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1. PRESENTACIÓ

L’informe que es presenta a continuació és el resultat d’una primera etapa cap a
l’elaboració d’un programa municipal transversal, segons la línia marcada des de l’any
2000 per l’Ajuntament, que ha permès iniciar ja l’elaboració de 8 programes
transversals (Infància i Adolescència, Joventut, Gent Gran, Dones, Nova ciutadania,
Persones amb discapacitat, Prevenció de Drogodependències i Formació de persones
adultes).
L’objectiu del treball, en aquesta primera etapa, era recopilar les principals
informacions i dades disponibles sobre les diferents actuacions de solidaritat i
cooperació realitzades en el municipi i establir uns primers elements de diagnòstic, que
puguin servir de base a la discussió i reflexió col·lectives de les persones, entitats i
grups de solidaritat implicats en aquest camp i, en particular, dels membres del Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat (pàg.150).
Aquest treball s’ha portat a terme en col·laboració entre l’equip tècnic de l’Ajuntament i
l’equip assessor del gabinet ESTUDIS i compta amb el suport de l’àrea de relacions
internacionals de la Diputació de Barcelona. L’esforç conjunt de recomposició i anàlisi
de les dades i informacions més rellevants ha contribuït a fer d’aquest encàrrec l’ocasió
de reforçar la memòria històrica del municipi i de poder analitzar amb més deteniment i
claredat les accions de cooperació, que es realitzen sovint sota la pressió de la urgència
o de les necessitats immediates.
Aquest informe s’ha de considerar a partir d’ara com una eina de treball. S’ofereix als
actors públics i privats de la cooperació de Sant Boi de Llobregat i posa a la seva
disposició, de manera organitzada i sistematitzada, aquests elements d’informació que
fins ara eren relativament dispersos o incomplets. Són els propis actors locals els que
hauran d’establir el diagnòstic definitiu, adoptant o corregint les formulacions
contingudes en el present document, i que, sobretot, hauran d’elaborar i consensuar les
línies directrius de la política municipal de cooperació i solidaritat d’ara en endavant.
El diagnòstic s’ha centrat en les accions realitzades o finançades des de l’Àmbit de
Cooperació però s’han recollit també les actuacions dels altres departaments, la qual
cosa permet apuntar perspectives interessants per progressar cap a una visió més
transversal de la solidaritat a l’àmbit municipal.
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S’ha de precisar, finalment, que en aquest informe s’ha seguit la metodologia proposada
per als programes transversals1, i se n’ha respectat l’estructura de presentació, intentant
adaptar en cada cas els continguts al camp estudiat, que té una certa especificitat, ja que
la cooperació i solidaritat internacional no tenen la mateixa problemàtica que la majoria
dels programes transversals elaborats fins ara, que tracten de determinats col·lectius
presents en el municipi.

1

Encàrrec de què partim (directrius polítiques i tècnicques), marc referencial, legal i conceptual,
antecedents i referents, mapa de recusos actual, situació i necessitats actuals, projeccions i perspectives a
mig termini i demandes i expectatives de la població.
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2. PER QUÈ UN ESTUDI DIAGNÒSTIC. JUSTIFICACIÓ

L’encàrrec del qual partim està marcat per tres elements principals que han de guiar el
diagnòstic i orientar les propostes que es poden fer a partir d’ell:
1. la voluntat política de solidaritat manifestada des del govern municipal,
2. la decisió presa per l’Ajuntament que aquest camp de la solidaritat i cooperació
es reculli, a partir d’ara, des d’una perspectiva transversal i interdepartamental, i
3. la necessitat que les actuacions municipals s’emmarquin dins d’una concertació
amb el conjunt d’agents socials locals.
Reprenent aquests tres elements successivament, es poden formular les observacions
següents:
La voluntat política de solidaritat expressada per l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat és perfectament clara i es manifesta en particular per la decisió política de
dedicar l’1% dels recursos propis de la institució municipal (linkar pàgina 158) a les
activitats de cooperació i solidaritat, que cobreixen, com se sap, tant les accions de
cooperació al desenvolupament (pàg.152) realitzades en els països del sud com les
actuacions dirigides a millorar la sensibilització (pàg.156) de la pròpia ciutadania en
el municipi.
Per donar més força i més coherència a aquestes activitats, el govern municipal ha
decidit elaborar un Programa Municipal Transversal de Cooperació i Solidaritat. És
a dir, que no vol recollir, d’ara en endavant, les actuacions de cooperació i
solidaritat com unes intervencions sectorials i especialitzades, sinó que les vol
plantejar com el resultat i l’expressió d’una política global que interessa i implica el
conjunt dels departaments municipals.
Al mateix temps, l’Ajuntament de Sant Boi vol que els resultats del diagnòstic i les
perspectives que pot obrir se sotmetin a la consideració de la resta dels agents
socials locals i es concertin amb ells, per respondre a l’interès de la ciutadania cap a
les polítiques de lluita contra les desigualtats internacionals i la pobresa (pàg.155),
que s’ha posat de manifest en particular per la participació activa de la població en
les diverses activitats de sensibilització (Barrejant, etc.), en la generació d’un teixit
d’entitats locals solidàries i en la creació del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat (linkar pàg.202).
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3. MARC REFERENCIAL, LEGAL I CONCEPTUAL2 (

EN EL LINK DEL

PEU DE PÀGINA HI HA L’ADREÇA ON ES POT TROBAR TOT EL DOCUMENT FEM REFERÈNCIA
ESCANEJAT, POTSER ES PODRIA LINKAR. EN EL PDF MANTENIR EL PEU DE PÀGINA I JA ESTÀ)

3.1.

MARC REFERENCIAL

Són els valors, els plantejaments i els objectius concretats en programes, plans,
compromisos, declaracions, mandats... a nivell mundial, europeu, estatal, autonòmic i
municipal en clau de polítiques en l’àmbit de la cooperació i són precisament referents
perquè ens indiquen quin és l’eix central de les polítiques actuals i els objectius que
comparteixen a nivell general. Representen un salt qualitatiu en l’abordatge de la
temàtica i defineixen les actuacions prioritàries segons l’opció política del moment i de
les parts implicades en l’encàrrec politicotècnic. L’organització de la Cooperació i la
Solidaritat a l’Ajuntament de Sant Boi es fa sobre la base d’aquests referents.

3.1.1. Marc referencial mundial
Declaració dels Drets Humans3 (linkar pàg 197)
Estableix els drets iguals i inalienables de cadascun dels individus i els considera el
fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món. En establir la igualtat entre
tots els individus, i la necessitat que aquesta es tradueixi en uns mínims comuns a tota la
humanitat (de sanitat, educació, vida digna i lliure, recursos...) sobre la base de la Carta
de les Nacions Unides on els pobles es mostren disposats a afavorir el progrés social i a
instaurar unes millors condicions de vida dins d’una més gran llibertat, reivindica un
món més lliure, just i igualitari. Per aquest motiu es pot considerar com el precedent als
altres referents polítics i legals relatius a la cooperació al desenvolupament. En aquest
sentit podem destacar els següents articles:
art.7:Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció
contra qualsevol discriminació que violi la present declaració contra tota
provocació a una tal discriminació.
art.25: Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu
benestar i el de la seva família, especialment quant a alimentació, a vestit, a
2

Part de la informació que aquí es presenta es troba de manera més detallada a VVAA, Municipalisme i
Solidaritat. Guia sobre la cooperació descentralitzada, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
http://www.confederacionfondos.org/documentacio/Llibre_5_cat.pdf
3
Consultar el document complet als anexos.
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habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret
a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en
d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies
independents de la seva voluntat.
art.28: Tota persona té dret que regni en el medi social i internacional un ordre
que permeti d'assolir amb plena eficàcia els drets i les llibertats enunciats en
aquesta declaració.
Resolució 2626 (XXV) Assemblea General de les Nacions Unides
L’any 1970 l'Assemblea General de les Nacions Unides adoptava la Resolució 2626
(XXV) sobre l'estratègia que caldria seguir durant el segon Decenni de les Nacions
Unides per al desenvolupament (1971-80). Es definien per primera vegada els objectius
de les transferències de recursos i dels fluxos de l'Ajut Oficial al Desenvolupament
(AOD (pàg 150) ):
Tots els països econòmicament desenvolupats s'esforçaran per efectuar cada
any, a partir de 1972, una transferència de recursos financers als països en
desenvolupament que serà igual, en pagaments efectius nets, almenys a l'1% del
PNB a preus de mercat. Els països industrialitzats (pàg.154) que no hi puguin
arribar el 1972, s'esforçaran per aconseguir aquest objectiu el 1975, com a molt
tard.
Donada la importància especial que s'atribueix a l'ajut oficial al
desenvolupament, s'haurà de realitzar sota aquesta forma una gran part de les
transferències de recursos financers cap als països en desenvolupament. Cada
país desenvolupat augmentarà progressivament l'ajut oficial al
desenvolupament, farà tots els esforços per arribar a la suma neta d'almenys el
0,7% del seu PNB a preus de mercat, pel final del decenni.
Resolució 2626 (XXV) de l'Assemblea General, el 24 d'octubre de 1970.
L'ONU anunciava d'aquesta manera que calia que els països rics destinessin el 0,7% del
seu PIB a temes de cooperació durant 25 anys, si es volia acabar amb la pobresa al món.
El 1972, els 22 països més industrialitzats, i membres de l'OCDE (Organització per la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), assumien aquest compromís en la lluita
contra la pobresa.
PNUD
http://www.undp.org/
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (pàg.155) és la xarxa
mundial de les Nacions Unides per al desenvolupament que promou el canvi i connecta
els països amb els coneixements, l’experiència i els recursos necessaris per donar suport
als pobles a forjar una vida millor. La xarxa del PNUD enllaça i coordina els esforços
mundials i nacionals per arribar als Objectius de Desenvolupament del Mil·leni. Entre
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els principals reptes que s’estableixen són la governabilitat democràtica, la reducció de
la pobresa, la prevenció i la recuperació després de desastres naturals, la protecció i l’ús
sostenible de l’energia i el medi ambient, fomentar una tecnologia de la informació i
comunicació per al desenvolupament i enfortir les respostes dels països per prevenir i
controlar l’epidèmia del VIH-SIDA. A través dels diferents informes anuals es fan
crides i es concreten aquests reptes.
Objectius del Mil·leni
http://www.un.org/
L’any 2000, la Declaració del Mil·leni de l’ONU va ser aprovada per 189 països, entre
ells Espanya, que es van comprometre a eradicar la pobresa, assolir la pau, la
democràcia i la sostenibilitat ambiental. Com a seguiment de la Declaració del Mil·leni,
les Nacions Unides han establert vuit objectius, els Objectius de Desenvolupament del
Mil·leni, que es pretenen assolir per a l’any 2015 i que comprometen els països a
adoptar mesures i aplicar esforços i recursos per aconseguir-ho. El Parlament de
Catalunya es va adherir a la Declaració del Mil·leni el 21 de maig de 2004. Eradicar la
pobresa extrema i la fam, assolir l’educació primària universal, promoure la igualtat de
gènere i l’autonomia de la dona, reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna,
combatre la SIDA, la malària i altres malalties, garantir la sostenibilitat del medi
ambient, i fomentar una associació mundial per al desenvolupament. En aquest últim
objectiu se subratlla la importància de impulsar l’ajuda al desenvolupament, doblant
l’ajuda oficial fins arribar al 0,7% promès fa més de 30 anys però que només ha estat
assolit per cinc països.
Crida de Colònia. De la caritat a la justícia
Resultat de la Conferencia Europea sobre Ciutats i Desenvolupament celebrada a
Colònia el 19 de setembre de 1985 es manifesta a favor de l’acció conjunta entre ONG i
comunitats locals en les tasques de Cooperació al Desenvolupament Nord-Sud
(pàg.153). La crida es dirigeix a les autoritats locals, a les ONG i a les comunitats en
l’àmbit europeu per tal de treballar per l’apropament entre les ONG i les autoritats
locals de cara al desenvolupament de campanyes i iniciatives per tal d’aconseguir un
desenvolupament més continuat i una societat més justa i equitativa.
Crida de Bulawayo. De la dependència a la justícia
La Conferència internacional Nord-Sud sobre treball conjunt per al Desenvolupament
que va tenir lloc a Bulawayo entre el 28 i el 30 de novembre de 1990 va posar de
manifest la necessitat de participació del poble en l’àmbit local en qualsevol programa
que tingui per objecte el desenvolupament global i el canvi per mitjà d’institucions
nacionals i internacionals. El treball conjunt per al desenvolupament és una eina
apropiada per organitzar la participació popular, tant en el nord com en el sud. Insisteix
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també en el fet que es tracta d’un compromís comú que es concreta en la lluita pels drets
humans i la dignitat de les persones, en la conscienciació sobre les qüestions ambientals
i la pressió per una protecció ambiental sostenible, en la capacitació i educació que
contribueixi a la presa de consciència de les relacions desiguals Nord-Sud, en l’impuls a
totes les iniciatives que en relació al desenvolupament facilitin a la població una millor
qualitat de vida atenent les seves necessitats culturals i socioeconòmiques i en destacar
l’important paper de les dones en el desenvolupament.
Declaració del Congrés de la IULA Governs locals units en una missió mundial
Declaració conjunta d’alcaldes, dirigents i representants de les ciutats i dels governs
locals de tot el món, aprovada a Barcelona amb motiu dels XXXIV Congrés Mundial de
la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA) on es comprometen a la unió
d’esforços davant els desafiaments del nou segle. Els signants reivindiquen el paper
fonamental dels governs i la democràcia local, es posiciona a favor de l’Agenda 21, tant
a nivell local, nacional com internacional i recorda l’obligació comuna d’abordar el
problema de la pobresa. Es comprometen a unir-se en una agenda de lluita contra la
pobresa així com a treballar per a la cohesió i la participació ciutadana.

3.1.2. Marc referencial europeu
La Unió Europea és un dels principals agents de desenvolupament ja que assumeix la
meitat de l’esforç mundial d’ajuda pública i representa el primer soci comercial de
nombrosos països en vies de desenvolupament. La política de desenvolupament de la
Comunitat té com a principal objectiu reduir la pobresa per, posteriorment, acabar amb
ella. En aquest sentit, la Comunitat té la determinació de donar suport a estratègies de
reducció de la pobresa i així de la vulnerabilitat que li va associada.
En aquest sentit, en el tractat constitutiu de la comunitat europea (art.177-181)
s’estableix la política de la Comunitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament
de manera complementària a la desenvolupada pels estats membres. Es posa l’accent en
la necessitat d’afavorir un desenvolupament econòmic i social durador en els països
desenvolupats (pàg.154) però especialment als més desfavorits, la lluita contra la
pobresa i la inserció d’aquests països en l’economia mundial. Així, la política de la
Comunitat pretèn contribuir a l’objectiu general del desenvolupament, a la consolidació
de la democràcia i de l’Estat de Dret, i també al respecte dels drets humans i de les
llibertats fonamentals. La Comunitat coordinarà les seves polítiques en matèria de
cooperació al desenvolupament i concertarà programes d’ajuda en el marc de les
organitzacions internacionals i de conferències internacionals de manera coordinada
amb els estats membres.
Carta europea d’autonomia local
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A la Carta, que a l’Estat espanyol va entrar en vigor l’1 de març de 1989, els estats
membres del Consell d’Europa subratllen la importància de les entitats locals com
principals fonaments d’un règim democràtic, convençuts que l’existència d’entitats
locals investides de competències efectives permet una administració alhora eficaç i
propera al ciutadà/ana; conscients que la defensa i l’enfortiment de l’autonomia local en
els diferents països d’Europa representen una contribució essencial en la construcció
d’una Europa basada en els principis de democràcia i descentralització del poder. Per
autonomia local s’entén el dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i
gestionar una part important dels assumptes públics, en el marc de la Llei, sota la seva
responsabilitat i en benefici dels seus habitants. Les entitats locals disposen, en el marc
de la política econòmica nacional, de recursos propis suficients dels que poden disposarne lliurement en l’exercici de les seves competències. L’1% d’aquests recursos propis
són els que a l’Ajuntament es dediquen a la Cooperació i la Solidaritat.
ECHO Servei d’Ajuda Humanitària de la Comissió europea
http://ec.europa.eu/comm/dgs/humanitarian_aid/index_es.htm
L’Oficina d’Ajuda Humanitària fou creada el 1992 amb l’objectiu de millorar l’ajuda
immediata a les persones en situació de greu necessitat en relació a catàstrofes naturals,
conflictes violents o crisis estructurals. L’Oficina centra els seus esforços en els països
en vies de desenvolupament (pàg. 154) a través d’intervencions d’emergència i en
preparatius i activitats posteriors destinades a reduir el patiment humà. La UE és el
major donant del món, proporcionant el 55% de les ajudes humanitàries internacionals,
el 30% de les quals es duen a terme a través d’ECHO i el 25% restants a través de
programes directes dels estats membres. L’Oficina es finança a través del pressupost
general de les comunitats europees.
Carta europea de salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Xarxa de pobles i
ciutats pels Drets Humans4. (linkar pàg 206, conservar el peu de pàgina en el pdf)
Sorgeix davant la constatació que nombrosos drets establerts en la Declaració de Drets
Humans de (1948) i garantits jurisdiccionalment amb la Convenció Europea (1950)
encara no són “efectius”. En aquest sentit, la carta europea de salvaguarda dels Drets
Humans pretén garantir en el marc de la ciutat una noció de democràcia que s’acosti
als/les ciutadans/es en la qual la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i
social. La Carta es presenta com un marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i
les ciutadanes i té la voluntat d’integrar el lligam social, de forma durable, dins l’espai
públic sobre la base del principi d’igualtat i amb l’objectiu d’augmentar la consciència
política de tots els seus habitants. És a dir, les ciutats exigeixen el respecte i la garantia
dels drets humans per a tots els habitants de la ciutat sense cap exclusió en la promoció
4

Consultar el document complet als anexos.
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dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables. Entre les disposicions de la
Carta destaquen els articles V, VI i VII en relació al deure de solidaritat i el paper dels
ens locals en la cooperació municipal internacional.
art.V Deure a la solidaritat. La comunitat local està unida per un deure de
solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi participen i fomenten el
desenvolupament i la qualitat dels serveis públics. Les autoritats locals
afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre ciutadans i
ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures públics.
art.IV Cooperació Municipal Internacional. Les ciutats signatàries es
comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies de
desenvolupament en els àmbits de l’equipament urbà, la protecció del medi
ambient, la salut, l’educació i la cultura i a implicar-hi el major nombre
possible de ciutadans i ciutadanes. Les ciutats inciten en particular els actors
econòmics a participar en programes de cooperació per tal d’associar-hi tota la
població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els
pobles que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.
art. VII Principi de subsidiarietat. El principi de subsidiarietat que regeix el
repartiment de competències entre l’Estat, les regions i les ciutats ha d’estar
acordat permanentment per tal d’evitar que l’Estat central i la resta
d’Administracions competents no es descarreguin de les seves pròpies
responsabilitats a les ciutats. Aquesta concertació té l’objectiu de garantir que
els serveis públics depenguin del nivell administratiu més proper a la població
per tal d’aconseguir una eficàcia més gran.

3.1.3. Marc referencial de la cooperació descentralitzada
El fenomen de la cooperació descentralitzada (pàg.151) –i en especial de la cooperació
municipal- és especialment dinàmic i ha adquirit en els últims deu anys un
protagonisme excepcional a l’Estat espanyol en general i a Catalunya en particular.
Segons dades recents de la OCDE, Espanya és el segon país europeu, després
d’Alemanya, quant al volum de recursos de cooperació al desenvolupament que
procedeixen de les administracions regionals i locals.
Fins a l’any 1995, les accions encapçalades pels municipis catalans tenien sobretot un
valor simbòlic de solidaritat ciutadana, el qual s’expressava principalment a través
d’agermanaments (pàg 150) i d’accions de solidaritat per donar suport a les lluites
socials i polítiques dels pobles del Sàhara Occidental, d’Amèrica Central (Nicaragua, El
Salvador) i de Cuba.
Mentrestant, els actors de la cooperació no governamental dirigien les seves actuacions
a un conjunt més ampli de països, a partir d’una visió generalment més orientada cap a
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la cobertura de necessitats bàsiques i la lluita contra la pobresa, seguint una perspectiva
més assistencial.
El Moviment del 0,7%, iniciat a finals de 1994, va provocar uns canvis importants en el
volum i el contingut de la cooperació dels municipis catalans. Davant de la pressió
ciutadana que reclamava a les administracions responsables una major implicació en les
accions solidàries, el món municipal es va mobilitzar i va respondre de manera
exemplar a aquesta demanda. Molts ajuntaments van decidir dedicar un percentatge
significatiu dels seus recursos propis a la cooperació al desenvolupament, superant
sovint la fita del 0,7%, la qual cosa va provocar un increment espectacular del volum
total de recursos dedicat pel món local a la cooperació amb els països i els pobles
empobrits (pàg.154).
Cal destacar que aquesta implicació dels municipis en els temes de cooperació es va fer,
en aquell moment, tot i l’absència de competències formals i l’escassetat crònica de les
finances locals. Com es veurà més endavant, el marc jurídic s’ha anat precisant des
d’aleshores, però és important constatar que la cooperació és un dels camps en els quals
els municipis s’han avançat respecte al marc legal, en el desig de satisfer una demanda
ciutadana clarament expressada.
Les administracions locals han sigut les més dinàmiques i les que han respost més bé a
la crida per al 0,7%, encara que en termes financers, el conjunt de les CC.AA. superi
actualment l’aportació agregada dels municipis.
Les vies i formes de cooperació han sigut bastant variades, i es pot constatar un gran
ventall de situacions quant als agents de la cooperació (cooperació “directa” des de la
institució municipal, cooperació “indirecta” via ONGD o cooperació “delegada” via el
FCCD), als instruments corresponents (programes de cooperació, projectes (pàg.155),
convenis amb entitats, etc.), als continguts de les actuacions (emergència, cobertura de
necessitats bàsiques, desenvolupament productiu, suport institucional) i, fins i tot, els i
les destinatari/es de les intervencions, segons el pes donat a les accions de
sensibilització respecte a les de cooperació al desenvolupament i segons els tipus de
contraparts que intervenen en les actuacions (institucions públiques, ONGD, comunitats
locals, etc.).
A tall d’exemple:
Alguns municipis han dedicat gairebé la totalitat del seu 0,7% a alimentar una
convocatòria de projectes presentats per les ONGD locals, la qual cosa indica, a la
pràctica, que no han definit des de la institució una política municipal de cooperació,
sinó que s’han limitat a una política de suport financer a les associacions de solidaritat,
delegant d’alguna manera a aquestes entitats la tasca de determinar el destí final dels
recursos aportats pel municipi.
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Altres, al contrari, han mantingut una important cooperació directa (pàg.151) des de la
institució municipal, molts cops a través de la fórmula dels agermanaments. Així, certs
municipis han concentrat tota la seva aportació en accions dirigides als municipis del
sud amb els quals estaven agermanats, transformant així els agermanaments de caire
tradicional o simbòlic en uns dispositius de relació estable en matèria de cooperació
(agermanaments-cooperació).
Altres ajuntaments han considerat que la sensibilització i formació de la ciutadania eren
uns passos obligats per a la transformació de les relacions entre el nord i el sud i que
havien de tenir un pes important en la distribució dels recursos.
Han aparegut, per tant, diferents “models” de cooperació municipal, els quals s’han
generat de manera espontània sense que hagi tingut lloc un veritable debat sobre quines
haurien de ser les polítiques de cooperació a portar a terme des dels ens locals.
En el moment actual, i després d’una experiència de gairebé deu anys, els municipis
estan revisant aquests models de cooperació des del món local que s’han donat fins ara,
per tenir més en compte les transformacions recents del marc social, econòmic i polític.
S’estan plantejant en particular com donar resposta als nous desafiaments com, per
exemple, l’increment molt ràpid dels moviments migratoris des dels països del sud, la
incidència de la globalització econòmica en els teixits productius locals, les dificultats
de diàleg intercultural en un context de tensió mundial, etc.
El present diagnòstic s’inscriu, per tant, en un context marcat per la necessitat de
respondre a una nova situació i de reflexionar de manera crítica i dinàmica, per adaptarse tant a l’evolució de la societat local com a les transformacions del marc global.
Dins d’aquest breu repàs de la cooperació municipal convé recordar que, des de 1986,
els municipis catalans s’han dotat d’una eina comuna que és el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament (FCCD). Aquest organisme concentra una part dels
recursos municipals destinats a la cooperació i la solidaritat (especialment en el cas dels
municipis petits, que no sempre tenen la capacitat de gestionar directament les activitats
de cooperació) i ofereix una sèrie de serveis operatius als ajuntaments (seguiment i
avaluació de projectes en el terreny, banc de projectes, reunions i seminaris de reflexió,
etc.).
També s’ha de citar el paper de la Diputació de Barcelona de suport financer a la
cooperació municipal dins de la província de Barcelona i que procura, ara, estendre la
seva aportació al camp de l’assessorament tècnic i metodològic.
Tenir presents els marcs referencials ens ajuda a prioritzar les línies
d’actuació i els objectius de la cooperació descentralitzada, partint
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d’uns marcs universals com són els drets humans i concretant-los en
les accions municipals.

3.2.

MARC LEGAL

El reconeixement de facto de la importància de la cooperació descentralitzada a
Espanya es fa palès durant els anys noranta. Com a mostra, l’informe sobre la
cooperació espanyola elaborat pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de
l’OCDE l’any 1998 valora molt positivament la consolidació d’aquest fenomen.
Amb aquests documents legals, les administracions locals veuen reconeguda, en l’àmbit
estatal i en l’àmbit català, la legitimat de la seva intervenció en matèria de cooperació
internacional. Es reconeix que la cooperació de les administracions locals forma part de
l’AOD (Ajut Oficial al Desenvolupament) i representa una part significativa del total de
l’ajuda oficial.
Aquest reconeixement s’acompanya de la creació de mecanismes de concertació entre
els diferents nivells de l’Administració, tant per part de l’Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) -a l’àmbit estatal- com per part de l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) -a l’àmbit català -.
Llei de Cooperació Internacional per al Desenvolupament ( el document on apareix
aquesta llei és un pdf i no l’he sabut incorporar com a annex en la part de legislació.
Pel Cd, es podria linkar directament, i pel document en pdf potser es podria afegir al
final. Hi ha dues lleis de cooperació (1998 i 2001. En aquest punt es refereix a la del
1998)5
La Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 assenyala la competència
exclusiva de l’estat en matèria de relacions internacionals (art.149.1.3). No existeix cap
normativa que delegui competències en matèria de cooperació internacional a les
comunitats autòonomes o als municipis. Tot i així, el principi d’autonomia municipal,
consagrat per la pròpia Constitució (art 140) empara les actuacions que es fan en aquest
camp. I no és fins l’any 1998 que es fa el primer reconeixement oficial del paper de les
administracions locals com a actors de la cooperació a l’àmbit espanyol, mitjançant
l’aprovació de la Llei de l’Estat 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació per al
desenvolupament (pàg. 150). Cal destacar-ne el Capítol III relatiu als òrgans competents
5

Veure document complet en els annexos.
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en la formulació i execució de la política espanyola de cooperació internacional per al
desenvolupament, la 2a secció que fa referència a les comunitats autònomes i els ens
locals i l’article 20 on s’especifica el tipus de cooperació per al desenvolupament de les
comunitats autònomes i les entitats locals.
art.20. 1 La cooperació per al desenvolupament que es realitza des de les
comunitats autònomes i les entitats locals, expressió solidària de les seves
respectives societats, s’inspira en els principis, objectius i prioritats establerts
en la secció 2a del capítol 1 de la present Llei
art. 20.2 L’acció de les dites entitats en la cooperació per al desenvolupament es
fonamenta en els principis d’autonomia pressupostària i d’autorresponsabilitat
en el seu desenvolupament i execució, havent de respectar les línies generals i
les directrius bàsiques pel Congrés dels Diputats a què es refereix l’article 15.1
de la present Llei i el principi de col·laboració entre administracions públiques
quant a l’accés i la participació de la informació i el màxim aprofitament dels
recursos públics.
Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI)
http://www.aeci.es/
La Llei 23/1998 de cooperació internacional per al desenvolupament configura l’AECI
com a òrgan de gestió de la política espanyola de cooperació internacional per al
desenvolupament. Aquesta llei determina que l’organització d’aquesta agència, els seus
fins, funcions i competències, estarà subjecta a allò que disposi el seu estatut. La pròpia
Llei estableix que la política espanyola de cooperació per al desenvolupament
s’articularà entorn de dues línies d’actuació preferents: la de caràcter geogràfic i
sectorial. La modificació de la Llei de cooperació internacional per al desenvolupament,
segons allò que es disposa a l’article 65 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, atribueix
a l’AECI les funcions i competències del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de
Cooperació en matèria de promoció i desenvolupament de les relacions culturals i
científiques amb altres països.
Reial decret de la Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament
La Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament és un òrgan
consultiu i de coordinació, concertació i col·laboració entre les administracions
públiques que executen despeses computables com a ajuda oficial al desenvolupament,
adscrit funcionalment al Ministeri d’Afers Exteriors (art.1). El seu objectiu és garantir la
coherència i la complementarietat de les activitats que realitzin les administracions
públiques en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament contribuint a un major
grau d’eficàcia i eficiència als programes i projectes impulsats des de les diferents
administracions públiques, autònomes a aquests efectes, en el marc de les seves
respectives competències. Aquest òrgan, ha d’esdevenir, per tant, un fòrum de
cooperació i concertació entre aquests.
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3.2.1 Marc legal autonòmic
Llei de cooperació al desenvolupament (linkar amb la pàg 173)6
A Catalunya, la llei de cooperació catalana reconeix oficialment la legitimitat de la seva
actuació dels ens locals a finals de l’any 2001, per la Llei 26/2001, de 31 de desembre,
de cooperació al desenvolupament.
L’article 23 de la Llei catalana de cooperació, en particular, estableix que la Comissió
de Coordinació amb els ens locals té la funció “d’impulsar la informació i la
comunicació, la col·laboració, la cooperació i l’assistència recíproca en l’execució de les
actuacions de cooperació al desenvolupament de l’Administració de la Generalitat i dels
ens locals”, i això, “sens prejudici de l’autonomia respectiva”.
El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat, el 31 de desembre de 2001, la
Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament. La Llei té per objecte establir el règim
jurídic al qual s’ha d’ajustar l’activitat de l’Administració de la Generalitat en matèria
de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional. Això va tenir lloc després
d’un llarg procés de consultes en què van participar molt activament diferents agents
institucionals i de la societat civil.
Pla director de cooperació al desenvolupament 2003-2006
http://www.gencat.net/governacio-ap/cooperacio/PLADIRECTOR.htm
El Pla director de cooperació al desenvolupament és el principal instrument de
planificació estratègica que la Llei de cooperació al desenvolupament crea a fi que
l'Administració de la Generalitat estableixi amb una periodicitat quadriennal les
previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials que s'hauran de respectar i
concretar en els plans anuals i que marcaran les línies de la seva política en matèria de
cooperació al desenvolupament.
El primer Pla director de cooperació al desenvolupament va ser aprovat per unanimitat
pel Parlament de Catalunya el 19 de febrer de 2003. La seva elaboració s'ha basat en un
procés ampli d'estudi, d'informació i de consulta, en què han participat els diversos
grups parlamentaris i els diferents agents de la cooperació catalana, sigui a través de la
Federació Catalana d'ONGD, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament o dels
diferents departaments de la Generalitat, representats en el Consell Assessor de
Cooperació.

6

Veure el document complet als anexos.
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Actualment es troba en procés d’elaboració el Pla director de cooperació al
desenvolupament 2006-2010.
Llei de foment de pau7
L'objecte de la llei 21/2003 del 4 de juliol és establir les actuacions que han de dur a
terme l'Administració de la Generalitat i els ens locals per tal de promoure la cultura de
la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, contribuir a l'eradicació dels conflictes
violents i tractar-ne les causes.
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
http://www.gencat.net/governacio-ap/cooperacio/
L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, creada l'octubre de l'any 2003,
és l'entitat encarregada d'executar i gestionar la política de cooperació al
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Els estatuts de l'ACCD s'aproven l'any
2003 amb la deliberació dels òrgans consultius establerts per la Llei de cooperació al
desenvolupament i defineixen la naturalesa, l'organització i les funcions de l'Agència.
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD)
http://www.fonscatala.org/
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per
ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells
comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions
de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més
desfavorits.
Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les institucions
associades, fet que permet unificar els criteris d’anàlisi i avaluació dels projectes i
disposar d’un equip tècnic d’especialistes que faciliten un seguiment coordinat dels
projectes que es financen, superant la dispersió d’esforços, les duplicitats i les
limitacions tècniques i econòmiques de molts ajuntaments. Actua com instrument de
coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació
d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
1.3.2 Marc referencial municipal
Pla d’actuació municipal (PAM).
http://www.santboi.cat/pamweb/

7

Veure el document complet en annexos.
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Un pla d’actuació és un document estratègic on s’especifica quina és la missió a
aconseguir, per part d’una determinada corporació municipal, i a través de quines
accions s’intentarà dur-la a terme. Per missió s’entén la definició d’allò que es vol que
sigui el futur del municipi i serà l'eix vertebrador de la política de l'equip de govern. Les
polítiques que es decideixin s’hauran de contrastar amb la missió, prioritzant les que
ajudin a aconseguir-la i descartant les que vagin en contra seu. Els principals eixos
d’actuació o estratègies són els grans camps on es concentraran els esforços municipals.
Aquests grans camps haurien de servir de base per realitzar una distribució de
competències entre l'equip de govern, és a dir, hauria d’haver-hi una coherència entre
els problemes a afrontar i com s’organitza l'equip de govern per resoldre’ls. La
metodologia de planificació estratègica també implica que ha d’existir una funció
d’avaluació i redisseny constant. D’una banda, s’han d’avaluar els resultats de les
polítiques i de les actuacions municipals, i la incidència que tenen en el progrés de la
missió. D’altra banda, s’han de tenir presents i avaluar les turbulències de l'entorn i
l'impacte que tenen sobre la realitat municipal. L’articulació de l’agenda política,
mitjançant un pla, es fa especialment imprescindible per als governs en coalició, no
només per cohesionar la seva acció, sinó també per aconseguir la màxima coherència
ideològica i operativa en totes les adaptacions i correccions que sigui necessari realitzar
per mantenir-la actualitzada.
Amb el seguiment i l'avaluació del PAM es pretén fer un salt qualitatiu amb la
introducció de la direcció i la gestió estratègiques al conjunt de l’Ajuntament.
Addicionalment representa una oportunitat efectiva de canvi. Permet que tot
l’Ajuntament treballi d’una manera integrada al voltant d’objectius comuns, clars i
compartits, superant així la tradicional compartimentació departamental de les
actuacions públiques. Introdueix en la gestió pública el model de direcció estratègica i
d’integració dels diferents nivells de l’organització en el procés de presa de decisions.
Propicia la màxima transparència de l’acció del govern municipal i una participació més
gran de la ciutadania en els afers públics. Es tracta d’un nou instrument per a un equip
de govern modern que vol emprar un nou estil de gestió, política i tècnica, més
transparent i més proper a la ciutadania.
El PAM 2004-2007 recull la missió i els objectius de l’Ajuntament per a la vigent
legislatura amb una especificació de les actuacions, els recursos i el calendari per
assolir-los, així com tot un sistema auxiliar per a la seva avaluació proactiva i la
redefinició posterior. En l’àmbit de la cooperació i la solidaritat les missions i els
objectius que s’estipulen són els següents:
- Aprovar el Pla municipal de cooperació i solidaritat.
- Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de
cooperació i solidaritat amb els països del sud.
- Promoure una xarxa de ciutats que donen suport al comerç just i solidari (pàg. 150).
- Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària.
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- Enfortir els agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el diàleg i els intercanvis
entre la ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats.
- Dotar el Centre de recursos i documentació per la solidaritat perquè continuï sent un
punt de referència en l’àmbit local i comarcal.
- Fomentar i donar suport al voluntariat per al desenvolupament de projectes de
cooperació.
-Prioritzar línies d’ajut a productes de comerç just.
Agenda 21
http://www.santboi.cat/agenda21/index.htm
L’Agenda 21 es configura com un pla estratègic a mig i llarg termini, amb un horitzó de
deu anys (2003-2010), que s’estructura sobre la sostenibilitat com a paradigma
transversal. Efectivament, l’Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat aposta per aprofundir
en la reflexió, l’anàlisi i l’elaboració de compromisos respecte al medi ambient i, alhora,
respecte a les condicions de desenvolupament humà que cal garantir: igualtat, justícia i
cooperació, lluita contra la pobresa, dret a l’habitatge, a l’educació, a la cultura,
condicions per a una bona qualitat de vida, igualtat en l’accés al treball, qualitat en
l’ocupació i establiment de condicions per a una economia sostenible. L’agenda
determina un pla d’acció local que presenta el conjunt d’actuacions a desenvolupar,
d’acord amb cinc eixos estratègics i 54 objectius que es consideren més adequats i
viables per rectificar tendències considerades insostenibles o impulsar aquelles
identificades com a potencialitats. En la diagnosi es destaca que l’Ajuntament de Sant
Boi promou el respecte a la diversitat d’orígens i cultures a partir de diferents projectes,
serveis i actuacions a través dels quals es promou la sensibilització i l’educació per al
desenvolupament (pàg. 152) de la població sobre la realitat del sud.
Entre els objectius principals de l’agenda referits a l’àmbit de cooperació i solidaritat
destaca la lluita permanent contra les desigualtats, la cooperació contra la injustícia
global i també la potenciació del capital social de la ciutat a través de la consensuació
amb la ciutadania de pressupostos participatius i facilitant la iniciativa social. Les
actuacions previstes per realitzar aquesta cooperació contra la injustícia local insisteixen
en la necessitat de veure reflectits els compromisos adquirits a la Carta de Salvaguarda
dels Drets Humans, en mantenir i concentrar la destinació de l’1% dels recursos propis
de l’Ajuntament a programes de cooperació i sensibilització amb els països del sud, a
elaborar programes educatius adreçats a la població en general per fomentar la
solidaritat, la cooperació i la tolerància, així com al suport del voluntariat per al
desenvolupament de projectes de cooperació; també en la promoció d’una xarxa virtual
de ciutats que donen suport al comerç just i solidari i que l’adquisició de productes en
les compres municipals es regeixi per aquesta garantia de comerç just.
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3.3.

