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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT
Dia: 17 de gener de 2008
Hora: 18:30
Lloc: Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona
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Al Saló de Cròniques, el dia 17 de gener de 2008, es reuneix el Plenari del Consell
Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
Presideix la sessió l'Im. Sr. Carles Martí.
Hi concorren:
-

-

-

en representació dels grups polítics, els Im. Sr. Ricard Martínez (ICV-EUiA) i Alberto
Villagrasa (PP) i el Sr. Ignasi Cardelús (PSC).
en representació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
(FCONGD), els Srs. Eduard Ibañez, i Jordi Garrell, i les Sres. Silvia Huerto, Sara
Cuentas i Elisenda Real.
en representació d'entitats no federades, la Sra. Mercè Vilalta (Pallassos sense
Fronteres).
el Comissionat de l'Alcaldia de Barcelona Solidària, el Sr. Daniel Cando.
el director de Solidaritat i Cooperació Internacional, el Sr. Manel Vila.
com a tècnics/ques municipals, el Sr. Manel Galindo (Relacions Ciutadanes i
Institucionals) i la Sra. Rosa Bada (Drets Civils).
en representació de la Federació Catalana d’ONG per als Drets Humans, el Sr. Roger
Revilla (president).
en representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Sra. Cristina
Amenta (coordinadora).
com a expert/a, la Sra. Gabriela Serra.
com a convidats/des, la Sra. Núria Carod (CJB), i les Sres. Carme Martínez i Judith
Rifà (Solidaritat i Cooperació Internacional) i els Srs. Alonso Barranco, Jordi Cortés i
Joaquim Cuxart (Direcció Tècnica de Solidaritat i Cooperació Internacional).
com a secretària en funcions, la Sra. Pilar Bespín

Excusen la seva assistència l’Im. Sr. Ricard Gomà (ICV-EUiA) i l’Ima. Sra. Francina Vila
(CiU), el Sr. Eduard Ibañez (vicepresident primer), la Sra. Cecília Dupuy (FCONGD), el
Sr. Ramon Sanahuja (Immigració), la Sra. Ma Lluïsa Carné (As. Catalana de Solidaritat
amb Nicaragua de Nou Barris), la Sra. Tica Font (FCONGP), i els Srs. Josep Bueno i
Enric Truñó (As. Consell de Cent).

