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Introducció 

 

L’Ajuntament de Barcelona assumeix la participació ciutadana com un eix estratègic de 

ciutat. La democràcia participativa és un valor afegit i un tret diferencial de les polítiques 

públiques a la ciutat. La implicació dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona en la definició i 

seguiment de les polítiques municipals es un dret i un deure present  en cadascuna de les 

àrees d’actuació del Govern municipal. 

El Consell Municipal de cooperació Internacional per al desenvolupament és el instrument 

participatiu per excel·lència en l’àmbit  de les polítiques locals de solidaritat, cooperació 

internacional, promoció dels DDHH  i foment de la cultura de la  pau. El consell es crea al 

1998 i des de llavors ha estat un espai privilegiat de  suma d’esforços de cara a la 

concertació de l’acció de govern amb el teixit associatiu del sector de la cooperació 

internacional a la ciutat de Barcelona. 

El nou reglament de funcionament intern del consell (BOP 20-08-2008)  manté els objectius 

bàsics del consell: per una banda, analitzar, valorar, proposar i incidir en les accions de 

cooperació internacional i per d’altres orientar l’activitat municipal en aquesta matèria; pretén  

adaptar aquest òrgan de participació al nou marc normatiu,  a la nova realitat social, més 

diversa i complexa, i facilitar un funcionament intern més dinàmic i àgil.  

Els compromisos adquirits amb l’aprovació  del nou Pla director de cooperació internacional, 

solidaritat i pau (2009-2012) i la necessitat de aprofundir en els debats obert durant el procés 

de participació iniciat per la seva definició, així com el seguiment de la seva aplicació, fa 

encara més pertinent aprofitar l’oportunitat que ens ofereix la nova constitució i funcionament 

del Consell Municipal de cooperació, per fer de la participació un exercici de 

corresponsabilitat de la societat i del govern de la ciutat de Barcelona davant  el repte comú 

de contribuir en la construcció d’un ordre internacional més just, més equitatiu. 

El primer plenari del consell constituït d’acord amb el nou reglament, que va tenir lloc el 18 

de desembre del 2008, va acordar crear un comissió de treball per l’elaboració del pla 

d’acció del consell en els propers quatre anys. Tasca que ha estat impulsada per alguns 

membres de la permanent i que es concreta en aquest document. 

Aquest  pla estratègic del Consell Municipal de cooperació internacional per al 

desenvolupament ordena les diferent competències que té assignades, concreta els 

objectius  operatius i les activitats que s’ha de portar a terme per aconseguir-los, així com el 

seu seguiment i avaluació. La seva execució  dependrà de la implicació dels propis 

membres del plenari  i de la permanent del consell.  És a partir de la seva aprovació quan 

s’iniciarà  una nova etapa de  treball conjunt que enriquirà l’acció complementària del govern 

i el teixit associatiu en benefici dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, ciutadans del món. 
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PLANIFICACIÓ   ESTRATÈGICA 

Missió: 

 

 

 

 

 

Visió:  
 

Donat que  volem que el CMCID sigui: 

 

 Un espai de debat i intercanvi dels agents  en cooperació, solidaritat i pau a la ciutat de 

Barcelona. 

 Un òrgan operatiu, dinàmic, i àgil  amb capacitat de resposta davant els reptes del 

desenvolupament humà.  

 Conegut per els ciutadans/nes 

 En el seu rol d’assessor, tenir capacitat  d’influència en les polítiques municipals de cooperació, 

drets humans i pau. 

 

Definim en conseqüència la   visió del CMCID 

 

 

 

 

 

 

Valors:  Els valors que guiaran les accions dels consell de cooperació són:  

 

 

 

Orientar l’activitat municipal en matèria de cooperació internacional i analitzar, 

reflexionar, valorar, proposar i incidir sobre les accions de cooperació internacional a 

la ciutat de Barcelona contribuint a la creació d’un clima social positiu que afavoreixi el 

desenvolupament equitatiu dels pobles. 

