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ASSISTENTS
Assumpta Escarp, Tono Albareda, Daniel Cando, Mª Dolors Castelló, Francesc Freixa,
Rafael Grasa, Eduard Soler, Javier Sanchez, Rosa Bada

EXCUSATS
Jordi Armadans, Gabriela Serra, Agustí Soler

ORDRE DEL DIA
La Presidenta, Regidora Assumpta Escarp, obre la sessió i segueix l’ordre del dia:

1.- Modificació Normes Reguladores del Consell Municipal de Cooperació
Internacional per al Desenvolupament
Es comenta i debat el document de proposta de modificació de les Normes
Reguladores i de la composició del Consell
S’acorda la conveniència d’ampliar el Consell, però deixant una Permanent de
dimensions semblants a l’actual per tal de garantir el dinamisme i la agilitat del treball
Es considera necessari:
-

clarificar a quins actors s’incorpora
revisar quines són les entitats que conformen l’epígraf “Cooperació al
desenvolupament, solidaritat i pau” del Registre d’Entitats, i que
constitueixen el cos electoral (com electors i com elegibles) en cas
d’eleccions per escollir la representació de les entitats no federades

S’acorda enviar a la Permanent una proposta de noves Normes Reguladores i els
criteris de nova composició del Consell, per a discussió en una propera reunió
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2.- Pla Director de Cooperació
El Rafael Grasa lliura i presenta el document “La cooperació pel desenvolupament de
l’Ajuntament de Barcelona: un diagnòstic i anàlisi de conjunt per a elaborar el Pla
Director 2006-2008”
Es preveu un procés participatiu de consulta amb diferents fases que s’inicia després
de Nadal i acaba a mitjans d’abril
A finals de maig es tindrà el Pla Director de Cooperació preparat per a la seva
aprovació definitiva pels òrgans municipals competents.
Es considera necessari:
-

Ser rigorosos amb l’acompliment dels termes previstos
Dotar-se d’un document que defineixi les grans línies polítiques i
estratègiques de la ciutat de Barcelona en matèria de cooperació
Dimensionar el Pla sense oblidar que es forma part d’un projecte global que
sobrepassa la ciutat

S’acorda convocar abans de les vacances de Nadal el primer Taller participatiu de
discussió del diagnòstic amb els actors del a societat civil (25/01/2005)

3.- Informació sobre les Noves bases de Subvenció 2005
La Presidenta informa sobre la decisió municipal d’unificar les bases de subvencions
públiques de tot l’Ajuntament per tal d’augmentar la transparència i unificar criteris
d’ordre intern
En qualsevol cas, es mantindran les especificitats pròpies de la convocatòria de
cooperació internacional i solidaritat
S’anuncia la publicació imminent al BOP1, i que la previsió de l’Ajuntament és que el
període de sol·licitud de subvencions quedi obert a 07 de febrer de 2005
Es comenten diverses qüestions relatives a l’avaluació i valoracions dels projectes
presentats a subvenció, i especialment s’entra a debatre sobre la conveniència de fer
públics els resultats de les valoracions

1

BOP nº 302, del 17/12/2005, es publica que s’obre el període d’exposició pública
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S’acorda proposar una formula apropiada per mantenir la confidencialitat de les
entitats i projectes, però augmentar la informació i transparència a la Permanent

4.- Pressupost 2005
La Presidenta informa sobre l’augment del pressupost pel Programa de cooperació, en
fase d’aprovació, pel 2005:
-

-

El pressupost 2004 destinat a les actuacions de cooperació internacional i
solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona ha estat de 4.178.063,00 Euros. Pel
que fa a 2005 serà de 4.818.532,00, és a dir, representa un augment de
640.000 Euros
En termes relatius al percentatge sobre els ingressos propis es fa notar una
certa disminució ja que, malgrat l’augment del pressupost en termes
absoluts, el 2004 va significar un 0’73%, i a 2005 serà un 0’7% respecte
els ingressos propis municipals

També informa que es manté el compromís recollit en el PAM d’arribar a destinar un
1% sobre el pressupost municipal, com a mínim al 2007.
La discussió es centra sobre la conveniència d’expressar el pressupost en base a
percentatges o a quantitats i recollir-lo en el Pla Director de Cooperació
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