El Sr. Martí demana excuses per arribar tard.
Constatada l'existència de quòrum, el Sr. Martí obre la sessió a les 18.50 hores.
El Sr. Martí passa als diferents punts de l’ordre del dia:
1. Sotmet a l’examen del Consell l’acta de la reunió anterior, celebrada l'18 de
desembre de 2007 i pregunta si hi ha cap consideració a fer i si transcriu el que es
va dir.
Davant el fet que no hi cap resposta, dóna per aprovada l'acta sense votació.
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2. Informar de les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a
l’àmbit de la cooperació internacional 2008 i de la convocatòria 2008.
El Sr. Martí indica que és una proposta que es va entregar al Plenari anterior, que
s’ha fet un treball d’un mes, i que en aquesta reunió s’havia d’aprovar fent
aportacions, i pregunta si s’ha fet cap proposta per escrit i si hi ha cap proposta a
fer.
La Sra. Huerto indica que té tres preguntes a fer després d’una lectura ràpida. La
primera és perquè a l’objectiu estratègic 1 es parla de ciutat. La segona és, com a
proposta des de Pau i Solidaritat, si es podria incloure a l’objectiu estratègic 2 la
frase “defensa dels drets laborals” o en algun altre punt del text. I la tercera fa
referència a la Base Sisena, punt 12, ja que com que no s’indica Ajuntament, això
pot fer que no se sàpiga on fer la compulsa i caldria concretar per no perdre’s
alhora de fer tramitacions.
El Sr. Martí pregunta si hi ha cap suggeriment més i demana al Sr. Vila que
contesti.
El Sr. Vila indica que el Pla Director s’acaba i que cal modificar-ho, modificacions
que han de ser poques.
Respon que, pel que fa a la primera pregunta, es tendeix a que la cooperació es
faci més dirigida a la ciutat, que sigui més municipalista, que es tracta de finançar
projectes no tant per un país com per un lloc, d’aquí que la cooperació de
l’Ajuntament sigui de ciutat a ciutat; pel que fa a afegir els drets laborals a l’objectiu
estratègic 2, si arribés cap programa sobre aquest aspecte es pot considerar com
un dret humà i no s’exclouria, i que es pot tenir en compte de cara a la modificació
del Pla Director; i, pel que fa a la tercera pregunta, s’ha tret Ajuntament, ja que
s’entén que com que són subvencions de l’Ajuntament s’han de presentar al
registre, i és el propi Ajuntament qui ha de gestionar per a què els papers arribin al
departament corresponent.
El Sr. Revilla recorda que la llei de procediment administratiu permet porta-ho a
qualsevol registre.
La Sra. Serra recorda que a Reus s’accepta que les compulses es puguin fer al
Consolat o a l’Ambaixada, ja que es tracta que sigui compulsades per un funcionari
de qualsevol lloc.
El Sr. Martí comenta que es podria indicar al Registre perquè doni fe, el que
permetria afegir la paraula “registre”.
Indica que es passa a analitzar les propostes que ha fet l’Ajuntament, on destaquen
algunes de lèxic, com el canvi de “projectes de desenvolupament de biblioteques”
per “projectes de promoció de biblioteques” o “despeses elegibles” per “despeses
subvencionables”; i una altra més de contingut, ja que al Pla Director vigent
s’indicava que es desenvoluparia la cooperació concertada, i s’ha mirat que la
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manera d’incloure-la, segons els lletrats, es afegir un epígraf més al primer punt de
la Base Primera, el que permetrà adjudicar els 800.000,00 euros que el Pla Director
indica pel 2008.
Pregunta si hi ha cap opinió, i davant la inexistència de respostes, indica que
s’aproven les Bases, les quals s’elevaran a la Secretaria General per a la seva
tramitació.
El Sr. Vila precisa que hi haurà una aprovació inicial per part de la Comissió del
Plenari i que es disposarà de 30 dies d’informació pública abans de l’aprovació
definitiva.
El Sr. Martí remarca que anirà la propera setmana, que els 30 dies fa que sigui
justet que vagin al a finals de febrer, millor març, va a la Comissió i potser a mitjans
d’abril s’obre el termini.
El Sr. Vila recorda que a la convocatòria, més que text, es posen les xifres que
figuren al Pla Director, indicant el que ja s’ha adjudicat cada any de plurianuals.
