
 
 
 
CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Acta de la reunió                                                                            03/2016 
 
DATA: 27 de juny de 2016                    INICI: 18:35                             FI: 19:55h 

 
Entitats representades                                  
 
Agermanament solidari  
Creu Roja 
Escola Isidre Martí  
Fundación Juan Ciudad 
Fundación Pau i Solidaritat 
Fundació Vicente Ferrer 
Grup Municipal CE  
Grup Municipal CiU  
Grup Municipal ERC 
Grup Municipal ICV 
Sindicalistes Solidaris 
 
Assisteix també un equip d’ETV 
 

Entitats excusades 
 
Fundació Santa Magdalena 
Grup Ayllu  
 
 

Presideix la Sra Mariber Peláez, regidora de Cooperació al Desenvolupament 
 
Actua de Secretària la Sra. Tere Gómez, tècnica de cooperació. 
 
Assisteix també, Miquel Carrillo, consultor que ha elaborat el PDC 2016-2019 i 
l’avaluació de l’anterior   

 
TEMES TRACTATS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-05-2016 
2.- Presentació del document d’avaluació del PDC 2012-2015 i Pla Director de     
Cooperació 2016-2019  
3.- Precs i preguntes.  
  
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta corresponent a la sessió del 26-05-2016 
 
S’aprova sense cap esmena.  
 
2.- Presentació del document d’avaluació del PDC 2012-2015 i Pla Director de     
Cooperació 2016-2019  
 
 
La regidora comenta que avui fem la presentació del document d’avaluació i nou pla director 
de cooperació per als propers 4 anys. Agraeix la participació i l’assistència als presents. 
Passa la paraula a Miquel Carrillo.  



 
 
 
Es presenta (en format prezy) i explica la dinàmica del procés que ha estat simultània 
d’avaluació i d’establiment de les noves línies estratègiques que contempla el nou pla.  
 
Pel que fa a l’avaluació es comenten les dades disponibles, recollides bàsicament a les 
Memòries d’Activitats anuals, així com comentar que les accions a dur a terme eren poc 
concretes, tant pel que es refereix a accions i activitats com a temporalitat per a realitzar-les. 
Així mateix, s’ha pogut realitzar una enquesta per tal de conèixer el nivell de coneixement de 
la ciutadania de la política pública de cooperació.  
 
Es comenten també les dades objectives de les que s’ha disposat (pressupostos, activitats, 
projectes, alumnes beneficiats, ...) 
 
Es posa de manifest que el pla anterior no va fer una diagnosi prou real de la situació, la 
realitat i les dinàmiques pròpies del consell i de la cooperació de la ciutat.  
 
Es repassen i comenten els objectius estratègics del nou pla: 
 
OE 1 Augmentar el coneixement i la consciència crítica de la població a Esplugues davant 

els problemes locals 
OE 2 Millorar la qualitat i l’impacte de les accions de cooperació internacional que es 

realitzen des d’Esplugues 
OE 3 Potenciar el valor afegit de la cooperació municipalista 
OE 4 Avançar en la coherència del conjunt de polítiques públiques municipals amb els 

objectius de transformació global.  
 
Es repassen i comenten les accions estratègiques: 
 

• Pla de Formació i sensibilització  
• Auditoria de coherència de polítiques públiques 
• Estratègia comunicativa  

 
Es repassen i comenten les eines metodològiques: 
 

• Criteris per accions d’emergència 
• Avaluacions de projectes 
• Reglament comissió permanent del Consell de Cooperació  
• Sistema d’indicadors i fonts de verificació  

 
Es repassen i comenten els instruments: 
 

• Programa de cooperació directa 
• Programa de formació i sensibilització 
• Programa brigadistes 
• Accions d’emergència 

 
Cal destacar del procés l’enriquiment i l’intercanvi que han suposat els tallers, així com 
donar un pas més, i començar a mesurar, amb dades, les accions i l’impacte de la 
cooperació que farem.  
 
El consultor recomana incorporar en l’odre del dia, avaluacions internes fixes, amb la 
periodicitat que es consideri per tal d’anar realitzant el seguiment del pla.  
 



Per part dels assistents s’obre debat i consultes relatives a punts concrets, amb la percepció 
general de que és un Pla director de cooperació que ens servirà de guia i orientació per 
seguir avançant cap a una cooperació més eficient i eficaç.  
 
 
 
Sense més temes per tractar, es dóna per finalitzat el Consell.  
 
 
 
 
 
 
 
Mariber Peláez           Tere Gómez  
Presidenta        Secretària   
 


