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1. Introducció - context 

 
L’any 2019 suposarà per al Consell Municipal de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (en endavant CMCID) un entorn molt propici per al seu rellançament i 
enfortiment donat que, fruit del procés desenvolupat al llarg del 2018, es durà endavant 
la proposta de nou Reglament de funcionament amb la finalitat que sigui aprovat pel 
Consell plenari municipal. La finalitat d’aquest nou Reglament, més enllà de dur a terme 
l’actualització necessària per obsolescència, ha estat la de formalitzar els acords, pel 
que fa al funcionament d’aquest òrgan participatiu, que facin possible la interacció entre 
diferents actors de la ciutat, públics i privats, que intervenen en la cooperació 
internacional i vehicular la seva intervenció en els processos de presa de decisions en 
relació a aquesta política pública. 

L’aprovació del nou Reglament de funcionament comportarà haver d’aterrar el seu 
contingut i efectuar els canvis necessaris en la composició del Consell i en el 
funcionament dels seus òrgans de govern. Així doncs, algunes de les tasques que haurà 
d’abordar el Consell al llarg de l’any es derivaran de l’entrada en vigor d’aquest nou 
Reglament de funcionament que es troba en tràmit d’aprovació. 

En la mateixa direcció de procurar l’enfortiment de les capacitats del Consell i la seva 
incidència i vinculació amb la ciutat, valorem positivament l’oportunitat que suposarà 
aquest any la generalització de l’ús de la plataforma digital DecidimBarcelona per part 
dels consells municipals de participació. Tal com estableix el Reglament de Participació 
Ciutadana, en el capítol 8, entre les continguts disponibles en aquesta plataforma digital 
hi hauran les convocatòries de reunions, les actes, la documentació rellevant, etc. dels 
consells de participació. Igualment és un recurs que permetrà augmentar el 
coneixement que te la ciutadania sobre el Consell i les possibilitats de relacionar-s’hi. 

Per altra banda, aquest és un any de canvi de mandat municipal i cal tenir en compte 
que, respectant sempre les atribucions del Consell i el seu pla de treball, es poden obrir 
escenaris no previstos pel que fa a la definició i aplicació de la política municipal de 
cooperació internacional que influeixin d’alguna forma en la dinàmica del Consell. 
Aquesta reflexió ha influït en alguna mesura a l’hora d’elaborar aquest pla de treball que 
es presenta de forma oberta per dotar-lo de flexibilitat suficient i adaptabilitat a les 
oportunitats que sorgeixin a partir de l’inici del nou mandat 2019-2022. 

A més dels fets exposats anteriorment, com no podia ser d’altra manera, per a 
l’elaboració d’aquest pla de treball s’ha tingut en compte l’avaluació del Pla de treball 
2018, recollida en el document Memòria d’activitats 2018, de la que es desprenen 
alguns reptes pendents que es desitgen emprendre  aquest any 2019. Entre ells, el de 
vehicular l’interès per aprofundir en el tema de les universitats i la cooperació, 
mitjançant la creació d’un grup de treball o algun altre espai participatiu i en el marc de 
la futura estratègia d’educació per a la justícia global, i la realització d’alguna iniciativa 
conjunta amb altres consells municipals de participació sectorials. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/memoria_activitats_consell_2018.pdf
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Igualment, s’ha valorat adient continuar algunes iniciatives iniciades el 2018, com el 
grup de treball sobre coherència de polítiques públiques i els espais de reflexió i 
d’intercanvi sobre la governança i els DDHH a Amèrica Llatina. 

Així doncs, el pla de treball que es proposa executar el Consell aquest any 2019 es 
desenvolupa en un entorn caracteritzat per les oportunitats i incerteses  que acabem 
d’exposar i amb la voluntat d’augmentar la seva capacitat d’incidència i de generació de 
sinèrgies entre els propis membres i amb altres actors, com els consells sectorials. 
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1. Marc normatiu i programàtic 
 

 
Atr ibucions del Consell (Reglament de funcionament del Consell Municipal de 
cooperació al Desenvolupament del 09/12/2008) 

 
 

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

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

c) Relacionar-se amb altres organismes semblants, d’àmbit internacional, 
estatal, autonòmic, municipal, supranacional i altres entitats locals. 

d) Conèixer anualment la gestió del programa municipal de cooperació, 
”Barcelona Solidària”, fent-ne propostes i suggeriments corresponents per 
a la seva millora. 

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

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

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

 

 

Funcions del Consell (Reglament de Partic ipació Ciutadana del 06/10/2017): 

L’actual reglament de Participació Ciutadana estableix (article 42) que les aportacions 
dels òrgans de participació a les actuacions públiques es duen terme mitjançant el debat 
entre les seves persones membres i es manifesta en : 
 
 

 Propostes en les quals es demana una determinada actuació pública. 
 

 Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada. 

 Informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja 
executades. 

 Col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció). 
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Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 i la Participació Ciutadana  
del 22/12/2017 (apartat 11 Governança i espais de partic ipació) 

 
E l Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament continuarà 
essent l’espai de referència, com a òrgan consultiu i de participació sectorial de 
l’Ajuntament de Barcelona per a aquesta política municipal. D’acord amb el seu mandat, 
continuarà orientant les accions del consistori de cooperació internacional, l’acció 
humanitària i la promoció dels drets humans i la pau. De la mateixa manera, actuarà com 
a principal espai per fomentar la concertació entre els actors que permeti crear sinergies i 
complementarietats que enriqueixin, en definitiva, la política de cooperació. 
 
Amb la voluntat d’enfortir l’operativitat del Consell, l’Ajuntament promourà la creació de 
grups de treball ad hoc en àrees concretes d ’especial interès. L’experiència dels grups 
d’Educació per al Desenvolupament i de Cooperació Empresarial ha estat molt ben 
valorada pel conjunt d’actors. Es crearan al si del mateix Consell, però restaran oberts a la 
participació de persones, institucions i col·lectius que no en siguin membres si es 
considera que poden aportar un coneixement i una experiència rellevants. 
 
Els grups es definiran atenent a una diversitat de criteris i permetran reforçar la 
comunicació, la concertació i la complementarietat d’actors: 
 

• Geogràfic, ajudarà a bastir els plans de treball i l’estratègia d’actuació a les 
ciutats i regions prioritàries. 
 
• Temàtic o sectorial, on es podran compartir les diferents experiències, models i 
capacitats presents a la ciutat vinculades als objectius estratègics d’aquest Pla. 
 
• Atenent a problemàtiques concretes, que podran requerir la participació 
d’equips interdisciplinaris i enfocaments diversos. 

 
En línia amb una cooperació de banda ampla que promou la coherència de polítiques, es 
fomentarà la incorporació de noves temàtiques per ser analitzades al si del Consell. En 
concret, es promourà el seguiment i el debat sobre les polítiques municipals de 
contractació pública, finances ètiques, sostenibilitat i altres relacionades amb els 
objectius que persegueix el present Pla. Així mateix, es coordinarà l’actuació dels 
diferents departaments de l’Ajuntament a través d’una taula de coordinació de l’acció 
exterior. 
 
Finalment, un altre mecanisme per afavorir la participació de la ciutadania en aquesta 
política serà el foment del treball als distr ictes, a través dels seus respectius Consells de 
Solidaritat i Cooperació Internacional. Conseqüentment, s’augmentarà el suport i la 
visibilitat de les activitats de solidaritat que organitzen les entitats de base implantades 
als diferents barris de Barcelona. Es pretén així aprofitar el seu arrelament amb el veïnat i 
els centres educatius i augmentar l’impacte de les accions d’EpJG. 
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2. Objectius generals i específics 

 
 
Per a la definició dels objectius que el Consell es proposa assolir aquest any s’ha 
tingut en compte, principalment, el marc normatiu i programàtic que afecta a 
aquest òrgan de participació, l’avaluació de l’execució del pla de treball 2018 i els 
condicionats que suposen l’entorn actual i s’han identificat tres focus d’acció: 
 

- La política municipal de cooperació per a la justícia global, en relació a 
l’acció del govern municipal i l’execució dels compromisos continguts en el 
Pla Director de Cooperació per a la justícia Global 2018-2021. 

 
- L’objecte de competència i d’incidència del Consell amb el nou enfocament 

de la cooperació internacional per a la justícia global. 
 

- El propi Consell, les organitzacions membres, les seves capacitats i 
potencialitats a l’hora de complementar-se i coordinar-se entre elles i amb 
altres consells de participació. 
 

 
OBJECTIU GENERAL 1 :  
 

1. Seguiment i orientació de la política de cooperació per a la justícia global de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
1.1. Conèixer l’execució del Pla Director de Cooperació per  la Justícia Global 

2018-2021 i elaborar propostes de reconducció si escau. 
 

1.2. Conèixer els acords i les resolucions de l’Ajuntament en matèria de 
cooperació internacional, pau i drets humans. 

 
1.3. Conèixer la resolució de la convocatòria de subvencions per projectes de 

cooperació  i educació per a la justícia global i contribuir a la millora del 
seu procediment. 

 
1.4. Elaborar propostes d’acords o de resolucions sobre temes d’interès i/o de 

competència del Consell per a la consideració del  Ple del Consell 
Municipal. 

