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

Dia:

26 juny 2018

Hora:

16:30h

Lloc: C. Avinyó, 15 4a.pl

Llistat de persones assistents
Aitor O. Urquiola
Glòria Meler
Judit Salas
Pepa Martínez

GRAIN
Secretària del Consell
DJGiCI Ajuntament
Lafede.cat

Llistat de persones que s’excusen
Anna Salvador
Esther Caballé
David Minoves
Orland Blasco
Tono Albareda

Grup municipal ERC
Fundació Pau i Solidaritat de CCOO
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Democràcia Activa i Descentralització Ajuntament
Vicepresident del Consell

Resum de la reunió:
En aquesta tercera trobada del grup de treball es pretenia tractar els punts següents de
l’índex de continguts del nou Reglament de Funcionament del Consell:
-Composició i designació dels membres
-Drets i obligacions dels membres
Per a iniciar el debat sobre el primer punt (composició) es va lliurar un document amb
informació sobre el que contempla el Reglament actual, el nou Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament, la composició actual del Consell i la del Consell
de Cooperació al Desenvolupament de Catalunya.
El grup va estar analitzant els pros i contres d’incorporar nous actors (sempre
d’acord amb el que estableix el nou Reglament de Participació Ciutadana) com serien:
-Actors econòmics: Cambra de Comerç, Aeroport del Prat, Port de Barcelona...
-Persones adolescents participants en projectes d’aprenentatge servei.
-Persones a títol individual escollides aleatòriament del Padró o del Registre Ciutadà
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L’opinió dels dos representants d’entitats va ser la de comptar amb la participació dels
actors econòmics i també dels adolescents de forma puntual en funció de la temàtica
de cada grup de treball. Igualment es va proposar convidar puntualment el Centre de
Recursos Pedagògics de Les Corts per la seva especialització en ciutadania global,
educació per a la pau, etc.
La participació de persones a títol individual, escollides aleatòriament del Padró o del
Registre Ciutadà no es va considerar adient en el Consell Municipal de Cooperació.
Pel que fa a la tipologia de membres actuals del Consell, es va decidir no
contemplar en la nova composició alguns d’aquests actors (persones expertes i
Associació Consell de Cent).
Igualment la categoria actual “d’entitats no-federades” no es considera necessària
donat que, en la proposta de nova composició, podrà quedar inclosa en la reserva per a
entitats significatives o en les entitats que resultin escollides (per elecció o per sorteig).
Passarà el mateix amb la categoria que inclou el Reglament del Consell de “membres
del Consell d’Associacions de Barcelona sector cooperació, solidaritat i pau” que
actualment no formen part del Consell.
Per altra banda, la participació de les universitats, que fins ara res donava a través de
les fundacions respectives, es considera més adient vehicular-la a través de
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques per concentrar en una entitat la veu de
totes elles.
Es considera que tots els districtes haurien d’estar representats en el Consell, sigui
perquè tenen un consell/plataforma/taula sobre justícia global o cooperació
internacional, o perquè existeix una persona referent municipal per a aquests temes.
Es comenta com a punt clau respecte a tots/es els/ les membres del Consell la
necessitat que aquestes persones tinguin capacitat de decisió i proposta en el Consell.
Acords de la reunió
1. Reservar 1/3 del total de membres del Consell (com a màxim) a entitats
significatives i rellevants per a les funcions d’aquest òrgan :
- Lafede.cat (3)
- Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (1)
- Consell de la Joventut de Barcelona (1)
- Sindicats (2)
- Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) (1)
- CIDOB (1)
- Col•legis professionals (2)
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Entitats de 2n o 3r nivell d’immigrants (3)
Entitat Justícia Econòmica (1)
Entitat Justícia de Gènere (1)
Entitat Justícia Ambiental (1)
Entitat Fronteres i refugiats (1)
Entitat Emergències (1)

2. Tenir en compte altres actors per a tractar determinats temes i en el marc dels
grups de treball:
- Persones expertes
- Actors econòmics (Cambra de Comerç, Aeroport, Port de Barcelona etc.)
- Adolescents participants en projectes d’aprenentatge servei
- Centre de Recursos Pedagògics de Les Corts
3. Incloure un/una representant de cada districte.
4. El nombre d’entitats a seleccionar mitjançant eleccions o sorteig serà el
necessari per completar la composició del Consell amb la idea de mantenir un
nombre total semblant a l’actual (50 persones aproximadament).
5. Fer una reunió del grup de treball al juliol per tancar la proposta de nova
composició del Consell i el punt de “drets i obligacions dels/de les membres”.

