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Objectius  i accions  
 

 

A. INCIDÈNCIA POLÍTICA DEL CONSELL 

 

Les iniciatives del Consell en aquest eix d’acció han estat rellevants en els 

darrers anys. Durant l’execució del pla de treball anterior (2020-2021) es van 

aprovar un nombre important (9) de posicionaments i declaracions en 

resposta a situacions de vulneració de drets humans al món. La Comissió 

Permanent del Consell ha millorat la seva capacitat d’articulació de 

posicionaments conjunts i l’agilitat per aplicar el procediment que te el Consell 

per a la presentació i aprovació de propostes de posicionaments i 

declaracions. 

 

Aquest és un eix que s’estima clau per a les funcions que corresponen al 

Consell i sobre el que s’apunten algunes accions a desenvolupar: 

 

 Es planteja la necessitat de definir una estratègia de comunicació i gestió de 

les propostes, contingudes en les declaracions i posicionaments que 

s’aprovin, amb les entitats impulsores. Actualment s’observa que hi ha un buit 

en el seguiment de la incidència de les declaracions aprovades. 

 

 Organitzar un debat o jornada sobre la relació o vinculació / autonomia dels 

posicionaments dels òrgans de participació i les estratègies de relacions  

internacionals dels ajuntaments. El Consell és un òrgan municipal de 

participació però independent de l’organització municipal això fa que pugui 

expressar-se amb veu pròpia però també ho hauria de fer de forma 

estratègica per tal d’aconseguir que l’impacte de les seves accions sigui 

positiu, tant per a la finalitat de la declaració o comunicat en qüestió com per 

a la ciutat. 

 

 Es valora positivament que la Direcció de Justícia Global i Cooperació 

Internacional disposi d’un compte de Twitter, un canal que pot ser molt útil 

per a la funció d’incidència política del Consell i per augmentar la visibilitat de 

les seves accions. 

 

 

B. ESDEVENIR UN AGENT DE REFERÈNCIA A L’AJUNTAMENT EN L’ÀMBIT DE LA 

COOPERACIÓ I LA JUSTÍCIA GLOBAL 

 

El Consell ha estat invitat a formar part d’altres òrgans de participació 

municipal, reconeixent el seu rol com agent rellevant en l’àmbit de la seva 

competència. Igualment, algunes de les declaracions aprovades pel Consell 

han comptat amb el suport d'altres consells municipals de participació o han 

esdevingut un model per a que s’aprovessin posicionaments semblants. 
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Tot i això, seria desitjable augmentar la seva relació amb el Govern 

municipal i comptar amb el reconeixement de la funció assessora del 

Consell en l’àmbit de la cooperació internacional i la justícia global, com a 

òrgan consultiu que és.  

 

Tal com estableix el Reglament de Funcionament del  Consell, una de els 

seves funcions és la d’assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a 

la definició de les polítiques, plans i programes municipals. Així mateix, el 

Consell pot emetre informes i dictàmens per iniciativa pròpia o a petició 

de l’Ajuntament. Aquestes potencialitats podrien ser d’interès per a 

l’Ajuntament en alguns processos participatius i/o de planificació.  

 

 En aquest sentit, al llarg del 2022 el Consell s’implicarà activament 

en el procés participatiu d’avaluació del Pla Director de Cooperació 

per a la Justícia Global 2018-2021 i en l’elaboració del proper pla 

director. 

 

 De forma estable, el Consell participarà com a membre, mitjançant 

una persona representant, en els següents òrgans i espais de 

participació: 

 

 Consell de Ciutat representant: Aitor Urquiola. 

 Consell Municipal de Benestar Social: representant Car 

Requena de Pallassos sense Fronteres. 

 Plenari de ciutat de l’alimentació sostenible per a la 

definició de l’Estratègia per una Alimentació Sostenible de 

la ciutat fins al 2030: representant Aitor Urquiola de 

GRAIN. 

 

 En aplicació del que estableix el Reglament de Funcionament del 

Consell sobre la seva composició, es procedirà a designar les entitats 

representants dels consells de cooperació internacional o assimilats 

dels districtes en els quals existeixin aquests espais de participació.  

 

Això creiem que contribuirà a augmentar la relació entre el Consell i 

els districtes i el coneixement mutu del que seria desitjable es derivés 

algun tipus de col·laboració. 

 

 

C. GENERAR CONEIXEMENT DE FORMA COL.LABORATIVA SOBRE TEMES 

RELACIONATS AMB LA COOPERACIÓ I L’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA 

GLOBAL  

 

Alguns dels temes d’interès i propostes del Consell requereixen la 

dedicació continuada de persones i organitzacions que hi estan més 

directament vinculades i que es plantegen un objectiu concret i abastable 

en un curt o mitjà termini.  
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En aquests casos el Consell (la Comissió Permanent o el Ple) pot acordar 

la constitució d’un grup de treball que, d’acord amb el que estableix el 

Reglament de Funcionament del Consell, pot incloure entitats i persones 

que no siguin membres del Consell si el propi grup ho considera adient. 

