
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell Municipal  

de Cooperació Internacional  

Pla de Treball 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/03/2020  

  



 
PLA DE TREBALL 2020-2021  Consell Municipal de Cooperació Internacional 

 

 

2 

1. Introducció - context 

 

L’avaluació del Pla de Treball 2019 realitzada per la Comissió Permanent del 

Consell, a finals de 2019, va evidenciar que l’horitzó d’un any resultava insuficient 

per a l’assolir la majoria dels objectius i per abordar els reptes que es planteja 

aquest Consell. Per aquest motiu enguany s’ha optat per un pla de treball a 

realitzar en dos anys, 2020 i 2021. Una altra de les conclusions de l’avaluació de 

2019 va ser que els plans de treball del Consell no haurien d’arribar a un nivell de 

concreció tan detallat perquè no és útil ni adient a la dinàmica de treball del 

Consell. 

 

L’elaboració d’aquest Pla de treball 2020-2021 es va iniciar a la Comissió 

Permanent que va identificar un seguit d’accions i activitats a realitzar, algunes de 

continuïtat (com el Grup de Treball sobre Coherència de Polítiques  o  el de 

Subvencions i Instruments de Suport a ONG ), altres fruit d’acords anteriors 

(codesenvolupament) i també n’hi ha que s’han  plantejat arran d’oportunitats que 

podrien derivar-se de la celebració a la nostra ciutat de diferents esdeveniments 

rellevants. Aquestes propostes, que conformen el contingut principal del Pla de 

treball, es van debatre en la reunió del Ple del Consell del 4 de febrer que va 

expressar el seu acord i va delegar a la Comissió Permanent l’elaboració definitiva 

del Pla de Treball 2020-2021. 

 

Aquest any 2020 ha finalitzat la tramitació de la proposta de nou Reglament de 

Funcionament del Consell (aprovat pel Ple del Consell municipal del 28.02.2020) 

que, entre altres canvis, suposarà una renovació important de les entitats 

membres, en aplicació del que s’estableix al Capítol 2 Membres del Consell 

Municipal de Cooperació Internacional. Aquest procés comportarà la realització 

d’un procés electoral per escollir una part de les noves entitats membres, una 

tasca complexa que es realitzarà d’acord amb els criteris establerts per a la 

renovació dels consells municipals de participació d’àmbit ciutat. Un cop constituït 

de nou el Ple i escollida la nova Comissió Permanent, caldrà un temps per dur a 

terme l’acollida dels nous membres i la represa de la dinàmica ordinària de 

funcionament. 

 

Conscients de la dedicació que suposarà el procés de renovació del Consell i la 

convocatòria d’eleccions entre les entitats es reservarà un període important de 

temps del primer any per al procés electoral. S’ha dissenyat el Pla de treball 2020-

2021 amb un nivell de concreció que permeti al proper Ple fer-lo seu amb matisos 

i noves propostes, si escau, especialment de cara a l’any 2021 quan els diferents 

espais del Consell (el Ple, la Comissió Permanent i els grups de treball) ja hagin 

mantingut algunes trobades i comencin a compartir un llenguatge i una 

metodologia comuna. 

 

El segon any d’execució del Pla de Treball del Consell coincidirà amb la finalització 

de la vigència del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021, 

l’instrument principal de planificació de la política municipal de cooperació 

internacional que es va elaborar mitjançant un procés participatiu en el propi 

Consell. D’acord amb les funcions que te assignades el Consell es preveu, a finals 

de 2021, participar en l’avaluació d’aquest Pla i en el disseny del proper. 

https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/sites/default/files/acta-resum_ple_04022020.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-funcionament-consell-municipal-de-cooperacio-internacional
https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/reglament-funcionament-consell-municipal-de-cooperacio-internacional
https://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/elaboracio-del-pla-director-2018-2021
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1. Marc normatiu i programàtic 

 

Funcions del Consell (Reglament de Funcionament del Consell Municipal de 

Cooperació Internacional del 28/02/2020, article 3) 

 

a) Fomentar la incidència política del Consell en temes i continguts que es 

deriven del valor de la solidaritat i del concepte de justícia global, donant-

hi visibilitat i implicant-hi a la ciutadania barcelonina. 

 

b) Emetre informes i dictàmens sobre temes relacionats amb la cooperació i 

l’educació per a la justícia global per pròpia iniciativa o a petició de 

l’Ajuntament. 

 

c) Impulsar iniciatives per a l’aprovació de disposicions municipals referents 

a l’àmbit de competència del Consell. 

 

d) Assessorar l’Ajuntament i promoure el debat per a la definició de les 

polítiques, plans i programes municipals. 

 

e) Conèixer anualment l’execució del pla o dels plans en què es concreten la 

política de cooperació per a la justícia global i la seva execució 

pressupostària i fer propostes i suggeriments per a la seva millora, si 

escau. 

 

f) Generar iniciatives de col•laboració amb altres consells sectorials o 

territorials per tal de fomentar la coherència de polítiques públiques. 

 

g) Vetllar perquè els diferents agents de la ciutat compromesos amb la 

justícia global tinguin una presència representativa en el Consell. 