MARC CONCEPTUAL8

La cooperació procedent dels municipis forma part de la cooperació descentralitzada
(CD) i s’inscriu dins de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).
La cooperació descentralitzada és un concepte relativament nou que es desenvolupa a
partir dels anys noranta impulsat per un marc legal estatal i autonòmic que la
fonamenta. Paulatinament la cooperació va guanyant pes entre els reptes i les actuacions
polítiques, fet que queda plasmat amb la creació d’agències específiques dedicades a
coordinar i gestionar els recursos per a la cooperació.
Dins de l’AOD, s’entén generalment per CD la cooperació que financen les
administracions “subestatals” (comunitats autònomes, províncies, consells comarcals o
municipis). Segons aquesta formulació, que és la més difosa, el que defineix la CD és
que està promoguda per agents públics d’àmbit regional o local, i això independentment
del seu contingut temàtic o del tipus d’agents (públics o privats) que l’executen9.
Es poden comptabilitzar, doncs, dins de la cooperació municipal (en el marc del 0,7%)
totes les actuacions o despeses (directes o indirectes) que fa el municipi i que responen
als criteris del Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD (pàg.150)) de l’OCDE.
Aquest organisme és l’encarregat d’harmonitzar les normes de mesura entre els
diferents països proveïdors d’ajuda al desenvolupament.
Quant al contingut que hauria de tenir la cooperació descentralitzada en general i la
municipal en particular, les tendències actuals s’orienten cap a intentar evitar la
reproducció pura i simple dels esquemes i models de cooperació existents (estatal i no
governamental) i fer, al contrari, un esforç particular per definir i posar en pràctica els
elements que són representatius de l’especificitat d’aquest tipus de cooperació,
realitzada des del món local per part de les administracions públiques que són properes
a la ciutadania.
Des de diferents fòrums i espais, s’està generant un debat sobre la necessitat, per als
agents públics locals, d’evolucionar des del concepte d’ajuda al desenvolupament en
sentit estricte (és a dir concebuda com una aportació sense contrapartida d’una institució
del nord a una contrapart del sud) a una idea de construcció de lligams de “partenariat”,
xarxes d’intercanvis, creació d’espais comuns, etc., amb les administracions locals del
sud, per contribuir a l’emergència i la consolidació d’un espai de gestió pública i de
desenvolupament local, amb participació ciutadana.

8

Molts del termes utilitzats els podeu trobar definits i ampliats en el glossari que trobareu en els annexes.
Tanmateix, s’ha de saber que la Unió europea utilitza una definició de la CD bastant diferent, centrada
en aquest cas no en el tipus d’agent promotor, sinó en el seu contingut i en els efectes que pretén generar.
9
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D’alguna manera, la idea emergent de “socis o parteners en el desenvolupament local”
es vol substituir progressivament a la idea de donants i receptors. Aquest canvi respon
en part a la presa de consciència que les administracions locals no tenen la capacitat de
realitzar transferències importants de recursos per finançar les inversions i els
equipaments que serien necessàries per pal·liar els dèficits estructurals dels governs
locals i territorials del sud i que poden, en canvi, aportar i intercanviar tota la seva
experiència en la gestió urbana i en la gestió del desenvolupament local i contribuir a
reforçar i potenciar els governs locals del sud a través de la creació de xarxes i de
l’establiment de relacions contínues i recíproques de cooperació activa amb els seus
homòlegs del sud.
Aquests nous conceptes emergents integren la cooperació al desenvolupament entre
administracions locals dins del marc, més ample i més polític, de les relacions
internacionals de la ciutat i l’allunyen d’una visió simplement assistencial.
Un exemple concret de l’evolució de les pràctiques de cooperació entre municipis és el
Programa comunitari URB-AL (pàg.155). En efecte, aquest programa és molt important
des d’un punt de vista qualitatiu, ja que ha posat en pràctica un concepte nou de
cooperació, que ha estimulat, entre municipis europeus i llatinoamericans, la creació de
xarxes que tenen un contingut temàtic definit i que donen lloc progressivament a la
identificació i formulació de projectes comuns.
Sant Boi ha tingut, des de fa uns anys, una participació i una implicació destacades en
aquest programa, en temes de medi ambient, de participació ciutadana i, actualment, en
formació i capacitació de dones per a l’exercici de responsabilitats polítiques en
l’Administració local.
Tanmateix, aquesta implicació de l’Ajuntament en aquestes noves maneres de fer
cooperació entre municipis no ha generat fins ara un debat i una reflexió suficients en
l’àmbit de la cooperació i la solidaritat a Sant Boi. Una raó pot ser que els projectes
corresponents es van gestionar des de l’àrea sectorial que corresponia a cada un
d’aquests temes, i que l’Àrea de Cooperació va ser relativament poc associada a la
concepció i la gestió dels projectes corresponents.

Es pot dir, doncs, que aquests projectes s’haurien d’aprofitar molt més, en
una perspectiva transversal i integrada de solidaritat i cooperació, ja que són
experiències innovadores de cooperació internacional que aporten nous
elements per situar la tasca i la funció dels municipis en aquest camp.
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4. ANTECEDENTS I REFERENTS

En aquest apartat del diagnòstic convé fer una revisió detallada de les intervencions que
s’han portat a terme fins ara i una anàlisi de l’evolució de les accions de cooperació i
sensibilització, posant èmfasi successivament en les activitats més visibles, que són les
que gestiona el Programa de cooperació i solidaritat, i en les activitats sovint menys
conegudes, que són les que s’han desenvolupat a partir de les iniciatives dels diferents
departaments municipals.

4.1.

LES ACTIVITATS REALITZADES DES DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

4.1.1. Dotació pressupostària i volum de recursos dedicat a la cooperació
A l’hora de valorar l’aportació solidària d’un municipi com Sant Boi de Llobregat,
convé fer algunes observacions sobre els instruments de què es disposa per mesurar
l’esforç solidari del municipi.

A. L’aportació de l’Ajuntament: la determinació del volum de recursos dedicats a
la cooperació
Un municipi capdavanter
Actualment la cooperació de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es basa en la
voluntat política expressada pel consistori en el Pla d’acció municipal (PAM) 20042007 de dedicar l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament a aquest camp i ja en el
PAM 1999-2003.
De fet, l’Ajuntament va respondre a la demanda ciutadana expressada a mitjans dels
anys noranta de dedicar el 0,7% dels ingressos propis a la cooperació i la solidaritat i va
assumir aquesta fita des de l’any 1998, i va superar-la, fins i tot, a partir d’aquesta data.
Segons les dades recollides pel Fons Català de Desenvolupament (pàg. 152) des de
l’any 1998, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha mantingut una despesa de
cooperació i solidaritat igual o superior al 0,7%, com es pot constatar a la taula 1
(incorporar taula)
L’observació d’aquestes dades condueix a formular diverses observacions:
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L’esforç financer que fa actualment Sant Boi de Llobregat és força elevat en relació
amb la pràctica de la resta d’ajuntaments, i el municipi ha de prendre consciència
d’aquest fet que el situa en un dels llocs més destacats del rànquing dels municipis
catalans.
Una mostra d’aquest fenomen és que Sant Boi de Llobregat figurava en el sisè
lloc dels ajuntaments catalans l’any 2002 (en l’últim lliurament de l’Estudi de la
Cooperació Local de Catalunya elaborat pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament - FCCD), quant al percentatge dels ingressos propis dedicats
a la cooperació i la solidaritat.
Tanmateix, aquest esforç, mesurat en termes del percentatge dels ingressos propis
dedicats a cooperació i solidaritat, ha resultat fins ara relativament irregular. En efecte,
el percentatge indicat ha variat durant el període considerat des de 0,70 a 1,19%, amb
variacions força significatives d’un any per l’altre.
Dins dels factors que poden explicar totalment o parcial les variacions indicades, s’ha de
mencionar en primer lloc que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat no havia lligat de
manera estricta la seva aportació en matèria de cooperació al volum del seus ingressos.
Es fixava d’un any per l’altre el volum de les despeses de cooperació, sense que aquest
volum estigués vinculat de manera rígida al volum d’ingressos previst. El resultat que es
constatava a posteriori era, lògicament, una certa oscil·lació quant al percentatge dels
ingressos propis dedicats a la cooperació. La decisió formulada en el PAM de lligar
estrictament l’aportació municipal al seu volum d’ingressos propis ajudarà que hi hagi
la màxima transparència i que tothom conegui l’esforç real que fa el municipi.
Un segon factor que va incidir en les variacions observades fins ara és el fet que
l’Ajuntament va rebre en certes ocasions unes subvencions de la Diputació de Barcelona
o d’altres institucions, que es van afegir als recursos municipals dedicats a la
cooperació10. En aquest sentit, la presa en consideració de les subvencions externes dins
del volum de despeses de cooperació que l’Ajuntament indica en les enquestes
periòdiques del Fons Català pot ser un dels orígens de les variacions que s’han detectat
anteriorment, en relació al percentatge dels ingressos propis11.

10 Aquest és el cas, per exemple, de l’any 2003 (subvenció de 54.921, 28 €) o de l’any 2005 (conveni
signat en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, que permet en particular l’elaboració del
present diagnòstic).
11

Un exemple podria ser l’any 2003, en el qual s’ha incorporat una subvenció de la Diputació de
Barcelona dins del total de despeses de l’Ajuntament
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Per precisar l’esforç financer de l’Ajuntament, s’hauria de distingir
clarament entre l’import de les aportacions municipals i el de les
subvencions externes, que contribueixen efectivament a incrementar
el volum total de despeses de cooperació i solidaritat, però que no
haurien d’entrar en el càlcul de les aportacions municipals en sentit
estricte.

Un tercer factor a tenir en compte és que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat inclou
dins de les seves despeses de cooperació i solidaritat una estimació dels salaris dels
tècnics/ques dedicats/des a la gestió efectiva d’aquesta línia12. Els criteris per al càlcul
de les despeses de personal han variat en el temps i han pogut incidir en les variacions
del percentatge dels ingressos propis dedicats a la cooperació.

Un càlcul tècnicament difícil
Convé saber, de totes maneres, que la determinació de l’esforç de cada municipi i la
comparança amb les altres administracions locals no són coses tan fàcils com podria
semblar. En efecte, la relació entre el total d’ingressos propis realment ingressats per
l’Ajuntament, per una part, i el volum dedicat a la cooperació, per una altra, és un
indicador que es pot calcular només a posteriori.
En el moment de fixar el pressupost de cooperació de l’any en curs només es pot indicar
un percentatge estimatiu, perquè és impossible saber en aquell instant quin serà l’import
efectiu dels ingressos propis per a l’any considerat13.

Tots aquests elements d’apreciació han de permetre als tècnics, les
tècniques i a l’equip polític aclarir el debat entorn del càlcul de les
quantitats dedicades a la cooperació i adoptar les mesures que
permetin la major transparència i facilitin les comparances.

12

També, a efectes d’obtenir una comptabilització més exacta i de poder fer comparances amb altres
ajuntaments, s’ha de tenir present que, en el cas de Sant Boi es consideren en aquest percentatge no
solament els recursos dedicats a la cooperació en sentit estricte, sinó el cost total del programa de
cooperació, incloent també el cost de gestió que assumeix actualment l’Ajuntament.
13 Certs ajuntaments han decidit, per aquesta raó, dedicar a la cooperació un percentatge determinat, no
dels ingressos propis de l’any en curs, sinó de l’últim any per al qual es coneixen les quantitats liquidades
(és a dir, en funció dels ingressos de dos anys anteriors).
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B. Els problemes lligats al sistema d’informació existent
Les reflexions anteriors mostren la importància de disposar d’un bon sistema
d’informació per poder avaluar la tasca de cooperació i també per donar compte de les
actuacions de l’Ajuntament al conjunt de la ciutadania. És per aquesta raó que el present
diagnòstic s’ha preocupat, en primer lloc, d’examinar la fiabilitat de les dades. De fet,
s’han detectat problemes de diferents tipus: compatibilitat entre les diferents fonts de
dades de les quals disposa l’Ajuntament, pertinència de certes despeses, temes de
classificació, etc.
Els problemes de compatibilitat de dades i de classificació són problemes tècnics que es
presenten de manera més detallada a l’Annex 1. Afecten sobretot les informacions
relatives als anys noranta, però incideixen també, en certs casos, sobre les dades més
recents. L’Ajuntament ha començat a posar-hi remei i es nota una millora substancial a
partir dels anys 2000-2001.
Un altre aspecte, de caràcter més qualitatiu, es refereix a l’aclariment progressiu, al fil
dels anys, del que s’ha de considerar efectivament dins de la cooperació al
desenvolupament.
Així, s’ha detectat, a l’hora de repassar detalladament les dades, que s’han inclòs, en
certs casos, dins de les activitats de cooperació al desenvolupament, certes actuacions
que no haurien de figurar dins d’aquest concepte. En efecte, puntualment, figuren
recollides com accions de cooperació i solidaritat certes activitats de relacions
internacionals de l‘Ajuntament que no estan associades a les relacions Nord/Sud.
Aquest és el cas, per exemple, de certs intercanvis entre ciutats europees, d’activitats de
sensibilització sobre Europa (“Els nens construeixen Europa”) o del pagament de quotes
a entitats com el Consell Català del Moviment Europeu14.
No es tracta en cap cas de grans quantitats i això no afecta substancialment l’anàlisi
realitzada en el present document. Tanmateix, seria convenient distingir clarament, dins
de les activitats internacionals de l’Ajuntament, les que corresponen realment a la
cooperació al desenvolupament.
La presa de consciència d’aquestes deficiències en les informacions dels anys passats ha
de determinar els/les responsables municipals a millorar i consolidar a partir d’ara el seu
sistema d’informació per poder donar compte amb tota la precisió necessària de les
despeses realitzades i per facilitar l’anàlisi i l’avaluació d’aquest camp d’activitats.
14

També és molt discutible la inclusió d’una subvenció al club de beisbol de Sant Boi de Llobregat per a
la contractació d’un entrenador cubà.
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Tenint en compte les diverses observacions realitzades sobre el sistema
actual d’informació sobre les activitats de cooperació i solidaritat, es
recomana, doncs, que l’Ajuntament es plantegi a curt i mig termini les
mesures següents:
a) Separar de manera més rigorosa les activitats de cooperació al
desenvolupament i les de cooperació o intercanvis amb ciutats europees.
b) Depurar la base de dades de projectes, establint una normativa precisa en la
recollida i sistematització de la informació corresponent,
c) Contrastar les informacions pressupostàries amb els imports de les accions
incloses a la base de dades,
d) Distingir a tots els efectes les aportacions de l’Ajuntament i les subvencions
externes.

Per portar a terme aquestes millores, es veu clarament la necessitat de tenir, dins de la
institució municipal, una estructura tècnica i política forta que pugui liderar aquest
procés i fer-ne el seguiment. Un reforçament de la gestió sembla, per tant, aconsellable.

4.1.2. Evolució dels recursos
Ateses les dificultats per compatibilitzar les diferents fonts de dades (vegeu l’annex 1),
el present informe es basa principalment, per analitzar l’evolució temporal, en les dades
del pressupost municipal i del FCCD, que coincideixen gairebé en els 4 últims anys. En
canvi, s’utilitzarà la base de dades de projectes per estudiar més en detall el contingut de
les accions.
L’evolució global dels recursos de cooperació i solidaritat, tal com resulta de l’examen
dels pressupostos municipals per al període 1995-2004, figura a la taula 2 (amb link). El
volum total de recursos dedicat per l’Ajuntament a la cooperació al desenvolupament i a
la solidaritat -excloent les subvencions externes quan es coneixen- segueix una
tendència ascendent en termes monetaris, com es pot constatar en el gràfic 1
(incorporar).
En aquest gràfic, els anys 2000 i 2001 se situen clarament per sota de la línia de
tendència. Tanmateix, aquest fenomen no sembla correspondre a la realitat i pot ser
causat, més aviat, per algun problema de comptabilització que l’equip tècnic de
l’Ajuntament haurà d’esbrinar més endavant.
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Per part seva, l’evolució detallada per capítols (gràfic 2 (incorporar) posa de manifest, a
partir de l’any 2000:
a) un augment relativament regular del capítol 1 (recursos humans),
b) un creixement força ràpid del capítol 2 (despeses corrents), amb una punta
excepcionalment forta15 l’any 2002,
c) mentre que el capítol 4 (subvencions i transferències) segueix una línia bastant
irregular, tot i sent, en termes financers, el capítol més important.
Cal notar, finalment, que els salaris del personal de gestió representen el 17,8% del total
de despeses en el conjunt del període considerat i un xic més del 22% per a l’últim any
estudiat (2004).
Després de presentar l’evolució global de les despeses de cooperació i solidaritat, es farà
a continuació una anàlisi detallada de la distribució d’aquests recursos.

4.1.3. Distribució per grans tipus d’actuacions
La base de dades de projectes permet distingir segons el tipus d’actuacions, ja que
separa els projectes de cooperació al desenvolupament, les accions de sensibilització i
les altres actuacions.
Segons aquesta font d’informació, es comprova que, fins als anys 1995-96, les despeses
de solidaritat i cooperació eren poc significatives i limitades a petites aportacions de
cooperació. A partir de l’any 1996, apareix per primera vegada de manera específica el
concepte de sensibilització, amb una despesa que representa, aquest any, el 18,1% del
total de les actuacions (sense tenir en compte els salaris del personal tècnic).
A partir d’aquest any, les despeses de cooperació creixen sensiblement, passant de
51.564 € l’any 1996 a 135.012 € l’any 2004, però la seva evolució és força irregular,
com es pot constatar en el gràfic 3 (incorporar).
Mentrestant, les despeses de sensibilització augmenten d’una manera més regular,
sobretot des de l’any 2000. De fet, per als tres últims anys (2002-2004), les despeses de
cooperació (366.499 €) i les de sensibilització (323.526 €) tenen una grandària bastant
semblant.
El model de distribució entre els diferents tipus d’actuacions ha variat sensiblement en
els últims anys, com es pot constatar en el quadre resum següent, extret de la taula 2bis
(linkar):
15

L’increment excepcional de les despeses de capítol 2 l’any 2002 es degut a l’increment de la partida del
Centre de Recursos, a la presència d’una partida d’intercanvis entre ciutats europees i a una dotació de
prop de 50.000 € per a agermanaments.
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Tipus de despeses
Projectes de cooperació al
desenvolupament
Accions de sensibilització
Altres actuacions
Salaris
Total

Període 1991-2001
58,1%

Període 2002-2004
39,6%

19,8%
6,8%
15,2%
100,0%

34,9%
4,6%
20,9%
100,0%

Es pot dir que, en el període més recent, Sant Boi ha canviat el seu patró de
despeses i que està donant ara a la sensibilització una importància molt més
gran en termes financers.

4.1.4. Anàlisi detallada de les accions de cooperació
Les accions de cooperació al desenvolupament estan registrades de manera detallada a
la base de dades de projectes. El llistat complet de projectes de cooperació des de l’any
1991 figura a l’Annex 3 (Taula 3 (linkar).

Modalitats (cooperació directa/cooperació indirecta)
Segons la base de dades de projectes, el tipus d’entitat promotora del nord és el que
figura en la taula 4 (incorporar).
Es veu que l’Ajuntament promou directament les dues terceres parts de les accions (en
termes financers) i gairebé les tres quartes parts si s’inclou el FCCD, que és una entitat
que actua sovint en nom de la institució local. Les entitats solidàries arrelades a Sant
Boi promouen el 22% aproximadament de les accions, i els altres agents només
intervenen en el 3,6% de les despeses totals.
Aquesta distribució posa en relleu el predomini clar de la cooperació directa, que és el
tipus de cooperació en la qual l’Ajuntament juga un rol decisiu en la promoció i
orientació de les accions.
Fins i tot, certes ONGD de Sant Boi, com per exemple Ensenyament Solidari –que és
l’ONG local que s’ha beneficiat de més subvencions municipals durant el període
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considerat, juguen un paper d’executores de projectes en el marc d’estratègies fixades
des de la institució municipal i, en particular, en el marc dels dos agermanaments que
l’Ajuntament ha potenciat.

Distribució geogràfica de les accions de cooperació
La destinació geogràfica d’aquestes accions (vegeu la taula 5 (incorporar) mostra una
gran concentració en els dos països (Nicaragua i Cuba) on estan els municipis
agermanats de San Miguelito i Marianao. Aquests dos països absorbeixen conjuntament
a prop del 84 % del total dels recursos de cooperació.
Un aspecte a destacar és que la resta dels recursos (16% del total) es reparteix entre un
gran nombre de països (24 en total), la qual cosa reflecteix una enorme dispersió de les
aportacions municipals, fora dels països on se situen els agermanaments. A tall
d’exemple, El Salvador, que és el tercer país receptor només rep el 2,4% dels recursos
totals i la majoria dels altres països beneficiaris rep menys de 6.000 € al llarg de tot el
període 1991-2004.
Aquestes observacions posen de manifest que les ONGD locals tenen un camp
d’intervenció geogràfica molt estès (Amèrica llatina, Amèrica Central, Magrib,
Palestina, Índia, Kosovo i, fins i tot, Rússia i Txetxènia). Aquest fet fa palès l’interès de
les ONGD locals per a la situació de molts països del planeta i pot ser utilitzat com un
element de sensibilització i de formació de la ciutadania, però es corre també el risc
d’una gran dispersió –i potser d’una eficàcia reduïda- dels esforços.
Per la seva banda, l’Ajuntament, tot i donant un cert suport a les entitats locals de
solidaritat, ha preferit concentrar els recursos en les accions lligades als agermanaments,
la qual cosa permet concentrar les seves actuacions –tant les que realitza directament
com les que delega a ONGD del municipi- en dos països.
Contingut de les accions: Distribució per sectors
Per sectors, es pot veure que la construcció i rehabilitació d’infraestructures, junt amb
els equipaments, estris o recursos bàsics, han absorbit fins ara, conjuntament, el 67,2%
del total de recursos de cooperació al desenvolupament (vegeu la taula 6 (incorporar)
Les necessitats bàsiques de les poblacions (educació, salut) es cobreixen amb un 15%
aproximadament dels recursos, l’ajuda a la producció i a l’ocupació un 5%
aproximadament i l’ajuda d’emergència (pàg.149) un 6%.
Aquesta distribució ha deixat clarament en segon terme fins ara el reforçament de les
capacitats de les institucions locals del sud -que només representa un 2,7% del total- i,
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de manera general, les accions de caràcter més qualitatiu o de menor visibilitat, com la
defensa dels drets humans (0,5%) o la protecció del medi ambient (0,8%).
Aquest fet és degut, en molts casos, a la pressió de les contraparts institucionals del sud,
que reclamen sovint un tipus d’ajuda més immediat i més visible, però també
probablement a la major facilitat d’execució i gestió d’aquests projectes de donació de
material, construcció i/o rehabilitació d’edificis o pavimentació de carrers, en
comparança amb el projecte de més contingut social o polític.
Encara que siguin canalitzades principalment a través de les institucions públiques del
sud, les intervencions de cooperació al desenvolupament no posen èmfasi en el
reforçament institucional i en la cooperació entre entitats homòlogues del nord i del sud,
sinó en les infraestructures i en certs aspectes assistencials dirigits a les poblacions.

Es veu, doncs, que el gruix de la cooperació s’ha orientat molt més
cap als aspectes físics i materials que cap als temes lligats a les
transformacions institucionals o als possibles canvis en les estructures
de poder. Aquest punt pot constituir un dels terrenys de reflexió i un
dels punts que podria ser revisat en la fase d’elaboració del Programa
Municipal Transversal.

En efecte, la reflexió actual sobre la cooperació descentralitzada pública s’orienta, com
s’ha assenyalat en la descripció inicial del marc conceptual, cap a relativitzar i reduir la
intervenció de les administracions locals en el camp de les inversions, considerant que
els governs locals no són una font de finançament més que hauria d’afrontar -junt amb
els òrgans de finançament multilaterals i bilaterals- la cobertura dels dèficits estructurals
de tot tipus que els països del sud arrosseguen per causa de la situació internacional. Al
contrari, l’especificitat de la cooperació que poden aportar els governs locals dels
nostres països s’hauria de buscar en altres temes o aspectes que els són propis i que no
poden cobrir les altres agències multi o bilaterals, com per exemple:
•
•
•
•
•

la programació i la gestió del desenvolupament econòmic local,
la construcció d’uns sistemes de participació ciutadana en els assumptes locals,
la potenciació de la cohesió social a l’àmbit local,
el reforçament i la capacitació del personal electe i dels/les tècnics/ques locals,
etc.

4.1.5. Anàlisi detallada de les accions de sensibilització
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El detall de les accions de sensibilització recollides en la base de dades de projectes
figura en la taula 7 (linkar) en l’Annex 3. L’evolució de les despeses de sensibilització,
que figura en el gràfic 3, mostra que, en els tres últims anys, aquestes despeses han
superat en mitjana els 100.000 € anuals, la qual cosa és força remarcable en un municipi
de grandària mitjana com Sant Boi de Llobregat.
En aquestes intervencions orientades a la sensibilització ciutadana, l’entitat promotora
és gairebé sempre l’Ajuntament com es veu a la taula 8 (incorporar), encara que
l’execució pugui ser confiada, en part, a certes ONGD com queda reflectit a la taula 9
(incorporar). De fet, les entitats “executores” van ser essencialment Cooperacció i
Fòrum per a la Solidaritat que van rebre successivament l’encàrrec de gestionar el
Centre de Recursos.
El predomini de la institució municipal és doncs clarament manifest quant a la iniciativa
i orientació de les accions de sensibilització.
El contingut detallat dels recursos a les accions de sensibilització des de l’any 1996 la
taula 10 (linkar), mostra que l’Ajuntament ha donat suport a un nombre
progressivament més gran d’esdeveniments o de manifestacions periòdiques, i en
particular:
• “Barrejant” (des de 1996) (linkar CD Barrejant 10 anys)
• la Fira de la Puríssima (s’han donat subvencions puntuals des de l’any 1997 i
l’Ajuntament ha assumit la Carpa de la Solidaritat des de l’any 2001),
• Sant Jordi Solidari (des de 2003),
• el Dia Internacional per la Pau (des de 2003) // linkar pàg 161, moció
• la Festa de Comerç Just (des de 2004)
Aquest tipus de suport financer a accions periòdiques -conegudes de la població i de les
quals s’espera que tinguin un efecte motivador-, ha sigut l’eix central de la
sensibilització en el municipi i ha absorbit fins ara les dues terceres parts dels recursos
totals disponibles, com es pot veure en la taula 10 (linkar) i en el gràfic 4 (incorporar).
Cal remarcar que l’activitat de Barrejant, per si sola, ha concentrat bastant més de la
meitat dels recursos totals dedicats a la sensibilització.
A partir de 1999 -i, de manera més intensa, a partir de l’any 2002- apareix un nou tipus
d’acció de sensibilització, que és el Centre de Recursos i Documentació com es veu en
el gràfic 5 (incorporar). Es tracta, en aquest cas, d’un servei que l’Ajuntament munta i
posa a disposició de les ONGD, dels centres educatius i dels ciutadans de manera
permanent, per afavorir la difusió de la informació i per crear un espai de debat i un
centre de serveis orientat al públic en general.
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Aquest fet denota la presa de consciència, per part dels i les responsables municipals, de
la necessitat d’un treball més profund i més continu d’informació i de creació d’opinió,
que ens sembla un pas endavant important. Actualment, el Centre de Recursos recull a
prop del 25% dels recursos totals dedicats a la sensibilització. Aquest centre està
desenvolupant progressivament unes intervencions més “proactives”, orientades a
proposar, per exemple, xerrades i tallers a les escoles, la qual cosa s’ha de considerar
com un element positiu d’evolució cap a una reflexió més global sobre quins haurien de
ser els actors, els continguts i els públics prioritaris d’una veritable política municipal de
formació i sensibilització de la ciutadania.
Més recentment, des del Programa de cooperació i solidaritat s’han impulsat una
estratègia de sensibilització relativa al comerç just i a la compra pública ètica enfocada
als diferents àmbits de l’Ajuntament. D’acord amb aquesta voluntat l’Ajuntament s’ha
adherit a la Xarxa de Compra Pública Ètica (linkar amb pàg 164) (moció de 29 de març
de 2005) que té l’objectiu d’impulsar l’adopció de mesures en l’àmbit de
l’administració pública encaminades a garantir que els productes i serveis que
l’administració adquireix hagin estat confeccionats lliures d’explotació i d’injustícies.
La introducció progressiva de criteris ètics en les compres de l’Ajuntament és el resultat
d’aquesta tasca de sensibilització transversal dirigida als diferents àmbits de
l’Ajuntament. La substitució del cafè de les màquines expenedores per cafè de comerç
just (desembre de 2005), fruit de la col·laboració entre el Programa de Cooperació i
Solidaritat, el Departament de Compres i l’Oficina de l’Agenda 21, la determinació que
algunes de les compres puntuals reuneixin aquests criteris, etc. són els primers passos
d’aquesta via de treball i conscienciació conjunta.

4.1.6. Entitats locals beneficiàries
l’Ajuntament i les entitats

i

mecanismes

de

participació

entre

La distribució dels recursos de cooperació entre les entitats solidàries de Sant Boi
mostra que un total de 20 entitats locals i 6 entitats de fora del municipi han rebut
subvencions durant el període 1991-2004.
Tanmateix, en el període 1991-2004 només 8 entitats: Ensenyament Solidari
Cooperacció, Tothom, la Creu Roja, la Fundació Josep Comaposada, el Comitè Oscar
Romero, l’Associació Slobodni Narodi i el Casal d’Amistat Català-Cubà han rebut més
de 10.000€ en total cadascuna d’elles en concepte de subvencions per a projectes de
cooperació al desenvolupament.
S’ha de tenir en compte, per altra banda, que les aportacions que es poden fer per cada
projecte són bastant limitades. En total, les entitats solidàries de Sant Boi han rebut una
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quantitat de 251.503 € per 70 projectes. La dotació per projecte ha variat poc d’una
entitat a l’altra i ha oscil·lat al voltant d’una mitjana de 3.593 €/projecte
aproximadament, com es pot veure a la taula 11(incorporar).
El sistema de distribució de les subvencions a entitats ha variat en el temps. En una
primera etapa les entitats de solidaritat no es distingeixen clarament de les altres
associacions i entitats sense afany de lucre. Existeix en efecte una convocatòria única
de subvencions per a tot el ventall d’associacions que actuen en el municipi.
A principis dels anys 2000, s’introdueix en la convocatòria general un annex que
requereix les condicions d’eligibilitat i les prioritats que es tindran en compte per a
l’atribució de les subvencions en el camp específic de la cooperació i la solidaritat.
En aquest marc, es recullen tant els projectes de cooperació al desenvolupament com les
activitats de sensibilització que poden presentar o proposar les entitats solidàries.
L’examen comparat dels annexos corresponents en les 5 últimes convocatòries (20012005) permet formular les observacions següents:
Els requisits indispensables per poder pretendre a una subvenció no han variat al
llarg de les cinc convocatòries successives (2001-2005): es tracta de les entitats amb
seu, centre o delegació a Sant Boi i que tinguin una relació directa amb la contrapart
local, responsable del projecte (en el cas, evidentment, dels projectes de cooperació
en els països empobrits).
L’import de la subvenció, limitat inicialment a un màxim del 50% del cost total del
projecte en el cas de les activitats de sensibilització, ara pot arribar en tots els casos
(activitats de sensibilització o projectes de cooperació) a un màxim del 100%, en
casos justificats.
La forma de concessió de les subvencions ha canviat. Després d’utilitzar diverses
fórmules es fixa finalment, a partir de l’any 2004, un règim de concurrència
competitiva, en virtut del qual el concurs públic es resol en favor de les peticions
que “obtinguin major puntuació en aplicació dels criteris de valoració i segons les
disponibilitats pressupostàries”.
El punt més important és que els “criteris de valoració” dels projectes presentats
s’han enriquit en certa mesura i s’han materialitzat en una graella d’indicadors
quantitatius que permet així classificar els projectes presentats en funció d’una
puntuació total i facilitar, per tant, la selecció.
Quant als projectes de desenvolupament i respecte a les primeres convocatòries,
s’han introduït explícitament tres aspectes: (1) el caràcter innovador en matèria de
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cooperació, (2) l’interès que el projecte formi part d’un “pla general” i (3) la
implicació de l’entitat promotora en les reunions del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat i en la vida comunitària del municipi en general.
Els criteris que es tenen en compte per a la puntuació d’un projecte de cooperació
són relativament clàssics en l’àmbit de la cooperació municipal, però tradueixen una
definició poc precisa del tipus d’intervenció que pretén incentivar l’Ajuntament. En
efecte, els criteris aplicables donen molt més pes als aspectes que valoren l’entitat
promotora i els aspectes institucionals (55 punts), les modalitats de finançament (20
punts) i la distribució geogràfica (10 punts) que al contingut mateix de la intervenció
proposada o al seu impacte social, econòmic i cultural en les societats locals del sud.
Per tenir en compte aquests últims aspectes, es reserven només 15 punts que
s’atribueixen als projectes que “es dirigeixen a les dones” (10 punts) i als projectes
“innovadors” (5 punts).
Quant a les activitats de sensibilització, la valoració dels criteris actuals de
puntuació resulta bastant semblant: 60 punts s’atribueixen en relació amb les
característiques de l’entitat, 30 punts en funció de les modalitats de finançament i
només 10 tenen a veure amb el contingut de l’acció.
Pel què fa al suport concedit per l’Ajuntament a les entitats cal tenir en compte, també,
aquell que es realitza de manera indirecta amb l’objectiu d’impulsar i donar suport a la
tasca desenvolupada per les ONGD en el municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament
facilita la participació d’aquestes entitats en el Sant Jordi Solidari, la Festa de Comerç
Just, el Barrejant, la Fira de la Puríssima, assumint tant els costos d’infrastructura i
producció com els de difusió d’aquestes activitats. A més a més el Centre de Recursos i
Documentació per a la Solidaritat també té com un dels seus principals eixos de treball
el d’oferir suport, informació i formació a les entitats de manera gratuïta.

La distribució actual dels criteris de puntuació, tant per als projectes
de cooperació com per a les activitats de sensibilització, permet
garantir que l’Ajuntament donarà suport només –o de manera gairebé
exclusiva- a les entitats estrictament relacionades amb el municipi, la
qual cosa és positiva des del punt de vista del suport al moviment
associatiu solidari local, però no és prou representativa del tipus de
continguts i orientacions que vol promoure.

Aquestes observacions susciten, doncs, un tema de debat important
en el camp de la cooperació i solidaritat, que és el següent: ¿Com
combinar la preocupació de suport al moviment associatiu solidari
local i la necessitat de definir una política pública de cooperació i
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solidaritat, des de les instàncies municipals i amb la col·laboració de
tots els actors socials?

4.1.7.- Mocions. Instruments de pressió política i sensibilització
Una altra línia d’actuació és la tasca de denúncia i pressió política que es realitza,
principalment, a través de mocions (pàg.154). Mitjançant una moció l’Ajuntament es
pot pronunciar sobre una qüestió que cau fora de l’àmbit de les seves competències però
que per la seva importància requereix el suport i la pressió des de l’àmbit institucional.
Aquesta línia d’actuació permet, doncs, que l’Ajuntament es defineixi en relació a
algunes problemàtiques existents i utilitzi el seu valor institucional com a eina de
pressió política. La majoria d’aquestes mocions estan vinculades amb campanyes que
s’estan duent a terme a la localitat o bé sobre qüestions candents de l’actualitat, en les
quals el pronunciament de l’Ajuntament acostuma a ser una aportació més a un estat
d’opinió favorable a aquestes qüestions. Es dóna veu i es reforcen, a través del
pronunciament institucional, iniciatives sovint protagonitzades per la societat civil.
Com mostra l’annex 5(linkar pàg. 158), en els darrers anys s’ha presentat un nombre
important de mocions, (catorze des de l’any 2001), tractant temes ben diversos (contra
la construcció del mur a Palestina; contra la intervenció a l’Iraq i a favor d’una solució
pacífica als conflictes; suport al procés de pau al Sàhara; adhesió a la Xarxa de Compra
Pública Ètica (pàg.156), etc.). D’aquesta manera, es canalitza la pressió política en
competències que no pertanyen a l’Ajuntament i es mostra la solidaritat, des d’un punt
de vista més institucional, a les campanyes internacionals actuals. També permet a
l’Ajuntament una via per plasmar els seus principis i demostrar coherència. Finalment,
permet, en tant que absorbeix i sovint respon a demandes de la societat civil, donar-li
veu i reforçar-la. La problemàtica que presenten és el risc d’esdevenir meres
declaracions d’intencions.

Caldria evitar que les mocions es converteixin en quelcom mecànic si se’n vol
conservar el valor i la incidència i que no es redueixin a una declaració d’intencions.
S’hauria de garantir algun tipus de seguiment i continuïtat a aquestes campanyes
més enllà del pronunciament a través de la moció, i buscar altres camps on poder
incidir, detectar avenços i retrocessos i si cal denunciar-los.