 

Esdevenir un òrgan de participació innovador i de referència a la ciutat pel seu dinamisme i 

la seva eficàcia alhora de generar debats i propostes que facilitin i millorin l’elaboració i 

seguiment de les polítiques municipals de cooperació internacional, drets humans i pau; així 

com per la seva capacitat d’ aconseguir la implicació del teixit associatiu i de la ciutadania 

de Barcelona per tal d’assolir els canvis necessaris en l’escenari internacional  

 

 Representativitat 

 Democràcia 

 Transparència 

 Participació 

 Innovació. Cercar la millora continua. 

 Coherència 

 Integració 
 Eficiència: optimització de recursos i organització 

adient 
 Consens 
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Anàlisi de les funcions/competències del consell.  Agrupen les competències en quatre àrees: 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Informes i documents preceptius. 

a) Elaborar informes sobre la 
participació de la societat 
barcelonina en l'àmbit de la 
cooperació internacional al 
desenvolupament i l’ajut 
humanitari. 

 
b) Informar els criteris generals i les 

normatives de les subvencions 
del Programa Barcelona 
Solidària. 

 

c) Elaborar informe sobre el Pla 
director de Cooperació 
Internacional i Solidaritat  i sobre 
el Pla d’Actuació Municipal. 

d) Elaborar, a través de la 
Permanent, els dictàmens, les 
propostes de resolució i els 
informes sobre les matèries que 
són competència del Plenari. 

e) Realitzar el informe anual que 
s’ha de remetre al Consell de 
Ciutat 
                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Orientació i seguiment de 

l’activitat Municipal.                           

a) Assessorar sobre la política 
de cooperació al 
desenvolupament de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
a) Conèixer anualment la gestió 

del programa municipal de 
cooperació, “Barcelona 
Solidària”, fent-ne les 
propostes i suggeriments 
corresponents per a la seva 
millora. 

 

b) Presentar propostes sobre el 

desenvolupament de les 

polítiques municipals de 

solidaritat i cooperació 

internacional al Consell de 

Ciutat. 

 

c) Conèixer els pressupostos 
municipals de cooperació 
internacional. 

 

d) Assessorar en les 
campanyes de sensibilització 
impulsades per l’Ajuntament 
de Barcelona en relació a la 
cooperació internacional al 
desenvolupament 
 

 
 

 

Comunicació, coordinació i 

concertació 

a) Potenciar la coordinació 
entre les institucions i les 
entitats que actuen en el 
camp de la cooperació 
internacional al 
desenvolupament. 

 
b)  Relacionar-se amb altres 

organismes semblants, 
d’àmbit internacional, 
estatal, autonòmic, 
municipal, supramunicipal i 
altres entitats locals. 
 

c) Donar suport als consell 

sectorials de districte. 

 

d) Donar compta a totes les 

entitats del sector de la 

seva activitat i escoltar les 

seves propostes, com a 

mínim un cop a l’any. 

 

 

Educació per al 

desenvolupament. 

a) Impulsar i promoure la 
cultura de la pau, la 
solidaritat i la cooperació 
internacional a la ciutat. 
 

b) Promoure programes i 
campanyes d’educació per 
al desenvolupament, 
sensibilització i 
comunicació entre la 
ciutadania. 
 

c) Fomentar el 
desenvolupament humà, 
l’educació i el compromís 
cívic dels ciutadans de 
Barcelona en aquest àmbit. 
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Eixos de treball: 

Les atribucions del Consell s’exerciran mitjançant la presentació de recomanacions i la proposta de demandes als òrgans del govern 

municipal.1 Per fer-ho el consell ha de dotar-se d’una organització executiva que faci àgil i operatiu el seu funcionament.  

Seguidament es concreten les linees estratègiques, els objectius generals i les activitats corresponents per aconseguir-los.                                                                                                     

Eix de treball 1: Funcionament intern del consell 

                 Atribucions del CMCID                                                     

Com 

 

                                                                                                                     Línees estratègiques: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Art.2.2 i 8.2 del Reglament de Funcionament Intern del CMCID. 