 
 

OBJECTIU GENERAL 2 : 
 

2. Fomentar la justícia global i promoure el compromís de la  c iutadania de 
Barcelona en la defensa i protecció dels drets humans, la pau i la solidaritat  
internacional 

  
2.1. Identificar les situacions de vulneració dels drets humans al món i 

pronunciar-se conjuntament per contribuir al seu coneixement, denúncia i 
eliminació de les seves causes. 
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2.2. Compartir informació sobre les campanyes impulsades per les diferents 
organitzacions membres del Consell i donar-hi visibilitat. 
 

2.3. Continuar la tasca del grup de treball de coherència de polítiques 
públiques. 

 
2.4. Augmentar la difusió sobre el Consell i la seva interacció amb la 

ciutadania. 
 
 

OBJECTIU GENERAL 3 : 
 

3. Establir sinèrgies i complementarietats entre entitats i consells que treballin 
en l’àmbit de la justícia global 

 
3.1. Millorar el coneixement mutu de les organitzacions membres del Consell. 
 
3.2. Compartir el coneixement i les diagnosis sobre la conjuntura sociopolítica,  

les vulneracions de DDHH i les situacions d’emergència en diferents 
regions del món, entre els actors de la cooperació presents a la ciutat. 
 

3.3. Augmentar les relacions i  els intercanvis del Consell amb altres consells 
de participació sectorial o territorial. 

 
3.4. Millorar el coneixement que te el Consell sobre el sector de les ONGs. 
 
3.5. Reflexionar i aprofundir en el tema d’universitats i cooperació.  
 

 
  



 
 

4. Activitats i indicadors de resultats  
 
 

 
OBJECTIU GENERAL 

 
OBJECTIU ESPECÍFIC 

 
ACTIVITATS/ACCIONS 

 
INDICADORS DE RESULTATS 

  
1. Seguiment i orientació de la  
política de cooperació per a la  
justícia global de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 
1.1. Conèixer l’execució del Pla 

Director de Cooperació per a 
la Justícia Global 2018-2021 i 
elaborar propostes de 
reconducció si escau. 

 

 
- Informar a la Permanent i al 

Ple dels plans anuals de 
treball i les memòries de la 
DJGiCI 

 
- Nº informes i avaluacions 

coneguts 
- Nº de propostes elaborades pel 

Consell 

  
1.2. Conèixer els acords i les 

resolucions de l’Ajuntament 
en matèria de cooperació 
internacional, pau i drets 
humans. 

 

 
- Elaborar un recull informatiu 

bimensual per a tots/es 
els/les membres sobre l’acció 
del govern en cooperació 
internacional, pau i drets 
humans. 

-  

 
- Nº de reculls informatius 

distribuïts 

  
1.3. Conèixer la resolució de la 

convocatòria de subvencions 
per projectes de cooperació  i 
educació per a la justícia 
global i contribuir a la millora 
del seu procediment de 
tramitació. 

 

 
- Lliurament i presentació de la 

resolució de la convocatòria de 
subvencions. 

- Realitzar una recerca sobre les 
convocatòries de subvencions 
d’altres municipis , estats o 
institucions supraestatals. 

- Acte públic sobre adreçat a 
finançadors d’ONGs (ACCD, 
ajuntaments, FCCD, Diputació, 
AMB) amb representants 
polítics i tècnics  
 
 
 

 
- Distribució de la resolució de la 

convocatòria  de subvencions 
- Document amb les dades i 

conclusions de la recerca sobre 
convocatòries de subvencions. 

- Nº de persones i institucions 
assistents a l’acte públic. 

- Nº Propostes de millora del 
procediment de tramitació  de 
subvencions  



 
PLA DE TREBALL 2019 Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 
 

 
9 

  
1.4. Elaborar propostes d’acords o 

de resolucions sobre temes 
d’interès i/o competència dels 
Consell per a la consideració 
del  Ple del Consell Municipal. 

 
- Identificar els temes de 

preocupació del consell. 
- Redacció de propostes d’acord 

i/o resolucions. 
- Tramesa de les propostes al 

Consell de Ciutat (art.53 RPC) 
o 3.750 signatures (propostes 
punts ordre del dia art. 10 
RPC) 
 

 
- Nº de propostes d’acord 

adreçades la Ple del Consell 
Municipal 

    
 

2. Fomentar la justícia global i 
promoure el compromís de la 
c iutadania de Barcelona en la 
defensa i protecció dels drets 
humans, la pau i la solidaritat. 
Internacional 
 

 
2.1. Identificar les situacions de 

vulneració dels drets humans 
al món i pronunciar-se 
conjuntament per contribuir al 
seu coneixement, denúncia i  
eliminació de les seves 
causes. 

 
- Identificar els temes de 

preocupació del consell i sobre 
els que es vol posicionar. 

- Elaborar i aprovar declaracions 
i posicionaments conjunts. 