El Sr. Martí indica que fet aquest recordatori i entenent que s’inicien els tràmits es
passa al següent punt de l’ordre del dia.
3. Informar de la modificació de les Normes Reguladores del Consell.
El Sr. Martí cedeix la paraula al Sr. Cando per a què indiqui les modificacions
introduïdes al text.
El Sr. Cando comenta que a l’exposició de motius no hi ha cap modificació
introduïda; i que pel que fa a la resta del text, s’han fet modificació d’estil, com pot
ser la simplificació dels noms emprats.
Recorda que a l’anterior reunió es van comprometre vàries aportacions, una d’elles
la que proposa la Fundació Pau i Solidaritat de nova redacció de l’article 8è, punt 2,
o), que passa a llegir i al no haver cap objecció, s’admet; i la segona proposta de la
Sra. Vilalta fa referència als articles 8, punt 2.s) i al 13.
(Es comprova que a la documentació repartida manca el full que conté l’article 13).
La Sra. Vilalta indica que a l’article 8, punt 2.s) ella proposa dir federació de
persones immigrades, i que, pel que fa l’article 13, afegir la possibilitat que sigui en
un altre membre per a afavorir el quòrum.
El Sr. Cando precisa que es tracta que els grups polítics deleguin en altres
membres del mateix grup polític, i igual per les federacions i les entitats, i es
descarta la possibilitat d’un membre en un altre perquè no pot primar la
inassistència; i pel que fa a la terminologia, no la modifiquem ja que després de
posar-nos en contacte amb la direcció d’immigració, la resposta ha estat aquesta
que està continguda a les Normes.
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La Sra. Vilalta es reafirma en que figuri persones immigrades.
El Sr. Martí comenta que si no hi ha cap altra qüestió, amb aquestes modificacions,
s’aprova aquesta proposta de Normes, el que suposa un canvi important, que
permet avançar; i agraeix la feina de tots els que l’ha fet possible.
Recorda que el tràmit a seguir és primer aprovació per la Comissió de Govern per a
què els grups polítics puguin fer esmenes durant un mes abans de l’aprovació inicial
per la Comissió de Presidència, a continuació s’obrirà un termini d’exposició pública
per a poder presentar al·legacions que caldrà resoldre, el que permetrà obrir un
debat per acceptar-les o no, i després a aprovació del Consell Plenari, que no podrà
ser abans del 25 d’abril, data a tenir en compte per a properes convocatòries.
4. Donar compte dels projectes de cooperació directa i concertada de l’Ajuntament.
El Sr. Martí cedeix la paraula al Sr. Vila per a què doni compte dels projectes de
cooperació directa i concertada que s’estan duent a terme per l’Ajuntament.
El Sr. Vila indica que aquesta era una demanda que ja figura en actes anteriors del
Consell i que un dia calia tractar a fons, i que informa dels trets i dels projectes que
s’estan fent seguint el Pla Director.
Relaciona els àmbits de treball que són la cooperació directa, el Programa
Barcelona Solidària, les emergència i l’ajut humanitari i la sensibilització i l’educació
per la pau i el desenvolupament.
Pel que fa a emergència, on per desgràcia cal continuar actuant, com aquest agost
a Perú, hi ha acords amb Farmanundi i AECID i s’intenta actuar en 48 hores.
Pel que fa a la cooperació directa, indica que hi ha 68 projectes des del 2005, dels
quals 26 són a ciutats i 42 es realitzen amb l’ajut d’ONGs; que es va començar amb
agermanaments o convenis de col·laboració amb ciutats, ja que cada cop hi ha més
diplomàcia entre ciutat, fins al punt que al 2004 es va crear una xarxa de ciutat amb
seu a Barcelona, i a més a més, hi ha iniciatives del Consell d’Europa de llocs on es
podria preveure conflictes; i que a partir d’ara s’ha de parlar de projectes de ciutat,
ja que hi ha 26 ciutats on departaments de l’Ajuntament treballen amb
departaments municipals d’allà.
Recorda que, quant a cooperació, al 1992 es va dur a terme una col·laboració
especial amb la ciutat de Sarajevo, i que juntament amb la reivindicació ciutadana
pel 0,7 va permetre que naixés el Programa Barcelona Solidària.
Exposa que es treballa amb cinc idees:
-