 

a. Vetllar per l’assoliment dels objectius del 

Consell, aprovar el seu pla de treball i 

l’informe anual. 

b. Realitzar el informe anual que s’ha de 

remetre al Consell de Ciutat 

 

c. Elaborar, a través de la Permanent, els 

dictàmens, les propostes de resolució i 

els informes sobre les matèries que són 

competència del Plenari 

 

 

 Millorar el funcionament intern del CMCID. 

 Fer del CMCID una organització eficient.  
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2
 Art. 13 è. Comissions de treball. El Plenari acordarà la creació d’aquelles comissions de treball necessàries pel desenvolupament de les seves funcions, integrades per 

membres del propi Plenari, en les quals podran participar també experts/es escollits/des per raó de la matèria a tractar. 
3
 Tan  les comissions com  les vocalies es crearan  en el moment que es consideri oportú. 

 

Objectius Operatius 

 

Activitats 

Responsable Prioritat 

 2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Establir una organització operativa o Mantenir actualitzada la composició de la permanent i del plenari. Secret.Tècnica (ST)         

o Revisar  dinàmica de treball de la permanent (orientació,  

freqüència de les reunions..) 

Permanent      

o Establir  canals  de comunicació i intercanvi permanent-plenari Permanent i Ple      

o Establir  connexions entre el planari, la permanent i els grup de 

treball 

Permanent i Ple      

o Acordar la creació i el funcionament dels grups o comissions de 

treball
2
. 

Permanent      

o Incorporar noves metodologies i/o processos de participació 

impulsant l’ús de les TIC 

Permanent      

o Crear comissió  de treball de revisió de les bases de la 

convocatòria, els formularis i les instruccions. 

Permanent i ple      

o Crear comissió  de treball  educació per al desenvolupament Permanent i ple      

o Crear les comissions tècniques específiques  que es considerin 

pertinent
3
 

Permanent i Ple     

o Designar vocals de la permanent per coordinar les diferents 

comissions 

 

 

Permanent i Ple     
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4
 En qualsevol  momento que  és consideri necessari 

Definir els objectius i tasques 

anuals del consell 

o Elaborar el pla anual del consell Permanent        

o Aprovar el pla anual de treball del consell Ple         

Fer el seguiment i valoració del pla 

anual del consell 

o Recollir indicadors de funcionament: assistència a les reunions, 

aportacions rebudes, informes realitzats, manteniment dels 

compromisos, etc. 

CT , ST         

o Fer un informe de seguiment  anual. ST         

Documentar la feina que fa el 

consell 

o Realitzar les actes de cada reunió de la permanent i del plenari. ST  i CT         

o Elaborar una memòria anual ST          

o Realitzar  el informe anual per el Consell de Ciutat ST i CT         

Elaborar dictàmens, 

resolucions i informes al Plenari 

o Recollir , valorar i impulsar les propostes   CT         

o Impulsa el debat i els acords dels  dictàmens, resolucions i 

informes 

Permanent         

o Aprovar/recolzar les  propostes de dictàmens, resolucions i 

informes 

Ple         

Respondre davant catàstrofes 

natural i/o humanes que requereixin 

accions concretes. 

o Definir una metodologia d’actuació en situació de crisi. Permanent      

o Aplicar de l’article 10.3 que permet convocar sessions 

extraordinaris del plenari a sol·licitud de la quarta part, com a 

mínim, dels seus membres
4
. 

Permanent     
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Eix de treball 2: Orientació i seguiment de l’activitat municipal 

Atribucions del CMCID                                                                                 Línees estratègiques CMCID  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Assessorar sobre la política de 
cooperació al desenvolupament de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
b. Conèixer anualment la gestió del 

programa municipal de cooperació, 
“Barcelona Solidària”, fent-ne les 
propostes i suggeriments corresponents 
per a la seva millora. 

 
c. Presentar propostes sobre el 

desenvolupament de les polítiques 

municipals de solidaritat i cooperació 

internacional al Consell de Ciutat. 

 

d. Conèixer els pressupostos municipals de 

cooperació internacional. 