- Derivar a qui correspongui les 
peticions o propostes 
contingudes en les 
declaracions i posicionaments. 

- Fer el seguiment de les 
respostes rebudes i donar-les a 
conèixer. 
 

 
- Nº de propostes generades de 

declaracions i posicionaments. 
- Nº de declaracions i 

posicionaments aprovats pel Ple 
o la Permanent. 

  
2.2. Compartir informació sobre 

les campanyes impulsades 
per les diferents 
organitzacions membres del 
Consell i donar-hi visibilitat. 

 
- Elaborar un calendari de 

campanyes o activitats. 
rellevants que organitzin les 
entitats membres del Consell. 

- Identificar possibilitats de 
col·laboració entre membres.  
 
 

 
- Nº campanyes conegudes de les 

entitats membres. 
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2.3. Continuar la tasca del grup 

de treball de coherència de 
polítiques públiques. 

 
- Campanya de sensibilització 

ciutadana sobre compra 
pública responsable, 
respectuosa amb els DDHH  

- Presentar l’informe sobre els  
menjadors escolars i la 
responsabilitat extraterritorial 
de les empreses contractades 
per l’Ajuntament de Barcelona. 

- Compartir la informació sobre 
la introducció de criteris sobre 
DDHH en els contractes 
públics i la tasca que realitzen 
Electronics Watch i ICTFair 
 

 
- Campanya de sensibilització 

ciutadana sobre compra pública 
- Dos estudis elaborats i 

presentats. 
- Nº de mesures aplicades per 

avançar en coherència de 
polítiques a l’Ajuntament i a les 
entitats del Consell 

  
2.4. Augmentar la difusió sobre el 

Consell i la seva interacció 
amb la ciutadania. 

 
- Activitat de formació per a l’ús 

de DecidimBarcelona. 
- Gestionar l’apartat del Consell 

a Decidim Barcelona. 
 

 
- Nº Persones assistents a la 

formació. 
- Espai del Consell creat a Decidim 

Barcelona. 
 

    
 
3. Establir  sinèrgies i 
complementarietats entre 
entitats i consells que treballin  
en l’àmbit de la justícia global. 
 

 
3.1. Millorar el coneixement mutu 

de les organitzacions 
membres del Consell. 

 

 
- Crear un nou apartat en el web 

per difondre les activitats dels 
membres. 

- Reunions del Consell en seus 
d’entitats. 

- Introduir un punt 
d’informacions rellevants de 
les entitats en els ordres del 
dia de les reunions. 

 
 

 
- Nº Activitats publicitades en el 

web del Consell. 
- Nº Informacions de les entitats 

en les reunions del Consell (Ple i 
Permanent) 
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3.2. Compartir el coneixement i 

les diagnosis sobre la 
conjuntura sociopolítica, les 
vulneracions de DDHH i les 
situacions d’emergència en 
diferents regions del món, 
entre els actors de la 
cooperació presents a la 
ciutat. 

 

 
- Realitzar trobades de reflexió i 

debat sobre la situació a 
Amèrica Llatina. 

 
- Nº de trobades realitzades. 
- Nº de persones assistents a les 

trobades. 
- Nº d’entitats representades a les 

trobades. 

  
3.3. Augmentar les relacions i  

els intercanvis del Consell 
amb altres consells de 
participació sectorial o 
territorial. 

 
- Conèixer el pla de treball del 

Consell Mpal. d’Immigració. 
- Identificar les possibilitats de 

temes comuns. 
- Presentar una proposta d’acció 

conjunta. 
- Reunions d’intercanvi amb els 

consells de coop. de districte. 
 

 
- Nº de contactes i/o relacions 

establertes amb altres consells. 
- Generació d’una proposta 

d’iniciativa conjunta amb el 
Consell Municipal d’Immigració. 

  
3.4. Millorar el coneixement que 

te el Consell sobre el sector 
de les ONGs. 

 
- Formular els continguts a 

estudiar. 
- Encarregar una recerca sobre 

les ONG a Barcelona. 
- Presentar i difondre els 

resultats de la recerca sobre 
ONGs a Barcelona. 
 

 
- Estudi sobre les ONGs a 

Barcelona 
- Accions de difusió de l’informe 

sobre les ONGs a Barcelona.. 
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3.5. Reflexionar i aprofundir en el 

tema d’universitats i 
cooperació. 

 
- Presentació de l’Estratègia 

d’Educació per a la Justícia 
Global  

- Definir  l’objecte de treball  
- Constitució del grup de treball 
- Definició dels objectius i 

activitats del grup de treball. 
 

 
- Elaborada i presentada 

l’Estratègia d’EpJG 
- Creat grup de treball o espai 

participatiu sobre universitats i 
cooperació. 

- Nº de trobades del grup de 
treball o espai. 
 

 
 