4.1.8.-Agermanaments
Els apartats anteriors han mostrat clarament la importància que ocupen els
agermanaments dins del model actual de cooperació portat des de l’Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat. Mereixen, per tant, una menció especial en el present informe.
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Al setembre de 2002, es va publicar l’Estudi sobre la participació de Sant Boi en
l’agermanament amb San Miguelito (Nicaragua)(linkar estudi), elaborat per en Guillem
Galofré del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. L’eix vertebrador de
l’estudi és la constatació que l’agermanament va néixer per iniciativa de l’Ajuntament i
que convé implicar més la societat civil i les ONGD en aquest procés.
“Sense la implicació dels ciutadans i les ciutadanes de Sant Boi i les seves
organitzacions civils...(l’agermanament)...queda buit del seu contingut humà i
de germanor, i es manté exclusivament com una relació institucional entre les
administracions locals dels dos municipis” (p.22).
Ens sembla que aquest element de participació àmplia dels col·lectius i els agents
socials locals –fins i tot més enllà de les pròpies associacions solidàries i ONGD- és de
gran valor i importància però no s’hauria d’oposar en cap cas al manteniment d’una
funció de lideratge i d’iniciativa per part de la institució municipal.
És, en efecte, l’establiment de relacions fortes entre els agents que representen i
expressen l’interès públic que pot ajudar a potenciar i canalitzar les relacions entre les
associacions i els grups comunitaris de les dues parts. Al mateix temps, l’elaboració de
la política municipal de cooperació ha d’implicar els diferents actors socials locals, si no
vol ser sentida com una imposició per part de l’Administració.
Aquestes reflexions poden permetre d’avançar, durant la fase d’elaboració del Programa
municipal transversal, cap a una revisió i actualització del lloc i del contingut dels
agermanaments, dins de la política municipal de cooperació.
En efecte, s’haurà de valorar, primer, si la fórmula d’agermanaments ha de continuar
sent en el futur un eix central de la política de Sant Boi i, segon, -en cas que la resposta
sigui positiva- quin contingut s’ha de donar als agermanaments.
A falta d’una anàlisi més detallada que no es podia realitzar en el marc del present
estudi, les observacions anteriors suggereixen que el contingut de la cooperació amb les
ciutats de San Miguelito i Marianao sembla haver-se centrat essencialment en la
cobertura de demandes materials, a partir de les necessitats expressades pels socis del
sud.
Per aquesta raó hi ha hagut, sobretot al principi, un predomini d’accions de construcció
o rehabilitació d’infraestructures. Les actuacions lligades a la formació han pres
progressivament una certa importància, però no s’ha donat, en canvi, un esforç
sistemàtic de reforçament institucional i de transferència de capacitats en els camps que
corresponen als diferents departaments de la institució municipal. Aquest és un dels
elements que pot oferir noves perspectives en el futur, si s’aconsegueix implicar
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realment els departaments en una visió integrada i transversal de la cooperació i la
solidaritat.
Quant a la incidència sobre la societat civil local, es pot dir que el marc dels
agermanaments –tot i naixent d’una voluntat institucional- ha permès la implicació
activa de certes entitats del municipi, com per exemple Ensenyament Solidari,
l’Associació d’Amistat San Miguelito-Sant Boi, el Casal d’Amistat Català-Cubà, o
DESOS Opció Solidària.
Més enllà de les ONGD locals, també s’hi han involucrat altres entitats del municipi,
com per exemple les escoles, a través d’intercanvis pedagògics (intercanvi de quatre o
cinc mestres cada any) o d’agermanaments d’escoles.
Tots aquests elements s’hauran de ponderar a l’hora de decidir si s’ha de mantenir
aquesta fórmula com a eix central de la política municipal, o si han nascut altres canals
d’interès i de mobilització de la ciutadania que poden oferir noves maneres de cooperar
des del món local.
Es pot pensar, per exemple, el fenomen d’immigració que estableix nous lligams i noves
formes de coneixement directe amb els col·lectius procedents de certs països empobrits i
que pot suggerir, per tant, uns camins i uns instruments diferents dels que es van crear
fa deu o quinze anys.

4.1.9.-Seguiment i avaluació
Convé, finalment, abordar de manera succinta els dispositius de seguiment i d’avaluació
dels quals disposa l’Ajuntament. Actualment aquesta funció es compleix de la manera
següent:
• per a la cooperació directa: es realitzen puntualment algunes visites sobre el
terreny per part del personal de l’Ajuntament, però es beneficia sobretot del
suport de la DB i del FCCD, quan aquestes institucions cofinancen els projectes
corresponents.
• per a les subvencions atorgades a les entitats: es fa un seguiment indirecte, a
través de les memòries i de les justificacions presentades per les pròpies entitats.
• per als projectes proposats pel FCCD: el seguiment s’aconsegueix a través de les
memòries presentades pel Fons.
Aquests diferents dispositius asseguren un seguiment relativament proper, però
convindria arribar a un mecanisme més rigorós, que unifiqués i facilités la tasca de
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control de l’Ajuntament i que permetés, sobretot, tenir eines per a una avaluació
quantitativa i qualitativa de les accions realitzades amb el suport financer de
l’Ajuntament, fent servir indicadors homogenis.

4.2.

LES INICIATIVES PRÒPIES DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS
MUNICIPALS

Per completar el diagnòstic s’han realitzat una sèrie d’entrevistes obertes amb els
diferents serveis i àrees de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb l’objectiu de
conèixer les activitats que porten a terme –sovint per iniciativa pròpia- en matèria de
cooperació i que no s’han comptabilitzat fins ara dins de les intervencions municipals.
Les àrees i els serveis entrevistats han sigut: Departament d’Educació, Joventut, Nova
Ciutadania, Patronat de Cultura, Dones (Programa URB-AL dirigit a la capacitació
política de la dona), Esports, Àrea Medi Ambient i Agenda 21, Àrea Econòmica16,
Departament de Compres, Urbanisme, Promoció de la Ciutat, i Turisme i Comunicació.
Els elements més destacables han sigut els següents:
Departament d’Educació
Durant els anys 90 el Departament d’Educació va ser molt actiu en el marc de
l’agermanament amb San Miguelito i Marianao, el qual es va concretar en
l’agermanament entre escoles d’ambdós municipis, l’enviament de material escolar i
algun assessorament tècnic.
Arran de l’intercanvi de mestres es va impulsar que alguns d’aquests professionals es
constituïssin en entitat (any 2001). Progressivament l’Ajuntament va anar traspassant a
Ensenyament Solidari, nom de l’entitat, la responsabilitat en els temes referents a
l’àmbit educatiu en el marc d’aquests agermanaments. Actualment l’entitat continua
molt activa desenvolupant projectes de cooperació al desenvolupament centrats en
l’accés a l’educació, la millora de les condicions que la possibiliten i la formació de
mestres. La relació d’escoles agermanades mostra les potencialitats d’aquest intercanvi.
Centres educatius de Sant Boi agermanats amb centres educatius de Marianao(Cuba)
CEIP Amat Verdú
Escola Jorge Dimitrof
CEIP Benviure
Escola Hermanos Montalvo
CEIP Marianao
Escola Hugo Camejo
CEIP Gaudí
Escola Ciro Redondo
CEIP Montbaig
Escola Especial Manuel Lazo de Vega
CEIP Massallera
Escola Enrique Hart
16
En aquest
la pròpia regidora d’Economia esEscola
va prestar
a ser entrevistada.
Escolacas,
Salesiana
de Primària
Capitán San Luis
Institut de Secundària Conrado Duany
CEIP Tàpies
Escola Carlos María de Céspedes
Escola Especial Balmes I
Fundació Benjamín Moreno
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En el cas de San Miguelito també es van impulsar des de l’Ajuntament alguns
agermanaments amb escoles d’aquest municipi nicaragüenc a finals dels anys 90, però
per més que formalment encara estan vigents no han estat mai actius. Sí que hi ha hagut,
en ocasions, col·laboracions d’alguna AMPA per ajudar a construir una escola o fer
aportacions de material escolar.
Actualment els tècnics/ques del Departament d’Educació ja no intervenen en
l’agermanament. La col·laboració del Departament d’Educació amb el Programa de
cooperació i solidaritat se centra, bàsicament, en l’elaboració del catàleg d’oferta anual
d’activitats de cooperació i solidaritat que l’Ajuntament posa a disposició de les escoles.
Tenint en compte que l’educació en valors és un dels eixos de treball des del
Departament, no és d’estranyar que el ventall d’activitats vinculades a la cooperació i a
la solidaritat que s’ofereixin sigui ampli. Concretament, s’ofereixen activitats en matèria
de comerç just, cultura de pau, drets humans i objectius del mil·leni.
A més del catàleg, des del Programa de cooperació i solidaritat, es programa una oferta
de pel·lícules, tallers, exposicions i xerrades per als instituts. Aquesta oferta va
vinculada a l’eix temàtic del Barrejant de l’any en curs.
Des del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat també hi ha una oferta
oberta i àmplia d’activitats i materials adreçada als centres educatius, als i les alumnes i
als i les educador(e)s.
Per tal de fomentar accions de sensibilització a les escoles, per exemple vinculades al
comerç just, s’hauria de reforçar la col·laboració amb el Departament i estudiar la
possibilitat de participar en el Consell Municipal Escolar.
També, amb aquesta voluntat de fer de Sant Boi un espai més cohesionat, cívic i
solidari, es va aprovar per unanimitat, l’any 2004, engegar un procés de participació
ciutadana per dissenyar el Projecte Educatiu de Ciutat. És a dir, iniciar el procés per
formular les actuacions entorn a les relacions existents entre els processos educatius i
les pròpies dinàmiques educadores, d’acord amb la Carta de Ciutats Educadores. Per a
aquest procés s’han establert unes línies estratègiques a través de les quals s’orientaran
les actuacions, algunes de les quals hauran d’anar molt vinculades amb els objectius del
Programa municipal de cooperació i solidaritat. En l’eix 3, centrat en la millora del
teixit d’entitats involucrat a l’educació no formal, les línies estratègiques 14 i 15
accentuen respectivament la necessitat de dinamitzar el teixit associatiu com a
mecanisme per fomentar la participació de la població en les associacions del municipi i
de promoure la implicació d’aquestes associacions en la transmissió de valors cívics i
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campanyes en favor de la participació ciutadana i la convivència. Al seu torn, l’eix 4 es
basa en la promoció d’una educació intercultural i en la integració de la població
immigrada. Les línies estratègiques 22 i 24 impliquen el Programa municipal de
cooperació i solidaritat en tant que aquets treballa coordinadament amb el Programa
Municipal de nova ciutadania, per a la promoció de la participació de les persones
immigrades a les associacions de Sant Boi i el foment d’una educació intercultural a les
entitats d’educació no formal. Finalment, l’eix 7 posa en relleu la relació i la
coordinació entre els agents educatius, per promoure les xarxes. Específicament, la línia
estratègica 34, destaca la promoció dels valors del civisme i el reforç de la relació entre
educació i ciutadania activa a través de les xarxes d’actors. Els agents que han participat
en aquest procés de diagnosi prioritzen, per sobre d’altres, els següents valors: respecte
a la diversitat, solidaritat i civisme.
Programa municipal transversal de formació de persones adultes
Les actuacions municipals en l’àmbit de la formació de persones adultes s’han portat a
terme des de diferents departaments i programes municipals i locals. Encara que no hi
ha una oferta formativa municipal ordenada que reculli les diferents activitats, sí que
podem considerar una sèrie d’accions que des de fa temps s’estan realitzant des del
Departament d’Educació i que tenen relació amb alguns dels eixos de treball del
Programa municipal de cooperació i solidaritat.
El diagnòstic del Programa transversal de formació de persones adultes fa referència al
concepte d’educació permanent com un concepte ampli de l’educació de les persones
adultes entesa, aquesta, com una formació que pot donar-se en diferents àmbits, en
funció de les necessitats de les persones. Principalment i basant-se en la Llei de
formació de persones adultes de Catalunya podem distingir tres àmbits: formació
bàsica, formació per al treball i formació per al lleure, la cultura o la participació social.
Entre les diferents accions que s’organitzen des d’aquest departament, l’Escola
Municipal de Pares i Mares és l’activitat que des de fa 12 anys recull accions
formatives, d’orientació i sensibilització cap a les famílies en diferents temes relacionats
amb l’educació, la convivència i la relació amb els fills. L’Escola de Mares i Pares és un
bon instrument de promoció de l’educació a la ciutat, i a través de la seva llarga i
diversa trajectòria ha tractat temes relacionats amb la intercultural o la resolució de
conflictes.
Per aquest motiu, i pel fet que es tracta d’una activitat molt consolidada, caldrà explorar
els mecanismes per implicar el Programa de cooperació i solidaritat en aquest catàleg
formatiu destinat a pares i mares.
Durant el curs 2005-2006, amb la voluntat de coordinar el treball de formació
desenvolupat paral·lelament per totes les entitats, s’ha impulsat una trobada d’entitats de
formació permanent. Es tractava d’articular tota la formació, elaborar una oferta
conjunta i equilibrada en el territori. En la primera edició d’aquesta trobada hi van
participar diverses entitats i institucions que ofereixen activitats formatives
d’ensenyaments bàsics, principalment iniciació a la llengua i alfabetització. Amb la
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trobada es volia promoure aquestes activitats a l’hora que s’afavoria una xarxa
d’intercanvi entre les diferents entitats. Aquesta és, doncs, una de les iniciatives més
recents del Programa de formació de persones adultes que recull aquest objectiu
d’impulsar la coherència i la coordinació en l’oferta formativa local.
Actualment el programa de formació de persones adultes es troba en procés
d’elaboració, però paral·lelament es van desenvolupant algunes actuacions que responen
a necessitats detectades en el diagnòstic del programa.

Programa municipal transversal de nova ciutadania
Durant el mandat 1999-2003, i més concretament l’any 2001 s’impulsa des de la
Regidoria de Col·lectius d’Atenció Especial, la creació d’una Comissió de Participació
Ciutadana d’Entitats i Serveis per a persones nouvingudes, ja que no es disposava de
consell, comissió, etc., representatiu/va del col·lectiu. D’aquí en deriva el Programa
municipal transversal d’immigració i ciutadania, posteriorment de nova ciutadania, que
passa a dependre de la Regidoria de Programes Transversals.
El programa responsable coneix molt bé la situació de la població immigrada en el
municipi i té identificats els canals per arribar als diferents col·lectius. Partint de les
dades del padró municipal de 2004, en el Diagnòstic de Nova Ciutadania (2006) es
calcula que la població estrangera a Sant Boi representa el 6,7% (5.473 persones) de les
quals el 38,9% són persones d’origen magribí, el 12,5% equatorià i el 7% colombià. En
el diagnòstic també es diferencien els diferents eixos d’actuació del programa sobre la
base de les necessitats d’aquesta població i de la societat d’acollida. La recepció
(informació, urgències socials i ajudes a la instal·lació), l’acollida (integració), la
normalització (accessibilitat dels serveis municipals, redimensionar l’oferta de serveis
en funció de les necessitats, reconceptualitzar els servis d’acord amb l’augment de la
diversitat), el canvi cultural (convivència en un marc social, cultural i ètnic divers), la
governabilitat i la prospecció i l’anàlisi de dades. En el diagnòstic es recomana elaborar
un pla d’acollida i d’integració de les persones nouvingudes.
Una de les àrees d’acció conjunta entre el Programa municipal transversal de nova
ciutadania i el Programa municipal transversal de cooperació, és el codesenvolupament
(pàg.149) amb la zona de procedència de la major part de la població nouvinguda: el
Marroc. La dificultat és que es tracta d’un col·lectiu molt fragmentat i que és difícil
obtenir el consens al voltant de les accions a emprendre. En aquesta línia, el més de
desembre de 2005 es va realitzar, a Sant Boi, una jornada de reflexió i intercanvi sobre
el tema del codesenvolupament, “Desenvolupament local a l’Àfrica: associacionisme,
municipalisme i codesenvolupament”, amb el concurs del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i el Programa Municipal de Cooperació i Solidaritat.
En aquesta línia, un altre punt de trobada entre ambdós programes són les estratègies de
participació ja que hi ha entitats que treballen els dos àmbits i que estan representades
en el Consell Municipal de Cooperació i en el si de la Comissió de Participació
Ciutadana. Ampliar aquesta connexió a través d’una major implicació de les entitats del
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Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat a la Comissió, i viceversa, serà un dels
principals reptes i eixos de treball comuns entre el Programa municipal de cooperació i
solidaritat i el Programa municipal de nova ciutadania. Fins ara, un dels espais en els
quals s’ha fomentat la connexió entre aquestes entitats i la participació ha estat la
trobada de la solidaritat el “Barrejant”.
La Comissió de participació ciutadana és un espai de participació, intercanvi i reflexió,
de diàleg entre l’Ajuntament i les entitats. Si bé en un inici la Comissió estava formada
per onze entitats, actualment la integren un total de divuit entitats (deu entitats locals,
cinc entitats supralocals i tres agents professionals locals). Treballar conjuntament amb
aquestes entitats ha esdevingut un dels elements qualitatius i significatius en relació al
desenvolupament del Programa municipal transversal de nova ciutadania i la definició
de les línies clau d’intervenció amb la nova ciutadania, des de la perspectiva de
promoure i assegurar l’estabilitat, la cohesió social i la convivència intercultural, en un
entorn de diversitat creixent. Per tal de regular la comissió i fomentar aquests processos
participatius, actualment s’està elaborant el Reglament d’organització i funcionament de
la Comissió.

Medi Ambient i Ciutat Saludable i Agenda 21
http://www.santboi.cat/agenda21/index.htm
Els i les responsables tècnics/ques tenen molt clar que compra ètica, consum
responsable i medi ambient són temes molt lligats amb la solidaritat. S’han identificat
43 categories de productes amb els quals treballa l’Ajuntament, que podrien reunir
millores mediambientals i solidàries. Així, en el Ple del 15 de març de 2004 s’aprovava
la Declaració institucional per desenvolupar una política de compra de fusta, la qual
anava acompanyada d’un catàleg de bones pràctiques. En el marc de l’A21,
l’Ajuntament col·labora amb Adena en la campanya “Ciudades por los bosques” i
també amb Greenpeace. Part d’aquest compromís es realitza amb l’exigència del
certificat FSC (Fusta Certificada pel Consell d’Administració Forestal). A banda
d’aquests criteris, reflectits en el plec de condicions de compra, n’han introduït altres de
respecte als territoris habitats per minories ètniques. Comparteixen, amb el Programa
municipal de cooperació i solidaritat, la convicció que s’ha d’intentar crear una nova
cultura de consum, també pel que fa a les compres municipals. En aquesta línia, cal
destacar les compres verdes que realitza l’Ajuntament (paper i material d’oficina
reciclat, material informàtic reciclat, etc.) així com les campanyes de reciclatge de tòner
i material d’oficina. Tot això ha estat possible gràcies als canals de coordinació i de
treball que s’han desenvolupat amb el Departament de Compres en el marc d’un
projecte integral de prevenció de residus subvencionat per la Generalitat.
El Pla d’acció local de l’Agenda 21 2003- 2010, amb cinc línies estratègiques, reflecteix
molt bé la implicació amb un desenvolupament sostenible i la solidaritat en general i
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recull temes tan importants per a la cooperació i la solidaritat com són: el consum
responsable, l’estalvi energètic, el comerç just, l’acollida i la integració de la nova
ciutadania, l’educació en valors, la creació de xarxes d’ajuda mútua, l’impuls al
voluntariat o la destinació de l’1% dels pressupostos a les accions de solidaritat
internacional. No només es reflecteix el posicionament ideològic i la feina feta, sinó que
es manifesta la voluntat d’implicar a tothom, persones i entitats, i transversalitzar
l’acció.
En relació a aquesta voluntat de treballar pel reciclatge, l’Ajuntament lidera un projecte
de reciclatge de bicicletes i ordinadors que gestiona la Fundació Marianao -entitat
santboiana dedicada a promoure i desenvolupar projectes de caire socioeducatiu,
comunitari i d’arrelament al barri-. En el marc d’un projecte subvencionat per la
Generalitat, l’Aula Taller de residus i reciclatge de bicicletes i ordinadors: Biciboi i
Ticboi consisteix en uns tallers ocupacionals destinats a joves en situació de
vulnerabilitat social. A través de la recuperació de materials es dóna suport al procés
d’incorporació social i laboral, alhora que es treballa la sensibilització ja que part del
material reciclat i recuperat està previst que s’enviï al barri de Marianao (L’Havana.
Cuba).
Finalment, des de Medi Ambient, en col·laboració amb Consum i Educació, s’han ofert
i s’ofereixen, als instituts i les escoles, tallers educatius sobre consum responsable.
Finalment cal destacar que l’Àrea de Medi Ambient i Ciutat Saludable ha participat
també en activitats de cooperació cofinançades per la Unió Europea i ha liderat en
aquest marc un projecte URB-AL (tipus A, xarxa 6) on es formula una proposta de
reciclatge de residus. “R que R, Recursos- Residuos- Recursos: entre todos es posible
un ciclo sostenible”(02/04/2003-30/09/2004), que pretén promoure l’intercanvi i la
difusió de les bones pràctiques relacionades amb la prevenció i la valorització dels
residus. Hi han participat municipis del Brasil, Perú, l’Equador, l’Argentina, Espanya,
Bèlgica, Cuba i Nicaragua.

Àrea de Participació i casals de barri
Segons la diagnosi “El teixit Associatiu i la Ciutat” elaborada l’any 2002 per l’Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana, el Departament d’Organització i el Departament
de Planificació, Sant Boi del Llobregat consta d’un ampli teixit associatiu que, en el cas
de les entitats de cooperació, ha anat en augment. En la diagnosi s’apunten elements
que reapareixen en l’anàlisi actual de les entitats que conformen el Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat. Així, tant en aquell diagnòstic com en l’actual de
Cooperació i Solidaritat, les entitats presenten les mateixes expectatives respecte a la
relació amb l’Ajuntament. Prioritzen els recursos econòmics, materials i la cessió
d’instal·lacions com el elements clau de la seva vinculació amb l’Ajuntament. És a dir,
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elements que asseguren l’existència de l’entitat, fet que posa en relleu la dependència
d’aquestes envers l’Administració local.
Totes les entitats que conformen el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat estan
registrades en el Registre Municipal d’Entitats (RME) mecanisme de l’Ajuntament per
formalitzar les seves relacions amb el teixit associatiu. Aquest registre és independent
del Registre General d’Associacions de la Generalitat i es crea amb l’objectiu de poder
desenvolupar una correcta política municipal de foment de l’associacionisme i també
per tal de conèixer el nombre d’entitats existents al municipi.
Un/a representant del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat participa del
Consell Municipal de Ciutat. També s’estan impulsant altres processos participatius,
com per exemple el procés de participació en els pressupostos, el del Pla de mobilitat o
el de l’elaboració del Reglament municipal de participació ciutadana. Tots aquests
processos han estat i estan oberts a la participació de les entitats de cooperació i
solidaritat. A través del pressupost municipal es vol apropar el consistori i la seva
política d’actuació a la ciutadania. Aquestes experiències pràctiques permetran
concretar també el futur Reglament Municipal de Participació Ciutadana que es troba en
procés d’elaboració.
Entre les iniciatives participatives caldria també assenyalar la celebració del Congrés de
les Associacions de Sant Boi que es desenvolupà entre febrer i març de 2003, en què les
associacions del Consell de Ciutat convidaven a totes les associacions locals a participar
en un congrés per reflexionar entorn al teixit associatiu, el paper que hi juguen els/les
ciutadans/es i les relacions entre associacions i amb l’Administració. Considerant que el
teixit associatiu ha estat un gran motor de dinamització social, econòmica i cultural en
els darrers cent anys, es convidava a totes les associacions a reflexionar sobre com
promoure la participació i així donar un impuls a la ciutat. A través de la reflexió,
l’intercanvi i l’establiment de nous reptes i noves estratègies en un marc de treball
continuat, es volia reforçar el teixit associatiu existent, fer-lo més gran i de més qualitat.
La implicació, doncs, d’aquesta àrea amb el Programa municipal de cooperació i
solidaritat, s’ha centrat en el foment del teixit associatiu i l’actualització de dades del
registre però també, i en determinats casos, ha contribuït a impulsar la participació de la
ciutadania en les activitats que organitza el Departament de Cooperació i Solidaritat. Un
bon exemple seria el “Barrejant”, activitat molt assentada en el municipi, però que
encara té un impacte molt centralitzat. En aquest sentit, i recollint la demanda de
presència en els diferents barris de la ciutat, la programació del Barrejant d’enguany
oferirà diferents activitats en els diversos casals de barri de Sant Boi.
A tot això cal afegir que Participació Ciutadana i casals de barri també gestiona la
cessió gratuïta de què gaudeixen bona part de les entitats de cooperació i solidaritat del
municipi d’espais en els diferents equipaments municipals que són la seu d’aquestes
associacions.

Departament de Compres
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La Unitat de Compres de l’Ajuntament de Sant Boi mostra un compromís creixent amb
el medi ambient i la compra ètica.
La tasca sensibilitzadora a través de les compres s’inicià amb el tema del paper
d’oficina reciclat. El 2004, i després d’anys de sensibilització, es va instaurar al 100% el
consum de paper reciclat d’oficina a totes les dependències municipals. El material
higiènic que s’utilitza (tovalloletes de mans, rotllos grans de mans i paper higiènic)
també és reciclat. Aquest compromís amb el medi ambient no només ha implicat
diverses compres verdes, amb la introducció de material d’oficina, d’informàtica, amb
el 90% dels cartutxos reciclats, i d’impremta reciclat, sinó també en relació als residus.
En aquest sentit, es reciclen cartutxos i tòners i l’empresa que s’encarrega dels
contenidors higiènics sanitaris disposa de certificats Aenor i IQNet.
Destaquen també les iniciatives en relació als vehicles. L’Ajuntament va adoptar en els
plecs de prescripcions tècniques i clàusules economicoadministratives, la clàusula sobre
etiquetatge energètic a l’hora d’adquirir vehicles tant com a propietat com en modalitat
d’arrendament empresarial. Aquesta clàusula, recollida com un dels criteris de
valoració, estableix que es proporcioni als consumidors la informació relativa al consum
de combustible i a les emissions de CO2 dels turismes nous que es posen a la venda. En
les adquisicions de mobiliari, i per indicació i suggeriment de l’Agenda 21, s’han
incorporat requisits per valorar les ofertes de les empreses i s’han vinculat a l’aportació
de certificacions ambientals com FSC- Forest Stewaardship Council i PEFC Sistema
Paneruopeu de Certificació .
Aquestes iniciatives poden servir de model a l’hora d’intentar implantar clàusules
ètiques en les compres de vestuari i calçat seguint la Campanya Roba Neta. Això
implica un llarg procés, en el qual, el Departament de Compres conjuntament amb el
Programa Municipal de Cooperació i Solidaritat, està iniciant un procés d’identificació
de les empreses subministradores i una progressiva tasca de sensibilització i
d’acompanyament. En el marc d’aquest procés, amb la moció del 29 de març de 2005,
l’Ajuntament s’adheria a la Xarxa per la Compra Pública Ètica (pàg.157) que busca
fomentar la inclusió de criteris ètics en les compres municipals. La Xarxa va néixer
l’any 2004 a fi de coordinar i impulsar experiències d’introducció de criteris ètics i
socials en la contractació de les administracions públiques catalanes.
En aquesta línia, i com una de les primeres fites aconseguides de la col·laboració entre
el Departament i el Programa municipal de cooperació i solidaritat amb el suport de
SETEM, a inicis de 2006 s’ha aconseguit substituir el cafè de totes les màquines
expenedores de les dependències municipals per cafè de comerç just. Això ha suposat
un lleuger increment del preu (5 cèntims d’euro per tassa) que ha estat ben rebut pels
treballadors/es municipals.

Patronat Municipal de Cultura
La col·laboració amb el Programa municipal de cooperació i solidaritat no ha estat mai
massa estable i s’ha caracteritzat, principalment, per col·laboracions puntuals. En
48

destaca la que va tenir lloc amb motiu de l’intercanvi de mestres en el marc de
l’agermanament entre l’Escola de Música Blai Net de Sant Boi i el Conservatori
Alejandro García Caturla de Marianao (Cuba). Des de fa tres anys, però, aquest
intercanvi està estancat.
Des del Patronat Municipal de Cultura i Joventut es va impulsar, a mitjans dels anys 90,
el Barrejant, la trobada de la solidaritat en què les entitats culturals i juvenils van tenir
molta presència als seus inicis. Progressivament, i atesa la temàtica de la festa, aquesta
va passar a coordinar-se des del Programa municipal de cooperació i solidaritat.
Actualment, si bé bona part de les activitats que conformen el programa són
organitzades pel Programa de cooperació i solidaritat i les ONG, algunes entitats
culturals hi continuen tenint un pes important.
Una altra via de col·laboració que augmenta a mesura que es va assumint la idea de la
transversalitat és a través de la programació cultural, on s’està intentant integrar altres
veus i cultures així com les seves problemàtiques, ja sigui en els cicles de cinema com
en els concerts que es programen.
A banda d’aquest interès creixent per fer que la programació cultural de la ciutat
respongui a la diversitat existent al municipi, s’apunten altres vies de col·laboració tant
a través de programes concrets com mitjançant el foment d’estratègies de comunicació
permanents per augmentar l’impacte i millorar la coordinació de les diferents activitats
organitzades per part dels diferents àmbits de l’Ajuntament i les entitats.

Programa municipal transversal de les dones
Entre les accions que es desenvolupen hi ha la participació a la “Red 12” de la
iniciativa
de
la
UE
URB-AL
(linkar
http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm) sobre promoció de les
dones en les instàncies de decisió local. Es tracta d’un projecte de cooperació
descentralitzada entre la Unió Europea i Amèrica Llatina que, liderat per l’Ajuntament
de Sant Boi, pretén dissenyar un pla de formació política per a dones (alcaldesses,
regidores, líders d’associacions civils, tècniques municipals, etc.) d’entitats locals de
països de la Unió Europea i Amèrica Llatina per tal d’afavorir-ne la presència i la
participació activa en els processos de presa de decisions de l’àmbit local. A través de la
formació es vol aconseguir l’intercanvi de coneixements i experiències així com
promoure projectes comuns que afavoreixin la qualitat de vida de les dones a les ciutats.
El Projecte es va aprovar el 2004, perquè finalitzés el febrer de 2007 i hi han participat
els municipis de Sant Boi de Llobregat, Montevideo, San Salvador, Quito, Asunción,
Sao Paulo, San José i Turin en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Des de
Sant Boi es va organitzar el llançament del projecte, un seminari de preparació i el
primer dels quatre cursos presencials, i el primer dels cursos a distància de formació
política Yo, Política ( linkar http://www.yopolitica.org/)
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Tanmateix, la participació als treballs de la xarxa i la formulació i la gestió del projecte
s’ha liderat des del Programa municipal transversal de les dones per un clar biaix de les
polítiques de gènere, on la implicació del Programa municipal de cooperació i
solidaritat ha estat puntual. Sembla que es podria desenvolupar més la possible sinèrgia
entre els programes d’àmbit europeu i els de cooperació directa de l’Ajuntament, ja que
la pròpia Comissió Europea considera els projectes URBAL com a activitats de
cooperació al desenvolupament.
La vinculació dels programes especialitzats en aquests àmbits amb les xarxes sectorials,
mostra, doncs, la dificultat de desenvolupar una visió global respecte les polítiques de
cooperació al desenvolupament fet que ha limitat la implicació directa del Programa
municipal transversal de cooperació i solidaritat en aquest tipus d’iniciatives. En un
futur, s’haurà de replantejar un tractament més integral que fomenti la participació de
totes les àrees d’acció.
A banda d’aquest projecte de cooperació descentralitzada, el Programa municipal de les
dones s’ha centrat en la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els programes.
Això queda palès en el programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, en
els agermanaments, en el marc dels quals s’ha impulsat un projecte de la Fundació de
dones de San Miguelito (FUMSAMI) i per les diverses accions de formació que s’han
desenvolupat a Can Jordana. El Programa municipal de les dones compta també amb
diversos instruments per a treballar-la, com són el Centre de Recursos i Documentació
per a les Dones i el telèfon d’assistència en casos de violència familiar que s’emmarca
en el Circuit local d’atenció a les dones víctimes de violència. A nivell de participació,
periòdicament es reuneixen les entitats que conformen el Consell Municipal de la Dona.
Finalment, caldria destacar la tasca de denúncia que s’exerceix a través de les mocions
que en alguns casos estan molt vinculades amb els objectius del Programa municipal de
cooperació i solidaritat. En aquest sentit, a banda de les relacionades amb la celebració
del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, podem destacar, també, la del 2 de
desembre de 2004 d’adhesió a la moció adoptada per Amnistia Internacional sobre la
Discriminació cap a la Dona sobre la base de l’Informe elaborat pel Comité de
Nacions Unides per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona, la del 12 d’abril
de 2005 Moció per manifestar la voluntat de reforçar la nostra cooperació per millorar
la qualitat de vida i de treball de les persones immigrades i del conjunt de la societat
del nostre municipi, la del 6 de maig de 2005, on s’aprovava considerar el 24 de maig:
Dia Internacional de les dones per la pau i el desarmament, i la del 15 de novembre de
2005 en suport a la declaració de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, de 25 de
novembre, del Dia Internacional contra la violència envers les dones.

Programa municipal transversal de joventut
El Programa municipal transversal de joventut té un gran potencial de contacte amb els
col·lectius joves que, en diverses ocasions, s’ha canalitzat en accions conjuntes amb el
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat. Aquest és el cas de la
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trobada de la solidaritat de Sant Boi, el “Barrejant”. Amb el suport de Joventut, el 23 de
març de 1996 el Departament de Cultura va organitzar la primera edició del Barrejant i
el va vincular a la Campanya Europea de Joventut contra el Racisme, la Xenofòbia,
l’Antisemitisme i la Intolerància que impulsava el Consell d’Europa, amb el lema “Som
Iguals, Som Diferents”. En aquesta edició ja es van donar els trets característics que han
definit el Barrejant al llarg d’aquests deu anys: participació ciutadana, compromís
solidari, programa d’activitats culturals i lúdiques, etc. Des de llavors, cada edició ha
comptat, en major o menor mesura, amb la participació d’algunes entitats o grups
juvenils.
Un altre punt de col·laboració entre ambdós programes fou arran de la participació de
joves santboians/es en els camps de treball que organitza la Xarxa d’Enllaç amb
Palestina.
El punt d’informació jove és interessant en tant que inclou informacions sobre la
cooperació i la solidaritat.
A banda d’aquestes col·laboracions cal destacar, també, l’intercanvi amb joves italians a
través del Servei Civil Internacional. De cara a plantejaments futurs, potser seria
interessant fomentar la participació de joves de països llatinoamericans en aquest tipus
d’intercanvis.
Finalment, amb l’elaboració del Programa municipal transversal de joventut, que recull
les accions a implementar i els objectius a aconseguir en el període 2005-2010,
s’impulsen accions encaminades a enfortir aquesta relació, potenciant el treball conjunt.
Així, el Programa destaca el fet de facilitar la mobilitat dels i les joves mitjançant
projectes d’intercanvi i donar suport al voluntariat juvenil per al desenvolupament de
projectes de cooperació i foment de la cultura de la pau.

Patronat Municipal d’Esports
El departament no té un coneixement precís dels objectius i les activitats realitzades des
del Programa municipal de cooperació i solidaritat. Fins a l’actualitat la col·laboració
s’ha centrat en la cessió d’instal·lacions i la col·laboració en algunes campanyes i
convenis puntuals.
L’any 2005, i també el juliol d’enguany, s’han cedit instal·lacions i s’ha fet la difusió
del Torneig Solidari de futbol 7 organitzat per AUPA per recaptar fons per als projectes
de cooperació a l’Argentina. En altres ocasions, com el març del 2005 i els dies 9 i 10
de juliol de 2005, es van realitzar campanyes específiques per recollir diners per a les
persones afectades pel tsunami.
Un altra via de col·laboració entre ambdós departaments fou durant els anys 2003-2005
quan, des del Programa de cooperació i solidaritat, s’havia finançat la contractació d’un
entrenador cubà per al Club de Beisbol de Sant Boi.
Si bé en algun moment s’havien realitzat activitats de caire més caritatiu, com impulsant
recollides de material usat o col·lectes de fons, actualment aquestes activitats estan
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passant a un segon terme, en benefici d’altres activitats de sensibilització, aprofitant el
potencial de connexió que té el Departament amb el món associatiu en l’àmbit esportiu.
En aquest sentit, la incorporació de criteris de comerç just en la compra del vestuari
sembla una nova via possible de col·laboració futura.

Urbanisme
Un dels arquitectes tècnics de l’Ajuntament ha col·laborat, des de l’any 1992, en la
pavimentació i la canalització d’aigües fluvials del centre urbà de San Miguelito,
contribuint a la formulació i el seguiment dels projectes Conversió-Rehabilitació de
senders en camins permanents i al de Pavimentació i drenatge del nucli urbà de San
Miguelito (linkar fotos). Aquesta iniciativa de cooperació tècnica va ser fruit d’un
suggeriment per part de l’alcaldia de Sant Boi i una visita al municipi agermanat de San
Miguelito. A partir d’aquell moment, i progressivament, aquest tècnic municipal s’ha
anat implicant en els diferents projectes de millora d’infraestructures bàsiques
desenvolupats a San Miguelito.
Tanmateix, convé posar en relleu que aquestes iniciatives han quedat poc visibles per a
l’opinió pública i la ciutadania, ja que les hores dels tècnics/ques municipals
ocupats/des en tasques de cooperació ni tan sols han sigut comptabilitzades dins de les
activitats de cooperació.
Aquest esforç -inicialment de caire molt personalitzat i centrat en el municipi agermanat
de San Miguelito-, s’ha anat assumint progressivament per part de la institució la qual
ha participat, per exemple, des del Departament, en un projecte URB-AL cofinançat per
la Unió Europea.
Vinculat amb aquest departament, el Departament d’Informació del Territori i Població
va participar al projecte de creació d’un Sistema d’informació per a la gestió urbana,
2003-2005, liderat per l’Ajuntament de San Sebastián, i emmarcat en la xarxa 7 del
programa europeu de cooperació descentralitzada amb Amèrica Llatina URB-AL. Al
projecte també hi participaven una ciutat de l’Argentina, l’Equador, el Perú, el Paraguai
i França, i se centrava a millorar l’eficàcia en el planejament i la gestió del territori a
través de la integració i la difusió de la informació. En tant que es tracta d’un projecte
de treball en xarxa i d’enfortiment municipal, caldrà tenir-lo en compte i servirà de
referència per als projectes de cooperació directa que desenvolupa l’Ajuntament de Sant
Boi amb els municipis agermanats de San Miguelito (Nicaragua) i de Marianao (Cuba).

Pla de civisme(linkar http://www.santboi.cat/civisme/)
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Aquest és un pla estratègic de ciutat que proposa el conjunt d’estratègies, accions i
estructures de l’Ajuntament, els agents socials i territorials i altres administracions, per
aconseguir un model de convivència definit en els valors cívics, la responsabilitat social
i el compromís d’assumir drets i deures. Apareix recentment vinculat als nous reptes de
convivència i integració que planteja una societat cada cop més diversa. A través d’un
procés participatiu es definirà el Pla d’acció de civisme on es fixaran les accions a
realitzar perquè s’estableixi un model de convivència basat en el respecte i la tolerància.
A banda de dissenyar les ordenances de civisme, el programa s’encarrega de fomentar
una educació en valors que possibiliti aquesta convivència. El Pla d’acció del Pla de
civisme se centrarà, doncs, en tres eixos: l’aplicació de les noves ordenances de civisme
i convivència ciutadana, l’educació i sensibilització per a la convivència i l’ètica
ciutadanes, i un tercer eix centrat en diferents formes de suport a la ciutadania.
La tasca de sensibilització a la ciutadania toca de manera transversal el Programa
municipal de cooperació i solidaritat. De fet, drets humans, educació per la pau i valors
democràtics s’inclouen en aquest concepte de civisme. El Pla també recollirà una
vessant més pràctica, impulsant campanyes generals per a tota la ciutadania com una
eina educativa i preventiva per fomentar actituds solidàries i cíviques. En relació a
aquestes campanyes es realitzaran programes educatius per afrontar la diversitat en
l’entorn local i accions dirigides a l’acomodació dels nouvinguts/des i el coneixement
mutu. Vinculat a aquestes activitats es posa èmfasi en la comunicació que es reforça
mitjançant la realització del programa de ràdio “No estàs sol”, centrat en la promoció
d’una educació cívica en valors, i que s’emet setmanalment a la ràdio local.
En el Ple de 15 de maig de 2006 s’aprovaren les noves ordenances. Això suposà l’inici
d’un procés participatiu al carrer i la posada en marxa d’un servei de mediació
ciutadana a l’Olivera, la concreció de mesures alternatives i la programació d’accions
concretes per a la sensibilització de la ciutadania.

Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències
El Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències aprovat el
2005, preveu el Pla d’acció a Sant Boi en la prevenció de les drogodependències fins a
l’any 2010. En aquest, s’estableixen els objectius comuns amb el Programa municipal
de cooperació i solidaritat, encaminats a sensibilitzar en una doble direcció; d’un cantó,
emfasitzant els riscos que comporta el consum de drogues, de l’altre, posant l’accent en
l’origen d’aquests productes i la seva vinculació amb conflictes actuals i amb
dinàmiques injustes del comerç internacional, etc. El vincle entre ambdós programes es
materialitzarà també en la trobada de la solidaritat de Sant Boi, el Barrejant, on es
potenciarà un gaudi del lleure més saludable.
A banda d’aquests objectius comuns que determinaran el Pla d’acció, el Programa
municipal transversal de prevenció de les drogodependències desenvolupa una
campanya municipal de prevenció de les drogodependències “La prevenció a escena”
(linkar http://www.stboi.es/prenvecioescena/index.html.)
53

Comunicació
La participació de l’Àrea de Comunicació en activitats de cooperació al
desenvolupament es remunta a la signatura dels agermanaments a principis dels anys 90
amb Marianao i San Miguelito i la tasca d’informació i difusió que hi anava associada.
Des dels inicis, la ràdio municipal i les pàgines del Viure Sant Boi han estat bons
divulgadors de realitats i informacions d’altres indrets .
La majoria d’activitats que s’han promogut fan referència a la tasca d’informació i
difusió als mitjans públics municipals; Ràdio Sant Boi, Viure a Sant Boi, la pàgina web,
etc... Tot i així, s’evidencien dos blocs d’actuacions. D’un cantó, aquelles encaminades
a la sensibilització de la ciutadania i el suport i la difusió de la tasca desenvolupada per
les ONG, i de l’altre, les campanyes i accions puntuals en resposta a una catàstrofe.
Entre les activitats a les quals l’Àrea de Comunicació ha donat suport destaca El
Festival de les Entitats Culturals organitzat en motiu del Mitch i per al qual l’Àrea de
Comunicació va fer una aportació considerable; les tasques de suport als Encants
Solidaris, a les Campanyes d’ajuda pels afectats del tsunami, i en relació als
agermanaments. En aquests casos, aquest departament s’ha responsabilitzat de la
comunicació externa a través tant dels mitjans públics i privats. També s’han ocupat de
centralitzar la recollida de diners i l’enviament posterior, com en el cas d’altres
recollides de diners impulsades en diverses ocasions (1997, 1999 i 2004). En aquesta
línia d’actuació, i des dels anys vuitanta, s’ha enviat durant força anys periòdicament a
Cuba un carregament de material escolar, ordinadors i estructures en desús per iniciativa
de la corporació municipal. A partir d’aquestes campanyes, Comunicació intenta també
consciensciar la ciutadania.
En l’altre línia d’actuació, no es prioritza tant aquest caràcter assistencialista, sinó la
tasca de sensibilització a la ciutadania. En aquest sentit destaca el programa de ràdio
Gent Solidària basat en la cooperació i la solidaritat i que setmanalment s’emet a Ràdio
Sant Boi. A més, en els butlletins i en altres espais informatius del programa acostumen
a fer-se ressò de les activitats i les temàtiques vinculades a la cooperació i la solidaritat.
Des del 2005 un altre canal de difusió i divulgació són les notícies en el web municipal.
Ràdio, web i la revista municipal són els instruments principals des dels quals es realitza
la tasca de comunicació; informació, divulgació i sensibilització. Aquesta tasca es
reforça en activitats puntuals, com en el cas del Barrejant i en els casos de les
delegacions que han viatjat a Nicaragua. El departament quantifica aquest impacte
comunicatiu en una vintena d’informacions anuals al Viure Sant Boi.
Comunicació té doncs, un bon coneixement del Programa municipal de cooperació i
solidaritat del qual intensificaria els programes de ràdio i la visió transversal. Són de
l’opinió que la creació d’una ràdio digital a San Miguelito seria un bon projecte de
cooperació en el qual podrien participar.

Departament de Promoció de la Ciutat
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Entre les accions del Departament de Promoció de la Ciutat destaca la Fira de la
Puríssima, celebrada anualment durant el pont de la Puríssima pels volts del 6-8 de
desembre. L’any 2001 es va crear un nou espai dins la Fira destinat a promoure i
difondre els valors de la cooperació i la solidaritat: “la carpa de la solidaritat de la Fira
de la Puríssima”. Així es creava un espai perquè les entitats de l’àmbit de la cooperació
de Sant Boi de Llobregat, i també d’altres llocs de Catalunya, puguessin donar a
conèixer el seu treball i mostrar els trets que els identifiquen. Des de Promoció de la
Ciutat s’encarreguen de la coordinació del muntatge, la logística i la publicitat de
l’activitat. A més de la Fira, i des de l’any 2006, es promociona el Barrejant mitjançant
la guia turística de la ciutat “52 propostes per gaudir cada cap de setmana”.
Fins ara la col·laboració, doncs, del Departament amb el Programa de cooperació i
solidaritat ha estat limitat a aquestes dues actuacions. Tanmateix, els i les tècnics/ques
del Departament semblen molt interessats/des a potenciar noves col·laboracions com,
per exemple, la realització d’activitats i tallers durant la Fira de la Puríssima per
potenciar l’apropament a altres cultures, proposar el Barrejant com a visita recomanada
del mes d’octubre en tots els suports publicitaris contractats, etc.
Conjuntament amb el Departament de Comunicació, de Medi Ambient i el Patronat de
Cultura, participa en una comissió transversal que té per objectiu tractar els temes
vinculats al turisme de manera transversal.

CORESSA
L'empresa municipal CORESSA (linkar http://www.coressa.com/) Corporació
d'Empreses i Serveis de Sant Boi, SA., va ser creada per l'Ajuntament d'aquesta localitat
amb l'objectiu de promoure l'activitat econòmica i oferir diferents serveis als ciutadans.
Ofereix serveis a les persones, centrades en el treball, la formació i la creació
d’empreses; serveis a les empreses, de formació, informació, assessorament i altres
serveis; i serveis a la ciutat que van des de la programació de tallers i programes
d’inserció a la gestió de la deixalleria municipal, al servei de neteja i recollida de
residus, passant pel servei de vialitat i aparcament.
En relació al servei de recollida de residus, es col·labora amb el Programa Municipal de
cooperació i solidaritat. CORESSA gestiona el dipòsit municipal de vehicles que
anualment rep una brigada de l’ICAP, Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos,
que desballesta vehicles donats de baixa i s’endu les peces a Cuba on són reutilitzades.

Economia
En l’entrevista corresponent, la regidora d’Economia ha desenvolupat dues idees
importants. Una és la possible implicació de comerciants de Sant Boi en la importació
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de productes de San Miguelito en la línia del comerç just. L’altra, impulsar alguna
iniciativa de turisme rural amb la col·laboració d’una agència de viatges local. Són idees
a tenir en compte a les quals cal dedicar recursos i esforços.

Com a resultat dels contactes presos amb els diversos departaments municipals es poden
formular les observacions següents:

El repàs sistemàtic de les activitats municipals mostra que malgrat el
gran nombre d’experiències que s’han desenvolupat, aquestes no han
sigut tan visibles com mereixien, i han quedat emmarcades en les
activitats del sector corresponent, sense transcendir a la població i a
la resta dels departaments municipals. La sectorialització de les
activitats impedeix que el patrimoni de cooperació de l’Ajuntament
s’enriqueixi.
El procés de transversalització pot esdevenir un fil conductor i
integrador d’aquestes activitats, les quals adquiririen, així, una nova
dimensió. És el moment adequat per impulsar un procés de
transversalització, però per a això els i les responsables polítics/ques
han de ser molt conscients del seu paper clau i el programa de
cooperació ha de jugar un paper de motor, afavorint la integració de
tot aquest procés.

4.3.

LES ACCIONS “INVISIBLES” DE LA SOCIETAT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT

Com a comentari final a aquest apartat dedicat a les accions de cooperació i solidaritat,
s’ha de destacar que la cooperació realitzada pel municipi no es limita a les accions
cofinançades per l’Ajuntament, ni tampoc a les que executen les entitats especialitzades
en aquests camps.
La ciutadania molts cops fa contribucions a la causa solidària sense passar forçosament
per l’Ajuntament o per les institucions formals. No es disposen de dades, en aquest
moment, de quants ciutadans/es de Sant Boi de Llobregat són socis/es d’ONGD, fan
aportacions a campanyes o participen en accions de denúncia relacionades amb la
situació dels països empobrits, però es pot fer el supòsit que l’activitat solidària de la
ciutadania és més rica del que es coneix actualment.
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5. MAPA DE RECURSOS ACTUAL (UNA VISIÓ DELS SERVEIS I
DELS AGENTS LOCALS)

5.1.

SITUACIÓ I POTENCIAL DE LES ENTITATS LOCALS

Per tenir una visió de conjunt de les entitats de cooperació i solidaritat que actuen a Sant
Boi, s’ha realitzat una enquesta adreçada a aquestes entitats que abordava les seves
característiques, activitats i opinions. Dinou entitats han respost a l’enquesta i els
principals resultats han sigut els següents:

5.1.1. Tipologia de les entitats
A l’any 2005 hi havia dinou entitats que formaven part del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, de les quals set eren entitats locals en sentit estricte (tenien
activitats només en el municipi de Sant Boi), tres eren xarxes d’entitats locals (petites
ONG amb presència en més d’un municipi) i nou eren delegacions d’ONG d’àmbit
català o estatal. (Incorporar taula entitats, annex 4 pàg 147. A l’incorporar-ho es pot
eliminar com a annex)

A. Modalitat jurídica
Les entitats locals i les xarxes locals són totes associacions (a partir d’ara les tractarem
totes com a entitats locals). En canvi, entre les delegacions hi ha quatre fundacions i
cinc associacions.

B. Perfil
Sis associacions d’àmbit local i les tres ONG de xarxes locals neixen per donar suport a
països o àrees concretes (Nicaragua, Cuba, Argentina, Colòmbia o Amèrica Central),
mentre que una és una entitat religiosa (església evangèlica). Totes són de creació
relativament recent (la més antiga es va fundar el 1996 i la més recent el 2004). En
aquest sentit és preocupant que es continuïn creant ONG petites que fonamentalment
realitzen projectes en el sud, que compten amb una base social limitada, però que,
ràpidament, sol·liciten subvencions a l’Administració. Cal una important reflexió sobre
el paper, fonamental, dels grups de solidaritat locals i la seva demanda de subvencions
públiques.

57

Les nou d’àmbit català tenen un perfil molt divers. Hi ha una delegació d’una
organització internacional (Creu Roja), dues ONG vinculades als sindicats majoritaris
(Fundació Pau i Solidaritat i Fundació Josep Comaposada), una entitat vinculada a un
orde religiós (Juan Ciudad), dues entitats laiques d’àmbit català que aposten per una
cooperació transformadora (Cooperacció i DESOS), una de sectorial amb vincle amb la
Universitat i que s’estructura a nivell de l’Estat espanyol com a federació d’associacions
(Enginyeria Sense Fronteres), una que es basa en l’apadrinament i té la seva seu central
a Saragossa (Famílies Unides) i una altra de suport a l’Afganistan que no té base social
molt establerta a Sant Boi. La majoria van néixer a finals dels 80 i a inicis dels 90 amb
el “boom” de la cooperació catalana, encara que DESOS, Cooperació per Afganistan
(ACAF) i Famílies Unides són de creació més recent. La Creu Roja és un cas molt
particular: es va fundar el 1854 però no va assumir funcions de cooperació al
desenvolupament fins molt més tard.
Podríem considerar que hi ha onze entitats (set locals) que neixen amb un fort
component de compromís polític i de transformació, que set entitats (tres locals) són de
caire més assistencialista –utilitzant aquesta paraula per definir les seves activitats i
sense cap connotació negativa- i que n’hi ha dues de caràcter sectorial (una
especialitzada en enginyeria (Enginyeria sense Fronteres), i una altra en educació
(Ensenyament Solidari de Sant Boi ).
Quatre entitats d’àmbit local i una d’àmbit català (que es crea al municipi i després es va
expandint) neixen com una forma de connectar la societat civil de Sant Boi amb la
societat civil dels municipis agermanats amb l’Ajuntament de Sant Boi (San Miguelito i
Marianao). No es pot dir que això s’aconsegueixi plenament ja que el nombre de
socis/es que donen suport a aquestes associacions no es diferencia del nombre de
socis/es locals de les entitats d’àmbit català i estatal. Si deixem de banda la Creu Roja i
els sindicats, cap entitat, sigui local o no, té més de 60 socis/es en el municipi i se situen
en una mitjana de 30 socis per entitat. Això no es diferencia molt del que succeeix a la
resta de Catalunya però està lluny del possible objectiu de la cooperació local de crear i
d’estendre una xarxa de suport social17.

C. Participació i transparència
La majoria (9) de les juntes directives, de les associacions locals, es reuneixen amb
relativa freqüència (des de setmanalment a un cop al trimestre) i les restants solament un
cop a l’any. La conformació d’aquestes juntes és molt variada i va de 3 a 12 persones, i
el més freqüent és una xifra de 7 o 8 persones. La majoria d’associacions locals

17 Més preocupant és el fet que només dues de les entitats locals declaren haver rebut diners per realitzar
projectes de sensibilització a Sant Boi.
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realitzen alguna mena d’informe però no publiquen les seves memòries, ni realitzen
auditories.
En canvi, a les entitats que són delegacions locals d’entitats d’àmbit català o estatal, les
reunions de les directives són menys freqüents i de forma molt variada (des de
mensualment a un cop a l’any). El nombre de persones que conformen la junta o el
patronat també es molt variat (de 4 en el cas de Famílies Unides a 45 de la Fundació
Josep Comaposada). Totes elaboren alguna mena de memòria llevat de tres (Famílies
Unides, Cooperació amb Afganistan i el Comitè Oscar Romero). La resta (set) realitzen
auditoria. Aquestes delegacions pertanyen en general a alguna mena de xarxa o
federació excepte dues (Famílies Unides i Cooperació amb Afganistan).
Les entitats locals, sobretot les que neixen arran d’un compromís polític, es reuneixen
sovint i estan molt vinculades amb les polítiques de cooperació de l’Ajuntament en
relació amb els agermanaments però desconeixen la situació i els canvis de la
cooperació a nivell estatal i internacional. Les ONG professionalitzades, d’àmbit català,
aporten aquest coneixement i introdueixen més elements de debat en el Consell i a
l’hora de valorar les polítiques de cooperació municipal

D. Suport Social
Les associacions locals tenen un suport social relativament limitat (de vint a seixanta
socis/es). Les entitats d’àmbit internacional (Creu Roja) i les vinculades als sindicats
tenen un ampli suport social però que correspon a un àmbit geogràfic molt més ampli.
La Creu Roja té 678892 socis/es (a nivell de l’Estat) i les lligades als sindicats
consideren tots els i les afiliats/des del sindicat (CCOO i UGT) com a base social. La
resta compta amb una base social d’entre 200 i 800 socis (cosa habitual en aquest tipus
d’associació), excepte Famílies Unides, amb 4775 socis/es, i Cooperació per Afganistan
que no arriba al centenar. Com hem assenyalat amb anterioritat, excepte Creu Roja i
sindicats, cap de les entitats d’àmbit català o estatal no té més de cinquanta socis/es
residents a la zona. En algun cas (Cooperació per Afganistan i Amizade) no tenen cap
soci/a a la zona i, per tant, pot semblar sorprenent que participin en el Consell.

E. Organització
Només hi ha una associació, d’àmbit local, que té una persona alliberada. Per tant, en
regla general, tota la feina de les entitats es basa en la militància i el voluntariat. Les
ONG d’àmbit català o estatal, però, tenen una secretaria tècnica en la seva seu central.
Totes les entitats, siguin locals o d’àmbit català i/o estatal, treballen amb contraparts
locals relativament estables en el sud. Tres entitats (Creu Roja, Famílies Unides i Juan
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Ciudad) tenen relacions amb contraparts pròpies que són a la zona (o sigui, Creu Roja,
Famílies Unides i Germans de Sant Joan de Déu locals). Els sindicats treballen amb
sindicats locals i les associacions de suport cubà amb els governs municipals locals.
S’hauria de disposar de més dades ja que seria interessant conèixer quin tipus de
contraparts locals és té, i si s’han convertit en ONG executores de projectes o realment
estem enfortint el teixit associatiu local. Només en quatre casos tenim constància que
tenen com a objectiu l’enfortiment del teixit social.

5.1.2. Activitats de les entitats
A. Projectes
De les set associacions locals de caire més polític (en sentit molt ampli) només una
realitza projectes que poden considerar-se com a projectes orientats a la transformació
social. Les altres sis realitzen projectes d’equipaments (urbanístics, educatius o socials)
majoritàriament en els municipis agermanats. Les entitats “polítiques” d’àmbit català
realitzen projectes sindicals i transformadors de suport al desenvolupament local i
millora del teixit associatiu. Els projectes sindicals es realitzen al Marroc i a Amèrica
Central seguint les directives de les seus centrals i les de desenvolupament local a
Nicaragua.
Els projectes assistencials són molt variats: educatius, sanitaris, ajut humanitari (`pàg
150) , reconstrucció; i també en llocs molt diversos (Argentina, Equador, Afganistan,
Guinea). Solament una de les entitats assistencials (Famílies Unides) concentra els seus
esforços en un dels països on treballa l’Ajuntament (Nicaragua).
Ens trobem amb uns perfils bastant determinats que podríem resumir de la manera
següent:
• les associacions locals de caire polític realitzen projectes d’equipament en els
municipis agermanats,
• les entitats catalanes de caire polític realitzen projectes de transformació a
Nicaragua (i a més de sindical al Marroc)
• quant a les entitats orientades cap a accions més assistencials, les seves
actuacions posen de manifest una gran diversitat, tant geogràfica con de
sectors d’intervenció.
B. Política de subvencions
La majoria de les entitats (excepte un parell) valoren positivament les polítiques de
subvencions realitzada fins ara per l’Ajuntament, però apunten al mateix temps línies de
millora.
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Les associacions locals que treballen en la dotació o rehabilitació d’equipaments en els
municipis agermanats (cinc) estan satisfetes amb les polítiques de subvencions. Tres
entitats locals demanen que no tingui tant de pes el component geogràfic i que la
valoració dels projectes les realitzi una institució externa. La resta (dues) no opinen
pràcticament.
Hi ha quatre entitats d’àmbit català que no opinen sobre les polítiques de subvencions
cosa que implica una forta desvinculació i denota que en alguns casos els socis que
resideixen a Sant Boi es limiten a presentar els projectes elaborats a les secretaries
tècniques centrals. La resta de les entitats fan diverses aportacions:
A nivell de polítiques, se suggereix que l’Ajuntament hauria de tenir més clares les
seves prioritats i línies d’acció estratègiques en l’àmbit de la cooperació i impulsar
accions més transformadores, i no tant assistencialistes, concentrant esforços tot
evitant accions massa fragmentàries.
A nivell tècnic, es proposa que la valoració dels projectes la realitzi algun grup
tècnic independent, que s’introdueixin convenis plurianuals, es revisi el pes de ser
associació local en relació a la qualitat del projecte i s’incrementin els fons per
sensibilització en les convocatòries.
S’ha de remarcar que les entitats que hem denominat “assistencialistes” (per la seva
activitat i sense valoració pejorativa, com es va assenyalar) se centren exclusivament
en el comentaris tècnics.

C. Capacitat tècnica
En les relacions amb les entitats s’ha de tenir en compte un aspecte important: el valor
afegit que tenen les associacions locals és el fet de crear teixit i sensibilitzar la població
de Sant Boi. Però la seva activitat està, majoritàriament, enfocada en la realització de
projectes “assistencials”, és a dir, destinats a cobrir necessitats assistencials en el sud.
Per a aquest tipus d’accions, la seva capacitat tècnica és limitada ja que actuen de forma
totalment voluntària i no poden competir amb associacions que, comptant amb el
mateix suport social que elles, tenen equips tècnics especialitzats per a la identificació,
el seguiment i l’avaluació de projectes. S’hauria de pensar en la possibilitat d’establir
una concertació entre Ajuntament, associacions locals i entitats professionalitzades amb
una política transformadora.
En relació amb els projectes “assistencials” cal que el municipi decideixi quina hauria
de ser la seva política, si convé mantenir aquest volum i dispersió o si és millor
especialitzar-se en algun sector o àrea geogràfica. D’altra banda, no té molt sentit que
associacions que no tenen cap soci a la zona estiguin integrades en el Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat. Si l’Ajuntament està interessat en la seva col·laboració (per
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les seves activitats de difusió o per la seva especialització) el Consell hauria de ser,
probablement, un àmbit de debat, d’elaboració de les estratègies municipals i de
representació ciutadana.
Igualment caldria revisar les activitats considerades de sensibilització. Moltes vegades
consisteixen a fer la difusió de les tasques realitzades per les ONGD, la qual cosa,
malgrat la seva importància, és molt lluny del que es pretén en la perspectiva d’una
educació i una formació integral de la ciutadania.

5.1.3. Opinions i posicionament de les entitats
A. Respecte a la cooperació directa de l’Ajuntament
Les opinions estan dividides. Una part important de les entitats (set) no opinen sobre
aquest tema. De la resta, aproximadament a parts iguals, unes opinen que tota la
cooperació s’ha de canalitzar mitjançant les ONGD, mentre que les altres creuen que és
fonamental el paper dels ajuntaments fomentant el municipalisme i reforçant el bon
govern i la millora de la gestió dels ajuntaments del sud, al mateix temps que
s’incrementen els esforços per sensibilitzar la població de Sant Boi. Algunes de les
ONGD locals que actuen en els municipis agermanats es consideren com l’instrument
de l’Ajuntament per fer cooperació directa.
S’evidencia, tant per la manca com pel tipus de resposta, que no està clar el concepte de
cooperació directa, i aquesta cooperació (excepte en un parell de respostes d’ONGD
d’àmbit estatal) es veu com una competència a les ONG, la qual cosa demostra que no
està clar el rol dels diferents agents.

B. Respecte a les emergències
Totes les entitats locals consideren que l’Ajuntament ha sigut solidari en les situacions
d’emergència i de catàstrofes i que ha de continuar treballant així. Creuen, però, que
hauria d’establir un protocol d’actuació, elaborat conjuntament amb les entitats i que el
seu paper hauria ser més de lideratge i mobilitzador, a més d’informatiu i educador, per
donar una resposta unànime a nivell de municipi i canalitzar-la per les vies més
professionalitzades i eficients possibles.
Les entitats d’àmbit estatal i català, sobretot, tenen clar que les actuacions han de ser
mitjançant entitats especialitzades i coordinant-se amb el Fons Català i el Comitè Català
d’Ajut Humanitari d’Emergència. Només tindria sentit una participació directa si el
desastre es produís en un dels municipis agermanats.
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De fet, les propostes dels diferents grups d’ONGD van en una mateixa direcció i són
complementàries. Mentre que les ONG locals es preocupen més pel paper del municipi
com a aglutinador i informador, les entitats d’àmbit català destaquen que es tracta d’una
situació molt específica i recorden l’existència d’òrgans de coordinació a nivell català i
d’entitats especialitzades en aquestes intervencions.
En resum, l’Ajuntament ha de canalitzar la resposta de la ciutadania, aglutinant i evitant
pràctiques incorrectes, al mateix temps que ha d’informar de la situació, de les causes i
de les repercussions. Tanmateix, a l’hora d’actuar, ho ha de fer mitjançant les entitats
especialitzades i seguint les recomanacions del Comitè Català d’Ajut Humanitari
d’Emergència.

C. Respecte a la sensibilització
De forma generalitzada, les entitats opinen que cal potenciar la política de
sensibilització i que és una eina fonamental per a la transformació i la cooperació.
Les entitats locals donen respostes poc desenvolupades. Tres d’elles opinen que les
accions actuals són correctes i quatre entitats opinen que les accions són massa puntuals
i que no s’arriba a la ciutadania i la resta dóna respostes inespecífiques.
De les nou entitats d’àmbit català i estatal, cinc no opinen, dues diuen que la política és
bona i no tenen cap queixa i solament dues (Cooperacció i DESOS) fan una mica de
reflexió sobre el tema i demanen al municipi que iniciï un procés de valoració
autocrítica (tant de les actuacions municipals com de les intervencions de les entitats)
per poder aprofundir sobre un àmbit d’actuació tan important.
És preocupant que quasi la meitat de les entitats (tres de locals i cinc d’àmbit català) no
opinin sobre un tema tan important, i que cinc més expressin la seva satisfacció però no
aportin gairebé res més. També es evident que les respostes de les ONGD locals i les
més professionalitzades amb un compromís polític es complementen. Mentre les
primeres destaquen que, en la realitat diària, no s’arriba a la ciutadania, les segones
volen un debat teòric i valorar el que s’ha realitzat fins ara per aprofundir i avançar.
Totes aquestes destaquen que les accions, fins ara, han estat massa puntuals.
Cal una reflexió profunda ja que la sensibilització i la formació són part dels
instruments bàsics de la cooperació local i descentralitzada, i unes eines bàsiques de
transformació social i de creixement de la solidaritat. En canvi, es continua parlant i
dedicant més espais, tant d’acció com d’opinió, per als projectes (normalment
assistencials) que es realitzen al sud. Cal iniciar un procés conjunt de reflexió i
valoració d’allò fet fins ara i impulsar un nou model global, a llarg termini, coordinat i
amb la implicació de tots.
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D. Respecte al paper de l’Ajuntament en el moment d’establir les polítiques de
cooperació
La majoria de les entitats no tenen una opinió formada. Només cinc ONGD (una de
local) entenen que ha d’elaborar les polítiques públiques de cooperació, amb la
participació del sector però diferenciant responsabilitats: “l’Ajuntament no ha d’actuar
com una ONGD i les ONGD no haurien d’actuar com si fossin govern”. Per elaborar
una política, que ara no es té, és important conèixer molt bé la situació de la cooperació
internacional en els diferents nivells (autonòmic, estatal, europeu). Cinc ONGD (quatre
de locals) entenen que el seu paper és escoltar, donar suport i implicar-se en les accions
del teixit associatiu. La resta no opinen (entre elles cap de les quatre assistencials
d’àmbit estatal i/o català). També s’assenyala que s’hauria de treballar més
concertadament i coordinada entre les entitats i l’Ajuntament.
Respecte a aquest punt es pot fer una reflexió general: si constatéssim que el món
municipal no té una política urbanística o educativa no ho podríem entendre. En canvi,
encara no entenem que la política de solidaritat ha de ser una política pública com
qualsevol altra. La majoria de les ONGD locals actuen com a entitats de caire
assistencial i veuen l’Ajuntament com un simple finançador, i no deixa de ser estrany ja
que moltes neixen arran del compromís polític de l’Ajuntament amb altres municipis
del sud. Entre el model i l’acció hi ha, doncs, sembla, fortes desconnexions. En canvi,
les entitats professionalitzades, polítiques i sectorials, són les que mitjançant la seva
experiència i el seu coneixement aporten en aquest punt una reflexió més àmplia i
reconeixen la necessitat de considerar la cooperació com formant part de les polítiques
públiques locals.

E. Respecte al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
Tothom valora molt positivament el paper del Consell18 (linkar pàg 202, reglament del
Consell) com a òrgan de participació i intercanvi. Però al mateix temps hi ha un consens
en el fet que fins ara ha estat més un lloc informatiu que de treball i debat, i es demana
un canvi important en aquest sentit. També se sol·licita que es converteixi en un referent
de la societat civil.
És important repensar el Consell. És cabdal el seu paper, el qual permet la participació
en l’elaboració i el seguiment de les polítiques municipals i, a banda del seu paper
consultiu, es podria convertir en el lloc representatiu del sector i ser un referent, tal com
es demana, per a la ciutadania de Sant Boi, però també per a altres nivells de
18

En els annexes trobareu el Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
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representació com pot ser la Federació Catalana d’ONGD. Per altra banda hauria
d’aprofundir-se el seu paper com a lloc de debat i trobada.
Per tant, s’evidencien dos papers diferents que potser haurien de tenir espais diferents.
Hi ha un espai de trobada entre entitats, informació i debat. En aquest no cal la
presència dels partits polítics, ni d’altres organitzacions. És un espai que l’Ajuntament
podria estimular i que vindria a ser l’equivalent d’una coordinadora d’entitats locals que
podria esdevenir una referència per a la ciutadania i un enllaç amb la Federació Catalana
d’ONGD, on hi fossin totes les ONG locals.
Per altra banda, s’hauria de pensar en un Consell amb una representació més variada
que realment fes un seguiment acurat de les polítiques de cooperació i on hi participés
una representació de les ONGD (no totes les entitats), de les associacions d’immigrants,
dels sindicats, un/a representant de la Federació de Veïns i potser algun/a representant
dels gremis de comerciants, a banda del partits polítics. Així, es podria arribar realment
a tota la ciutadania i enriquir el debat amb altres punts de vista.

5.1.4. Reflexions generals sobre les entitats de Sant Boi
Els anys de treball i la riquesa i la diversitat del teixit associatiu donen com a resultat
una experiència acumulada que aporta elements per una reflexió important. En primer
lloc, no podem parlar d’entitats en general. La Creu Roja i les ONGD dels sindicats
tenen relativament poc a veure amb les ONGD de desenvolupament locals o catalanes.
Les que realitzen una tasca fonamentalment assistencial tenen una dinàmica diferent de
les que estan donant suport a organitzacions i institucions del Sud per transformar la
realitat. Ja que les realitats són diverses la forma d’interaccionar, i els instruments poden
ser diferents i no basar-se principalment en el projecte.
Igual que les ONGD sindicals fan projectes especialitzats en els drets laborals, es podria
impulsar que alguna entitat, per exemple Creu Roja, no presentés projectes i canalitzés
els programes d’emergència del municipi juntament amb el Fons Català. En paral·lel,
caldria revisar el paper que fan les ONGD locals que treballen en el marc dels
agermanaments i proposar que facin projectes no solament d’equipaments sinó més
transformadors. També es podria establir una relació de confiança amb aquelles ONGD
d’àmbit català que han demostrat una sintonia amb el projecte del Programa municipal
transversal de cooperació i solidaritat i amb el posicionament de solidaritat internacional
de l’Ajuntament i que aportarien els seus coneixements i la seva infraestructura. També
s’hauria de replantejar la fragmentació de subvencions entre les entitats i valorar què és
el que aporten realment aquelles entitats assistencialistes que no formen part de la vida
associativa del municipi.
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Però, sobretot, davant de l’evidència, cal repensar el rol de les entitats a nivell del
municipi. Aquest pot evolucionar positivament: des de gestores de projectes i
canalitzadores de petites ajudes econòmiques, a sensibilitzadores i formadores de la
ciutadania. En els fons disponibles per gestionar projectes no calen tantes entitats i, en
canvi, per dinamitzar la ciutadania i transformar la nostra realitat calen totes les mans.
Aquest diagnòstic que parteix de la vivència i l’experiència de les entitats és una
oportunitat de reflexió i de canvi important, que pot portar a una millora de la
cooperació i la solidaritat a Sant Boi.

5.2.

SERVEIS LOCALS

Després d’haver descrit de manera succinta les característiques i els potencials de les
entitats locals de cooperació i solidaritat, ens interessem per la naturalesa i la capacitat
dels serveis locals que l’Ajuntament posa a la disposició dels actors o ofereix com a
suport a les seves activitats.
A. Situació dins de l’organigrama de l’Ajuntament (linkar annex 2, pel pdf
deixar-ho així)
Vegeu l’organigrama de l’Ajuntament en els annexes.

B. Serveis que ofereix l’Ajuntament
L'únic servei de què disposa l'Ajuntament específicament dedicat a cooperació i
solidaritat és el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat. El Centre és un
servei municipal permanent amb voluntat de cobrir un àmbit comarcal que s’adreça a
les entitats de cooperació i solidaritat, al món de l'ensenyament i a la ciutadania en
general.
El Centre de Recursos compta amb un ampli fons documental classificat per temes:
agermanaments, associacionisme, cooperació al desenvolupament, comerç just, cultura
de pau, desenvolupament, dona, drets humans, ecologia, medi ambient, economia,
immigració.
El Centre ofereix un Espai de Documentació i Recursos, que és un espai especialitzat on
es posa a l'abast dels/les usuaris/àries la documentació sobre els temes objecte del
centre. Aquest espai facilita la consulta de llibres, CD, fulls informatius, butlletins,
pàgines web, revistes, diaris, premsa alternativa, vídeos, tríptics, etc. També ofereix jocs
i maletes pedagògiques lligats als temes de cooperació.
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Des del Centre es poden consultar agendes de cooperació i publicacions mensuals i
accedir a treballs de recerca i estudis.
Aquest mateix espai també ofereix a les entitats de cooperació i solidaritat diversos
recursos materials i informàtics per poder fer la seva feina: espais de reunió,
ordinadors, fotocopiadora, fax, vídeo i televisió, cartellera d'anuncis amb convocatòries
diverses del seu interès i possibilitat de difusió de les activitats organitzades per les
entitats.
Des del centre es fa una programació trimestral d’activitats de sensibilització que inclou
exposicions, tallers, xerrades, cursos, etc., destinades a la població del municipi, a les
escoles i les ONGD. En la mateixa perspectiva, el Centre té un programa setmanal a
Ràdio Sant Boi (Gent Solidària).
El Centre de Recursos és un centre ben dotat i amb personal motivat. Sembla més
important la seva tasca a les escoles i als mitjans de comunicació que les consultes de
material. Potser s’hauria de revisar la política d’adquisició de revistes i llibres. Tal
vegada, seria més important mantenir el fons de revistes i disposar d’uns manuals bàsics
en l’àmbit dels llibres. També s’hauria d’implicar més el Centre de Recursos en la
definició i l’execució d’una política municipal de formació i sensibilització de tota la
ciutadania.
Cal afegir, també, pel què fa als serveis existents que a Sant Boi hi ha un Hotel
d'Entitats i que els casals de barri cedeixen a les entitats espais per ser utilitzats com a
seu de forma gratuïta. També s'ofereix de forma gratuïta, en aquests casals, espais per a
l’organització d'actes.
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6. SITUACIÓ I NECESSITATS ACTUALS

Després de descriure les actuacions i els recursos actuals, es pot intentar caracteritzar a
grans trets el “model” que Sant Boi ha seguit fins ara i fer una presentació esquemàtica
dels seus punts forts i febles, respectivament en el camp de la cooperació i en el de la
sensibilització.

6.1.

CONSIDERACIONS SOBRE EL MODEL SEGUIT FINS ARA PER
L’AJUNTAMENT DE SANT BOI
Contràriament a altres municipis de Catalunya, Sant Boi ha mantingut el predomini
o el lideratge de l’Ajuntament en la definició de les intervencions de cooperació i
solidaritat. Això significa que és el govern local el que marca la pauta i defineix les
orientacions principals.
La cooperació directa de l’Ajuntament és l’element més important i això en
garanteix la implicació institucional en el tema de la cooperació amb el sud, encara
que no tota aquesta cooperació directa hagi de ser executada forçosament per la
pròpia institució municipal. En aquest sentit, s’ha mencionat que el Fons Català o
certes ONGD locals han sigut entitats executores de projectes liderats o promoguts
per l’Ajuntament.
Aquesta opció de l’Ajuntament en favor d’una cooperació directa força significativa
podria ser sotmesa a discussió o a revisió si el govern municipal ho considerés
oportú, però ens sembla una opció interessant i positiva, ja que molts ajuntaments de
Catalunya, que s’havien limitat en un principi a distribuir els recursos del 0,7% entre
les ONGD del seu territori, estan fent precisament l’opció d’intentar recuperar un
espai propi de cooperació en el qual l’Ajuntament –en concertació amb els agents i
actors socials del municipi- pugui definir i implementar una política municipal de
cooperació.
L’instrument principal de canalització dels recursos ha sigut el marc dels dos
agermanaments nord/sud existents: Marianao (Cuba) i San Miguelito (Nicaragua).
La quasi totalitat de la cooperació directa de l’Ajuntament (executada per si mateix
o a través del Fons Català) es dirigeix a aquests dos municipis del sud i
l’Ajuntament ha procurat també canalitzar una part de les intervencions de les
ONGD locals cap a ells.
La cooperació amb aquests municipis agermanats sembla que hagi tingut fins ara un
balanç globalment positiu, però que sigui millorable des de dos punts de vista: (1)
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una major implicació i iniciativa per part dels actors socials del municipi, i (2) una
possible actualització del contingut a donar a les actuacions, en la direcció ja
iniciada des del govern municipal.
En efecte, sembla que el contingut de la cooperació canalitzada a través dels
agermanaments hagi sigut de caire relativament tradicional (aportació financera per
construir o rehabilitar edificis i camins, dotació de materials, etc.) però que hagi
evolucionat en els últims anys cap als temes d’ensenyament o cap a altres
preocupacions més qualitatives.
En aquest sentit d’actualització i revisió positiva de les modalitats de cooperació, es
troba a faltar que les experiències de cooperació de caire més innovador, basades en
l’establiment de xarxes d’intercanvis d’experiències entre municipis i societats
locals, en les quals l’Ajuntament de Sant Boi participa ja de manera destacada a
través dels seus departaments, no es capitalitzin com a bones pràctiques de
cooperació i no serveixin per nodrir la reflexió i la transformació progressiva de les
pràctiques de cooperació dels departaments municipals i de tots els actors locals.
Per part seva, la sensibilització ha rebut una atenció bastant forta, sobretot durant els
últims tres anys, i és un fet que mereix ser destacat. El contingut de les accions
corresponents ha evolucionat: si bé la promoció d’actes i d’esdeveniments solidaris
continua absorbint la majoria dels recursos, s’ha vist la necessitat d’inscriure la
sensibilització dins d’un marc més permanent.
Malgrat que la quasi totalitat de les accions de sensibilització siguin promogudes
des de la institució municipal- no s’ha arribat encara a definir i posar en aplicació
una veritable política municipal en aquest camp que sigui capaç de definir els
objectius, els públics i els mitjans tècnics i financers necessaris. Sembla que Sant
Boi tingui els elements i l’experiència en aquest camp per avançar qualitativament
en aquesta direcció.
De manera general es pot dir que l’Ajuntament de Sant Boi, tant en matèria de
cooperació com en temes de sensibilització, té els instruments i l’experiència
necessaris per construir i posar en pràctica unes polítiques públiques en aquests
camps.
La decisió d’elaborar un Programa Transversal Municipal de Cooperació i
Solidaritat mostra la voluntat política de superar la situació actual i d’avançar cap a
una política municipal integrada entre els diferents departaments i concertada amb
els actors locals.
Com a resum del diagnòstic es pot indicar a continuació quins són els punts forts i
febles de las actuacions en matèria de cooperació i en matèria de sensibilització:
69

6.2.