 

 

Funcions dels òrgans de participació (Reglament de Participació 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 : 

 

a) Propostes en les quals es demana una determinada actuació pública. 

b) Modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada. 

c) Informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja 

executades. 

d) Col·laboració en la realització d’alguna actuació (coproducció). 
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Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 del 22/12/2017 

(apartat 11 Governança i espais de participació) 

 

El 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 districtes, 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  i accions  

 
 

A. INCIDÈNCIA POLÍTICA DEL CONSELL 

 

- Impulsar l’aprovació de declaracions i posicionaments del Consell 

en resposta a situacions de vulneració de drets humans al món. En 

el moment de redactar aquest Pla s’estan valorant propostes sobre:  

 

 Declaració del Consell sobre la situació a Síria per iniciativa de 

laFede.cat 

 

 Comunicat del Consell sobre la iniciativa de la Taula Catalana 

de Codesenvolupament, presentada per membres de la Taula. 

 

 Declaració sobre la presència de les Forces armades 

espanyoles a la Fira de l’Ensenyament de Barcelona. 

 

 Declaració del Consell amb motiu del 25è aniversari del 

Procés de Barcelona denunciant la negació del dret d’asil, de 

migració i desplaçament, entre altres qüestions. 

 

- Promoure la implicació de la gent jove en la cooperació per a la 

justícia global amb la realització d’una campanya adreçada a 

aquest sector de la ciutadania. 

 

 

B. ASSESSORAR L’AJUNTAMENT I PROMOURE EL DEBAT PER A LA 

DEFINICIÓ DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 

 

- Procés participatiu sobre el Programa d’Actuació Municipal: 

organització d’una sessió de debat del Ple del Consell oberta a 

altres ONG que treballin per a la justícia global sobre els objectius i 

actuacions de l’àmbit de la justícia global contingudes en la 

proposta inicial del PAM. 

 

- Participaren en l’avaluació del Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global 2018-2021 i en l’elaboració del proper pla director. 

 

- Grup de treball de Coherència de Polítiques Públiques: continuïtat 

de les trobades d’aquest grup posant el focus en la qüestió de la 

compra pública. 
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- Grup de Treball Subvencions i Instruments de Suport a les ONG: 

reprendre aquest grup que es va constituir el 2019 a partir d’una 

proposta que ha d’elaborar LaFede.cat. 

 

- Grup de Treball sobre Codesenvolupament, juntament amb el 

Consell Municipal d’Immigració, impulsat per algunes entitats 

membres dels dos consells, la CASC i Fedelatina. 

 

- Identificar criteris i metodologies comunes per treballar per a la 

justícia ambiental. 

 

 

C. COMPARTIR CONEIXEMENT SOBRE TEMES RELACIONATS AMB LA 

COOPERACIÓ I L’EDUCACIÓ PER A LA JUSTÍCIA GLOBAL  

 

- Finalitzar el Seminari Cap a on van les ciutats llatinoamericanes? 

amb una sessió sobre les ciutats colombianes i el compliment dels 

acords de pau. 

 

- Realitzar un seminari sobre Líbia 

 

- Possible grup de treball sobre universitats i cooperació  

 

 

D. RENOVACIÓ DEL CONSELL 

 

Arran de l’aprovació per part del Consell municipal del nou Reglament 

de Funcionaments del Consell s’ha de dur a terme la renovació 

d’alguns dels seus membres, en alguns casos mitjançant un procés 

electoral i d’altres amb la designació de persones representants i 

suplents. Les eleccions per escollir els entitats es realitzaran de forma 

conjunta amb la resta de consell sectorials de participació de la ciutat 

que també han renovat el seus reglaments de funcionament.  

 

 

En aquest nova etapa del Consell es preveu poder dotar-lo d’un espai 

dins la Plataforma DecidimBarcelona que contribueixi a augmentar el 

coneixement del Consell entre la ciutadania i a obrir nous canals i 

oportunitats de participació. Per a fer-ho possible, començarem per 

organitzar una sessió de formació en l’ús de DecidimBarcelona per a 

les persones que integren la Comissió Permanent. 
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E. PARTICIPACIÓ DEL CONSELL EN ESDEVENIMENTS 

 

Al llarg del 2020 i 2021 hi haurà la commemoració d’alguns 

aniversaris de fets importants en les relacions i la cooperació 

internacional en els que Barcelona, les administracions i la ciutadania,  

va jugar un paper rellevant: 

 

- 25è Aniversari del Procés de Barcelona, novembre 2020. 

 

- 25è Aniversari de la signatura dels acords de pau de Dayton, 

novembre 2020. 

 

Igualment, Barcelona serà la seu d’alguns esdeveniments molt vinculats 

a la justícia global: 

 

- Fòrum Social Mundial de les Economies Transformadores 

(FSMET), del 25 al 28 de juny de 2020.  

 

- Barcelona Capital Mundial per a l’Alimentació Sostenible el 2021. 

 

En funció dels programes previstos per a aquests esdeveniments i la 

possible implicació de les entitats i l’Ajuntament caldrà valorar l’interès i 

les oportunitats perquè el Consell hi participi d’alguna forma. 

 