 

e. Assessorar en les campanyes de 

sensibilització impulsades per 

l’Ajuntament de Barcelona en relació a la 

cooperació internacional al 

desenvolupament. 

 

 

 

 

 Participar en al definició de polítiques municipals. 

 Establir els principals elements de coherència i complementarietat entre les  

polítiques de cooperació municipal i les ONG 
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Objectius Operatius 

 

Activitats 

Responsable Prioritat 

 2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Debatre a la permanent o Escollir  i debatre  un tema d’interès en l’àmbit de la 

cooperació, els drets humans i la pau; i posar-lo a 

l’agenda de l’Ajuntament 

G EpD,CT i Perment        

o Fer propostes per portar al Consell de Ciutat G EpD,CT i 

Permanent 
       

Fer seguiment de la política municipal 

en l’àmbit de la cooperació 

internacional, DDHH i Pau.  

o Demanar informació a l’Ajuntament sobre l’aplicació del 

pla anual de treball del Programa de solidaritat i 

cooperació internacional 

Permanent i ple         

o Sol·licitar   informació sobre la resolució de la 

convocatòria de Barcelona Solidària 

Permanent i ple         

o Demanar informació a l’Ajuntament sobre l’aplicació del 

pressupostos 

Permanent i ple         

o Fer seguiment de l’activitat del Govern Municipal:  

declaracions, compromisos, resolucions, etc. 

Permanent i ST         

o Traslladar al Govern municipal  preguntes  o   

interpel·lacions sobre cooperació, DDHH i pau 

Ple         

o Seguiment de l’aplicació del pla director 2009-2012  Ple       

o Realitzar propostes de millora del pla director de 

cooperació internacional, solidaritat i pau 2009-2012 

Ple      
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Objectius Operatius 

 

Activitats 

Responsable Prioritat 

Presentar propostes sobre el 

desenvolupament de les polítiques 

municipals 

o Anàlisi  de les bases de la convocatòria de subvencions 

de Barcelona solidària 

GT  bases i Perm      

o Proposar millores a les bases de la convocatòria de 

Barcelona solidària 

GT bases i Perm      

o Informar sobre la normes de subvenció. Permanent i Ple      
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EIX de treball 3:  Comunicació, coordinació i concertació                                                                                    

 

Competències:                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                               línia estratègica CMCID   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Potenciar la coordinació entre les 
institucions i les entitats que actuen en el 
camp de la cooperació internacional al 
desenvolupament.                                                                                                   

 
b. Relacionar-se amb altres organismes 

semblants, d’àmbit internacional, estatal, 
autonòmic, municipal, supramunicipal i 
altres entitats locals 

 
c. Donar suport als consell sectorials de 

districte. 
 

d. Donar compta a totes les entitats del 
sector de la seva activitat i escoltar les 
seves propostes, com a mínim un cop a 
l’any. 

 
 

 

 Millorar  la comunicació externa i interna. 
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Objectius Operatius 

 

Activitats 

Responsable Prioritat 

 2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Articular les relacions amb Consell Ciutat 
 

o Nomenar representant del CMCID al Consell de Ciutat. Perm i Ple      

o Traslladar les conclusions sobre els temes d’interès abordats  

en el consell de cooperació al consell de ciutat. 

Ple      

Vincular el CMCID als consells de Districte o Establir  referents entre el CMCID i els Consellers de districte Permanent      

o Participar en reunions dels consells de districte quan es 

consideri necessari 

Referent Consell 

de districte 

       

o Invitar als membres del consell de districte a sessions de la 

permanent 

Permanent      

Visibilizar el consell. 

 
o Promoure la difusió dels dictàmens i informes del CMCID Permanent i ple      

o Emissió en TV Solidària ST i permanent        

o Redisseny pàgina web CMCID ST      

Establir relació amb altres órgans de 
participación sectorials 
 

o Contactar, quan es consideri pertinent, amb altres consell 

sectorials  per intercanviar  practiques i/o complementar 

accions 
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Eix de treball 4:   Educació per al desenvolupament.                                                                                                         

 

   Competències:                                                                                                                   línees estratègiques CMCID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Impulsar i promoure la cultura de la pau, 
la solidaritat i la cooperació internacional 
a la ciutat.                                                                                                                                  
 

b. Promoure programes i campanyes 
d’educació per al desenvolupament,                                                                                               
sensibilització i comunicació entre la 
ciutadania. 
 

c. Fomentar el desenvolupament humà, 
l’educació i el compromís cívic dels 
ciutadans de Barcelona en aquest àmbit. 