COOPERACIÓ

Punts forts:
• Fort pes de l’Ajuntament, el qual manté el lideratge i la capacitat d’orientar
estratègicament el camp de la cooperació.
• Relacions estables i durables en el marc dels agermanaments, que permet en
particular una concentració geogràfica important i evita la dispersió dels
esforços.
• Existència d’un teixit de petites ONGD de base local, algunes de les quals són
executores de projectes en el marc dels agermanaments.
• Existència d’una llarga pràctica de concertació amb les entitats locals en el si
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
• Reforçament tècnic del Departament de Cooperació i Solidaritat des principis
dels anys 2000.
• Implicació directa de certs tècnics/ques i departaments municipals en accions
concretes de cooperació.
Punts febles:
• S’ha plantejat fins ara la cooperació com un tema sectorial. Per aquesta raó,
no hi ha una suficient relació transversal entre departaments municipals o no
es visualitza de manera adequada.
Per exemple, existeix una certa relació entre el camp de la cooperació i el
de la immigració, ja que aquests dos temes corresponen a la mateixa
regidoria, però la partida incipient de codesenvolupament està gestionada
des de Nova Ciutadania i no apareix ni es comptabilitza com una
activitat de cooperació.
• Deficiències importants en la gestió: es perd la memòria institucional i falta
un major control de les dades i una delimitació més estricta dels continguts.
• Esmicolament, fins fa poc, de les accions de suport a les ONGD locals
(excloent les que actuen en el marc dels agermanaments per “encàrrec”
directe de l’Ajuntament). L’establiment de noves normes de repartiment de
les subvencions (règim de concurrència competitiva) ha iniciat una millora en
aquest aspecte19.
• Contingut bastant assistencial de moltes de les accions de cooperació:
construcció, rehabilitació, donacions d’eines, etc.

19

En la convocatòria 2003 es van presentar 13 projectes. 3 no complien els requisits i es van
subvencionar 10 projectes. En canvi, l’any 2004, es van presentar 14 projectes. 1 no complia els requisits,
13 eren elegibles però només es van subvencionar 7 projectes
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6.3.

SENSIBILITZACIÓ

Punts forts:
• Dedicació financera bastant important, en relació amb el total de recursos
disponibles.
• Activitats consolidades i que la població coneix i espera (Barrejant, Fira de la
Puríssima, etc.).
• Evolució dels continguts i inclusió progressiva d’altres temes (comerç just,
cultura de pau, etc.).
• Evolució cap a unes accions permanents de sensibilització, a partir del Centre
de Recursos i Documentació, com a centre obert a tothom i que pot contribuir
a millorar la informació i la presa de consciència de la ciutadania.
• Interès manifestat per diferents departaments municipals, que han
desenvolupat iniciatives pròpies que poden incidir en una major formació i
sensibilització de la ciutadania.
Punts febles:
• Caràcter sovint massa puntual de les activitats (fires i esdeveniments
especials).
• No s’ha definit encara una estratègia municipal de sensibilització i formació
de la ciutadania en els temes referents a les desigualtats internacionals. Falta
definir un veritable programa municipal coherent, que faci intervenir els
diferents departaments implicats, i que fixi quins han de ser els eixos
temàtics, els públics prioritaris, els agents executors, els mètodes de
seguiment i l’avaluació d’impacte, etc.
• Escassa implantació i utilització del Centre de Recursos i Documentació per a
la Solidaritat per part dels usuaris/es.

71

7. PROJECCIONS I PERSPECTIVES A MIG TERMINI

7.1.

REVISIÓ DEL MODEL
SENSIBILITZACIÓ

MUNICIPAL

DE

COOPERACIÓ

I

Després d’establir el present diagnòstic, el govern municipal i els actors locals de la
cooperació s’han de plantejar cap on hauria d’anar el model de cooperació de Sant Boi
en el futur i quines línies directrius s’haurien de donar al futur Programa municipal
transversal de cooperació i solidaritat.
Examinant successivament els diversos aspectes a considerar, desenvolupar o revisar,
convé posar èmfasi en els temes següents:

Dotació pressupostària
La dotació actual és quantitativament correcta. El problema essencial, en el moment
actual, no és el volum de recursos, que ja és força important. En canvi, s’han de
fixar objectius de millora de la qualitat (de les intervencions i de la gestió), sense
perdre de vista que aquests esforços poden servir, directament o indirecta, per
augmentar el volum de recursos efectivament dedicat a les accions de cooperació i
solidaritat o, com a mínim, millorar-ne l’eficiència.
Contingut de la cooperació i coherència de les polítiques municipals
Un punt essencial per a la millora qualitativa de la cooperació a Sant Boi serà el fet
de considerar-la no com una activitat aïllada i sectorial, sinó com un element
absolutament integrat dins de les polítiques públiques d’àmbit local.
En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, compromès en un treball
de reflexió transversal, s’haurà de plantejar si els departaments es poden implicar
més en les tasques de cooperació i si les polítiques seguides pels diferents
departaments tradueixen realment la voluntat de crear una societat solidària des del
propi àmbit local. Un treball entre els diferents departaments implicats és necessari,
per fer prendre consciència de l’articulació entre les diferents polítiques sectorials
aplicades en el municipi (acollida d’immigrants, habitatge, educació, salut, etc.) i les
actuacions de solidaritat orientades cap als municipis del sud.
L’elaboració del futur Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat pot
ser, des d’aquest punt de vista, un factor clau per obrir un debat intern sobre el
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concepte de solidaritat, identificar els punts de treball comú i coordinat entre
departaments i per ajudar a definir una visió més avançada de la cooperació
municipal, que tingui en compte les diverses experiències, algunes de les quals han
sigut promogudes i gestionades fins ara des d’altres departaments.
Capacitat de planificació estratègica
Aquests aspectes s’han de desenvolupar, aprofitant l’elaboració del Programa
Municipal Transversal. Al llarg d’aquest procés, s’haurien de definir de manera més
explícita les opcions i les prioritats del municipi en la distribució dels recursos i el
contingut de les accions que vol promoure.
Revisió i/o consolidació del model de cooperació de cara al futur
Per reafirmar les opcions actuals o actualitzar-les si es considera necessari, s’haurà
de respondre a una sèrie de preguntes clau, com per exemple:
•
•

•
•

•

•

•
•

•

S’ha de mantenir el paper central de l’Ajuntament en la definició i orientació
de les actuacions? Amb quins mecanismes de concertació?
Quines haurien de ser les modalitats concretes de cooperació amb el sud?
S’ha de concebre com una assistència o s’ha d’evolucionar cap a unes
fórmules de “partenariat”?
S’han de concentrar els recursos en la cooperació directa?
Si aquest és el cas, els agermanaments han de seguir sent l’eix vertebrador de
la cooperació municipal o s’ha de treballar amb altres modalitats (xarxes,
marc de relacions interterritorials, etc.)?
Si es pretén seguir la política d’agermanaments, s’han de mantenir els
actuals o s’han d’establir també relacions privilegiades amb els municipis o
territoris dels quals són originàries les persones immigrants que treballen i
viuen a Sant Boi?
Quin contingut haurien de tenir les accions realitzades en el sud i, en
particular les que s’emmarquin en agermanaments o fórmules de
“partenariat” entre administracions locals del nord i del sud?
Quin pes s’ha de donar a la sensibilització dins del conjunt de les despeses
del 0,7%?
Quin contingut donar, a partir d’ara, a una política municipal de
sensibilització i cap a quin públic dirigir-la en prioritat? S’ha de construir
una estratègia que posi en primer terme la formació de la ciutadania sobre els
problemes internacionals que tenen una implicació local i la seva obertura al
món?
Convé fer participar activament els agents socials i les ONGD en aquesta
reflexió estratègica i en l’elaboració d’una veritable “política municipal de
cooperació i solidaritat”?
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•

Quin paper té el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat pel
què fa la política de sensibilització en matèria de cooperació i solidaritat
municipal?

Millores de gestió
En paral·lel amb les qüestions plantejades, un punt indiscutible és la necessitat
d’establir un millor sistema d’informació, per facilitar al mateix temps la rendició de
comptes a la ciutadania sobre uns temes tan sensibles com la cooperació i la
solidaritat internacionals.
Com s’ha assenyalat, s’ha de depurar el contingut del que pot figurar com a
cooperació -excloent del 0,7% les despeses no elegibles- i millorar de manera
significativa la gestió administrativa i tècnica i també, en la mesura de les
possibilitats, el seguiment i l’avaluació de les actuacions.

7.2.

CAP A UN PROGRAMA TRANSVERSAL

7.2.1. Possibilitat i límits de l’esforç de transversalització
Es poden distingir, en el procés de transversalització, tres nivells possibles:
1. Un primer nivell, bastant bàsic, consisteix a fer visibles les activitats que els
departaments han portat a terme per iniciativa pròpia en matèria de cooperació i
comptabilitzar efectivament els esforços corresponents, com a part del programa
municipal de cooperació. El simple fet de constatar que la solidaritat s’expressa des
dels diferents camps i no és el monopoli de l’àrea especialitzada en la gestió de les
accions ajudaria a conscienciar de la dimensió transversal.
2. Un segon nivell, que sembla molt assequible, tendeix a implicar més els
departaments en les tasques que han correspost fins ara l’àmbit de Cooperació com,
per exemple, els agermanaments, ja que poden contribuir a enriquir-ne el contingut i
a proposar noves modalitats d’intervenció en matèria de salut, joventut, gènere, etc.
3. Finalment, un tercer nivell que necessitarà probablement un procés més llarg, és
intentar que els departaments s’impliquin en la definició i la posada en aplicació
d’una societat local solidària, reflexionant sobre les implicacions corresponents i
revisant cada un la seva pròpia política sectorial des d’aquest punt de vista.
L’objectiu, en aquest cas, seria construir realment un Sant Boi solidari, en els
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diferents camps que són competència de l’Ajuntament, com per exemple nova
ciutadania, habitatge, urbanisme, etc.

7.2.2. Grau de preparació i receptivitat
En les entrevistes realitzades, es constata una bona predisposició a col·laborar, tant a
nivell de les persones entrevistades com per part dels serveis que representen.
S’ha detectat una certa riquesa de les experiències desenvolupades pels diferents
departaments. Tanmateix, la majoria dels departaments han viscut fins ara els temes
de cooperació i solidaritat com una activitat sectorial i una mica llunyana del dia a
dia de cada servei.
Per donar-li un altre caràcter, hi ha d’haver una voluntat política manifesta dels
responsables i del govern local en general. En el moment actual, la consciència que
la solidaritat pugui ser un eix transversal important està, encara, poc desenvolupada.
Així, les iniciatives que es realitzen es viuen més com un assumpte intern que com
el resultat d’unes directrius polítiques consolidades comunes a tota la institució
municipal. A més, aquestes iniciatives es viuen més aviat com la implicació de
persones concretes que no com una implicació de tot el servei.
El grau d’implicació del personal municipal és variable. Aquells/es tècnics/ques i
responsables amb més antiguitat se senten més implicats/des perquè van viure
personalment les primeres fases d’agermanament amb San Miguelito i Marianao.
Els/les més nous/ves tenen en general poc coneixement del que fa l’Ajuntament i la
informació que tenen procedeix dels butlletins interns o d’alguns comentaris que
han sentit.
Hi ha una voluntat demostrada de col·laboració amb l’àmbit de Cooperació però
més en el sentit de donar suport a les seves activitats (nivell 2) que amb la idea
d’incorporar el principi de solidaritat a les tasques dels diferents departaments i
àrees.
S’haurà d’avançar, doncs, progressivament, posant en aplicació els dos primers
nivells i treballant en una presa de consciència més àmplia, que afavoreixi en el
futur el pas al tercer nivell que s’ha esmentat.
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8. DEMANDES I EXPECTATIVES DE LA POBLACIÓ

Finalment, en aquest apartat ens centrarem en el tema de la participació dels diferents
grups i col·lectius interessats, ja que són els que millor expressen les demandes i les
expectatives de la població:

A. Paper de les entitats de solidaritat i formes de participació
Aprofitant l’elaboració del Programa Muncipal Transversal, s’ha de reflexionar sobre el
paper que poden jugar els grups locals de solidaritat en el nou context que es definirà.
Suposant que es mantingui com a tret dominant del model de cooperació municipal
l’existència d’una forta cooperació directa de l’Ajuntament, les possibilitats per part de
la institució municipal de cofinançar projectes presentats per les ONGD continuaran
sent força limitades.
Es fa cada cop més difícil imaginar en aquest marc un cofinançament dels projectes
d’ONGD que cobreixi una part substancial del cost i que no sigui essencialment
simbòlic. Com a alternativa a l’enfocament tradicional de suport via subvencions a
projectes, seria interessant aprofundir en la línia de potenciar els altres instruments que
poden donar un altre tipus de suport per a la consolidació de les entitats solidàries
locals, com per exemple el Centre de Recursos i Documentació, que es converteixi en
una eina d’enfortiment del teixit solidari de Sant Boi, al mateix temps que en un
instrument de formació i sensibilització de la ciutadania.
Les relacions entre la institució municipal i les ONGD del municipi haurien de ser
probablement repensades en aquesta direcció, en concertació amb les entitats que
formen part del Consell.
Una perspectiva possible consistiria a proposar a les ONGD locals, per part de
l’Ajuntament, que se centrin en:
(1) un treball de sensibilització i formació en el municipi,
(2) una intervenció -com a entitats ciutadanes destacades- en l’elaboració de
la política municipal de cooperació i en el seu seguiment, i
(3) una possible col·laboració en l’execució dels projectes de cooperació
directa.
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D’aquesta manera, l’Ajuntament podria proposar a les entitats locals de solidaritat un
nou posicionament i una nova articulació, en els quals es valoraria la seva funció de
formació i sensibilització de la ciutadania i el seu paper d’interlocutors/es actius/ves en
la definició, seguiment i, fins i tot, execució de les estratègies municipals de cooperació
i solidaritat.

B. Participació ampliada dels agents locals
L’elaboració del Programa Municipal Transversal porta també a reconsiderar les
modalitats de concertació i participació ciutadana en aquest camp. En efecte, si són
concebudes de manera transversal, la solidaritat i la cooperació internacionals no són
únicament una tasca de les entitats especialitzades en les accions en el sud. Els altres
agents socials i grups ciutadans actius han de ser implicats també segons noves
modalitats a definir.
S’hauria de pensar, per tant, en una possible revisió i/o ampliació de la composició del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, al mateix temps que s’hauria d’ampliar
la seva agenda perquè pugui ser encara més un espai de debat ciutadà.

C. Rol dels col·lectius d’immigrants
El fet de parlar d’una societat local solidària i de voler una coherència de les polítiques
municipals posa en primer terme, com s’ha indicat, la necessitat de considerar el tema
de la immigració no solament des del punt de vista de la integració de ciutadans/es
nouvinguts/des, sinó també des de la perspectiva de les noves perspectives de
cooperació que s’obren, pel sol fet de la seva presència quotidiana i visible en el
municipi.
Els coneixements i els elements de comprensió cultural que les persones immigrades
aporten respecte a les seves societats d’origen poden canviar el plantejament i les
formes de relació entre el municipi i els seus “parteners” en el sud.
Des d’aquest punt de vista, s’ha de considerar si convé fer un lloc (i segons quines
modalitats concretes) al que s’anomena “codesenvolupament”, després d’haver estudiat
detingudament els avantatges i les limitacions d’aquesta modalitat de cooperació.

77

PLA
D’ACCIÓ
DEL
PROGRAMA
MUNICIPAL
TRANSVERSAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

78
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1. FINALITAT DEL PROGRAMA
El Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat ha de respondre
- al repte que la política municipal de cooperació i solidaritat ha de significar la
implicació de tota l’organització municipal, no únicament la del departament
corresponent, d’acord amb el principi de coherència de les actuacions municipals
i,
- al fet que hi hagi una visió integral i consensuada amb tots els agents implicats del que
ha de significar la cooperació i la solidaritat, tant en els aspectes d’educació per a la
solidaritat i la pau i obertura de la ciutadania al món (pàg.153) com en els de cooperació
al desenvolupament.
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2. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
•

•

•

•

•
•
•

Millorar la qualitat de la cooperació directa i delegada, revisar els
agermanaments vigents i fomentar noves col·laboracions i la participació en
xarxes.
Transversalitzar l’acció municipal cercant la coherència entre la política de
cooperació i solidaritat i la resta de polítiques municipals així com entre els
diferents departaments municipals.
Elaborar i implementar, conjuntament amb els agents locals, una estratègia de
formació i sensibilització municipal i local centrada en l’obertura de la
ciutadania al món, el comerç just i la cultura de la pau.
Canalitzar adequadament la solidaritat municipal i ciutadana davant de
situacions d’emergència en els països empobrits tot informant de les causes
d’aquests desastres.
Donar suport al teixit associatiu solidari.
Repensar i impulsar els espais de participació ciutadana en matèria de
cooperació i solidaritat.
Crear els instruments necessaris que garanteixin el seguiment i l’avaluació del
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.
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EIXOS

OBJECTIUS GENERALS

ÀREES CLAU

1. Millora de la qualitat de
la cooperació directa i
delegada.

1.1 Suport integral als municipis agermanats

Governabilitat municipal
Serveis bàsics
Promoció econòmica i infrastructures

Tots els àmbits

1.2 Participació en xarxes i difusió de noves modalitats
de cooperació

Treball en xarxa i noves modalitats de
cooperació

Programes Transversals
Medi Ambient

2.1 Participació activa dels departaments en les accions
de cooperació i solidaritat

Compra pública ètica, comerç just i consum
responsable
Sostenibilitat
Turisme solidari
Interculturalitat

Compres
Medi ambient i Agenda 21
Economia
Cultura
Educació

2.2 Compromís polític del consistori i implementació
dels valors solidaris assumits pel conjunt del govern
municipal.

Mocions municipals
Recursos financers
Principi de coherència

Equip govern
Economia.

2.3 Tractament coordinat dels temes d’immigració i
cooperació

Acollida
Codesenvolupament

Nova Ciutadania
Comunicació
Agenda 21

3.1 Elaboració d’una estratègia municipal de formació i
sensibilització

Estratègia municipal de sensibilització:
- Fires i accions puntuals
- Pla d’acció a les escoles
- Centre de Recursos i documentació

Educació
Joventut
Civisme
Agenda 21

3.2 Canalització de les demandes de solidaritat
immediata

Emergències
Recollides de material

Comunicació
Esports
Educació
Agenda 21

4.1 Suport al teixit associatiu solidari

Política de subvencions
Suport tècnic
Cessió instal·lacions

Comunicació
Economia
Participació Ciutadana
Esports

4.2 Mecanismes de participació i articulació

Instruments de participació
Impuls a l’associacionisme
Promoció del voluntariat

Participació ciutadana
Joventut
Educació

5.1 Observatori

Monitorització
Prospecció i anàlisi de dades
Seguiments específics

Tots els àmbits
Recursos Humans

2. Coherència de les
polítiques municipals.

3. Educació per la
solidaritat i la pau.
Obertura de la ciutadania
al món.

4. Articulació amb els
agents socials i la societat
civil

5. Prospecció, anàlisi de
dades i seguiment de
polítiques

ÀMBITS

3. DEFINICIÓ EIXOS I ÀMBITS

PRINCIPIS: “Sant Boi de Llobregat ciutat solidària i oberta al món"
La cooperació al desenvolupament com un eix de treball del municipi.
La participació de totes les àrees en les tasques de cooperació.
La solidaritat com a valor que impregna totes les accions municipals.

1. Millora de la qualitat de la cooperació directa i delegada.
La cooperació al desenvolupament és l’expressió de la solidaritat que implica la
col·laboració amb els pobles empobrits que, mitjançant diversos instruments, vol
contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones i del seu entorn
econòmic, social i cultural. Les administracions locals poden cooperar directament amb
els seus recursos personals, financers i materials o delegar la realització de les
intervencions previstes a entitats especialitzades en la cooperació internacional i
vinculades als municipis.

1.1. Suport integral als municipis agermanats.
Amb aquells municipis dels països empobrits amb els quals s’ha establert una
vinculació especial es donarà suport als diferents eixos bàsics del desenvolupament
local: sector social (salut, educació, habitatge i serveis bàsics), desenvolupament
econòmic i creació d’infraestructures, millora de la governabilitat i gestió municipal i
suport al teixit associatiu i ciutadà. Tot això amb un enfocament de gènere i tenint en
compte el respecte i el desenvolupament dels drets humans.
1.2 Participació en xarxes i difusió de noves modalitats de cooperació.
Una de les formes innovadores de cooperació és la creació de xarxes d’intercanvi
d’experiències en les quals participen diferents municipis europeus i, normalment, de
Llatinoamèrica que estableixen un programa comú en un sector determinat (urbanisme,
el poder de les dones, etc.). Això permet un intercanvi d’experiències que beneficia a
tothom i també establir xarxes de suport Nord-Sud, Sud-Sud, Nord-Nord.
2. Coherència de les polítiques municipals.
La cooperació s’ha visualitzat sovint com la transferència de recursos financers, el
famós 0,7%, i la transferència de capacitats i recursos tecnològics. Perquè això tingui

sentit la solidaritat no pot ser una acció aïllada i sectorial sinó que ha d’impregnar de
forma transversal tot el conjunt d’accions del consistori i afavorir la coherència de les
pràctiques de les diferents àrees de treball municipal.

2.1 Participació activa dels departaments en les accions de cooperació i solidaritat.
Un dels objectius del Programa municipal de cooperació és aconseguir la implicació i la
participació activa de bona part dels diferents departaments municipals d’una forma o
una altra en les diverses accions de solidaritat i cooperació internacional: accions
internes (comerç just, difusió cultural, etc.) i de participació en programes i projectes de
cooperació internacional (intercanviant experiències i facilitant assistència tècnica). És
important potenciar el conjunt d’aquestes accions, donar-los una coherència global i
estructurar-les a partir d’un previ consens tècnic i polític.
2.2 Compromís polític del consistori i implementació dels valors solidaris assumits
pel conjunt del govern municipal.
La solidaritat és fonamentalment compromís polític, a més d’assistència i intercanvi.
Compromís que es manifesta per l’aportació del 0,7% a accions de solidaritat i
cooperació internacional, però també amb les manifestacions de solidaritat mitjançant
mocions municipals, l’adhesió a iniciatives internacionals i sobretot convertint el
municipi en un municipi solidari i obert al món.
2.3 Tractament coordinat dels temes d’immigració i cooperació.
La immigració (nova ciutadania) i la cooperació són dos àmbits de treball diferenciats
però que es complementen . La nova ciutadania pot contribuir, amb el seu coneixement i
implicació, a millorar els programes de cooperació i des de l’àmbit de cooperació es
poden fer aportacions que enriqueixin les polítiques d’immigració, específicament pel
que fa a l’acollida i la integració de les persones nouvingudes. Caldria procurar
l’articulació dels dos àmbits mantenint-ne l’especifitat però aprofitant-ne la
complementarietat.
3. Educació per a la solidaritat i la pau. Obertura de la ciutadania al món.
L’Educació per al desenvolupament i sensibilització social es defineix com un procés
educatiu constant que afavoreix la comprensió de les interrelacions econòmiques,
polítiques, socials i culturals entre el Nord i el Sud. Igualment promou valors i actituds
relacionades amb la solidaritat i la justícia social i cerca vies d’acció per transformar
tant la realitat local com les relacions internacionals i aconseguir un desenvolupament
humà i sostenible que afavoreixi a tothom i no exclogui cap persona, col·lectiu o poble.
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Amb aquest procés es pretén contribuir a formar la ciutadania a obrir-se al món ja que
la realitat global i local cada cop estan més interrelacionades.
3.1 Elaboració d’una estratègia municipal de formació i sensibilització.
El processos de formació i transformació són llargs i complicats. Per això, a banda de
les accions de sensibilització, puntuals o estructurades, és important impulsar programes
de formació, a mig i llarg termini, amb la implicació de tots els actors de cooperació
municipal.
3.2 Canalització de les demandes de solidaritat immediata.
L’acció humanitària és el conjunt d’accions d’ajuda a les víctimes de desastres
orientades a pal·liar el sofriment, garantir la subsistència, protegir els drets fonamentals
i defensar la dignitat de les persones al mateix temps que s’intenta frenar els processos
de desestructuració socioeconòmica i preparar a la comunitat per a la prevenció dels
desastres. Tenint en consideració que l’àmbit municipal no és el més idoni per realitzar
l’ajut humanitari és important canalitzar les aportacions municipals i la solidaritat
popular de forma útil i eficaç en el marc dels protocols establerts a escala nacional i
seguint les directrius marcades per les grans ONGD especialitzades en ajut humanitari i
d’emergència. És molt recomanable aprofitar aquestes ocasions per explicar a la
ciutadania les causes que han dut a una situació d’emergència o catàstrofe.
4. Articulació amb els agents socials i la societat civil.
El govern municipal ha de ser el principal actor de la cooperació local com a
representant dels ciutadans. Que sigui el responsable no significa que sigui l’únic actor
i, ben al contrari, vol potenciar la riquesa i la diversitat del teixit associatiu local
facilitant-ne les accions i afavorint-ne l’articulació i la complementarietat.
4.1 Suport al teixit associatiu solidari.
La participació de la societat civil en l’àmbit de la solidaritat internacional és cabdal en
programes de cooperació internacional però, sobretot, implicant-se en la nostra ciutat,
afavorint la seva transformació i consolidant-la com un municipi solidari obert al món.
ONG, sindicats, associacions de veïns, gremis de comerciants, la comunitat educativa i
altres agents són actors indispensables en el nou escenari local i internacional.
4.2 Mecanismes de participació i articulació.
Des de fa anys l’Ajuntament va crear i va posar en funcionament el Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat com a mecanisme de participació, implicació i seguiment de
les polítiques de cooperació per part d’alguns agents. Aquest òrgan de participació ha
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d’aprofundir en les seves funcions i millorar els seus mecanismes de funcionament al
mateix temps que ha de potenciar la participació d’altres actors més enllà de les ONGD.
Igualment s’afavoriran nous espais de trobada, articulació i representació propis del
sector.

5. Prospecció, anàlisi de dades i seguiment de polítiques.
Perquè qualsevol política sigui efectiva s’han d’establir els mecanismes de seguiment,
anàlisi i avaluació de les accions realitzades i encara més en un àmbit tant nou com és el
de la cooperació local internacional. Per això s’ha d’establir instruments i protocols de
seguiment, qualitatius i quantitatius, així com mecanismes d’intercanvi i col·laboració
amb entitats especialitzades o que tenen experiències similars.
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Eix d’actuació 1:
MILLORA DE LA QUALITAT DE LA COOPERACIÓ
DIRECTA I DELEGADA
1.1 Agermanaments i altres col·laboracions amb municipis
Àrees clau:
- Governabilitat municipal
- Promoció econòmica i infraestructures
- Serveis bàsics
- Codesenvolupament

Objectius generals
•
•
•
•

Oferir suport integral als municipis agermanats.
Incorporar i implicar les diferents àrees de l’Ajuntament en les polítiques de
cooperació.
Integrar les accions que realitza el municipi amb les desenvolupades per les
entitats implicades.
Revisar, actualitzar i millorar les polítiques d’agermanaments com un instrument
de cooperació local al desenvolupament.

Objectius específics i accions
A. Potenciar la col·laboració amb San Miguelito (Nicaragua)
1.1 A 1
•

Disseny del Pla d’acció quadrianual a implementar a San Miguelito de
desenvolupament local i municipal amb components de governabilitat i suport al
teixit associatiu, educació, salut i comunicació, millora de la productivitat (turisme
sostenible, comerç just, cooperativisme) i infraestructures bàsiques, dona i medi
ambient –aigua i gestió de residus sòlids -, tenint present l’Estudi Diagnòstic
Participatiu de San Miguelito, i recerca de finançament addicional per dur-lo a
terme .

Temporització:
2006- 2008
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Àrea
de Medi Ambient i Ciutat Saludable, Departament de Compres, Programa municipal
transversal de les dones, Departament d’Educació, Disseny i Promoció de la Ciutat,
Servei d’Informació de Base i Planificació, Patronat Municipal de Cultura, Patronat
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Municipal d’Esports, Comunicació, ONGD que treballen la zona i assessoria externa
(pàg.149).

1.1 A 2
•

Impuls d’aliances amb l’Ajuntament de Badalona, agermanat amb San Carlos, per
treballar conjuntament a Nicaragua.
Temporització:
2006.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

1.1 A 3
•
•
•

•

Implementar el Pla d’acció elaborat a San Miguelito.
Avaluar l’impacte i el resultat d’aquest pla d’acció a partir d’un informe de
seguiment.
Donar suport a les entitats de cooperació de Sant Boi perquè impulsin accions
destinades a enfortir el teixit associatiu de les organitzacions locals dels municipis
agermanats, tant en aspectes generals com específics de gènere, drets humans i drets
laborals.
Afavorir el contacte entre els/les productors/es i els/les artesans/es de San Miguelito
i la Federació del Comerç de Sant Boi “Nou Comerç”.

Temporització:
2008 – 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
diferents àrees municipals seguint el Pla d’acció, ONGD, Àrea de Medi Ambient i
Ciutat Saludable, Programa municipal transversal de les dones, Departament de
Promoció de la Ciutat, Departament d’Educació.

1.1 A 5
•
•
•

Facilitar l’estada de persones representatives de San Miguelito en el nostre municipi
per afavorir l’intercanvi i la formació.
Impulsar cursos de formació per als tècnics i les tècniques municipals (de Sant Boi i
San Miguelito).
Facilitar la cooperació tècnica.

Temporització:
2006 – 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de formació de persones adultes, Departament de
Recursos Humans, Campus 365, Diputació de Barcelona.

B. Avaluar la situació de l’agermanament amb Marianao (Cuba).
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1.1 B 1
•

Avaluar les polítiques i accions dutes a terme a Marianao els darrers deu anys

Temporització:
2007
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
ONGD que actuen a Cuba.

1.1 B 2
•
•

Realitzar una proposta d’actuació a Marianao (Cuba ) a resultes de l’avaluació.
Implementar la proposta d’actuació a Marianao (Cuba).

Temporització:
2008-2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
ONGD que actuen a Cuba.

C. Impulsar noves col·laboracions
1.1 C 1
•

Explorar i establir les possibilitats de noves formes de col·laboració amb ciutats de
la zona del Magrib, com per exemple Tànger.

Temporització:
2007
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de nova ciutadania, Departament de Relacions
Institucionals i Ciutadanes, entitats del Marroc a Sant Boi.

D Altres actuacions
1.1 D 1
•

Informe de seguiment de les actuacions a San Miguelito, Marianao i a possibles
ciutats amb qui es realitzin noves col·laboracions.

Temporització:
2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
assessoria externa.

1.1 D 2
•

Pla de formació per als tècnics i les tècniques municipals implicats/des en els
diferents plans d’acció.
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Temporització:
2007 -2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Campus 365, Cooperacció, Hegoa, Diputació de Barcelona.

Indicadors d’avaluació:
Existència de plans d’actuació a San Miguelito, Marianao i a les ciutats amb les quals
s’estableixin noves col·laboracions.
Nombre d’àrees municipals i ONGD implicades.
Recursos financers, propis i externs mobilitzats.
Informes de seguiment de les actuacions.
Nombre de tècnics i tècniques municipals formats/des i tipologia de la formació.

Altres Plans:
PAM:1.2. Serveis de Ciutat, manteniment i projectes de ciutat, microprojectes de
proximitat. 1.2.17 Contribuir amb altres ciutats d’Europa i d’Amèrica llatina en la
difusió i la implantació de mesures de prevenció, recollida, reciclatge i reutilització de
residus mitjançant la coordinació del projecte europeu “R que R”. 2.9. Educació.
2.9.14. Millorar la formació permanent a través de les possibilitats que preveu el nou
Pla general de formació professional a Catalunya. 2.9.16 Fomentar la formació de
persones adultes a través de la creació d’una nova escola d’adults i l’extensió de la seva
acció als barris. 2.9.17. Donar suport, en el marc del Pla municipal de formació
d’adults, a les iniciatives d’associacions i entitats i afavorir la coordinació de les
activitats formatives que realitzen. 2.8. Dona. 2.8.10 Organitzar seminaris de formació
de cultura de gènere. 2.11. Nova ciutadania, cooperació i solidaritat. 2.11.4. Treballar
per establir línies de codesenvolupament amb aquells països de procedència majoritària
de les persones estrangeres a la nostra ciutat. 2.11.7. Continuar destinant l’1% dels
recursos propis de l’Ajuntament a programes de cooperació i solidaritat amb països del
sud. 2.11.9 Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una
ciutat solidària.2.11.10 Enfortir els agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el
diàleg i els intercanvis entre la ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats. 2.11.12
Fomentar i donar suport al voluntariat per al desenvolupament de projectes de
cooperació.2.12 Participació ciutadana. 2.12.5 Donar suport a les iniciatives de les
associacions i entitats de Sant Boi. 4.4. Civisme. 4.4.5 Treballar per una cultura
ciutadana en què la cooperació, la solidaritat, el diàleg i l’entesa siguin les eines de
relació entre les persones.
Agenda 21: 2. Sant Boi, una ciutat pensada per a la seva gent. 2.7 Garantim la diversitat
i l’acollida. 2.7.4. Fomentar la participació dels immigrats a tots els canals associatius i
participatius de la ciutat. 2.8. Lluita permanent contra les desigualtats. 2.8.1 Crear
xarxes d’ajuda mútua.
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Pla de cultura: 3.10. Política cultural. 3.10.2 . Consecució d’una major coordinació i
transversalitat entre departaments municipals en la gestió d’àmbits comuns.
Programa municipal transversal de les dones.
Programa municipal transversal de nova ciutadania.
Programa municipal transversal de formació de persones adultes.

Aportacions/peticions de
Cooperació i Solidaritat:

membres

del

Consell

Municipal

de

Elaborar un pla d’acció de cooperació (PAC) a San Miguelito i Marianao on
s’estableixin unes directrius clares i es faciliti l’intercanvi polític i tècnic entre
institucions i associacions (nrd/sud).
Intercanviar i col·laborar amb altres entitats i municipis que treballen i donen suport
a la zona, tot establint una estratègia regional i cercant recursos addicionals
Incrementar l’ajuda a Nicaragua i establir col·laboracions amb algun municipi del
Marroc i l’Argentina.
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Eix d’actuació 1:
MILLORA DE LA QUALITAT DE LA COOPERACIÓ
DIRECTA I DELEGADA
1.2 Participació en xarxes
Àrees clau:
- Impuls a l’associacionisme
- Governabilitat municipal
- Codesenvolupament
- Treball en xarxa i noves modalitats de cooperació (Diputació, projectes tipus URBAL)

Objectius generals
•
•
•

Participar activament en xarxes supramunicipals, europees i/o internacionals de
cooperació per al desenvolupament local i municipal.
Difondre l’experiència adquirida mitjançant la implementació de les noves
modalitats de cooperació (URB-AL i altres)
Coordinar-se amb altres municipis per realitzar accions conjuntes i/o
intercanviar experiències.

Objectius específics i accions
A. Continuar projectes tipus URB-AL
1.2 A 1
•

Donar suport a la continuació de projectes que fomentin la creació de xarxes entre
municipis Nord-Sud a tots els nivells.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de les dones, Àrea de Medi Ambient i Ciutat Saludable,
Servei d’Informació de base i planificació.

1.2 A 2
•

Difondre l’experiència i els resultats dels programes de treball en xarxa entre el
personal municipal i les entitats de cooperació.
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Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de les dones, Servei d’Informació de Base i
Planificació, Comunicació.

1.2 A 3
•

•

Estendre l’experiència del programa URB-AL de formació de dones dirigents en un
conjunt de municipis de Nicaragua, inclòs San Miguelito, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
Difondre l’experiència i les bones pràctiques del programa URB-Al “Recursosresiduos-recursos entre todos es posible un ciclo sostenible R que R” al municipi
agermanat de San Miguelito, amb la col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient i
Ciutat Saludable.

Temporització:
2006- 2008
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de les dones, Àrea de Medi Ambient i Ciutat Saludable.

B. Impulsar nous projectes internacionals
1.2 B 1
•

Col·laborar en la possibilitat de presentació i participació en projectes europeus o a
nivell internacional en matèria de prevenció de drogodependències.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Equip
de govern, Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències,
entitats locals.

1.2 B 2
•

Identificar noves vies de participació activa directa de l’Ajuntament de Sant Boi en
xarxes europees i internacionals amb temàtiques relacionades amb la cooperació i la
solidaritat internacional.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Oficina de l’Agenda 21, Servei d’Informació de Base i Planificació.

C. Participar en xarxes supramunicipals de Catalunya

93

1.2 C 1
•
•

•

Identificar noves col·laboracions així com altres formes d’esponsorització.
Donar suport a les accions de creació de xarxes de desenvolupament local i
municipal impulsades pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament a
Centreamèrica i el Magrib.
Participar activament en les comissions de treball del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i de la Diputació de Barcelona.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Servei
d’Informació de Base i Planificació, Departament de Promoció de la Ciutat, altres àrees
de l’Ajuntament depenent de la temàtica.

1.2 C 2
•

Identificar altres municipis de Catalunya i de la resta de l’Estat que tinguin
experiències de participació en xarxes de desenvolupament local i municipal a nivell
internacional en sectors i països d’interès per l’Ajuntament de Sant Boi.

Temporització:
2007
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Servei
d’Informació de Base i Planificació, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ,
Diputació de Barcelona.

1.2 C 3
•

Afavorir la realització d’accions conjuntes i en xarxa amb altres ajuntaments de
Catalunya, a Cuba, Nicaragua i/o el Marroc.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona.

1.2 C4
•

Establir vies de contacte amb l’Agència Catalana
Desenvolupament per treballar amb diferents xarxes.

de

Cooperació

al

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat i
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Indicadors d’avaluació:
Nombre de projectes tipus URB-AL desenvolupats en el període.
Altres projectes amb finançament i participació internacional.
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Nombre i modalitat d’accions informatives internes.
Nombre de xarxes internacionals identificades, i viabilitat de participació.
Nombre de projectes vinculats a xarxes municipals impulsades pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament als quals s’ha donat suport.
Informe sobre la participació en activitats i comissions del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona.
Activitats en xarxa realitzades amb altres ajuntaments de Catalunya.

