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Dia: 16 de novembre de 2005
Hora: 11:00
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Acta de la sessió del Consell Municipal de Cooperació Internacional al
Desenvolupament
Presideix la sessió la Ima. Sra. Assumpta ESCARP, Regidora de Participació
Ciutadana, Solidaritat i Cooperació i Presidenta del Consell Municipal de
Cooperació Internacional al Desenvolupament.
Assistents
- en representació dels grups polítics: Im. Sr. Alberto VILLAGRASSA (Grup
Municipal del PP), i Ima. Sra. Magdalena ORANICH (grup municipal CiU).
- com a representants de la Federació Catalana d’ONGs per al
Desenvolupament (FCONGd): Sr. Tono ALBAREDA (Cooperacció,
President FCONGd), Sra. Cecília DUPUY (Projecte Local), Sr. Jordi
GARRELL (Ass. Catalana per la Pau), Sra. Sílvia HUERTO (Creu Roja), Sr.
Eduard SOLER (Farmacèutics Mundi).
- els representants municipals: Sr. Daniel CANDO (Comissionat de l’Alcaldia
per al Programa Barcelona Solidària), Sr. Francesc FREIXA (Director de
Cooperació), la Sra. M. Carmen FERNANDEZ (Cap del Gabinet de la
Regidora de Participació Ciutadana, Solidaritat i Cooperació).
- com a observador, el Sr. Enric TRUÑÓ.
- Com a Secretaria, Sra. Rosa BADA (Tècnica de Cooperació de l’Ajuntament
de Barcelona)
Excusen la seva absència el Im. Sr. Ricard GOMÀ (ICV), el Im. Sr. Ricard
MARTINEZ (ERC), la Sra. Montse BENITO (FCONGD), la Sra. Dolors
CASTELLÓ (Pallassos Sense Fronteres), la Sra. Ma Lluïsa CARNÉ (As.
Catalana de Solidaritat amb Nicaragua de Nou Barris), el Sr. Agustí SOLER
(FCONGDDHH), el Sr. Jordi ARMADANS (FCONGP), el Im. Sr.Teo ROMERO
(President Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament), la Sra.
Gabriela SERRA, el Sr. Rafael GRASA i el Sr. Josep BUENO (As. Consell de
Cent)
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Desenvolupament de la sessió
La Presidenta, Regidora Assumpta Escarp, aborda els diferents punts de l’ordre
del dia:
1. En primer lloc, sotmet a l’examen del Consell l’acta de la reunió anterior,
que s’havia enviat prèviament als seus membres. És aprovada sense
votació.
2. En segon lloc, la Presidenta felicita al Consell pel Pla Director aprovat per
unanimitat al Plenari del 14 d’octubre 2005, i dona la paraula al Comissionat
de Barcelona Solidària, Sr. Daniel Cando per tal que exposi les
modificacions de les Bases de Subvencions 2006 en línia d’adaptar-les al
Pla Director.
3. El Sr. Cando exposa les esmenes rebudes de diferents entitats, així com els
acords als que s’ha arribat en reunions amb la Federació Catalana d’ONG
pel Desenvolupament:
3.1.- El dia 02 de Novembre es va celebrar una reunió informativa a la
que es va convocar a totes les entitats de la ciutat que havien participat en
el debat del Pla Director (entitats federades i/o que han rebut subvenció del
Programa Barcelona Solidària al llarg dels anys de la seva existència). Es
van comentar les modificacions més importants i es van resoldre els dubtes
que es van plantejar.
3.2.- Del 21 d’Octubre al 10 de Novembre s’ha obert un període per a fer
arribar esmenes al text de les bases. S’han rebut més comentaris que
esmenes pròpiament dites:
3.2.1.- Associació Salut i Família: demanaven incloure nous temes (salut
reproductiva) en les prioritats a considerar a les bases. S’ha desestimat,
ja que no s’ajusta a lo que es va aprovar al Pla Director
3.2.2.- Vetermon: demanaven incloure nous temes (sobirania
alimentària) en les prioritats a considerar a les bases. S’ha desestimat, ja
que no s’ajusta a lo que es va aprovar al Pla Director. També demanen
la plurianualitat pels projectes d’educació en el desenvolupament. S’ha
desestimat considerant que és un tema en el que cal obrir un debat i
reflexió en profunditat. Assumim algunes de les recomanacions que es
fan per coherència.
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3.2.3.- Proyecto Local: demanaven incloure noves prioritats geogràfiques
(Paraguai) en les prioritats a considerar a les bases. S’ha desestimat, ja
que no s’ajusta a lo que es va aprovar al Pla Director. Assumim algunes
de les recomanacions que es fan per coherència.
3.2.4.- FCONGD: presenten una llarga sèrie d’esmenes i comentaris que
es negocien en una reunió de treball el 14 de Novembre en la que
s’arriba als següents acords:
3.2.4.1.- Les bases, tal i com acorda el Pla Director, seran úniques
per a les tres diferents modalitats de subvenció: programes
plurianuals de desenvolupament al sud, projectes anuals de
desenvolupament al sud i projectes de sensibilització i educació al
desenvolupament.
3.2.4.2.- Acceptem d’incorporar tots els objectius estratègics que
recull el Pla Director.
3.2.4.3.- Es considerarà positivament aquelles actuacions que
