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Resum de la reunió del grup de treball
Missió i Reglament del Consell Municipal de Cooperació

Dia:

9 abril 2018

Hora:

16:00h

Lloc: C. Avinyó, 15 3a.pl

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
David Minoves
Esther Caballé
Glòria Meler
Judit Salas
Orland Blasco
Tono Albareda

GRAIN
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
Secretària del Consell
DJGiCI Ajuntament
Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament
Vicepresident del Consell

Resum de la reunió:
Després d’una breu explicació a càrrec de l’Orland sobre el nou Reglament de
Participació Ciutadana (aprovat el passat 6 d’octubre) i els criteris generals que cal tenir
en compte en els reglaments de funcionament dels consells, la conversa del grup
s’inicia entorn a la finalitat d’aquest grup de treball. (v. resum sobre òrgans de
participació)
Les opinions es refereixen a dues necessitats i/o motius principals:
– El nou paradigma de la cooperació per a la justícia global i la coherència
de polítiques fa necessari que el Consell també es redefineixi.
– La manca de quòrum a les poques reunions que hi ha hagut de la
Permanent i l’escassa utilitat que han tingut les reunions del Ple fan
necessari decidir perquè volem el Consell i millorar el seu funcionament i
dotar-se de mecanismes més operatius i executius.
Es coincideix a opinar que tot i que el Govern ha manifestat el seu compromís en fer
avançar la política de cooperació internacional i el propi Consell millorant la participació,
si el replantejament del Consell no s’origina per una demanada ciutadana, hauria de ser
motivat per un mandat polític i s’hauria de saber quina és la voluntat del Govern
municipal .
Es considera que caldria incorporar altra gent i entitats al Consell.
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Acords de la reunió
1. Que cada grup de treball designi una persona representant del grup que s’integri
a la Permanent i pugui informar de la feina del grup.
2. Dur a terme a la Permanent un debat sobre la finalitat i la missió del Consell que
serà la base per al treball de reforma del Reglament.
3. Confeccionar un llistat de les entitats que s’han presentat a la convocatòria de
subvencions per a projectes de cooperació i d’educació per a la justícia global en
les darrers anys.
4. La propera reunió d’aquest grup es fixa per al dia 14 de maig a les 15:30h