Altres plans:
PAM: 1.1. Medi ambient, entorn natural. 1.1.28. Plantejar, a través de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la definició d’un nou model de cooperació i de
competències entre administracions, dotat dels recursos necessaris per abordar els plans
d’acció local de les agendes 21. 1.2 Serveis de Ciutat, manteniment i projectes de
ciutat, microprojectes de proximitat. 1.2.17 Contribuir amb altres ciutats d’Europa i
d’Amèrica llatina en la difusió i la implantació de mesures de prevenció, recollida,
reciclatge i reutilització de residus mitjançant la coordinació del projecte europeu “R
que R”. 2.11. Nova ciutadania, cooperació i solidaritat. 2.11.4. Treballar per establir
línies de codesenvolupament amb aquells països de procedència majoritària de les
persones estrangeres a la nostra ciutat. 2.11.10 Enfortir els agermanaments solidaris i
igualitaris i propiciar el diàleg i els intercanvis entre la ciutadania de Sant Boi i els
pobles agermanats.2.12 Participació Ciutadana. 2.12.12 Potenciar nous canals de
participació mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 3.2.
Comerç. 3.2.8 Ampliar l’esponsorització d’actuacions públiques des del sector
econòmic local.
Agenda 21: 2. Sant Boi, una ciutat pensada per a la seva gent. 2.8. La lluita permanent
contra les desigualtats. 2.8.2 Incrementar la coordinació amb fundacions i ONG. 4. Sant
Boi singularitat en la globalització: innovació, formació, comunicació, cultura i valors.
4.9 Cooperem contra la injustícia global. 4.9.5 Promoure una xarxa virtual de ciutats
que donen suport al comerç just.
Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències: 2.
Formació i capacitació. 2.1. Educatiu i formatiu. 2.3. Laboral: Explorar el disseny i la
implementació de projectes de formació de formadors en prevenció de les
drogodependències adreçats a l’àmbit laboral.
Projecte Educatiu de Ciutat. Línia estratègica 32: Promoure xarxes d’agents a escala
global del municipi amb un enfocament transversal.
Pla de civisme: Eix ciutadania. Potenciar xarxes ciutadanes de cooperació ciutadana
per treballar conjuntament amb la ciutadania accions i activitats per a la sensibilització i
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la educació quant al valor de la cooperació i la justícia social a nivell global com a dret
universal.
Programa municipal transversal de les dones

Aportacions/peticions de
Cooperació i Solidaritat:

membres

del

Consell

Municipal

de

Impulsar estratègies regionals i comarcals a Nicaragua, Cuba i el Marroc amb la
col·laboració d’altres municipis de l’àrea metropolitana.
Donar més informació sobre les xarxes europees i aquelles en què participa la
Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Establir sinèrgies i col·laboracions en les àrees on es focalitza la nostra cooperació.
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Eix d’actuació 2:
COHERÈNCIA DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
2.1 Participació dels departaments en les accions de cooperació i
solidaritat
Àrees clau:
- Turisme Solidari
- Interculturalitat
- Recursos financers
- Monitorització
- Seguiments específic
- Sostenibilitat
- Estratègia Municipal de sensibilització (fires i accions puntuals, pla d’acció a les
escoles, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat)
- Compra pública ètica, comerç just i consum responsable

Objectius Generals
•
•
•
•

Introduir pràctiques significatives que reflexin un compromís amb la solidaritat
internacional en l’acció quotidiana dels diferents departaments de l’Ajuntament.
Integrar la solidaritat i la cooperació com un eix d’acció transversal.
Ser un model d’actuació per altres entitats i institucions públiques i privades.
Vinculació i difusió de les accions solidàries i consum responsable locals amb la
cooperació i justícia social a nivell internacional.

Objectius específics i Accions
A. Introduir el model de compra pública ètica
2.1 A 1
•

Establir un pla coordinadament amb el Departament de Compres i la unitat de
Contractació Administrativa per a la introducció del model de compra pública ètica
en els plecs de clàusules per un nombre determinat de productes (roba, fusta,...).

Temporització:
2006 -2007.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Compres, Oficina de l’Agenda 21, Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Saludable, Xarxa per la Compra Pública Ètica, Secretaria general i Serveis Jurídics.

2.1 A 2
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•
•
•
•

Col·laborar amb les ONG especialitzades per a la identificació i sensibilització dels
proveïdors/es.
Afavorir aliances amb altres ajuntaments i amb la Diputació de Barcelona, per
facilitar i agilitar el canvi entre els proveïdors/es.
Mantenir i reforçar la implicació en la Xarxa de la Compra Pública Ètica i dels
diferents grups de treball que puguin sorgir.
Informar a les diferents empreses proveïdores d’aquests processos i impulsar la
sensibilització d’aquestes en relació als seus productes, tot i aprofitant les reunions
de l’Ajuntament amb els diferents proveïdors/es per plantejar la inclusió de criteris
ètics.

Temporització:
2007 -2009.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Compres, Oficina de l’Agenda 21, Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Saludable, Xarxa per la Compra Pública Ètica.

2.1 A 3
•
•
•

Iniciar la introducció en els plecs de clàusules de criteris vinculats amb la compra
pública ètica.
Impulsar l’elaboració i aprovació d’un codi municipal de consum responsable que
faci referència al consum sostenible.
Impulsar la introducció de criteris ètics en el mandat de gestió del Pla de Pensions
dels treballadors/es de l’Ajuntament de Sant Boi.

Temporització: 2007-2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Compres, Oficina de l’Agenda 21, Xarxa per la Compra Pública Ètica,
Àrea de Medi Ambient i Ciutat Saludable, Secretaria General i Serveis Jurídics,
Recursos humans.

B. Potenciar el Comerç Just
2. 1 B 1
•

•

Seguir treballant per a la introducció del cafè i altres productes de comerç just en les
diferents dependències i institucions vinculades a l’Ajuntament. La incorporació de
productes haurà d’anar acompanyada amb informació sobre les raons de la
introducció d’aquesta pràctica.
Establir un pla per a difondre entre sectors específics (escoles, clubs esportius,...) les
pràctiques de comerç just i compra pública ètica introduïdes per l’Ajuntament i la
metodologia per fer-les efectives.
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•

Col·laborar amb l’Agenda 21 en la introducció de productes i pràctiques on es
vinculin criteris de sostenibilitat amb la cooperació i la solidaritat.

Temporització:
2006 -2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Compres, Oficina de l’Agenda 21, Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Saludable, Comunicació.

2.1 B 2
•
•

•

Identificar, i introduir, un punt de difusió i venta de comerç just en algunes de les
activitats de promoció turística de la ciutat.
Afavorir que alguns productes claus (mocadors del dia de la dona, samarretes de
promoció de l’Ajuntament, obsequis jocs florals,...) siguin adquirits seguint les
pràctiques de comerç just, al mateix temps que es recolza aquesta pràctica buscant
finançament addicional.
Introduir criteris de comerç just ens els plecs de condicions dels bars i concessions
dels equipaments municipals i en els principals esdeveniments de la ciutat (Festes
dels barri, Festa Major, la Carxofada, Fira de la Puríssima, etc.)

Temporització:
2007 -2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Promoció de la Ciutat, Programa muncipal transversal de les dones,
Programa Municipal Transversal de Prevenció de les Drogodependències, Participació
ciutadana i casals de barri, Patronat d’esports, Coressa, Departament d’educació,
Patronat Municipal de Cultura, Àrea econòmica

2.1 B 3
•

•

•

Treballar coordinadament amb el Departament de Promoció de la Ciutat per a
establir una estratègia d’informació i sensibilització al comerç local sobre el comerç
just, amb la col·laboració de la federació de comerciants de Sant Boi “Nou Comerç”.
En col·laboració amb el Departament d’educació i l’Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Saludable, estudiar la viabilitat d’introduir menjadors escolars sostenibles,
saludables i amb criteris de comerç just en les escoles i escoles bressol de Sant Boi.
En col·laboració amb el Programa municipal transversal de gent gran i l’Àrea de
Medi Ambient i Ciutat Saludable, estudiar la viabilitat d’introduir mesures de
justícia, salut i sostenibilitat en els menjadors socials de gent gran.

Temporització:
2009 -2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament de Promoció de la Ciutat, Oficina de l’Agenda 21 i Àrea de Medi
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Ambient i Ciutat Saludable, Programa municipal transversal de gent gran, ONG
especialitzada en comerç just, Departament d’educació, Centres educatius.

C. Fomentar les activitats i la difusió intercultural
2.1 C 1
•

Establir espais estables de coordinació amb el Programa Municipal de Nova
Ciutadania.

Temporització:
2006-2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de nova ciutadania.

2.1 C 2
•

•
•

Fomentar conjuntament amb el Programa municipal transversal de joventut la
participació dels i les joves de Sant Boi en projectes i camps de treball que formin
part de xarxes que treballin la cooperació i la solidaritat.
Realitzar accions de sensibilització i informació per a joves vinculades a les estades
solidàries.
Mantenir i consolidar l’oferta de voluntariat Europeu en coordinació amb el
Programa municipal transversal de joventut.

Temporització:
2006-2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de joventut, Departament d’educació.

2.1 C 3
•

•
•

•
•

Estudiar conjuntament amb el Departament d’educació la viabilitat, i facilitar, la
realització de viatges de fi de curs en zones empobrides per a donar a conèixer altres
realitats.
Explorar conjuntament amb el Departament d’educació la possibilitat d’oferir un
crèdit variable sobre solidaritat internacional als Instituts de Sant Boi.
Potenciar, coordinadament amb el Departament d’educació, la introducció de
productes de comerç just en els bars o màquines de venda automàtica de les escoles
i els instituts de Sant Boi.
Aconseguir que en el Consell Escolar es tracti, almenys en una de les convocatòries,
d’un tema relacionat amb la cooperació i la solidaritat.
Visibilitzar els projectes de cooperació i les activitats de sensibilització organitzades
en el municipi en el Consell Municipal de Gent Gran.
Temporització:

2007-2010.
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Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Projecte educatiu de ciutat, Programa municipal transversal d’infància i adolescència,
Programa municipal transversal de formació de persones adultes, Departament
d’educació, Programa municipal transversal de gent gran, Programa municipal
transversal de nova ciutadania, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat i
centres educatius.

2.1 C 4
•
•
•
•

Millorar i aprofundir la utilització conjunta, amb altres àrees, dels mitjans de
comunicació propis de l’Ajuntament (interns i externs).
Establir, conjuntament amb Comunicació, una estratègia per a la visibilització de la
cooperació en els mitjans de comunicació d’acord amb un pla de comunicació.
Dedicar una edició del calendari que edita anualment l’Ajuntament a commemorar
els dies internacionals del les Nacions Unides.
Treballar coordinadament en la visibilització d’accions conjuntes entre el Patronat
de cultura i Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

Temporització:
2006 -2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Pla de
cultura, Pla de civisme, Comunicació, Patronat Municipal de Cultura.

Indicadors d’avaluació:
Pla de compra pública ètica.
Nombre de departaments implicats en el Pla de compra pública ètica.
Nombre i tipus de material adquirit segons paràmetres de compra ètica.
Nombre d’articles de comerç just introduïts en els serveis de l’Ajuntament
Propostes per introduir productes de comerç just, menjadors escolars sostenibles i
altres.
Nombre d’activitats culturals amb components interculturals.
Nombre de joves de Sant Boi que han participat en camps de treball i intercanvis.
Existència d’almenys un crèdit variable de solidaritat.
Existència d’una proposta de viatge de fi de curs a zones de països empobrits.
Nombre de productes de comerç just en escoles i instituts de Sant Boi introduïts.

Altres plans:
PAM: 2.7 Cultura. 2.7.5 Promoure l’intercanvi cultural com a eina per una educació en
la diversitat. 2.7.8 Desenvolupar un programa d’oci cultural que doni resposta als
diferents col·lectius ciutadans.2.9. Educació. 2.9.21. Continuar oferint, en totes les
accions formatives a les escoles i a la població en general, programes d’educació
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ambiental, educació en consum i educació vial. 2.10. Joves. 2.10.9 Continuar realitzant
projectes que facilitin la mobilitat dels joves entre diferents països com a elements
d’enriquiment educatiu i cultural. 2.11. Nova Ciutadania, Cooperació i Solidaritat.
2.11.7 Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de
cooperació i solidaritat amb els països del sud. 2.11.8 Promoure una xarxa de ciutats
que donen suport al comerç just i solidari. 2.11.9 Enfortir les campanyes de
sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària. 2.11.11 Dotar el Centre de
Recursos i Documentació per a la Solidaritat i la Cooperació perquè continuï sent un
punt de referència en l’àmbit local i comarcal. 2.11.12 Fomentar i donar suport al
voluntariat per al desenvolupament de projectes de cooperació. 2.11.13 Prioritzar línies
d’ajut a productes de comerç just. 2.12. Participació Ciutadana. 2.12.3. Promoure
l’educació en valors per fomentar la solidaritat i la tolerància. 2.12.5. Donar suport a les
iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi. 2.12.13. Fomentar la
responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del
desenvolupament sostenible a la ciutat.5.3 Programa d’ambientalització de la gestió
municipal. 4.4. Civisme. 4.4.5. Treballar per una cultura ciutadana en què la cooperació,
la solidaritat, el diàleg, i l’entesa siguin les eines de relació entre les persones. 5.3.
Programa d’ambientalització de la gestió municipal 5.3.1 Implantació del paper
reciclat. 5.3.2 Compra de fusta certificada.
Agenda 21: 4.7.1. Educar la població en la diversitat de cultures. 4.9. Cooperem contra
la injustícia global. 4.9.3. Elaborar programes educatius adreçats a la població en
general de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància. 4.9.4 Fomentar i donar
suport al voluntariat cívic i social especialment entre el jovent, per a projectes de
cooperació. Adquirir productes en les compres municipals amb garantia de comerç just.
Projecte Educatiu de Ciutat: Línia estratègica 11: Millorar la coordinació i la qualitat
dels recursos de formació d’adults. Línia estratègica 24: Educació intercultural a les
entitats d’educació no formal. Línia estratègica 32: Promoure xarxes d’agents a escala
global del municipi amb un enfocament transversal. Línia estratègica 33: Millorar la
coordinació entre agents d’educació formal i no formal de cara a acordar itineraris
educatius integrals. Línia estratègica 35: Assegurar que el PEC sigui una eina i un espai
per articular actors educatius i no educatius, reforçant la transversalitat entre els
diferents àmbits i polítiques sectorials.
Programa municipal transversal de joventut: 1.5. Solidaritat/ Cooperació. Facilitar la
mobilitat dels joves mitjançant projectes d’intercanvi i camps de treball com a element
d’enriquiment educatiu, cultural i solidari. Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil
per al desenvolupament de projectes de cooperació i foment de la cultura de pau.
Pla de cultura:1.6 La ciutat.1.6.2 Desenvolupament dins de la programació d’actes
culturals i lúdics d’accions per afavorir la participació de les persones nouvingudes, així
com el coneixement mutu i la relació entre els diferents grups que conviuen a Sant Boi.
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Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències.
Pla de civisme.
Programa municipal transversal de formació de persones adultes.
Programa municipal transversal de gent gran.
Programa municipal transversal de nova ciutadania.
Programa municipal transversal de les dones.

Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Aprofundir, per part de l’Ajuntament, en el comerç just i la compra pública ètica.
Aportar tècnics/ques i coneixements als projectes de cooperació.
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Eix d’actuació 2:
COHERÈNCIA DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
2.2 Compromís polític del consistori amb la cooperació i la solidaritat
internacional
Àrees clau:
- Governabilitat municipal
- Mocions
- Principi de coherència
- Recursos financers
- Treball en xarxa i noves modalitats de cooperació (Diputació i projectes tipus URBAL)

Objectius generals:
•
•
•

Afavorir el posicionament polític del consistori en situacions internacionals de
desigualtats o catàstrofes.
Enfortir la presència dels valors solidaris en les actuacions i decisions del govern
municipal.
Mantenir, i ampliar, els recursos destinats a la cooperació i la solidaritat.

Objectius específics i accions:
A. Impulsar posicionaments polítics i la seva difusió
2. 2 A 1
•
•
•
•

•

Reforçar el protocol bàsic i els criteris, circuits i sistemes d’informació existents que
faciliten l’elaboració de mocions en l’àmbit de la solidaritat internacional.
Vetllar perquè en els reculls de premsa que preparen els i les representants polítics
es faci esment periòdicament a alguns temes de cooperació i solidaritat.
Difondre, mitjançant la Diputació de Barcelona i/o el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, les mocions aprovades pel consistori de Sant Boi.
Actualització dels mecanismes per fer públiques aquestes mocions en els mitjans de
comunicació i en els circuits del món associatiu, a banda de les publicacions de
l’Ajuntament.
Fomentar l’adhesió a declaracions internacionals mitjançant la Federació de
Municipis i/o el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Temporització:

2006- 2010
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Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Comunicació, Secretaria General i
Serveis Jurídics.

2.2 A 2
•
•

Elaboració de fulls informatius, sintètics i clars, destinats als regidors i les regidores
sobre temes d’actualitat o rellevants per facilitar la presa de decisions.
Realització d’almenys una sessió formativa anual a l’equip de govern sobre aspectes
significatius de la cooperació internacional i la seva vinculació, directa o indirecta,
a la vida de la ciutat.

Temporització:
2007- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, equip de govern.

B. Consolidar, i incrementar, els recursos destinats a la cooperació i la
solidaritat internacional
2.2 B 1
•
•

Anàlisi de les quantitats i els percentatges, pressupostats i executats, dels darrers deu
anys per tal d’afavorir una estabilitat pressupostària del programa.
Explorar la possibilitat que l’Oficina Pressupostària introdueixi en la memòria
justificativa del cost i rendiments dels serveis públics i del grau d’acompliment dels
objectius programats una referència a les actuacions que l'àrea hagi realitzat en
l'àmbit de cooperació, intentant valorar la seva aportació.

Temporització:
2006-2010.
Agents implicats: Oficina Pressupostària, Programa municipal transversal de
cooperació i solidaritat.

2.2 B 2
•
•

Conèixer el costos reals (comptabilitat analítica) de les principals accions de
solidaritat internacional dutes a terme per part de l’Ajuntament de Sant Boi.
Elaboració d’una proposta que no inclogui els recursos humans, de cooperació i
solidaritat, dintre de les despeses comptabilitzades com l’1%.

Temporització: 2007- 2008
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Servei de Recursos Humans, Àrea Econòmica, Oficina Pressupostària.
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Indicadors d’avaluació:
Circuit de difusió de mocions reforçat.
Nombre, i tipus, de mocions aprovades.
Nombre, i tipus, d’adhesions de mocions promogudes pel Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.
Nombre de fulls informatius destinats als/les regidors/es.
Nombre de sessions formatives/informatives destinades a regidors/es.
Estudi econòmic sobre pressupostos de cooperació executats.
Nombre d’activitats de les quals s’ha realitzat una comptabilitat analítica.
Proposta perquè els recursos del personal adscrit a cooperació no s’incloguin en l’1%.
Nombre d’ocasions en les quals es tracten temes de cooperació en els reculls de
premsa.

Altres plans:
PAM:1.1.Medi Ambient, entorn natural. 1.1.28. Plantejar, a través de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la definició d’un nou model de cooperació i de
competències entre administracions, dotat dels recursos necessaris per abordar els plans
d’acció local de les agendes 21. 2.9. Educació. 2.9.14. Fomentar la formació de
persones adultes a través de la creació d’una nova escola d’adults i l’extensió de la seva
acció als barris. 2.9.17. Donar suport, en el marc del Pla municipal de formació
d’adults, a les iniciatives d’associacions i entitats i afavorir la coordinació de les entitats
formatives que realitzen. 2.11 Nova Ciutadania, Cooperació i Solidaritat. 2.11.6
Aprovar el Pla municipal de cooperació i solidaritat. 2.11.7 Continuar destinant l’1%
dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de cooperació i solidaritat amb els
països del sud. 2.11.8 Promoure una xarxa de ciutats que donen suport al comerç just i
solidari. 2.11.9 Enfortir campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una
ciutat solidària. 2.11.10 Enfortir els agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el
diàleg i els intercanvis entre la ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats. 2.11.11
Dotar el centre de recursos i documentació per la solidaritat perquè continuï sent un
punt de referència en l’àmbit local i comarcal. 2.11.12 Fomentar i donar suport al
voluntariat per al desenvolupament de projectes de cooperació. 2.11.13 Prioritzar línies
d’ajut a productes de comerç just. 4.4. Civisme. 4.4.4. Promoure una ètica ciutadana de
respecte, civisme, tolerància i convivència i un respecte basat en la confrontació i la
discussió dels plantejaments i en la no violència. 4.4.5 Treballar per una cultura
ciutadana en què la cooperació, la solidaritat, el diàleg i l’entesa siguin les eines de
relació entre les persones.
Agenda 21: 4.9 Cooperem contra la injustícia global. 4.9.5 Promoure una xarxa virtual
de ciutats que donen suport al comerç just i solidari. 4.9.6 Adquirir productes en les
compres municipals amb garantia de comerç just.
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Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Involucrar més a tots els regidors i les regidores en els àmbits bàsics de cooperació
(serveis socials, economia i infraestructures, governabilitat local).
Aprofundir en el treball transversal.
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Eix d’actuació 2:
COHERÈNCIA DE LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
2.3 Coordinació en els temes de cooperació i nova ciutadania
Àrees clau:
- Acollida
- Impuls a l’associacionisme
- Codesenvolupament
- Instruments de participació (Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat)

Objectius generals:
•
•
•
•

Millorar la coordinació entre les polítiques de cooperació i d’immigració.
Potenciar els recursos de cada programa mitjançant la col·laboració mútua.
Definir, adoptar i potenciar el codesenvolupament.
Aprofitar el potencial dels col·lectius d’immigrants per millorar els programes
de cooperació.

Objectius específics i accions
A. Establir mecanismes d’intercanvi i col·laboració entre ambdós
programes
2.3 A 1
•

•

Elaborar una campanya de sensibilització conjunta amb el Programa municipal
transversal de nova ciutadania i en col·laboració amb Comunicació que doni a
conèixer la realitat d’altres cultures des de l’enriquiment, l’intercanvi i la tolerància i
les apropi a la societat santboiana.
Explorar les possibilitats de col·laboració amb el Patronat Municipal de Cultura pel
que fa a donar a conèixer la realitat cultural d’altres països contribuint així a la bona
acollida de les persones nouvingudes.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de nova ciutadania, Programa
municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre de Recursos i Documentació
per a la Solidaritat, Comunicació, Participació ciutadana i casals de barri, Pla de
civisme, Patronat Municipal de Cultura.

2.3 A 2
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•

Afavorir l’intercanvi entre associacions especialitzades en cooperació internacional i
col·lectius d’immigrants.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de nova ciutadania, Programa
municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre de Recursos i Documentació
per a la Solidaritat, Comunicació, Participació Ciutadana i casals de barri

B. Acollida de la nova ciutadania
2.3 B 1
•
•

Col·laborar amb el Programa municipal transversal de nova ciutadania en la
valoració dels procediments d’acollida establerts en l’àmbit municipal.
Dotar el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat de material
relacionat amb la interculturalitat.

Temporització:
2007- 2008
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de nova ciutadania, entitats de cooperació i col·lectius
de persones immigrades, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.

C. Impulsar el codesenvolupament
2.3 C 1
•

Establir una estratègia d’intervenció conjunta entre el Programa de cooperació i el
de nova ciutadania on s’estipulin els principals eixos d’actuació coordinats i on
participi la Comissió de Participació Ciutadana (de l’àmbit de nova ciutadania).

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, entitats de cooperació, Programa
municipal transversal de nova ciutadania i col·lectius d’immigrats.

2.3 C 2
•

Establir espais de trobada entre el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i la
Comissió de Participació Ciutadana (nova ciutadania), per exemple, potenciant la
participació de col·lectius d’immigrants en el Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat.
Temporització:

2007- 2008
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Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de nova ciutadania, Participació Ciutadana i casals de
barri.

2.3 C 3
•

Treballar coordinadament amb el Programa municipal de nova ciutadania per
aconseguir la col·laboració de les associacions magribines en programes
d’intercanvi i cooperació amb ciutats d’aquesta regió, prioritzant aquelles de
procedència de les persones nouvingudes a Sant Boi.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Programa municipal transversal de nova ciutadania.

Indicadors d’avaluació:
Nombre d’activitats entre els dos programes i aparicions en mitjans de comunicació.
Informe sobre trobades entre entitats de cooperació i d’entitats de persones
immigrades
Seminaris i posicionament sobre el codesenvolupament.
Nombre de col·lectius de persones nouvingudes que assisteixen a algun Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Participació d’algun col·lectiu d’immigrants en el disseny de projectes de
codesenvolupament.

Altres plans:
PAM : 2.7 Cultura. 2.7.5. Promoure l’intercanvi cultural com a eina per una educació
en la diversitat. 2.7.8 Desenvolupar un programa d’oci cultural que doni resposta als
diferents col·lectius ciutadans.2.11. Nova ciutadania, cooperació i solidaritat. 2.11.2
Consolidar i enfortir la Comissió de Participació Ciutadana d’Immigració i Nova
Ciutadania. 2.11.3 Enfortir els punts d’informació i assessorament a les persones
immigrades 2.11.4 Treballar per establir línies de codesenvolupament amb aquells
països de procedència majoritària de les persones estrangeres a la nova ciutat.2.11.7
Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a programes de
cooperació i solidaritat amb els països del sud. 2.11.9 Enfortir les campanyes de
sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària 2.11.11. Dotar el Centre de
Recursos i Documentació per la Solidaritat perquè continuï sent un punt de referència
en l’àmbit local i comarcal.2.12 Participació Ciutadana. 2.12.1 Promoure un pacte
cívic per la convivència. 2.12.3 Promoure l’educació en els valors per fomentar la
solidaritat i la convivència. 2.12.5 Donar suport a les iniciatives de les associacions i
les entitats de Sant Boi. 2.12.6 Potenciar la vertebració del teixit associatiu, donant
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suport a la creació de la coordinadora d’associacions de Sant Boi. 2.12.11 Facilitar la
participació de la ciutadania en general als diferents òrgans de participació establerts o
que es posin en marxa. 2.12.13 Fomentar la responsabilització del món associatiu en la
consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat. 4.4 Civisme. 4.4.1
Fer de la cultura de civisme la base per a la convivència a la ciutat. 4.4.3 Potenciar els
valors de la convivència. 4.4.4 Promoure una ètica ciutadana de respecte, civisme,
tolerància i convivència i un respecte basat en la confrontació i la discussió dels
plantejaments i en la no violència. 4.4.5 Treballar per una cultura ciutadana en què la
cooperació, la solidaritat, el diàleg i l’entesa siguin les eines de relació entre les
persones.
Agenda 21: 4.7.1 Educar la població en la diversitat de cultures 4.9 Cooperem contra la
injustícia global 4.9.1 Garantir que totes les ordenances i els acords municipals
acompleixin i respectin tots els drets recollits a la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat. 4.9.3. Elaborar programes educatius adreçats a la població en
general de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància. 5.1.4. Fer difusió entre
la població de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. 5.6.5.
Facilitar la participació de la ciutadania en general als diferents òrgans de participació
establerts o que es posin en marxa.
Projecte Educatiu de Ciutat: Línia estratègica 15: Promoure la implicació de les
associacions en la transmissió de valors cívics i campanyes a favor de la participació
ciutadana i la convivència. Línia estratègica 16: Augmentar la implicació de les
associacions en la gestió del fet migratori. Línia 17: Desenvolupament de l’educació
intercultural i de la diversitat als centres escolars. Línia 22: Promoure la participació de
persones immigrades a les associacions de Sant Boi. Línia estratègica 34: Promoció
dels valors del civisme i reforç de la relació entre educació i ciutadania activa a través
de les xarxes d’actors. Els agents educatius que han participat en aquest procés de
diagnosi prioritzen, per sobre d’altres, els següents valors: respecte a la diversitat,
solidaritat i civisme.
Pla de cultura: 1.6.1 Potenciació del “Barrejant”. Trobada de la Solidaritat de Sant Boi
de Llobregat.1.6.2 Desenvolupament d’un pla d’acollida integral de cara als nous
santboians on, a banda d’accions socials d’ordre material, també estigui vinculat a la
programació cultural de la ciutat. 1.6.3 Desenvolupament, dins de la programació
d’actes culturals i lúdics, d’accions per afavorir la participació de les persones
nouvingudes, així com el coneixement mutu i la relació entre els diferents grups que
conviuen a Sant Boi.1.6.8 Promoure i facilitar, sobretot des de les entitats, la
incorporació de les persones nouvingudes a les entitats culturals. 1.6.9. Facilitar el
foment de noves plataformes associatives creades per persones nouvingudes i la seva
interconnexió amb el conjunt del teixit associatiu.

111

Pla de civisme: 2.9.5 Promoure un pacte cívic per la convivència. Promoure la
mediació ciutadana com a eina prioritària en la prevenció i resolució de conflictes
ciutadans i comunitaris d’una manera participativa i compromesa amb els drets i deures
dels ciutadans. Potenciar la formació i implicació directa d’entitats i els ciutadans/es
(co-mediadors/es per treballar en xarxa, especialment entre entitats, agents socials i
nouvinguts/des amb l’objectiu de facilitar el coneixement i la implantació del Servei de
Mediació Ciutadana i la comunicació intercultural amb criteris de solidaritat i cohesió
social.
Programa municipal transversal de nova ciutadania.
Reglament de participació ciutadana.

Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Crear una taula d’immigració
Estudiar mecanismes per involucrar les entitats en tasques de codesenvolupament.
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Eix d’actuació 3:
EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT I
OBERTURA DE LA CIUTADANIA AL MÓN.

LA

PAU.

3.1 Formació i sensibilització municipal
Àrees clau:
- Impuls a l’associacionisme
- Recursos financers
-Estratègia municipal de sensibilització (fires i accions puntuals, pla d’acció a les
escoles, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat)

Objectius generals:
•
•
•
•

Millorar la coordinació i la coherència de les accions de sensibilització i els seus
impulsors/es.
Elaborar una estratègia municipal de formació i sensibilització plurianual.
Afavorir l’obertura de la ciutadania al món.
Integració dels valors de solidaritat, pau i justícia social en l’acció ciutadana.

Objectius específics i accions:
A. Impulsar estratègies de formació i educació per al desenvolupament
3.1 A 1
•

Estudiar de forma analítica i conjuntament amb els i les representants de les entitats
de cooperació les accions de sensibilització realitzades fins ara (tant les liderades per
les entitats com per l’Ajuntament).

Temporització:
2007.
Agents implicats:
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
entitats de cooperació, Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

3.1 A 2
•

•

Elaboració d’una estratègia de formació i sensibilització de la ciutadania basada en
tres eixos: obertura al món, comerç just i cultura de la pau i coordinar la seva
aplicació amb tots els ens implicats.
Recerca de finançament addicional, intern i extern, per desenvolupar i implementar
les actuacions de formació i sensibilització.
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•

Coordinar conjuntament amb les entitats per treballar l’estratègia local en relació a
la formació i sensibilització.

Temporització:
2008-2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, Pla de civisme, Programa municipal
transversal de joventut, Programa municipal transversal de nova ciutadania, Programa
municipal transversal de les dones, Departament d’educació, Centre de Recursos i
Documentació per a la Solidaritat, Departament de Compres, Oficina de l’Agenda 21,
Àrea de Medi Ambient i Ciutat Saludable, Servei d’Informació de Base i Planificació,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Programa municipal
transversal de formació de persones adultes, Campus 365.

B. Mantenir i aprofundir les accions de sensibilització
3. 1 B 1
•
•

Estructurar el conjunt d’accions municipals de sensibilització a partir del diagnòstic.
Consolidar i aprofundir aquelles actuacions municipals vinculades amb la
sensibilització que es consideri: Barrejant, Festa del Comerç Just i altres activitats
municipals de sensibilització.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Departament de Participació ciutadana
i casals de barri, Departament de Promoció de la Ciutat, Programa municipal transversal
de joventut, Programa municipal transversal de les dones, Programa municipal
transversal de prevenció de les drogodependències, Departament de Sanitat i salut
Pública, Departament d’educació, Patronat Municipal de Cultura.

3.1 B 2
•

•
•

•
•

Incorporar els valors del comerç just i compra pública ètica en les polítiques
culturals, les polítiques educatives, en l’àmbit de la comunicació i entre els diferents
col·lectius i agents locals.
Acordar amb Protocol la incorporació de criteris ètics i socials en els regals
institucionals.
Introduir la difusió de pràctiques saludables, sostenibles i amb justícia (begudes,
alimentació) en les diferents accions de sensibilització (Barrejant, i altres
esdeveniments municipals...).
Fomentar l’accessibilitat universal en els actes públics més significatius de les
diferents accions de sensibilització.
Realitzar accions de sensibilització i informació per a joves vinculades a les estades
solidàries.
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•

Garantir que en la guia d’educació permanent per a persones adultes s’incloguin les
accions de formació dissenyades des del Programa municipal de cooperació i
solidaritat.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació ciutadana i casals de barri,
Departament de Promoció de la ciutat, Programa municipal transversal de joventut,
Programa Municipal de les dones, Relacions Institucionals i Ciutadanes, Programa
municipal transversal de prevenció de drogodependències, Comunicació, Departament
d’Educació, Programa municipal transversal de formació de persones adultes, Patronat
Municipal de Cultura, Oficina de l’Agenda 21, Àrea de Medi Ambient i Ciutat
Saludable, Departament de Compres, Programa municipal transversal de persones amb
discapacitat.

C. Difondre les accions de cooperació i solidaritat a l’intern del
consistori
3.1 C 1
•
•
•

Millorar i ampliar les informacions respectives a la cooperació i la solidaritat de la
pàgina WEB, la intranet, l’Ajuntaflaix, l’Ajuntainfo,...
Celebrar, cada mes, un dia internacional de les Nacions Unides en un dels plens,
com per exemple el Dia Internacional dels Drets Humans.
Utilitzar els missatges via SMS com a mitjà d’informació i difusió.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Departament de Recursos Humans,
Comunicació, Departament d’Informàtica.

3.1 C 2
•

Incorporar en el Pla de formació de Recursos Humans un pla de formació per als
tècnics i les tècniques municipals en temes de compra pública ètica, comerç just,
importància de les inversions ètiques, etc.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Departament de Recursos Humans.

3.1 C 3
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•
•
•

Fomentar la connexió entre la Universitat (Campus 365) i el programa de
cooperació intentant establir un camí sumatori integrat.
Establir canals de coordinació amb la Universitat com a punt de sensibilització i
assessorament.
Aprofitar el campus per fomentar la formació i la recerca en l’àmbit de la
cooperació.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Departament de Recursos Humans,
Comunicació, Campus 365.

3.1 C 4
•

•
•

•

•

•

Mantenir el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat com un centre
obert a la ciutadania al mateix temps que es converteix en un òrgan de suport
especialitzat en les polítiques solidàries del municipi (Pla de formació i
sensibilització, mocions,..) especialment enfocat a la comunitat educativa (caps
d’estudis, coordinadors/es pedagògics/ques, coordinadors/es activitats.
Replantejar la política de subscripcions a revistes i d’adquisició de llibres del Centre
de Recursos i Documentació per la Solidaritat.
Facilitar, mitjançant el Centre de Recursos i Documentació per la Solidaritat, l’accés
de les entitats i persones físiques a la informació sobre recursos, subvencions i
patrocinis provinent del sistema gestionat pel Servei d’Informació de Base i
Planificació de l’Ajuntament.
Elaborar un projecte de gestió documental del Centre de Recursos i Documentació
per a la Solidaritat integrat als altres centres de recursos municipals i les
biblioteques.
Elaborar una estratègia conjuntament amb el Departament d’Educació per potenciar
l’ús dels materials i serveis del Centre de Recursos i Documentació per a la
Solidaritat per part del professorat, els i les estudiants i per part d’altres centres
d’ensenyament no formal i/o lúdics i fer-ne ressò en el Centre de Recursos
Pedagògics de la Generalitat.
Afavorir la participació de les entitats de cooperació en l’edició del butlletí Gent
Solidària.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació Ciutadana i casals de barri,
Departament de Promoció de la Ciutat, Servei d’Informació de Base i Planificació,
Programa municipal transversal de joventut, Programa municipal transversal de les
dones, Relacions Institucionals i Ciutadanes, Programa municipal transversal de
prevenció de les drogodependències, Departament d’Educació, Centre Recursos
Pedagògics i entitats de cooperació.
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Indicadors d’avaluació:
Estratègia de formació i educació al desenvolupament i recursos destinats.
Informe de les accions de sensibilització i actors/departaments implicats.
Informe del Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.
Projecte de gestió documental del Centre de Recursos i Documentació per a la
Solidaritat.
Actualitzacions de la pàgina WEB.
Nombre d’informacions i sessions internes de formació en matèria de cooperació i
sensibilització.
Nombre d’entitats que col·laboren en la realització del butlletí Gent Solidària.