 

 

Per a aquest any, es preveu la continuïtat del grup de treball: 

 

-GT Subvencions i Instruments de Suport a les ONG : ateses les 

circumstàncies actuals, es concep com un espai bilateral de debat entre 

l’Ajuntament de Barcelona i les entitats del sector de la Justícia Global i la 

Cooperació Internacional amb l’objectiu de contribuir i avançar en la resta 

de processos més amplis en curs que tenen a mateixa finalitat, com ara 

l’engegat per Lafede.cat o pel FCCD.  Per tal d’evitar duplicitats cal 

assegurar una articulació que permeti aprofitar els estudis i anàlisis 

comparatives realitzats sobre la regulació de les subvencions a les 

diferents administracions públiques que incorporen propostes de millora. 

Aquests materials hauran de servir de punt de partida a l’hora de 

concretar les accions referents a l’Ajuntament de Barcelona en aquest 

àmbit. Aquest grup l’integren representants de LaFede.cat, GRAIN, PSF, el 

FCCD i Dir. de Justícia Global i Cooperació Internacional. 

 

Igualment, s’iniciaran dos grups de treball nous: 

 

-GT Cooperació Barcelona-Palestina : la constitució d’aquest grup ha 

estat motivada per la campanya de desprestigi, criminalització i 

judicialització de les organitzacions de la societat civil palestina per part 

del Govern d’Israel iniciada el mes d’octubre passat i sobre la que el 

Consell va aprovar una declaració en la que instava a la creació d’un grup 

de treball del Consell Municipal de Cooperació Internacional de 

Barcelona, sobre la cooperació de Barcelona amb Palestina. 

 

La primera trobada del grup tindrà lloc el dia 27 de gener i tractarà sobre 

l’impacte de les actuals restriccions a la cooperació internacional 

impulsades pel govern d'Israel, els potencials impactes en els projectes 

en marxa, i la valoració d'actuacions i respostes coordinades des de la 

societat civil i l'Ajuntament. 

 

 

-GT Universitats i Cooperació: la creació d’aquest grup era un objectiu del 

Consell des de fa temps i gràcies a l’impuls de les universitats que en són 

membres s’ha decidit dur-lo endavant.  

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/declaracioongpalestina_aprovada_ple_12112021.pdf
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Es proposen tractar els següents temes en les trobades previstes durant 

el primer semestre de 2022:  

 

1. ApS 

2. Universitat refugi 

3. Compra pública ètica 

4. Cooperació tècnica ciutat a ciutat 

5. Estat qüestió JG a les universitats 

6. Mètrica de compromís social 

 

Estarà integrat inicialment per : Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC),Fundació Autònoma Solidària 

(FAS), Fundació Solidaritat UB (FSUB) i Dir. de Justícia Global i Cooperació 

Internacional. 

 

 

Cada grup de treball disposarà d’un apartat específic en el web del Consell en el 

que podrà difondre les convocatòries i actes de les seves reunions i tota la 

documentació generada d’interès públic. 

 

A més es considera important aprofundir el treball iniciat l’any passat en justícia 

ambiental amb ocasió de la capitalitat de l’alimentació sostenible i dels tallers 

organitzats per LaFede.cat per a l’elaboració dels mapes sobre els impactes del 

model de consum de la ciutat. 
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Composició del Consell 
 
El Reglament de Funcionament del Consell aprovat el 28.02.2020 introduïa 

alguns canvis en la composició del Ple del Consell. Potser el més rellevant 

de tots era el la celebració d’eleccions per escollir entre 5 i 10 entitats que 

comparteixin els eixos de treball que inclogui el Pla director de cooperació 

internacional vigent i que estiguessin inscrites en el Fitxer General 

d’Entitats Ciutadanes de Barcelona. 

 

Malgrat aquestes eleccions no s’han pogut celebrar de moment, perquè 

l’Ajuntament no ha aprovat encara un reglament sobre el procés electoral i, 

per altra banda, l’aprovació del Reglament de Participació encara està en 

tràmit,  s’ha decidit fer altres canvis que són necessaris per ajustar 

progressivament la composició del Consell a allò que estableix el 

Reglament de Funcionament del Consell. 

 

Els canvis que desitgem realitzar de forma paral·lela a la preparació del 

procés per a l’elecció de les entitats són: 

 

 Incloure el CIDOB com a nou membre del Consell 

 Donar de baixa l’Associació Consell de Cent com a membre. 

 No substituir les baixes que es produeixin de persones expertes 

perquè ja no es contemplen en la nova composició del Ple. 

 Actualitzar el llistat dels departaments o direccions municipals 

membres del Ple perquè quedin vinculats els que realitzen accions 

de cooperació internacional.  

 Designar les entitats que representaran els consells de cooperació o 

espais similars dels districtes i que fins ara estaven representats per 

personal municipal. 

 

 

 

Previsió de reunions 

 
 Mesos 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ple del Consell  X         X  

Comissió Permanent   X  X  X  X  X  

GT Coop BCN-Palestina  X           

GT Coop. Universitats  XX XX  XX        

GT Subvencions             

 
 


