que desitgin integrar la permanent que ho comuniquin al final 
de la reunió o adreçant la proposta a la Secretària del Consell durant els propers 15 dies. 

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/pla-director-i-pla-de-treball
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/pla-director-i-pla-de-treball
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4.  Es comenten els temes d’interès comú del consell i s’acorda que es tractaran a través 
de grups de treball del Consell: 

-El Pla Director de Justícia Global 
-La reflexió interna sobre el Consell i el seu Reglament 
-Coherència de polítiques municipals per a la Justícia Global 

Per posar en marxa aquests grups es demana que els/les interessats/des ho facin saber 
a la Secretària del Consell en els propers 15 dies, de forma urgent els que formarien el 
grup del Pla Dtor. 

 

5. Sobre el funcionament del Consell es recorda que el plenari es reunirà dos cops a l’any 
com a mínim i la permanent, en funció del calendari del Pla Dtor. probablement s’hauria 
de reunir cada 3 setmanes en els propers mesos i després més espaiadament. 
 
Per criteris d’eficàcia i estalvi s’ha modificat el model d’acta de la reunió que ja no serà 
una transcripció literal sinó un resum. 
 

6. Per acabar s’opina sobre la conveniència que el Consell es manifesti a favor del 
tancament del CIE de Barcelona, a proposta de la Fede.cat. També es considera la 
possibilitat de sumar-se a la Declaració del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
en el mateix sentit. 

 

Acords de la reunió 

1. Proposar el nomenament de la Sra. Míriam Acebillo com a vicepresidenta del Consell 
 

2. Comunicar els membres que integraran la Comissió Permanent del Consell i els grups de 
treball (Pla Director de Justícia Global; reflexió interna sobre el Consell i el seu 
Reglament i Coherència de polítiques municipals per a la Justícia Global)a la Secretària 
del Consell, en un termini de 15 dies com a màxim. 
 

3. Utilitzar a partir d’ara el model d’acta-resum de la reunió proposat. 
 

4. Manifestar el posicionament del Consell de Cooperació en favor del tancament del CIE 
de Barcelona. 
 

5. Enviar a tots els membres del plenari l’adaptació del Manifest del Consell Municipal 

d’Immigració de Barcelona perquè, si ho estimen adient, expressin la seva adhesió per 

escrit. 