Altres plans:
PAM : 2.5. Salut Pública. 2.5.17. Explorar i impulsar intervencions preventives
adreçades a grups d’especial risc en relació al consum de tabac, alcohol i altres
substàncies addictives. 2.7. Cultura. 2.7.5. Promoure l’intercanvi cultural com a eina
per una educació en la diversitat. 2.7.7. Desenvolupar el Projecte de Ciutat del Cinema.
2.7.8. Desenvolupar un programa d’oci cultural que doni resposta als diferents
col·lectius ciutadans. 2.9. Educació. 2.9.14. Millorar la formació permanent a través de
les possibilitats que ofereix el nou Pla general de formació professional de Catalunya.
2.9.16. Fomentar la formació de persones adultes a través de la creació d’una nova
escola d’adults i l’extensió de la seva acció als barris. 2.9.17. Donar suport, en el marc
del Pla municipal de formació d’adults, a les iniciatives d’associacions i entitats i
afavorir la coordinació de les activitats formatives que realitzen. 2.9.21. Continuar
oferint en totes les accions formatives a les escoles i a la població en general programes
d’educació ambiental, educació en consum i educació vial. 2.10 Joves. 2.10.8. Facilitar
eines, assessorament i recursos a les entitats i els grups juvenils per tal que puguin
desenvolupar els seus projectes, enfortint el teixit associatiu. 2.10.9. Continuar realitzant
projectes que facilitin la mobilitat dels joves entre diferents països com a elements
d’enriquiment educatiu i cultural. 2.11. Nova ciutadania, cooperació i solidaritat.
2.11.9 Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat
solidària. 2.12. Participació Ciutadana. 2.12.1 Promoure un pacte cívic per la
convivència. 2.12.3 Promoure l’educació en els valors per fomentar la solidaritat i la
convivència. 2.12.5 Donar suport a les iniciatives de les associacions i les entitats de
Sant Boi. 2.12.11 Facilitar la participació de la ciutadania en general als diferents òrgans
de participació establerts o que es posin en marxa. 2.12.12 Potenciar nous canals de
participació mitjançant les noves tecnologies de la informació i comunicació. 2.12.13
Fomentar la responsabilització del món associatiu en la consecució dels objectius del
desenvolupament sostenible a la ciutat. 4.4 Civisme. 4.4.3 Potenciar els valors de la
convivència. 4.4.4 Promoure una ètica ciutadana de respecte, civisme, tolerància i
convivència i un respecte basat en la confrontació i la discussió dels plantejaments i en
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la no violència. 4.4.5 Treballar per una cultura ciutadana en què la cooperació, la
solidaritat, el diàleg i l’entesa siguin les eines de relació entre les persones.5.2.
Tecnologies de la informació i la comunicació. 5.2.5. Crear a l’Ajuntament, en el
marc del Programa d’universitats Campus 365, un servei de mediació entre els agents
econòmics i les universitats i altres organismes d’investigació per a la transferència de
coneixements i tecnologies.
Agenda 21: 4.7.1 Educar la població en la diversitat de cultures 4.9 Cooperem contra la
injustícia global 4.9.3. Elaborar programes educatius adreçats a la població en general
de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància
Projecte Educatiu de Ciutat: Línia estratègica 15: Promoure la implicació de les
associacions en la transmissió de valors cívics i campanyes a favor de la participació
ciutadana i la convivència. Línia estratègica 22: Promoure la participació de persones
immigrades a les associacions de Sant Boi. Línia estratègica 33: Millorar la coordinació
entre agents d’educació formal i no formal de cara a acordar itineraris educatius
integrats. Línia Estratègica 34: Promoció dels valors del civisme i reforç de la relació
entre educació i ciutadania activa a través de les xarxes d’actors. Els agents educatius
que han participat en aquest procés de diagnosi prioritzen, per sobre d’altres, els
següents valors: respecte a la diversitat, solidaritat i civisme.
Programa municipal transversal de joventut:1.5. Solidaritat/ Cooperació. Facilitar la
mobilitat dels joves mitjançant projectes d’intercanvis i camps de treball com a element
d’enriquiment educatiu, cultural i solidari. Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil
per al desenvolupament de projectes de cooperació i foment de la cultura de pau.
Pla de cultura: 1.6.3 Desenvolupament, dins de la programació d’actes culturals i
lúdics, d’accions per afavorir la participació de les persones nouvingudes, així com el
coneixement mutu i la relació entre els diferents grups que conviuen a Sant Boi.
Programa municipal transversal de prevenció de les drogodependències
Pla de civisme
Programa municipal transversal de les dones
Programa municipal transversal de nova ciutadania
Programa municipal transversal de formació de persones adultes

Aportacions/peticions de
Cooperació i Solidaritat:

membres

del

Consell

Municipal

de

Realitzar un pla d’acció de sensibilització (PAS) a Sant Boi basant-se en els punts
forts i aprofitant la xarxa de relacions existents.
Continuar amb el que ja es fa al mateix temps que s’estableixen noves estratègies.
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Els continguts de la sensibilització han de basar-se en consensos .
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Eix d’actuació 3:
EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT I LA PAU.
OBERTURA DE LA CIUTADANIA AL MÓN.
3.2 Canalització de les demandes de solidaritat immediata
Àrees clau:
- Treball en xarxa i noves modalitats de cooperació
- Promoció de voluntariat
- Emergències
- Recollida de material
- Estratègia municipal de sensibilització (fires i accions puntuals, pla d’acció a les
escoles, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat)

Objectius generals:
•
•
•

Canalitzar la resposta de solidaritat ciutadana davant les catàstrofes i potenciar
l’establiment de bones pràctiques.
Aprofitar les situacions d’emergència internacional per informar la ciutadania de
les seves causes, immediates i estructurals.
Utilitzar la recollida de material com un mètode de formació i sensibilització.

Objectius específics i accions
A. Canalitzar la resposta de solidaritat ciutadana
3.2 A 1
•

•

Establiment d’una estratègia d’actuació en cas d’emergències on actuïn de forma
coordinada i complementària l’Ajuntament i les entitats ciutadanes amb el Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament i les agències especialitzades seguint les
directrius del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergència, l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona, on sigui tan
important donar resposta a la ciutadania com informar de les necessitats i les bones
pràctiques.
Identificar i valorar de quina manera les campanyes de recollida i reciclatge de
material poden servir per educar en un consum responsable, sensibilitzar i informar
sobre la realitat dels països empobrits i proporcionar material útil per al país
receptor.
Temporització:

2007-2009
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Agents implicats:
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, entitats de cooperació,
Departament d’Educació, Comunicació, Departament d’Educació, Comitè Català d’Ajut
Humanitari d’Emergència, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Diputació de Barcelona.

3.2 A 2
•
•

Continuar treballant coordinadament amb el Departament d’Esports en resposta a
campanyes d’ajut humanitari d’emergència.
Establiment d’un percentatge anual sobre el pressupost de cooperació per a l’ajuda
humanitària d’emergència.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats:
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament d’Esports, Comunicació, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
Creu Roja, entitats de cooperació, Àrea Econòmica.

B. Formar i informar sobre l’acció humanitària: Causes, repercussions
i possibilitats d’acció.
3.2 B 1
•

•
•

•

•

Creació d’espais de reflexió amb les ONGD locals i altres institucions per evitar
males pràctiques en la recollida de material o aliments en cas de catàstrofes, o fer-ho
de forma molt restrictiva i amb un caire eminentment pedagògic.
Difondre entre els i les diferents agents polítics i tècnics i de la societat civil de les
bones pràctiques vinculades a l’ajut humanitari amb una perspectiva de gènere.
Coordinar-se amb el Departament d’Educació per elaborar una estratègia de
formació sobre les bones pràctiques de l’acció humanitària adequada a la comunitat
educativa.
Informar, en els òrgans participatius, els consells sectorials i territorials, coordinats
amb el Departament de Participació Ciutadana, de les bones pràctiques en l’acció
humanitària amb una perspectiva de gènere.
Elaborar, conjuntament amb Comunicació, un model de tractament adient de les
notícies vinculades a les situacions d’emergència, on s’expliquin les causes
estructurals i els orígens de les catàstrofes.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats:
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Comunicació, Participació Ciutadana i casals de barri, Departament d’Educació, entitats
de cooperació, Programa municipal transversal de formació de persones adultes, Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, Oficina de l’Agenda 21.
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Indicadors d’avaluació:
Estratègia d’actuació en campanyes d’ajut humanitari d’emergència.
Nombre de departaments que han participat en les campanyes.
Pressupost destinat a ajut humanitari d’emergència.
Accions, tipus i destinataris, de formació/informació sobre l’acció humanitària.
Estratègia d’actuació a les escoles i als consell de barri.
Informes de valoració de la resposta municipal en cas de catàstrofes.

Altres plans:
PAM: 2.9. Educació. 2.9.14. Millorar la formació permanent a través de les
possibilitats que ofereix el nou Pla general de formació professional a Catalunya.
2.9.16. Fomentar la formació de persones adultes a través de la creació d’una nova
escola d’adults i l’extensió de la seva acció als barris. 2.9.17. Donar suport, en el marc
del Pla municipal de formació d’adults, a les iniciatives d’associacions i entitats i
afavorir la coordinació de les activitats formatives que realitzen. 2.11. Nova ciutadania,
cooperació i solidaritat.2.11.7. Continuar destinant l’1% dels recursos propis de
l’Ajuntament a programes de cooperació i solidaritat amb els països del sud. 2.11.9
Enfortir les campanyes de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària.
3.2. Comerç. 3.2.8. Ampliar l’esponsorització d’actuacions públiques des del sector
econòmic local. 4.4 Civisme. 4.4.5 Treballar per una cultura ciutadana en què la
cooperació, la solidaritat, el diàleg i l’entesa siguin les eines de relació entre les
persones. 5.2. Tecnologies de la informació i la comunicació.5.2.5. Crear a
l’Ajuntament, en el marc del Programa d’Universitats Campus 365, un servei de
mediació entre els agents econòmics i les universitats i altres organismes d’investigació
per a la transformació de coneixement i tecnologia.
Agenda 21: 4.7.1 Educar la població en la diversitat de cultures 4.9 Cooperem contra la
injustícia global 4.9.3. Elaborar programes educatius adreçats a la població en general
de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància.
Projecte Educatiu de Ciutat: Línia Estratègica 34: Promoció dels valors del civisme i
reforç de la relació entre educació i ciutadania activa a través de les xarxes d’actors. Els
agents educatius que han participat en aquest procés de diagnosi prioritzen, per sobre
d’altres, els següents valors: respecte a la diversitat, la solidaritat i el civisme.
Programa municipal transversal de formació de persones adultes
Programa municipal transversal de nova ciutadania
Pla de civisme
Reglament de participació ciutadana
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Aportacions/peticions de
Cooperació i Solidaritat:

membres

del

Consell

Municipal

de

Canalitzar les accions mitjançant entitats especialitzades i que les ONG locals facin
el que ja saben fer (difusió, implicació ciutadana,...).
Repensar els costos del que significa enviar i recollir joguines o altres materials. Ser
més selectius i valorar-ne l’oportunitat.
Recollir joguines que afavoreixin la col·laboració i que no siguin ni bèl·liques ni
sexistes.
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Eix d’actuació 4:
ARTICULACIÓ AMB ELS AGENTS SOCIALS I LA
SOCIETAT CIVIL
4. 1 Suport al teixit associatiu solidari
Àrees clau:
- Impuls a l’associacionisme
- Política de subvencions
- Suport tècnic
- Cessió d’instal·lacions
- Instruments de participació (Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat)
- Estratègia municipal de sensibilització (fires i accions puntuals, Pla d’acció a les
escoles, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat)

Objectius generals:
•

•
•

Enfortir el teixit solidari que treballa per a la transformació de la nostra societat i
per donar suport a les iniciatives dels països empobrits que cerquen el seu
desenvolupament i unes relacions internacionals més justes.
Implicar les entitats de cooperació en la vida ciutadana.
Facilitar la coordinació, la formació i l’intercanvi entre les entitats de cooperació
i solidaritat.

Objectius específics i accions:
A. Enfortir el teixit solidari que treballa per a la transformació
4.1 A 1
•

Treballar coordinadament amb un cert nombre d’entitats, a través de convenis de
col·laboració plurianuals, per determinar les actuacions a realitzar en els països o
zones on hi ha agermanaments o altra mena de relacions institucionals.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats:
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Participació Ciutadana i casals de barri, Departament de Relacions Institucionals i
Ciutadanes, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Consell Municipal
de Cooperació i Solidaritat.

4.1 A 2
124

•

•

Continuar valorant, conjuntament amb les entitats de cooperació, els criteris de
concessió de subvencions i recollir en les bases particulars les propostes sorgides
d’una jornada de treball amb la participació de les ONGD i d’agents externs (FCCD,
Diputació de Barcelona, etc.).
Donar suport, conjuntament amb el Patronat Municipal de Cultura, a les entitats
locals que organitzen activitats que donin a conèixer a Sant Boi la realitat cultural de
Nicaragua (San Miguelito), Cuba (Marianao) i d’altres països empobrits.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Àrea
Econòmica, Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, entitats de
Cooperació, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona,
Participació Ciutadana i casals de barri, Patronat Municipal de Cultura.

4.1. A 3
•

•

•

Aprofitar els recursos municipals com a instruments per donar suport i consolidar
les associacions locals a través, per exemple, de la cessió d’espais per a festivals
solidaris, assessorament informàtic i de gestió econòmica, tenint en compte la
normativa municipal vigent.
Estudiar, conjuntament amb Recursos Humans, estratègies que facilitin la
implicació de professionals des de la seva competència disciplinar en projectes de
cooperació, en totes les fases de disseny i implementació.
Distribuir, mitjançant el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat,
butlletins especialitzats (CIDOB, FCONGD, Observatori del Tercer Sector, etc.)
entre les ONG, les institucions i els partits polítics.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Àrea
Econòmica, Departament de Recursos Humans, Participació Ciutadana i casals de barri,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Campus 365, Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat.

4.1 A 4
•

Difondre entre les ONGD i les entitats locals el Codi Ètic i de Conducta de la
FCONGD a través del Centre de Recursos per a la Documentació i la Solidaritat.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, Participació Ciutadana i casals de barri

B. Implicar les entitats en la vida ciutadana
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4.1 B 1
• Potenciar la difusió i les accions de sensibilització en el municipi com una part
indissociable i necessària dels projectes de cooperació.
Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, entitats de cooperació, Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat, Comunicació.
4.1 B 2
• Publicar i difondre aquells projectes de cooperació i/o sensibilització més
significatius i innovadors.
Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Comunicació.

4.1 B 3
•

Treballar coordinadament amb altres àrees de l’Ajuntament per incrementar la
visibilització de les entitats i els seus projectes, especialment entre la comunitat
educativa.

Temporització:
2006- 2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Participació ciutadana i casals de barri, Centre de Recursos i Documentació per a la
Solidaritat, Departament d’Educació, Programa municipal transversal d’infància i
adolescència, Programa municipal transversal de formació de persones adultes, Campus
365, Comunicació.
4.1 B 4
• Actualitzar i ampliar la informació relativa a les associacions de cooperació de
manera que pugui ser consultada a la pàgina WEB de l’Ajuntament i tingui links
amb altres pàgines d’interès del sector.
• Fomentar la participació de les entitats de cooperació en el Portal d’associacions de
la província de Barcelona impulsat per la Diputació de Barcelona.
Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Participació Ciutadana i casals de barri, Centre de Recursos i Documentació per a la
Solidaritat, Comunicació, entitats de cooperació.
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Indicadors d’avaluació:
Document comparatiu del procediment de concessió de les subvencions i recursos
destinats a cada modalitat.
Percentatge de la subvenció que es pot destinar a sensibilització.
Activitats i publicacions, dedicades a la difusió, realitzades.
Existència d’un catàleg d’activitats de les entitats.
Participació en el pacte de civisme.
Activitats de formació i intercanvi realitzades.

Altres plans:
PAM: 2.9.Educació. 2.9.17 Donar suport, en el marc del Pla municipal de formació
d’adults, a les iniciatives d’associacions i entitats i afavorir la coordinació de les
activitats formatives que es realitzen. 2.9.19 Potenciar el programa “Campus 365” per
dotar Sant Boi de més oferta ciutadana.2.11. Nova ciutadania, cooperació i
solidaritat. 2.11.7 Continuar destinant l’1% dels recursos propis de l’Ajuntament a
programes de cooperació i solidaritat amb els països del sud. 2.11.10 Enfortir els
agermanaments solidaris i igualitaris i propiciar el diàleg i els intercanvis entre la
ciutadania de Sant Boi i els pobles agermanats. 2.11.11 Dotar el centre de recursos i
documentació per la solidaritat perquè continuï sent un punt de referència en l’àmbit
local i comarcal. 2.11.12 Fomentar i donar suport al voluntariat per al desenvolupament
de projectes de cooperació. 2.12 Participació Ciutadana. 2.23.3 Promoure l’educació
en els valors per fomentar la solidaritat i la tolerància. 2.12.5. Donar suport a les
iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi. 2.12.6 Potenciar la vertebració del
teixit associatiu, donant suport a la creació de la coordinadora d’associacions de Sant
Boi. 2.12.8 Incorporar sistemàticament una fase de participació pública preliminar en
els processos d’elaboració de programes, plans i projectes municipals.
Pla de cultura
Programa municipal transversal de formació de persones adultes
Programa municipal transversal d’infància i adolescència
Reglament de participació ciutadana
Reglament d’usos d’equipaments esportius
Pla de civisme

Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Mantenir la cessió d’espais tot millorant les condicions de confort i facilitant l’accés
de les entitats a les noves tecnologies
Repensar el sistema de subvencions.
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Agrupar les ONG de cooperació en un mateix centre per facilitar l’intercanvi i
procurar un espai per utilitzar com a magatzem de cooperació.
Fomentar que el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidariat aporti a
ONG, partits i institucions informació periòdica sobre el món de la cooperació
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Eix d’actuació 4:
ARTICULACIÓ AMB ELS AGENTS SOCIALS I LA
SOCIETAT CIVIL
4. 2 Mecanismes de participació i articulació
Àrees clau:
- Impuls a l’associacionisme
- Promoció del voluntariat
- Política de subvencions
- Instruments de participació (Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat)

Objectius generals:
•
•
•

Enfortir i millorar els mecanismes de participació existents.
Promoure el voluntariat i el compromís ciutadà.
Explorar noves estratègies de participació dels ciutadans i les ciutadanes no
associats/des.

Objectius específic i accions:
A. Enfortir els mecanismes de participació en el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat
4.2 A 1
•

Reflexionar i acordar conjuntament la composició del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat i impulsar la incorporació d’altres entitats.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació ciutadana i casals de barri.

4.2 A 2
•

Explorar els mecanismes per agilitar i fer més eficaç el Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat d’acord amb els elements detectats en l’Estudi Diagnòstic,
plantejant la possibilitat de reformular-ne l’estructura en un plenari i una comissió
permanent.
Temporització:

2006- 2010
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Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Departament de Participació
Ciutadana, Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

4.2 A 3
•
•

Incrementar els debats en el si del Consell i afavorir el seu paper com a organisme
de participació i seguiment de les polítiques de cooperació municipal.
Explorar la possibilitat d’introduir criteris participatius per a l’elaboració dels
pressupostos de cooperació i solidaritat.

Temporització:
2006- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació ciutadana i casals de barri,
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

4.2 A 4
•
•

Fomentar el paper del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat com a òrgan de
representació i referència local davant de la ciutadania.
Impulsar que la Comissió Permanent del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat elabori informes preceptius i no vinculants sobre determinats temes
estratègics vinculats a la cooperació i la solidaritat, com per exemple sobre el
pressupost de cooperació, les mocions, etc.

Temporització:
2006- 2010.
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació ciutadana i casals de barri,
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

B. Promoure el voluntariat i el compromís social
4.2 B 1
•

•
•
•

Elaborar un catàleg d’activitats des del Centre de Recursos i Documentació per a la
Solidaritat que englobi tota l’oferta local i municipal en matèria de cooperació i
solidaritat.
Impulsar que el Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat esdevingui
el referent local per al voluntariat en temes de cooperació.
Mantenir i consolidar l’oferta de voluntariat europeu.
Treballar coordinadament amb el Programa de formació de persones adultes i el
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat per oferir informació i
accions formatives al voluntariat de cooperació.
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Temporització:
2007- 2010
Agents implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre
de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Participació Ciutadana i casals de barri,
Campus 365, Programa municipal transversal de joventut, Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat, Comunicació, Institut Català del Voluntariat, Programa
municipal transversal de formació de persones adultes.

4.2 B 2
•
•

Implicar les entitats de cooperació sobre els processos participatius vinculats al Pla
de civisme de la ciutat.
Incentivar la incorporació de les polítiques municipals en les pràctiques de les
entitats: participació en microprojectes socials de la ciutat, incorporació de noves
tecnologies i mesures d’estalvi, etc.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Pla
de civisme, Oficina de l’Agenda 21, Participació ciutadana i casals de barri, Consell
Municipal de Cooperació i Solidaritat.

Indicadors d’avaluació:
Nou reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
Enquesta d’opinió, bianual, entre els membres del Consell.
Existència d’un catàleg d’activitats i voluntariat de les entitats.
Nombre d’entitats que han participat en el Pla de civisme.
Estratègia per incentivar la incorporació de polítiques socials, sostenibles i amb
justícia.

Altres plans:
PAM: 2.11 Nova Ciutadania, cooperació i solidaritat. 2.11.9 Enfortir les campanyes
de sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària. 2.12 Participació
Ciutadana. 2.12.1 Promoure un pacte cívic per a la convivència. 2.12.5 Donar suport a
les iniciatives de les associacions i entitats de Sant Boi. 2.12.8 Incorporar
sistemàticament una fase de participació pública preliminar en els processos
d’elaboració de programes, plans i projectes municipals. 2.12.9 Definir l’abast i assignar
objectius als processos de participació, dissenyant mecanismes de participació i
seguiment adequats a cada tema. 2.12.13 Fomentar la responsabilització del món
associatiu en la consecució dels objectius del desenvolupament sostenible a la ciutat.
Agenda 21: 4.7.1 Educar la població en la diversitat de cultures 4.9 Cooperem contra la
injustícia global 4.9.3. Elaborar programes educatius adreçats a la població en general
de foment de la solidaritat, la cooperació i la tolerància
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Programa municipal transversal de joventut : 1.5. Solidaritat/Cooperació. Facilitar la
mobilitat dels joves mitjançant projectes d’intercanvis i camps de treball com a element
d’enriquiment educatiu, cultural i solidari. Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil
per al desenvolupament de projectes de cooperació i foment de la cultura de pau.
Pla de cultura: 1.6.8. Promoure i facilitar, sobretot des de les entitats, la incorporació
de les persones nouvingudes a les entitats culturals. 1.6.9 Facilitar el foment de noves
plataformes associatives creades per persones nouvingudes i la seva interconnexió amb
el conjunt del teixit associatiu. 1.6.9. Facilitar el foment de noves plataformes
associatives creades per persones nouvingudes i la seva interconnexió amb el conjunt
del teixit associatiu.
Pla de civisme: Eix 3 Ciutadania. Potenciar accions i activitats de relació comunitària
interassociativa amb una finalitat de generar actituds i models de convivència sobre la
base al respecte mutu i la cooperació. Promoure projectes i activitats que fomentin
entre la ciutadania el respecte a les diferències i els canvis socials, que s’estan produint
en les nostres ciutats, en un marc d’una societat plural i des dels valors democràtics.
Afavorir la convivència i el coneixement de la diversitat entre ciutadans a partir de
l’intercanvi d’experiències.
Reglament de participació ciutadana

Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Incorporació d’entitats, o persones, no estrictament vinculades a l’àmbit de la
cooperació al Consell (de forma fixa o segons temàtica).
Impulsar la formació dels i de les membres del Consell.
Valorar la possibilitat d’editar un butlletí de cooperació.
Afavorir el debat en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
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Eix d’actuació 5:
Prospecció, anàlisi de dades i seguiment de polítiques
5. 1 Impuls a l’Observatori de Cooperació i Solidaritat
Àrees clau:
- Prospecció i anàlisi de dades
- Seguiments específics
- Monitorització

Objectius generals:
•
•
•
•

Millorar el sistema d’informació sobre cooperació i solidaritat.
Dissenyar, elaborar i implementar estratègies i instruments per al coneixement
permanent de la realitat local en l’àmbit de la cooperació.
Avaluar i fer el seguiment de les polítiques municipals de cooperació.
Elaborar i fer públics informes sobre la realitat local referent a les accions de
cooperació.

Objectius específics i accions
A. Millorar i depurar el sistema d’informació
5.1 A 1
• Consolidar i depurar les bases de dades de projectes.
Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Centre de
Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Servei d’Informació de Base i
Planificació.

5.1 A 2
•

Consolidar i millorar els sistemes d’informació i les aplicacions informàtiques
existents.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, Àrea Econòmica,
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Servei d’Informàtica,
Departament de Recursos Humans, Servei d’Informació de base i Planificació.
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5.1 A 3
•

Creació i disseny de nous instruments i aplicacions informàtiques que facilitin
l’accés a la informació.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat i Servei d’Informàtica.

5.1 A 4
•

Analitzar els sistemes d’informació municipals existents i estudiar de quina manera
es podrien incorporar dades i variables rellevants en matèria de cooperació i
solidaritat en els processos de recopilació de dades i tractament d’aquestes.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat, Servei d’Informació de Base i
Planificació.

5.1 A 5
•

Treballar, coordinadament amb l’Àrea Econòmica, per a la creació d’un sistema que
faciliti la compatibilitat entre les diferents fonts i requeriments d’informació (Àrea
econòmica, Fons Català, FCONGD...)

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, Àrea Econòmica, Servei d’Informació
de Base i Planificació, Servei d’Informàtica.

5.1 A 6
•

Conjuntament amb l’Àrea Econòmica, identificar i separar els recursos provinents
dels recursos propis i els de les subvencions externes.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Àrea
Econòmica, Servei d’Informació de Base i Planificació, Departament d’Informàtica.

B. Avaluar i fer el seguiment de les polítiques i actuacions de
cooperació
5.1 B 1
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•

Disseny d’un protocol metodològic sobre els processos d’avaluació i seguiment,
determinant els tipus de continguts, les vies a través del qual aquests es fan públics i
en quins formats.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Departament d’Informació de Base i Planificació, Servei d’Informació de Base i
Planificació, Oficina del PAM.

5.1 B 2
•

Establiment d’un sistema d’informació (memòries, informes, publicacions, etc.) que
garanteixi l’accessibilitat i la transparència de les accions executades i dels seus
resultats.
Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

5.1 B 3
•

Millorar el sistema de seguiment i avaluació de l’impacte dels projectes.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, Altres
departaments de l’Ajuntament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Consell
Municipal de Cooperació a la Solidaritat, Diputació de Barcelona.

5.1 B 4
•

Explorar, conjuntament amb el Departament de Recursos Humans, possibles fonts
de recursos que puguin assegurar la continuïtat i l’acció permanent, dels
instruments de l’Observatori de la Cooperació i Solidaritat.

Temporalització:2006-2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat, altres
departaments de l’Ajuntament, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Consell
Municipal de Cooperació a la Solidaritat, Servei d’Informació de Base i Planificació.

C. Seguiment de la cooperació
5.1 C 1
•

Realització d’informes sobre l’evolució i les tendències de la cooperació al
desenvolupament a nivell internacional.
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Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.

5.1 C 2
•

Facilitació de dades i informació a aquelles àrees municipals i/o entitats que ho
sol·licitin.

Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat,
Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.
5.1 C 3
• Anàlisi de les activitats més sol·licitades (escoles, ràdios, etc.) i de les expectatives
de les entitats i la població
Temporització:
2006- 2010
Gestors implicats: Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat,
Programa municipal transversal de cooperació i solidaritat.

Indicadors d’avaluació:
Existència d’una base de dades, econòmica i de projectes, compatible amb altres
institucions.
Nombre d’avaluacions realitzades.
Sistema d’avaluació transparent i accessible.
Base de dades de professionals.
Nombre de professionals inscrits a la base de dades.
Normativa sobre permisos de cooperació per al personal de l’Ajuntament.
Informes realitzats pel Centre de Recursos i Documentació per a la Solidaritat.

Altres plans:
PAM: 2.11. Nova ciutadania, cooperació i solidaritat. 2.11.8 Promoure una xarxa de
ciutats que donen suport al comerç just i solidari. 2.11.9 Enfortir les campanyes de
sensibilització per tal de fer de Sant Boi una ciutat solidària. 2.11.11 Dotar el Centre de
Recursos i Documentació per la Solidaritat perquè continuï sent un punt de referència
en l’àmbit local i comarcal.

Aportacions/peticions de membres del Consell Municipal de
Cooperació i Solidaritat:
Avaluar les activitats realitzades
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ANNEX 1: NOTA METODOLÒGICA SOBRE LES DADES
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A.

Problemes de coherència entre les diferents fonts de dades

Dins de la visió general sobre les activitats de cooperació i solidaritat que finança
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, convé assenyalar, com a fet important, que les
dades sobre cooperació i solidaritat dels anys anteriors al 2000 són poc segures i
presenten moltes deficiències o faltes de coherència internes.
Es disposa, a la pràctica, de tres fonts:
1. Les dades pressupostàries de l’Ajuntament, per programes i partides (que
ofereixen per a cada partida les xifres de previsions i realitzacions),
2. Les xifres globals comunicades per l’Ajuntament al FCCD en ocasió de les
seves enquestes periòdiques, i
3. El detall de les actuacions, classificades en tres grans apartats (“cooperació al
desenvolupament”, “sensibilització” i “altres actuacions”). Aquestes últimes
informacions estan recollides en una base de dades que es denominarà, a la resta
de l’informe, “base de dades de projectes”.
Teòricament, aquestes tres fonts haurien de coincidir o, com a mínim, ser compatibles
entre si. La suma de les despeses en projectes i actuacions (base de dades) hauria de
coincidir amb les despeses recollides en el pressupost, una vegada deduïts els salaris del
personal tècnic encarregat de la gestió. De la mateixa manera, el total de les despeses de
cooperació i solidaritat, inclosos els salaris, haurien de coincidir amb els imports
declarats al Fons Català.
Ara bé, no es pot establir tan fàcilment aquesta correspondència: les xifres globals
recollides pel Fons Català no coincideixen exactament amb les dades tretes dels
pressupostos municipals (per capítols i programes) i aquestes, per la seva banda, també
presenten diferències sensibles amb les dades corresponents a les activitats concretes de
cooperació i sensibilització, les quals figuren a la base de dades de projectes.
El gràfic 6 (incorporar) compara, per exemple, les despeses totals de cooperació i
solidaritat, tal com figuren respectivament a la base de dades de projectes, a les
enquestes del FCCD i en els pressupostos municipals, una vegada deduïts els salaris.
Si bé és cert que, per a les tres sèries estadístiques, l’evolució 1995-2004 segueix una
línia de tendència semblant, no haurien d’existir les diferències puntuals que es detecten
i que, per certs anys, arriben a tenir una importància bastant notable.
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B. Dificultats de classificació
En un altre ordre d’idees, i per completar la revisió del sistema actual d’informació, s’ha
d’assenyalar que la informació existent no facilita gens la percepció de determinats
fenòmens. Per exemple, les despeses lligades als agermanaments estan molt disperses,
tant en el pressupost de l’Ajuntament –on figuren en diverses partides pressupostàries i
amb denominacions que poden variar d’un any per l’altre- com en la base de dades, on
estan recollides en els diversos apartats (cooperació, sensibilització i altres), sense que
es pugui fer fàcilment la suma de les diferents actuacions.
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ANNEX 2: ORGANIGRAMES
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ANNEX 4: ESQUEMA DEL PROGRAMA MUNICIPAL
TRANSVERSAL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

INTRODUIR ESQUEMA DEL PROGRAMA.
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ANNEX 5: GLOSSARI
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•
•

ACCD: Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Acció humanitària: L’acció humanitària és el conjunt d’accions de resposta a
situacions d’extrema pobresa, precarietat, guerra, fam, etc., que es produeix de
manera més o menys permanent d’ajuda a les víctimes de desastres orientades a
pal·liar el sofriment, garantir la subsistència, protegir els drets fonamentals i
defensar la dignitat de les persones al mateix temps que s’intenta frenar els
processos de desestructuració socioeconòmica i preparar la comunitat per a la
prevenció dels desastres. Històricament s’ha definit en base una sèrie de
principis ètics i operatius entre els quals destaquen la humanitat, la imparcialitat,
la neutralitat, la independència i la universalitat.

•

Actors multilaterals/ bilaterals: Els agents de la cooperació poden ser
multilaterals (OIF i OinoF) o bilaterals (l’Estat, els ens locals, les ONGD, la
societat civil organitzada i la cooperació no governamental). Els tipus de
recursos que es faciliten són diversos: cooperació financera, tècnica, ajut
alimentari o ajut humanitari o d’emergència. Les fórmules d’articulació
d’aquesta cooperació es realitzen mitjançant projectes, programes o fórmules
mixtes on s’estipulen el tipus de condicions: ajut lligat, ajut deslligat, ajut lligat i
ajut reemborsable a través de microcrèdits, ajut a fons perdut o fons d’ajut al
desenvolupament (FAD). (Migracions i desenvolupament. Teoria i praxi,
pàg.25-26).

•

AECI: Agencia Espanyola de Cooperació Internacional

•

Ajuda d’emergència: Cerca la satisfacció de les necessitats bàsiques que s’han
revelat com a urgents a causa de situacions més imprevistes que estructurals
(encara que la vulnerabilitat pel que fa als desastres naturals o a les condicions
de brot d’un conflicte són realitats estructurals). En aquest àmbit, el treball
d’ajuntaments i fons de cooperació se centra prioritàriament en la identificació i
el finançament de projectes de desenvolupament que puguin ser mantinguts més
tard per les comunitats propulsores i dinamitzadores dels esmentats projectes de
manera que sentin les bases d’un benestar sostenible i sense dependència.

•

Agermanaments: relació voluntària i estable que s’estableix entre dos
municipis per tal de promoure l’enriquiment i el desenvolupament social
d’ambdós. Es tracta d’una relació permanent en el temps entre la ciutadania, fet
pel qual la participació n’és un element central, i les institucions dels dos
municipis, per sobre dels canvis polítics que es puguin produir. És una relació
bilateral i horitzontal que parteix d’uns interessos comuns i es basa en la
solidaritat i la col·laboració mútua entre els pobles que, davant l’actual situació
de desequilibri mundial i d’unes relacions internacionals injustes, demostra que
un altre món és possible. No ha de tractar-se d’una relació generadora de
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dependència paternalista o caritativa sinó que el seu objectiu és promoure la
solidaritat, el desenvolupament, l’intercanvi cultural i la relació amistosa.
(Estudi sobre la participació de Sant Boi de Llobregat en l’agermanament amb
San Miguelito, pàg.19-20)
Des de l’any 1990, l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està agermanat amb
el municipi cubà de Marianao i des del 1994 amb el nicaragüenc de San
Miguelito. A banda d’aquests agermanaments solidaris internacionals, el
municipi també manté uns agermanaments igualitaris amb les poblacions
d’Azuaga i Zaucejo a l’Extremadura, i amb Coín a Andalusia.
•

Ajut: acció unidireccional que es du a terme per socórrer les necessitats d’un
grup, una comunitat o una regió que viu una situació extraordinària derivada
d’una catàstrofe natural o humana. Unidireccional vol dir que l’ajuda correspon
a situacions on una de les parts només està capacitada per rebre. (Migracions i
desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.26).

•

AOD- Ajut Oficial al Desenvolupament: és “el conjunt de fluxos econòmics
de programes, d’aportacions humanes i comercials que es traslladen des dels
països donants als països receptors” (Boni i Ferrero de Loma –ed. 1997: 257258). És l'assistència financera, en forma de donacions o préstecs a baix interès,
proporcionada per organismes oficials i públics a països empobrits i institucions
multilaterals (Observatori del deute).

•

Assessories tècniques municipals: La Cooperació Tècnica és un dels
instruments bàsics que actualment utilitza l’ajuda oficial al desenvolupament.
Des d’un punt de vista conceptual, segons la definició del Comitè d’Ajuda al
Desenvoupament (OCDE), l’entenem com el conjunt d’activitats adreçades a
desenvolupar els recursos humans incrementant el seu nivell de coneixements,
habilitats, qualificacions i aptituds productives i que es realitza, fonamentalment,
mitjançant processos formatius, regulats o informals, prestacions d’experts,
consultories tècniques i l’impuls de la recerca operativa.

•

Centre/Perifèria: Terminologia d’origen econòmic que identifica l’existència
d’uns llocs privilegiats (el centre), on es realitza un procés d’acumulació
capitalista que produeix un desenvolupament a costa d’empobrir altres llocs, (la
perifèria). La dualitat centre-perifèria es concreta en unes relacions econòmiques
basades en la interdependència, on el centre l’ocupen els països més
desenvolupats gràcies al seu domini econòmic i la perifèria els menys
desenvolupats que pateixen situacions de dependència i subordinació envers el
centre. (Migracions i desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.28).
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•

Codesenvolupament: És la vinculació entre migració i desenvolupament en la
qual l’ajuda solidària esdevé una forma de desenvolupament i cooperació en
igualtat de condicions on hi ha un benefici mutu i uns interessos compartits. Es
produeix tot un procés que comença amb les demandes del sud, continua creant
una relació d’associació i millora amb la implicació de les persones immigrants
a la recerca d’una acció conjunta i de sinèrgies entre l’ajuda oficial, els
compromisos de desenvolupament de les autoritats receptores, les remeses de les
persones immigrants i les aportacions privades que es poden manifestar de
diferents formes: formació, creació de petites empreses, enfortiment del teixit
associatiu, sensibilització i intercanvis professionals.

•

Comerç just: Comerç que possibilita l’accés dels productors pobres del Sud als
mercats dels països rics, basant-se en unes relacions d’equitat i solidaritat, i
orientant-se cap a la reducció de la pobresa. És a dir, un comerç que vol garantir
als productors del sud condicions laborals dignes i un salari just pel seu treball
que els asseguri un mitjà de vida sostenible.

•

Comitè d’Ajut al Desenvolupament- CAD: és un comitè especialitzat de la
OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) en el
qual s’estableixen les principals directrius de la política de cooperació per als
països i les institucions membres. Les seves reivindicacions no tenen un caràcter
vinculant. Creat el 1961, el configuren els principals països industrialitzats del
món així com la Comissió Europea. També hi participen com a observadors el
BM, FMI i el BERD. Els criteris de comptabilització de l’Ajut Oficial al
Desenvolupament proporcionats pel CAD són acceptats pels principals països i
organitzacions donants.

•

Consells de cooperació: són els instruments que coordinen la política de
cooperació que es desenvolupa tant en l’àmbit municipal, com en l’autonòmic o
l’estatal. En els consells participen tant els agents socials compromesos amb la
solidaritat com l’equip responsable de la política de cooperació en l’àmbit tècnic
i polític. Els consells, perquè puguin ser realment útils, han de ser crítics amb les
polítiques que s’han consensuat en el seu si. Es tracta, doncs, d’instruments de
participació ciutadana a través dels quals es coordina l’acció en l’àmbit de la
cooperació de l’Ajuntament i les entitats, i alhora s’aprofundeix en la
democràcia gràcies a la participació ciutadana .