 

 

 Participar en la elaboració dels criteris de la política municipal en 

EpD 

 

 Promoure la concertació i concentració de les accions d’EpD que 

es realitzen  a la ciutat. 
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Objectius Operatius 

 

Activitats 

Responsable Prioritat 

 2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

Millorar la coordinació i complementarietat 

de les diferents accions d’EpD a la ciutat. 

o Proposar un pla/protocol  operatiu d’EpD que millori la 

articulació de l’oferta i la demanda d’iniciatives d’EpD 

a Barcelona 

Grup EpD 

Permanent 
      

o Promoure espais de diàleg i articulació entre els 

diferents agents implicats en l’EpD 

Grup EpD      

Fer propostes a l’Ajuntament sobre la 

millora de les accions d’EpD 

o Concretar les modalitat del projectes Grup EpD       

o Proposar millorar en la convocatòria de subvencions 

per els projectes d’EpD 

Grup EpD      

o Adaptar  els formularis  dels projectes a les noves 

bases de la convocatòria. 

Grup EpD      

o Revisar i proposar els criteris de valoració dels 

projectes EpD 

Grup EpD      

Anàlisi de l’impacte de les accions de EpD o Analitzar els diferents projectes impulsat per 

l’Ajuntament 

Expert  i GT EpD 

Permanent 
     

o Estudi dels processos i metodologia de valoració dels 

resultats dels  projectes 

Expert  i GT EpD 

Permanent 
     

o Sistematitzar els indicadors qualitatius i quantitatius  

utilitzats en la valoració del projectes 

Expert  i GT EpD 

Permanent 
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Metodologia de treball. 

La participació es realitzarà  a través de debats sobre un tema guia prèviament escollit per el 

plenari que dotarà de contingut la discussió i l’anàlisi,  les propostes, els informes i/o les 

accions concretes a impulsar.  

 

   Escollir tema 

 per debatre 

 

 

 

       Debat                                               Comissió tècnica 

                Permanent                        Grups de treball 

                               Plenari             

 

 

 

 

 

 

     Accions :  

o Elevar propostes 

al Govern Municipal 

o  Implicar a la societat                   Coherència i complementarietat 

       Entitats / Administració 

 

 

 

        

Incidència   Política:                                                                    

o Dictàmens                                           

o Trasllat al consell de Ciutat     

 

 

 

                                       Comunicació. 

                                                                             Informar  

                                                                          a la societat 
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Circuït de canalització i validació de les propostes
5
: 

 

   Debat/ Reflexió  

    

   Propostes- accions:  

     Elaboració de documents: dictàmens,.. 

                    Campanyes de sensibilització 

        Pla de comunicació 

        Preguntes al  Govern Municipal 

 

    

Validació de les propostes en la permanent 

 

 

Aprovació en el Plenari 

 

 

Trasllat de proposta                                                         Seguiment 

             dels acord 

 

 

 

 

                      Consell Ciutat  Societat   

                                                                  Entitats, ONGs 

      Altres Institucions 

                  

 

Comissió de Govern Municipal 

     

 

 

  Acceptació de les propostes 

  Grau acompliment dels compromisos 

   Impacte: Genera canvis en polítiques municipals 

                                         Canvis en pressupostos  

                 Canvis en la normativa 

     Canvis en la informació/implicació social 

                                                        

 

 

 

                                                      
5
 Art. 1.2 les atribucions del Consell s’exerceixen mitjançant la presentació de recomanacions i la 

proposta de demanades als òrgans del govern municipal. 
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Seguiment  i Avaluació del Pla del CMCID 

El seguiment es planteja com un exercici d’avaluació i millora continu, el que permetrà 

fer  les modificacions oportunes al llarg del període d’aplicació del pla de treball.  