La primera és reforçar la democràcia local i el municipalisme, ja que cada cop
és més important la relació ciutat a ciutat i les xarxes locals.
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-

-

La segona, també generada a Barcelona, és ser transversals e incidir en
implicar totes les àrees municipals principalment a països del Sud.
La tercera és fer-ho en concertació, al costat de la societat civil.
La quarta és la inclusió de Barcelona en xarxes de ciutats, com la Xarxa de
Ciutats Educadores o la Xarxa Mercosur, com una manera que les ciutats es
puguin ajudar.
I la cinquena és que quan es treballa a l’exterior cal col·laborar amb l’OTC o
amb l’Agència Catalana o amb organitzacions que treballen a la zona per a
què els recursos siguin més eficaços.

Indica que l’exposició dels projectes duts a terme o vigents servirà per a anar
presentant els tècnics de la Direcció, on cal afegir la Judith Rifà que serà la persona
que tindrà la relació amb les entitats per subvencions i ajuts.
Comenta que aquest és el panorama general, i que a la web de cooperació es
poden trobar tots els projectes de cooperació directa que està duent l’Ajuntament, i
que s’han escollit sis projectes representatius per a explicar-los al Plenari del
Consell: el primer, Gaza, que és fruit d’un interès molt especial ja que es va signar
un conveni i és un lloc on cada cop serà més difícil ser-hi; el segon, el projecte que
es fa a Puebla per ajudar en temes de gènere i que es fa amb la col·laboració de la
Regidoria de la Dona; el tercer, Maputo que va començar per l’ajuda d’emergència
per inundacions i on ara hi ha dos projectes; el quart, Sarajevo que es fa en
col·laboració amb Barcelona Activa; el cinquè, Fes amb la col·laboració del
Consorci de Biblioteques; i el sisè, a San Salvador on s’està col·laborant en
l’elaboració del Pla de Ciutat.
El Sr. Vila dóna la paraula als tècnics que porten cadascú dels projectes
mencionats per a què, amb l’ajut d’un PowerPoint, els expliquin.
El Sr. Cortés menciona que els projectes que s’estan duent a Gaza són, per una
banda, la urbanització del Barri d’East Al-Nasser, en col·laboració amb el sector
d’Urbanisme de l’Ajuntament i que té com a socis els ajuntaments de Gaza i la
Generalitat de Catalunya, i per l’altra, projectes amb diferents entitats, com poden
ser la Fundació Congrés Català de Salut Mental i l’OMS, la Fundació “Ulls del món”
o Pallassos sense Fronteres.
El Sr. Vila precisa que els materials es compren al territori i que el Barri d’East AlNasser ha esta possible gràcies a la col·laboració de l’Arquitecte en cap de
l’Ajuntament i del Sr. Carles Casamor, del sector d’Urbanisme.
La Sra. Martínez passa a explicar el projecte de suport al programa integral de
prevenció i atenció a les dones que pateixen violència de gènere a la Ciutat de
Puebla, a Mèxic, que es duu a terme amb la col·laboració de la Regidoria de Dones
i Joventut de l’Ajuntament, i on els principals resultats esperats són la creació de
tres instàncies municipals que apleguin les accions de detecció, prevenció, atenció i
intervenció; la creació d’un centre integral per a dones on es dóna suport psicològic,
legal i mèdic; i la creació d’un alberg d’atenció transitòria.

6

Consell
Municipal
de
Cooperació
Internacional per al Desenvolupament

La Rambla, 130, entl.
08002 Barcelona
Telèfon 93 256 37 01
Fax 93 302 04 37
E-mail: consellcooperacio@bcn.cat