s’executin a ciutats, degut a l’augment en la complexitat del
projecte, però no es valorarà (puntuarà) més a l’avaluació.
3.2.4.4.- La FCONGD demana que no tinguin accés a la
convocatòria aquelles entitats que en els seus estatuts no es
defineixin com entitats de cooperació. Es desestima, ja que al Pla
Director es recull aquesta possibilitat per a donar cabuda a
d’altres actors de la ciutat. Les bases regulen que es pot presentar
qualsevol entitat que entre els seus objectius estatutaris tinguin el
de desenvolupar projectes que s’ajustin als programes/projectes
presentats.
3.2.4.5.- La FCONGD demana ampliar el període de justificacions
del projectes. Per raons administratives és inviable, i queda: 18
mesos pels projectes/programes al sud i 6 pels de sensibilització.
3.2.4.6.- Acceptem que les bases recullin que la convocatòria es
farà anualment abans de l’1 de Març.
També incorporem una sèrie de matisos i comentaris que milloren
de text
3.3.- Administració Econòmica: presenten una sèrie d’esmenes al text que
el milloren i l’adeqüen a la realitat administrativa del procediments
municipals.
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4. La Presidenta obre el torn de paraules sobre aquest punt de l’ordre del dia.
5. El President de la FCONGD demana la paraula i manifesta que el debat
sobre el Pla Director i les Bases ha suposat un sobreesforç a la Junta de la
FCONGD, però que valoren molt positivament el resultat ja que permet
desenvolupar una cooperació més transformadora i menys assistencialista.
Considera també que cal iniciar un debat en profunditat sobre
sensibilització i educació per al desenvolupament, ja que és un camp on
millorar la qualitat dels projectes.
Demana que consti en acta l’interès de les entitats en modificar les
condicions de justificació dels projectes de sensibilització i educació pel
desenvolupament que actualment s’han de justificar en 6 mesos i que
s’ajusten molt malament a aquests tipus de projecte.
6. Per a finalitzar aquesta part del debat, la Presidenta comenta que manca
incorporar els comentaris dels Serveis Jurídics i valora molt positivament
que em establert un marc amb el Pla, les Bases i la Convocatòria que
permet flexibilitzar i millorar el treball. Passa al següent punt de l’ordre del
dia i cedeix la paraula al Director de Cooperació Internacional i Solidaritat,
Sr. Francesc Freixa
7. El Sr. Freixa presenta les línies bàsiques del Pla de Treball 2006: les
demandes principals, les àrees prioritàries, els convenis i concertacions, la
política de xarxes, els projectes de sensibilització i el marc per a atendre les
emergències. Es remarca la voluntat d’avançar en els aspectes d’avaluació i
seguiment dels projectes de cara a augmentar la transparència en la
rendició de comptes.
8. El President de la FCONGD comenta el màxim interès de les Federacions
per tancar el conveni relatiu a la cessió de la casa del Món. També fa
esment a la dificultat de plantejar temes d’avaluació sense que les entitats
es sentin “examinades”
9. La Sra. Cecília Dupuy comenta que cal vigilar molt amb qui fa l’avaluació, ja
que a més de la metodologia és bo que l’avaluador tingui experiència real
en gestió de projectes. També considera que es pot valorar, tal i com fa la
UE, que l’avaluació sigui una part del propi projectes.
10. S’obre un torn de comentaris sobre aquest aspecte que la Presidenta
resumeix amb la voluntat de reflexionar i consensuar l’avaluació i els seus
mecanismes i arribar a un acord base sobre què, qui, com i per a què
avaluem, més enllà de com vetllar pel bon ús dels diners públics i en ares
de la transparència. El debat sobre l’avaluació s’ha d’incorporar a l’agenda
del Consell.
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11. Per últim, en el torn de precs i preguntes, el Sr. Eduard Soler demana més
detalls sobre els projectes presentats al pla de treball.
12. El Sr. Freixa li respon que els detalls es podran trobar a la memòria.
13. Finalment, la Presidenta tanca la sessió.

sumari d’acords





Comprovar el procediment d’aprovació de les bases i comunicar-ho al
Consell: es confirma que no cal que el Plenari aprovi les bases, i que el
procediment és un Decret d’Alcaldia amb 20 dies d’exposició pública per
rebre al·legacions i aprovació definitiva.
Esperem que les Bases estiguin aprovades a principis de febrer.
En tot cas, tal i com queda incorporat a les pròpies bases, la
convocatòria es podrà fer abans del 01 de Març.
Obrir un debat, liderat pel propi Consell, sobre el tema de sensibilització i
educació per al desenvolupament.
Reflexionar sobre el tema de l’avaluació de projectes.

Rosa Bada Jaime
Secretària

Assumpta Escarp i Gibert
Presidenta