Les accions previstes són: 

 Memòria d’activitats anual.  

 Recollida continua d’indicadors d’activitat: 

o Grups de treballs creats: nombre de reunions, participants, documents 

realitzats. 

o Existència dels informes previstos en l’àrea de tasques operatives: 

Informes previstos / informes realitzats. 

o Presentació de l'informe de gestió i de pressupostos: Dictamen dels 

mateixos. 

o Reunions de coordinació i suport als consells de districtes realitzades. 

o Informe de les propostes, recomanacions i canvis dins de l'àmbit d'EpD 

o Reunions del plenari  i de la permanent realitzades.  

                        Nombre de participants. 

o Conclusions en referència als temes guia "anuals." 

o Nombre de propostes  / Iniciatives impulsades per les entitats membres 

del Consell. 

La resta d’ indicadors de resultats d’activitats estaran en funció del Pla anual del 

CMCID i es definiran juntament amb aquest.  
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Annex 

1. MARC LEGISLATIU,  NORMATIU I INSTITUCIONAL 

 Nivell estatal 

        Constitució Espanyola
6
 

Art. 9.2 Correspon als poders públic (...) facilitar la participació dels ciutadans i 

ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social 

         Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo
7
 

Cap III. Organos competentes en la formulación y ejecución de la política española de 

cooperación internacional para el desarrollo 

  Sección 3ª Organos consultivos y de coordinación
8
. 

III Pla director de la cooperació espanyola 2009-2012
9
.  

Nivell autonòmic 

 Llei 26/2001, de 31 de desembre, de Cooperació al Desenvolupament
10

  
 

Vol impulsar la cooperació i la concertació entre les iniciatives socials i l’activitat 

administrativa en el marc de la cooperació internacional. 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya 

2007-2010
11

.  

Nivell municipal 

Carta municipal
12

 

Títol IV  Participació ciutadana i drets dels veïns 

Art. 30.1 L’Ajuntament de Barcelona garanteix la participació ciutadana, especialment 

en les matèries que afecten més directament la qualitat de vida de les persones. 

                                                      
6
 http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/laconstitucion.html  

7
 http://www.aecid.es/web/es/normativa/leyes/ley01.html   

8
  

http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/OrganosConsultivosydeCoordinaciondelaCo

operacionespanola/ConsejodeCooperacionalDesarrollo/Paginas/consejocooperaciondesarrollo.aspx 
9
 http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Plan_Director_2009-

2012.pdf  
10

 http://www.gencat.net/diari/3551/01361125.htm 
11

 http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/docs/PlaDirector_2007_2010.pdf  
12

 http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,2687,200713899_213929406_1,00.html  

http://www.tribunalconstitucional.es/constitucion/laconstitucion.html
http://www.aecid.es/web/es/normativa/leyes/ley01.html
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/OrganosConsultivosydeCoordinaciondelaCooperacionespanola/ConsejodeCooperacionalDesarrollo/Paginas/consejocooperaciondesarrollo.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/OrganosConsultivosydeCoordinaciondelaCooperacionespanola/ConsejodeCooperacionalDesarrollo/Paginas/consejocooperaciondesarrollo.aspx
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Plan_Director_2009-2012.pdf
http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/publicaciones/descargas/Plan_Director_2009-2012.pdf
http://www.gencat.net/diari/3551/01361125.htm
http://www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio/docs/PlaDirector_2007_2010.pdf
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,2687,200713899_213929406_1,00.html
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 PAM. Pla d’Actuació Municipal 2008-2011 de l’Ajuntament de Barcelona
13 

1.8. Cooperació internacional 
 

Missió 
 
Impulsar les polítiques de solidaritat i cooperació com a part del compromís que 
Barcelona té amb el món –d’acord amb el model de ciutat cohesionada i inclusiva– i 
amb el model d’un Estat del benestar universal i de gestió de la diversitat. 
 