El Sr. Martí demana si s’ha creat el servei i els recursos i si haurà una segona fase.
La Sra. Martínez afegeix que fins el febrer no es farà la constitució, i que es
continuarà amb formació i intentant de facilitar la sortida de les dones del carrer.
El Sr. Martí indica que el següent projecte és Maputo i passa la paraula al Sr.
Barranco.
El Sr. Barranco indica que aquest projecte ha estat una reclamació i que el conveni
s’inclouen dos projectes: la rehabilitació, infrastructures i posta en funcionament del
Centre Cultural Ntsindya i la creació i organització de l’Arxiu Municipal i l’elaboració
del sistema de gestió documental, que compten amb la implicació del sector
d’urbanisme i de l’Arxiu Municipal de Barcelona, respectivament.
El Sr. Vila indica que es tracta dels arxius de Lorenço Marqués a la capital de la
colònia.
El Sr. Barranco indica que l’Agència Catalana s’ha instal·lat a l’oficina de l’OTC ja
que en té molt d’interès.
El Sr. Martínez marxa.
El Sr. Martí indica que cal passar a explicar el projecte de Sarajevo.
El Sr. Cortés explica que es continua treballant però ja no en projectes d’inversió,
sinó en allò que pot ajudar a recuperar la ciutat, com pot ser ajudar a determinar
l’estructura administrativa i la formació de tècnics, i que es compta amb el suport
dels departaments de Comunicació, de Premsa, de Relacions Internacionals i de
Relacions Públiques de l’Ajuntament, així com de Barcelona Activa, de la Diputació
de Barcelona i de l’AECID.
Indica que s’ha deixat un aspecte important quan explicava els projectes a Gaza i
és que hi ha un agermanament entre el Consell de la Joventut de Barcelona i el seu
homòleg de Nablús.
El Sr. Cuxart explica el projecte Med’Act 2 que consisteix en la modernització i
internacionalització de diferents biblioteques situades al Mediterrani, on destaquen
Casablanca i Fes, i que compta amb el suport de la UE.
El Sr. Martí passa la paraula al Sr. Vila per a què expliqui el projecte de San
Salvador.
El Sr. Vila precisa que el projecte Med’Act 2 compta amb la col·laboració del
Consorci de Biblioteques.
Indica que, pel que fa a El Salvador, hi ha un conveni signat amb San Salvador per
a col·laborar en un parell de projectes, on destaca la preparació i elaboració del Pla
Estratègic de San Salvador, que al novembre es va presentar el Consejo
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Participativo de Ciudad i que al proper novembre està prevista la presentació del
Pla Estratègic; d’altra banda, es dóna suport a Programes Municipals de les
Alcaldies de l’Àrea Metropolitana de San Salvador; i afegeix que es dóna suport a
projectes impulsats per autoritats locals, amb la col·laboració de la Diputació de
Barcelona, com poden ser la CONFEDELCA, on l’Ajuntament deixarà de
col·laborar, o a lDELCA, on també col·labora amb l’Agència Catalana.
Precisa que aquests projectes són una mostra prou diferent del que s’està fent, i
recorda que es busquen maneres per a què tècnics vinguin aquí a formar-se, com
és el cas de Maputo on aquests dies hi ha hagut una delegació a Barcelona per
veure el funcionament dels Centres Cívics.
El Sr. Martí obre un torn de paraules i preguntes sobre el conjunt de la cooperació.
El Sr. Cando remarca que existeixen objectius transversals, ja que en ciutats que
pateixen conflictes importants s’intenta promoure la pau, i que caldria explicar a la
ciutadania la situació de Gaza ja que és una societat que intenta sobreviure; i d’altra
banda, que en cada actuació s’intenta implicar a diferents departaments de
l’Ajuntament, i fins ara hi ha hagut una gran implicació de tècnics del sector
d’Urbanisme, de Barcelona Activa, del departament de comunicació i qualitat que
han format tècnics per a dur a terme estudis d’opinió o en implantació de noves
tecnologies, o del Pla Estratègic de Barcelona, que ens han comentat que
l’intercanvi fou molt positiu.
Precisa que la voluntat és continuar implicant els diferents departaments de
l’Ajuntament en cooperació internacional al desenvolupament i la solidaritat.
El Sr. Martí agraeix a tots la feina feta durant tants anys i que ha possibilitat que els
projectes hagin estat viables i efectius.
5. Altres temes.
El Sr. Martí indica que hi ha un parell de consideracions a fer i que es poden fer
altres suggeriments.
El Sr. Cando indica que s’ha repartit el calendari previst de Plenaris i de
Permanents, encara que algunes dates no estan del tot tancades, i recorda que
poden haver-hi convocatòries extraordinàries.
El Sr. Martí indica que l’altra consideració és la proposta de Permanent segons
l’actualització de la composició del Plenari del Consell aprovada pel Decret
d’Alcaldia de 15 de gener de 2008, així com serà la composició de la Permanent un
cop aprovada la modificació de les Normes Reguladores.
La Sra. Serra pregunta si no hi cap altre expert membre del Plenari, i indica que ho
voldria deixar.
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El Sr. Vila respon que caldrà demanar les noves propostes un cop aprovades les
Normes Reguladores, i que fins llavors es queda així.
El Sr. Martí demana a la Sra. Serra que continuï fins llavors.
El Sr. Vila indica que al sortir els membres del Plenari podran recollir tres
publicacions: les dues que es van repartir a l’estand que cooperació va tenir durant
les festes de la Mercè i la del projecte del Consorci de Biblioteques.
El Sr. Martí indica que, pel que fa al PAM, el dia anterior havia anat a Comissió de
Govern, i que per tant, ja es disposa d’un text oficial, que anirà a debat dels grups
polítics, i que aquest Consell tindrà a partir de l’aprovació inicial la possibilitat, si ho
creu convenient, d’analitzar les propostes introduïdes.
Pregunta quin text figura al PAM dins l’apartat de cooperació internacional.
El Sr. Cando respon que figura íntegrament el dictamen que va aprovar el Plenari
del Consell a la sessió anterior.

No havent-hi altres assumptes per a tractar, el Sr. Martí aixeca la sessió a les vint hores i
quinze minuts.

M. Pilar Bespín
Secretària en funcions
Vist-i-plau

Carles Martí
President
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