1.8.1. Objectiu 1. Impulsar la cooperació per al desenvolupament dels diferents 
agents i moviments associatius de cooperació de la ciutat i donar suport a la 
xarxa solidària de Barcelona. 
 
Mesures 
(...) 
 
1.8.1.4. Elaborarem una estratègia d’avaluació de la política de cooperació 
internacional de l’Ajuntament de Barcelona, amb la participació de la societat civil. 
 
1.8.1.7. Impulsarem i estimularem la col·laboració entre entitats del sector de la 
cooperació, en particular les juvenils per dur a terme campanyes, accions 
i projectes de cooperació protagonitzats per grups juvenils o joves de la ciutat i 
col·laboracions actives en l’enfortiment de la xarxa associativa de cooperació. 
 
1.8.1.8. Potenciarem el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament i crearem consells de solidaritat i cooperació de districtes on 
siguin viables.ROG 
(...)(RAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL PER ÀREES 
(...) 
 
1.8.3. Objectiu 3. Promoure la sensibilització ciutadana envers la cooperació, 
la solidaritat i la cultura de la pau com un deure democràtic. 
 
Mesures 
 
1.8.3.1. Reforçarem la planificació i la coordinació dels diferents agents implicats 
en l’educació per al desenvolupament a Barcelona, amb la participació de la societat 
civil. 
(...) 
 
1.8.3.4. Promourem l’educació per al desenvolupament en els centres educatius i 
àmbits d’educació no formal. 
 
1.8.3.5. Impulsarem la sensibilització social amb relació a les diverses temàtiques 
relacionades amb la cooperació per al desenvolupament. 
 
 
 
 
 

                                                      
13

 http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4448,294052930_299029457_1,00.html 
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Participació 

Missió 

Consolidar la democràcia participativa coma eix estratègic de la ciutat, que es sustenta a través 

de la participació activa  de la ciutadania  i de les associacions a través d’espais d’informació, 

debat i consens sobre polítiques públiques a partir de l’impúls  d’òrgans, processos i 

mecanismes de participació ciutadana. 

1.7.1 Objectiu 1. Incorporar la participació ciutadana com un eix estratègic de ciutat.  

Pla director de Cooperació internacional solidaritat i pau 2009-2012 

El nou pla director contempla com instruments de participació i coordinació  de les polítiques de 

cooperació internacional el Consell Municipal de cooperació Internacional per al 

desenvolupament i com compromís específic l’ impuls del seu protagonisme. 

Regalaments: 

Normes reguladores de la participació ciutadana aprovades al Consell Plenari del 22 de 

novembre de 2002
14

. 

Reglament intern del Consell de Ciutat, aprovat el 29 d’abril del 2005
15

 

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament, publicat el 20 d’agost del 2009
16

 

2. Webs d’interès: 

http://www.bcn.cat/cooperacio/index.html   

http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/consell.html  

http://www.bcn.cat/conselldeciutat/cat/benvinguda.htm  

http://www.bcn.cat/participa  

http://www.bcn.es/participacio/ca/consells.htm  

http://www.oldp-barcelona.net/  

  

                                                      
14

 http://www.bcn.es/participacio/catala/pdf/normesreguladores.pdf  
15

 http://www.bcn.cat/conselldeciutat/pdf/consell_de_ciutat_reglament_intern.pdf  
16

 http://www.bcn.cat/cooperacio/BCNSolidaria/BOPcmcid2.pdf  

http://www.bcn.cat/cooperacio/index.html
http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/consell.html
http://www.bcn.cat/conselldeciutat/cat/benvinguda.htm
http://www.bcn.cat/participa
http://www.bcn.es/participacio/ca/consells.htm
http://www.oldp-barcelona.net/
http://www.bcn.es/participacio/catala/pdf/normesreguladores.pdf
http://www.bcn.cat/conselldeciutat/pdf/consell_de_ciutat_reglament_intern.pdf
http://www.bcn.cat/cooperacio/BCNSolidaria/BOPcmcid2.pdf