•

Cooperació per al desenvolupament: No hi ha una definició única, ajustada i
coompleta, vàlida permanentment per aquest terme. De fet, la definició que es
presenti estarà condicionada per la nostra concepció en les prioritats del
desenvolupament. Tot i així, podríem dir que cooperar per al desenvolupament
significa treballar junts –des de/al nord i el sud- per al desenvolupament dels
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pobles. La cooperació pressuposa la presència de diferents actors: els
finançadors que aporten tots o una part dels recursos perquè els projectes es
puguin desenvolupar, els executors tant entitats del nord o el sud que executen i
realitzen el projecte, i els beneficiaris que són totes aquelles persones que tenen
algun tipus d’accés als serveis i/o béns proporcionats pel projecte.
La cooperació per al desenvolupament és quelcom més que un mecanisme de
redistribució de recursos financers i tecnològics amb els quals es pot permetre un
cert desenvolupament a escala local; això és, com un exercici de solidaritat amb
el treball que ja realitza la societat civil organitzada del sud per a la reconstitució
de la justícia social i el reconeixement a les poblacions empobrides dels seus
drets més fonamentals. Cal entendre la cooperació com un mecanisme que
permeti crear les condicions perquè els pobles puguin satisfer les seves
necessitats per si mateixos, sense dependència de l’exterior, i així reforçar la
capacitat de decisió d’aquestes societats sobre el seu propi futur per assentar les
bases del seu benestar. (Municipalisme i solidaritat, pàg. 19).
•

Cooperació bilateral/ multilateral : és aquella en la qual els governs donants
canalitzen directament els fons de cooperació al desenvolupamen cap als
receptors, ja siguin els governs dels països receptors o d’altres organitzacions.
Parlem de cooperació multilateral quan els governs remeten aquests fons a les
organitzacions multilaterlas perquè aquestes les utilitzin per finançar les pròpies
activitats de manera que la gestió quedi en mans de les institucions púliques
internacionals i no dels governs donants. (Diccionario de Acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo, pàg. 120)

•

Cooperació directa/cooperació indirecta: Per distingir la cooperació que
realitza directament l’Ajuntament amb els actors del sud, d’aquella que es
produeix a través de les ONG.

•

Cooperació descentralitzada: Cooperació realitzada des dels ens locals davant
la constatació de les mancances de la cooperació centralitzada que en mans del
govern central no sempre es dirigeix a la satisfacció de les necessitats bàsiques
com l’alimentació, l’habitatge, la salut o l’educació. Segons Gómez Fil, de
l’ajuda oficial espanyola només entre el 2% i el 11% es destina a prioritats
socials. A més, sovint aquest tipus de cooperació no ha estat desinteressada, sinó
que ha respost a interessos concrets a regions determinades que no eren
necessàriament les més necessitades emmascarant, de vegades, polítiques de
suport als interessos empresarials a l’estranger. De la constatació d’aquestes
mancances es planteja la possibilitat d’un altre tipus de cooperació encapçalada
per la societat civil i les institucions autonòmiques i municipals, que basant-se
en el seu compromís ciutadà, de manera lliure de condicionaments polítics i/o
comercials, des de la llibertat de definir els propis criteris de treball. Tanmateix,
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l’element definitori de la cooperació descentralitzada és la forma com es
gestionen aquests recursos en relació amb la voluntat de participar en projectes
de desenvolupament humà i sostenible dels pobles on la participació popular és
un element central. Els agents de la cooperació descentralitzada són aquelles
instàncies administratives diferents a les del govern central (governs
autonòmics, entitats d’àmbit provincial o insular, fons de cooperació,
ajuntaments, mancomunitats, etc.), com les organitzacions que sorgeixen de la
societat civil organitzada (ONG, sindicats, entitats ciutadanes, etc.).
•

Desenvolupament: El desenvolupament inclou moltes dimensions de la vida de
les persones i dels grups socials, com ara, familiar, social, ambiental, econòmic i
polític. El desenvolupament és el procés d’ampliació d’oportunitats per a totes
les persones per tal que puguin tenir una vida digna. (Migracions i
desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.24).

•

Deute extern: Deute públic exterior dels països, generalment del sud, que té
com creditors els governs, bancs i altres institucions del nord. La crisis del deute
extern es va desencadenar oficialment el 1982, quan el govern mexicà va
declarar una moratòria per pagar-la. Però el problema es va gestant des de finals
dels anys 60 i, de forma accelerada, durant els 70 quan aquest creixement dels
crèdits es va veure afavorit pel cicle comercial expansiu de l’economia mundial i
l’ampliació dels fluxos financers internacionals.

•

Educació per al desenvolupament: L’Educació per al Desenvolupament i
sensibilització social es defineix com un procés educatiu constant que afavoreix
la comprensió de les interrelacions econòmiques, polítiques, socials i culturals
entre el nord i el sud. Igualment, promou valors i actituds relacionades amb la
solidaritat i la justícia social i cerca vies d’acció per transformar tant la realitat
local com les relacions internacionals i aconseguir un desenvolupament humà i
sostenible que afavoreixi a tothom i no exclogui cap persona, col·lectiu o poble.
Per tant, no es tracta d’accions puntuals, sinó de processos participatius i
interactius que tenen l’objectiu d’aconseguir el compromís de les persones per
implicar-se en una acció solidària i transformadora tant a casa nostra com donant
suport a les iniciatives del sud.

•

Fons de cooperació: Un fons de cooperació és un organisme sense ànim de
lucre que reuneix i coordina ajuntaments i altres institucions públiques i privades
amb la finalitat principal de crear un fons econòmic per contribuir al
desenvolupament dels països empobrits i per realitzar campanyes de
sensibilització sobre les causes que provoquen l’actual desequilibri en el
repartiment de la riquesa entre els pobles del nord i del sud. De fet, l’existència
dels fons respon a un doble objectiu: d’una banda, es tracta d’oferir a les entitats
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locals un instrument de col·laboració en matèria de cooperació, de manera que
s’eviti el risc d’atomització i dispersió de les iniciatives; de l’altra, s’intenta
crear un programa de treball solidari de perfils propis, per superar així les
limitacions de la cooperació centralitzada. En certa mesura, doncs, són un
instrument al servei dels municipis que dediquen una part dels seus pressupostos
a la solidaritat i la cooperació. Els fons normalment adopten la forma jurídica
d’una associació (encara que també pot prendre la d’un consorci). L’àmbit
territorial dels fons és el de la comunitat autònoma, excepte en el cas de les Illes
Balears, en què la realitat geogràfica va fer que s’adoptés l’illa com a àmbit
territorial. (Municipalisme i solidaritat, pàg. 46).
•

Gestió de conflictes: Activitat orientada a prevenir o contenir l’escalada d’un
conflicte o a reduir la seva naturalesa destructiva, amb l’últim objectiu d’arribar
a una situació on sigui possible arribar a un acord o, fins i tot, a la resolució del
propi conflicte. (Diccionario de acción humanitaria y cooperación al
desarrollo, 290).

•

Microcrèdit: Petits préstecs a persones amb pocs recursos i dificultat per
accedir a la banca comercial, habitualment destinats al finançament de projectes
d’autoocupació que generen ingressos i possibiliten l’autonomia econòmica dels
receptors i de les seves famílies. (Diccionario de acción humanitaria y
cooperación al desarrollo, 354).

•

Mocions: Són instruments de pressió política mitjançant els quals un ajuntament
o una altra institució poden pronunciar-se sobre una qüestió que cau fora de les
seves competències. El camp de possibles temàtiques de les mocions és immens:
drets humans, desarmament, justícia internacional, relacions econòmiques
internacionals, etc. (Municipalisme i solidaritat, pàg. 59).

•

Nord/Sud: Aquesta terminologia fa referència a la divisió geoeconòmica del
planeta. Es va generalitzar a partir de “l’Informe Brandt” l’any 1980. És la
constatació geogràfica sobre la ubicació dels països més enriquits i la dels més
empobrits. Aquesta dualitat Nord-Sud sembla reflectir la bipolarització
planetària de la pobresa. Malgrat la constatació geogràfica, és important destacar
que ni el sud ni el nord no són territoris o espais geopolítics i econòmics
homogenis. El terme ens ajuda a visualitzar el fet que hi ha suds dins dels nords,
i nords dins dels suds. (Migracions i desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.28).

•

Obertura de la ciutadania al món: Terme per referir al procés de canvi i
formació de la ciutadania en general i no solament de la comunitat educativa
(educativament i mitjançant campanyes i programes sobre temes internacionals
enfocats a reformar a la ciutadania) sobre la situació de regions i països que no
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són objecte habitual d’atenció per part dels mitjans de comunicació i analitzar i
explicar les causes estructurals i conjunturals de les relacions internacionals
causants de les desigualtats existents i així promoure una major implicació de la
ciutadania.
•

Països desenvolupats: Països que han assolit un grau de benestar suficient
perquè la població pugui satisfer les seves necessitats materials i desenvolupar
les seves potencialitats culturals, econòmiques, polítiques i socials. (Migracions
i desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.24).

•

Països en vies de desenvolupament: és un terme diplomàtic per designar els
països més pobres. El concepte està vinculat a una de les teories econòmiques
del desenvolupament que considera que el subdesenvolupament és una etapa del
desenvolupament que tard o d’hora tots els països han d’assolir. Per trencar la
connotació negativa que té el concepte de subdesenvolupat, en el sentit que
implica una posició d’inferioritat respecte de la de desenvolupat, s’ha
d’incorporar al discurs del subdesenvolupament el qüestionament de les causes
que expliquin la seva existència i insistir en altres indicadors de
desenvolupament diferents a l’econòmic ja que un poble pot estar
econòmicament subdesenvolupat però socialment desenvolupat en altres esferes.
(Migracions i desenvolupament. Teoria i praxi, pàg.24i 25).

•

Països industrialitzats/països no industrialitzats; aquesta noció té una
connotació de lluita. El terme Tercer Món va ser creat pel demògraf francès
Alfred Sauvy l’any 1952 per referir-se a aquells països l’espai polític dels quals
no era ni el món occidental capitalista –Primer Món- ni el món del bloc
socialista –Segon Món-, i que coincidia amb el conjunt de països més
subdesenvolupats, que eren pobles colonitzats o en procés de descolonització.
Freire ens ajuda a reafirmar aquesta dimensió reivindicativa quan diu; “ens
referim al Primer i Tercer Món no com a divisions geogràfiques, sinó com a
sectors de població dividits per l’equació del poder. Sostenim que el Tercer Món
és un concepte polític que simbolitza un món de silenci, d’opressió, de
dependència, d’explotació, de violència exercida per les classes dirigents sobre
els oprimits”.
La classificació numèrica del món anomena les borses de pobresa del Primer
Món com a Quart Món.

•

Països rics - països enriquits / països pobres - països empobrits: aquesta
dicotomia o antagonisme posa de manifest la concentració de béns que hi ha a
una part dels països del planeta i la privació que pateix l’altre part. Aquesta
noció marcada per la dualitat ric-pobre és reduccionista en el sentit que no
explica la contradicció entre ser un país ric en recursos naturals, humans i
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culturals i, alhora, ser un país subdesenvolupat. Per trencar aquesta connotació
contradictòria és millor fer servir els conceptes de països enriquits i països
empobrits, de manera que la realitat mundial es tracta en un sentit de procés
històric fonamentat en la causalitat. (Migracions i desenvolupament. Teoria i
praxi, pàg.26-27).
•

PNUD (Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament) Principal
agència de cooperació per al desenvolupament de Nacions Unides, que coordina
la major part de l’assistència tècnica multilateral. La seva seu central és a Nova
York però és una organització molt descentralitzada i amb projecció universal.
Els informes sobre el desenvolupament humà del PNUD, publicats anualment
des de l’any 1990, han difós el concepte i l’índex de desenvolupament humà,
suposant un importantíssim revulsiu en el debat internacional sobre el
desenvolupament i el seu mesurament.

•

Pobresa: la pobresa és una categoria estructural que no refereix únicament
l’absència d’allò que és necessari per viure, sinó també la negació o la
impossibilitat d’accedir a allò que és imprescindible per viure dignament: el dret
a l’aliment, el dret a la salut, el dret a la terra, el dret a un sostre, el dret a
l’educació, el dret a una nacionalitat. (Migracions i desenvolupament. Teoria i
praxi, pàg.25).

•

Programa Comunitari URB-AL: Programa plurianual de suport a la
cooperació entre col·lectivitats europees i col·lectivitats d’Amèrica llatina. El
programa es proposa la creació, l’ampliació i la dinamització de xarxes de
ciutats, regions i altres col·lectivitats, locals i territorials, de la Unió Europea i
d'Amèrica Llatina per a la realització d'accions d'interès mutu dins de l'àmbit de
la problemàtica urbana. El programa es proposa la millora de les condicions
socioeconòmiques i de qualitat de vida, mitjançant un procés de
descentralització cap a les ciutats i els ens locals, potenciant així el
desenvolupament dels centres urbans, el reforçament dels vincles de solidaritat,
cooperació i associació, i la transferència de coneixements i d'experiències.
(linkar http://ec.europa.eu/comm/europeaid/projects/urbal/index_es.htm)

•

Projectes: El finançament de projectes de desenvolupament és l’instrument
bàsic mitjançant el qual es canalitza la part més important de l’ajuda municipal.
Els projectes de cooperació permeten una important flexibilitat que possibilita
una pluralitat d’intervencions al mateix temps que permeten una definició
d’objectius, activitats i beneficiaris. Els projectes també permeten aprofitar al
màxim les iniciatives i els recursos de la societat. Però és important que els
projectes s’integrin en una estratègia de desenvolupament global i generin
sinèrgies amb altres iniciatives.
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•

Sensibilització: Fa referència al conjunt de campanyes dirigides a la presa de
consciència de la ciutadania dels desequilibris existents entre el nord i el sud.
Persegueix, doncs, un canvi de percepció en la població com a element central
en la lluita per l’equitat i la justícia entre el nord i el sud. Es basa a facilitar
l’accés a la informació a través de diferents campanyes.

•

Xarxa per la Compra Pública Ètica: Eina per garantir la coherència en el
consum institucional de les administracions locals amb els principis dels serveis
públics. També pretén oferir incentius a les empreses proveïdores per avançar en
la seva responsabilitat sobre el conjunt dels seus processos de producció i sobre
les condicions socials i laborals dels treballadors/es que hi intervenen. (linkar a
http://www.robaneta.org/comprapublica/premsa.htm)
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ANNEX 6: MOCIONS APROVADES PEL PLE
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MOCIONS APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT
BOI DE LLOBREGAT
28/10/94

“Acord sobre el reconeixement als pressupostos de les administracions
públiques d’una partida dedicada a la cooperació i la solidaritat i que
aquesta partida arribi a ser a curt termini del 0,7%”

25/03/96

“Adhesió a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies d’assumir i de subscriure la “Declaració de València” en
relació a la revisió del Tractat de Maastricht”
Es demana que s’aprofiti la nova etapa de construcció europea per
assolir l’Europa dels ciutadans, definint els drets fonamentals, aclarint el
funcionament de les institucions de la Unió Europea i on s’incloguin
determinats articles relatius a la participació ciutadana i a les
competències dels ens locals i regionals, d’acord amb una expressió més
àmplia del principi de subsidiarietat, en els fonaments de la cooperació i
l’aplicació de polítiques europees.

19/07/96

“Moció de rebuig de la Llei Helms Burton”
Es demana el final del bloqueig i s’exigeix l’execució de la resolució de
l’Assemblea de Nacions Unides que manifestava la urgent necessitat de
procedir al seu aixecament. En aquesta moció l’Ajuntament referma
també la voluntat de solidaritat i cooperació amb el poble cubà.

28/10/96

“Moció de suport al poble Saharià”
Es manifesta el reconeixement dels esforços del Front Polissari per
aconseguir l’aplicació el Pla de pau de les Nacions Unides i es denuncia
el tractament i la incapacitat d’aquestes i de la MNURSO en l’aplicació
del Pla de pau aprovat pel plenari de les Nacions Unides per al Sàhara
Occidental. S’exigeix també una acció que eviti el fracàs del Pla de pau i
que garanteixi els drets humans a la zona dels territoris ocupats del
Sàhara Occidental. Al govern espanyol, en assumpció de les seves
responsabilitats històriques en el procés de descolonització, se li exigeix
la promoció d’una conferencia internacional de pau per impulsar
l’obertura d’una via de diàleg directe entre les parts i la realització de
referèndum.

21/04/97

“Adhesió a la Declaració de 1997 com a “Any Europeu contra el
racisme”
Amb aquesta moció l’Ajuntament s’adhereix a la celebració de l’Any
Europeu Contra el Racisme i la Xenofòbia on s’insisteix sobre l’amenaça
que constitueix el racisme, la xenofòbia i l’antisemitisme, fets que cal
combatre a través de la reflexió, el debat i la difusió d’informació.
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30/06/98

“Adhesió a la moció per al 50è aniversari de la Declaració dels Drets
Humans”
L’Ajuntament s’uneix a la commemoració d’aquesta efemèride històrica
i insisteix en la validesa dels valors que s’hi estableixen i la necessitat
d’estendre’ls i reforçar-los.

30/11/98

“Adhesió a la moció sobre la condonació del deute als països afectats
per l’huracà Mitch”
S’insta el govern a condonar el deute que els països centreamericans
afectats per l’huracà tenien amb l’Administració espanyola. També
s’insta el govern Central que estengui aquesta acció solidària ala
comunitat internacional i faci pressió en tots els àmbits perquè s’adoptin
disposicions i mesures anàlogues destinades a l’eliminació del deute
extern (pàg.152).

14/05/01

“Carta Europea dels Drets Humans”
Sorgeix davant la constatació que nombrosos drets establerts en la
Declaració de Drets Humans de (1948) i garantits jurisdiccionalment amb
la Convenció Europea (1950) encara no són “efectius”. En aquest sentit,
la carta europea de salvaguarda dels Drets Humans pretén garantir-los en
el marc de la ciutat d’acord amb una noció de democràcia que s’acosti als
ciutadans en la qual la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i
social

14/05/01

“Suport a la celebració del referèndum al Sàhara Occidental”
Es recorda l’aprovació, l’any 1991, del Pla de pau al Sàhara Occidental i
els acords de Huston de 1997 relatius a la situació als territoris ocupats.
Es recorda la importància d’aquests acords i es dóna suport al Poble
Saharaui, demanant i exigint la celebració del referèndum al Sàhara
occidental en compliment dels acords de les Nacions Unides i els de
Houston entre les parts, el Regne del Marroc i el Front Polissari

14/05/01

“Acord suport campanya “Adéu a les armes”
S’expressa el suport de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a aquesta
campanya per al control de les armes lleugeres i es demana al Govern
espanyol que promogui un acord legalment vinculant que reguli el
comerç internacional d’armes i impulsi la millora del codi de conducta de
la Unió Europea. Entre altres acords, s’insta el govern a promoure i
finançar programes de recompra i destrucció d’armes lleugeres als països
on proliferin d’una manera descontrolada, de desmobilització de
combatents i atenció a les víctimes.

18/06/01

“Acord sobre suport a la Dècada Cultura de la Pau”
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L’Ajuntament es compromet a assumir un paper actiu en la difusió de la
cultura de la pau i a fomentar-la dins del propi àmbit d’actuació. En
aquest sentit, es compromet, formalment i pública, a prendre una sèrie de
mesures per desmilitaritzar els seus municipis i convertir-se en agents de
pacificació.
19/11/01

“Acord contra la guerra i la violència de gènere”
L’Ajuntament es compromet a fer un treball coordinat per donar una
resposta eficaç a la situació de les dones víctimes de maltractaments al
municipi i implicar-se en la tasca d’educar cap a la cultura de la pau i cap
a la cultura de la igualtat de gènere.

22/04/02

“Moció per posar fi a la violència contra el poble palestí” del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
L’Ajuntament es posiciona en favor del poble palestí i insisteix en la
necessitat d’aplicació immediata de la Resolució 1402 del Consell de
Seguretat de l’ONU on es fa una crida a Israel perquè retiri les seves
tropes de les ciutats palestines. També destaca la necessitat del
reconeixement de l’Estat espanyol i la Unió Europea d’un estat palestí
independent d’acord amb el mandat de la Resolució 1397 del Consell de
Seguretat de l’ONU

25/11/02

“Moció per una solució pacífica dels conflictes: no a la intervenció
militar de l’Iraq” de l’Espai per la Pau de Sant Boi de Llobregat.
L’Ajuntament es compromet a manifestar-se públicament a favor d’una
solució pacífica del conflicte i contra una intervenció militar a l’Iraq i
comunicar l’acord tant al Parlament de Catalunya com a l’Estat
Espanyol.

22/09/03

“Adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Xarxa de Pobles
i Ciutats pels Drets Humans” de la Diputació de Barcelona
La Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans és un instrument per
revitalitzar i aprofundir en la democràcia local mitjançant l’assumpció
dels principis i drets establerts a la Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat.

22/09/03

“Adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la campanya del
FFCD ‘La mediterrània: una cruïlla de pobles”
Campanya destinada a valorar la diversitat existent de la Mediterrània,
concebent-la com una cruïlla de pobles.
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22/09/03

“Adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al Manifest de la
Marxa Catalana per una Cultura de Pau”
L’objectiu de la marxa és reivindicar la cultura de pau i fomentar els
mètodes pacífics de resolució de conflictes. Entre altres reivindicacions,
demana que l’Estatut de Catalunya, la Constitució espanyola i la
Constitució europea recullin de forma explícita el rebuig a la guerra com
a mitjà per resoldre els conflictes i apostin per impulsar noves formes
civils i no violentes de defensa i seguretat.

26/05/04

“Ponts i no murs entre Israel i Palestina”
Resolució dels municipis europeus per la pau al Pròxim Orient i
campanya contra el mur.

01/02/2005

“Armes sota control”
Aprovació de la moció de suport a la campanya “Armes sota control” i de
reclamació al Govern espanyol que compleixi el codi de conducta
europeu en exportacions d’armes.

29/03/05

“Adhesió a la Xarxa per la Compra Pública Ètica”
Aprovació de la moció d’adhesió elaborada per la Xarxa de Compra
Pública Ètica. Aquesta xarxa té com a objectiu la introducció de criteris
ètics en les compres públiques.

06/07/05

“Suport al procés de pau al Sàhara Occidental”
Moció que pretén renovar el compromís de la societat catalana amb el
poble saharaui, denunciant la vulneració dels drets democràtics i
d’expressió i els drets processals de les persones detingudes per les
forces d’ocupació del Regne del Marroc i on s’insta el Govern del
Marroc a progressar en la resolució del conflicte seguint el Pla Baker.
També s’insta el Govern espanyol a assumir el deute històric amb el
poble saharaui donant suport a la realització d’un referèndum
d’autodeterminació.

05/09/05

“Adhesió de l’Ajuntament a la Declaració de Ciutats i Governs
Locals a favor dels Objectius del Mil·leni”.
L’Ajuntament es compromet a unir esforços pels Objectius del
Mil·leni promoguts per les Nacions Unides, considerant que cal
promoure accions a tots els nivells per tal d’aconseguir els vuit
objectius de desenvolupament, el primer dels quals és el de
l’eradicació de la pobresa extrema i la fam. A Sant Boi ens vam
vincular a totes aquestes accions dedicant el “Barrejant’05” a
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l’objectiu de l’eradicació de la pobresa amb el lema de “Pobresa
Zero”.
11/01/06

“Adhesió a la Declaració de Terrassa”
Moció promoguda pel Consell Català del Moviment Europeu on els
ajuntaments demanen suport i un major protagonisme en el procés
d’integració europea.

13/03/2006

“Llibertat dels cinc ciutadans cubans empresonats als EUA”
Moció per la qual l’Ajuntament es pronuncia per la llibertat dels cinc
cubans empresonats sense proves contrastades i insta la justícia nordamericana per a l’alliberament dels cinc presos tenint en compte la
decisió de la Cort d’Apel·lacions del Circuit Onzè d’Atlanta, del 9
d’agost de 2005, i de les conclusions del Grup de Treball sobre
Detencions Arbitràries de la Comissió de Drets Humans de l’ONU,
del 27 de maig de 2005.

21/07/2006

“Adhesió a la moció del FCCD per la Crisi al Pròxim Orient”
Moció elaborada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
on s’urgeix a Nacions Unides a prendre les mesures adients per
garantir la seguretat de la població civil, la fi de l’ocupació i
l’establiment de fronteres segures entre Israel i Palestina. A les
autoritats israelianes se les insta a establir l’alto al foc contra el Líban
mentre que a les autoritats palestines i libaneses se les insta a rebutjar
i prendre totes les mesures necessàries perquè els atacs contra
objectius civils finalitzin.
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MOCIONS APROVADES DURANT ANY 2005 I 2006

01/02/2005 Aprovació de la moció de suport a la campanya “armes sota control” i
de reclamació al govern espanyol que compleixi el codi de conducta europeu en
exportacions d’armes.
Relació fets i fonaments jurídics
Atesa la campanya Armes sota control que estan duent a terme Amnistia Internacional,
Intermón Oxfam i la Xarxa d’Acció contra les Armes Lleugeres (IANSA) que
persegueix l’adopció d’un Tractat Internacional sobre comerç d’armes que controli les
trasferències d’armament convencional.
Atès que l’atenció internacional s’ha volgut centrar interessadament en el control de les
armes de destrucció massiva, mentre el comerç d’armes convencionals continua en un
buit legal i moral.
Atès que no existeix cap llei internacional que reguli el comerç d’armament
convencional, un negoci que mou grans interessos econòmics, mentre les armes
continuen venent-se sense cap control sobre el destí i l’ús final que se’n farà.
Atès que la despesa en armament dilapida enormes quantitats de recursos i que la meitat
del que es gasta en armes a l’Àfrica, l’Àsia o l’Amèrica Llatina permetria que tots els
nens i nenes d’aquestes regions puguéssin anar a l’escola primària.
Atès que la falta de control propicia que les armes puguin arribar amb facilitat a grups o
persones que les utilitzaran per cometre greus violacions dels drets humans.
Atès que el 1997 es va signar a Ottawa el tractat de prohibició de les mines antipersona i
que el 1998 es va aprovar el Codi de Conducta de la Unió Europea on es recomana a
tots els membres que no exportin armes a països on es violen els drets humans.
Atès que l’any 2001 la Conferència de les Nacions Unides va acordar un programa
d’acció contra les armes lleugeres.
Atès que el govern espanyol incompleix any rera any el Codi de Conducta Europeu
sobre control i transparència en les exportacions d’armes.
Atès que durant l’any 2003, 4 de cada 10 països que van rebre armes espanyoles vivien
immersos en un conflicte armat, patint greus tensions socials o l’enviament d’aquestes
armes posava en perill la seguretat regional o el seu desenvolupament sostenible.
Atesos anteriors acords d’aquest ajuntament a favor de la cultura de la pau i la
cooperació internacional.
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Proposta d’acord
1. L’adhesió de l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la campanya ”Armes sota
control” organitzada per Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i IANSA, oferint els
equipaments de la ciutat, així com el programa d’activitats local, per a la difusió de la
campanya
2. Exigir al govern espanyol el compliment estricte del Codi de Conducta Europeu pel
que fa a les exportacions d’armes.
3. Reclamar al govern espanyol i als partits polítics amb representació al Congrés de
Diputats, l’impuls d’una llei estatal sobre comerç d’armes coherent amb el Codi de
Conducta Europeu.
4. Instar al govern espanyol que lideri, al costat d’altres països, el procés d’adopció d’un
Tractat Internacional sobre Comerç d’Armes per al 2006
5. Comunicar aquestes ressolucions al govern espanyol, al Ministeri de Defensa, al
Parlament de Catalunya, a l’organització de la campanya “Armes sota control” (
Intermón Oxfam.c/ Roger de Llúria 15, 08010-Barcelona), a les entitats santboianes que
treballen per la pau, la cooperació i la solidaritat i a tota la ciutadania.

29/03/05 Aprovació de la moció d’adhesió a la Xarxa per la Compra Pública Ètica

Relació fets i fonaments jurídics
Atès que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat estsà adherit a la Xarxa Barcelona
Municipis Solidaris impulsada per la Diputació de Barcelona;
Atès que el dia 16 de març de 2005 va tenir lloc la jornada Compra pública ètica de roba
i tèxtils en les administracions locals durant el transcurs de la qual es va presentar la
Xarxa per la Compra Pública Etica que té per objectiu geneal fomentar progressivament
la introducció de criteris ètics en la compra pública de roba de les administracions locals
de Catalunya;
Vist l'informe emès per la Tècnica de Cooperació i Solidaritat en data 24 de març de
2005;
Atès que la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació conviden als
ajuntaments a sumar-se a aquesta xarxa mitjançant l'adhesió a la declaració institucional
o moció que es transcriu a continuació:
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Compra Pública Ètica
En el món més de 250 milions d’infants menors de 14 anys treballen: 17 milions en
Amèrica Llatina, 80 milions en Àfrica i 153 milions en Àsia; l’ocupació no és
accessible a tothom, sobretot per les persones discapacitades i malauradament no
sempre es respecten els drets fonamentals dels treballadors recollits en la Declaració de
l’Organització Internacional del Treball relativa als principis i drets fonamentals en el
treball i el seu seguiment, que són:
·Llibertat d’associació i la llibertat sindical i el reconeixement efectiu del dret de
negociació col·lectiva.
·Eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori.
·L’abolició efectiva del treball infantil
·L’eliminació de la discriminació en matèria d’ocupació

I donat que la compra de productes i la contractació dels serveis de la pròpia
administració poden contribuir de manera efectiva a posar en pràctica un comerç més
responsable que garanteixi la defensa dels drets dels treballadors i treballadores,
l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat es proposa:
Proposta d’acord
1. Contribuir a l’acompliment dels drets fonamentals en el treball tot fomentant la
compra pública ètica en la contractació de serveis i la compra de productes.
2. Difondre el valor de la contractació pública ètica entre els treballadors i treballadores
municipals.
3. Informar als proveïdors i sensibilitzar a la ciutadania en general sobre els valors de la
compra ètica.

05/07/05 Aprovació de la Moció de suport al procés de pau al Sàhara Occidental
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que la Resolució 1514 de les Nacions Unides sobre la celebració d’un referèndum
d’autodeterminació al Sàhara Occidental és rebutjada des de 1975 per les autoritats
marroquines.
Atès que al llarg de tot aquest període s’han produït importants violacions dels drets
humans per part d’aquestes autoritats.
Atès que els últims episodis de la repressió policial contra els estudiants sahrauís de la
Universitat de Rabat i els ciutadans de les localitats del Sàhara Occidental que es
manifesten a favor de l’esmentat referèndum són una altra mostra de la vulneració dels
drets democràtics d’aquest poble.
Atès que els fets esdevinguts el passat dimarts 7 juny de 2005 amb ocasió del viatge
frustrat d’una delegació de polítics catalans als territoris ocupats, demostren la falta de
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transparència que existeix al Sàhara Occidental i atempten contra la dignitat
institucional del Parlament de Catalunya.
Atès que ens trobem en un moment d’estancament del procés de pau en el qual caldrà
adoptar accions decidides si es vol evitar una tornada al conflicte armat.
Atès que el món local del nostre país ha mostrat una especial sensibilitat envers la
situació del poble sahrauí.
Proposta d’acord
Des del grup d’ERC de Sant Boi de Llobregat considerem que és un bon moment
perquè el conjunt de la societat catalana renovi el seu compromís amb el poble sahrauí
tot presentant la proposta d’acords següents:
1- Denunciar la denegació de l’entrada dels polítics catalans en els territoris ocupats,
així com les acusacions efectuades pel govern marroquí que titlla la delegació catalana
"d’antimarroquina i activista favorable al Front Polisari ".
2- Demanar que no es vulnerin els drets democràtics d’expressió i de manifestació en
aquest territori.
3- Demanar que es respectin els drets processals de les persones detingudes per les
forces d’ocupació del Regne de Marroc.
4- Instar el govern del Marroc que permeti l’entrada als territoris ocupats de periodistes,
observadors internacionals, i delegacions institucionals estrangeres.
5- Instar el govern del Marroc a progressar en el camí de la resolució del conflicte
prenent com a base les disposicions del Pla Baker permetent que es dugui a terme un
referèndum lliure i regular d’autodeterminació.
6-Instar el govern espanyol que assumeixi el seu deute històric amb el poble sahrauí tot
donant suport a la celebració d’un referèndum d’autodeterminació.
Seguir promovent, des de l’àmbit local, iniciatives de cooperació i solidaritat amb el
poble sahrauí. ;

06/09/2005 Aprovació de la moció de suport a la Campanya pels Objectius del
Mil.leni de les Nacions Unides promoguda per Ciutats i Governs Locals Units
(CGLU) i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i a la Campanya
Pobresa Zero promoguda per la Coordinadora de ONG del Desenvolupament.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que fa cinc anys, els països rics i els pobres es van comprometre a actuar junts per
eradicar la pobresa i la fam, assegurar l’educació primària a nens i nenes, promoure la
igualtat de gènere, millorar les condicions de salut de mares i fills, lluitar contra el
vih/sida, protegir el medi ambient i generar les condicions per a un desenvolupament
compartit a escala mundial.
Atès que del 14 al 16 de setembre de 2005 se celebrarà a Nova York la Cimera del
Mil·leni +5, que reunirà els i les caps d’estat i de govern dels 191 països que van
subscriure la Declaració del Mil·leni l’any 2000.
165

Atesa la crida feta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament als ajuntaments
catalans de sumar-se a la Campanya pels Objectius del Mil·leni de les Nacions Unides,
promoguda per Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Atès que més de 400 ONGD federades en la Coordinadora de Organitzacions No
Governamentals de Desenvolupament (CONGDE) i en les seves Coordinadores
Autonòmiques Federades, juntament amb altes organitzacions representatives de la
societat civil espanyola i en estreta coordinació amb les organitzacions i moviments
socials de més de 60 països estan realitzant conjuntament una crida global per actuar
contra la pobresa al llarg de tot l'any 2005, per tal de pressionar als governs que l’any
2000 van signar la Declaració del Mil·leni de Nacions Unides i es van comprometre en
els 8 objectius de desenvolupament del mil·leni, el primer dels quals és el de
l’eradicació de la pobresa extrema.
Atès que aquestes organitzacions impulsen a tot l’estat la campanya "Pobresa Zero"
Vist l'informe emès pel Tècnic de Programes Transversals i Cooperació en data 5 de
setembre de 2005
Proposta d’acord
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Declaració de Ciutats i Governs Locals
Units (CGLU) a favor dels Objectius del Mil·leni.
Segon. Demanar al govern de l’estat el reconeixement del rol dels governs locals en la
implementació dels Objectius del Mil·leni.
Tercer. Sol·licitar a Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) que s’inclogui el nom de
Sant Boi de Llobregat al llistat de Ciutats del Mil·leni que serà lliurada al secretari
general de Nacions Unides.
Quart. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la campanya
"Pobresa Zero"
Cinquè. Penjar a l’edifici de l’ajuntament una banderola blanca, símbol de la lluita
contra la pobresa, amb el lema "Sense excuses: 2015!. El món ha de ser un lloc millor.
Pobresa Zero. Sant Boi de Llobregat amb els Objectius del Mil·leni."
Sisè. Comunicar aquesta resolució al Fons Cátala de Cooperació al Desenvolupament, a
Ciutats i Governs Locals Units, al govern espanyol i a la Coordinadora de ONG de
Desenvolupament.
-Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
-Ciutats i Governs Locals Units.
-Presidencia del Gobierno.
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-Coordinadora de ONG de Desenvolupament (CONGDE)
11/01/06 Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi a la declaració de
Terrassa efectuada en data 9 de novembre de 2005
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que a la Ciutat de Terrassa el dia 9 de novembre de 2005 sota la presidència de
l’Il·lustríssim Senyor Pere Navarro i Morera, Alcalde de Terrassa, els representants
polítics i tècnics dels ajuntaments de Sant Boi de Llobregat, Sant Pere de Ribes, Santa
Coloma de Gramenet, Sitges, Terrassa, Viladecans, Vilafranca del Penedès i Vilanova i
la Geltrú, i de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Patronat Català Pro Europa, i del Consell
Català del Moviment Europeu, van procedir a fer una valoració sobre el moment actual
del procés d’integració europea i les noves perspectives financeres 2007-2013, i per
això van emetre la següent declaració que es reprodueix literalment:
Proposta d’acord
"DECLAREM i SOL·LICITEM:
Primer, la necessitat que la veu local sigui escoltada i considerada en el procés
d’integració europea, i més concretament en la formulació de les prioritats per al proper
període pressupostari 2007-2013;
Segon, un major suport als ajuntaments per part de les institucions i òrgans comunitaris,
així com de l’administració estatal i autonòmica;
Tercer, una major presència i participació dels municipis en la programació dels fons
europeus que arribin a Catalunya;
Quart, sol·licitem de les diferents administracions i institucions i, organismes
comunitaris a Catalunya una més àmplia comunicació de la informació, respecte els ens
locals, relativa als fons europeus;
Cinquè, sol·licitem uns més ampli suport de les administracions, institucions i òrgans
comunitaris, en les accions que es puguin dur a terme des dels ens locals, com a àmbits
més propers al ciutadà, per tal d’enfortir el sentiment de ciutadania europea entre la
població;

PRETENEM:
Més enllà de les conclusions i valoracions comunes a què s’ha arribat, fer partícips tots
aquells municipis de Catalunya que es vulguin adherir a la present declaració. D’aquesta
manera encetar un treball comú, que doni més veu i força als municipis, els quals són
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els ens més propers al ciutadà, davant dels decisius moments que afronta la UE i el
procés d’integració europea."
13/03/2006 Aprovacio de la moció per la llibertat dels cinc ciutadans cubans
actualment empresonats als EUA
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que els 5 ciutadans cubans ( Gerardo Hernández Nordelo, Ramon Labañino
Salazar, René González Schwewer, Fernando González Llort i Antonio Guerrero
Rodrigo) estan empresonats des del 1998 i condemnats a greus penes que oscil·len entre
els 15 anys de privació de llibertat fins a la cadena perpetua com a resultat d’ un procés
judicial sense garanties contrastades
Ateses les conclusions presentades pel Grup de Treball de Detencions Arbitràries de la
Comissió de Drets Humans de la ONU en l’informe presentat el 27 de maig de 2005 on
es concloïa que la seva detenció fou arbitrària des del moment de l’arrest, perquè no es
van acomplir les formalitats legals ni els procediments de la pròpia llei nord-americana
per declarar la culpabilitat dels cinc cubans
Atès que el passat 9 d’agost de 2005, la Cort d’Apel·lacions d’Atlanta (EUA) va
determinar per unanimitat la revocació de totes les sentències i, no obstant això, aquests
cinc cubans segueixen empresonats il·legalment als Estats Units
Atès que Els Cinc de Miami, com els han donat a conèixer els 235 comitès de solidaritat
que funcionen al món, han estat a la presó sense fiança durant 33 mesos entre l’arrest i
el judici
Atès que el govern dels EEUU continua negant el visat d’entrada a aquest país a
familiars directes dels detinguts amb la finalitat d’impedir que els visitin a les presons.
Atès que Amnistia Internacional també ha denunciat el tracte que estan rebent aquests
presos i que en diverses ocasions ha escrit a les autoritats nord-americanes per
expressar la seva preocupació tant pel tracte que reben com per les dificultats que han
de superar les famílies per accedir-hi
Atès que la moció es presenta a instància de l’entitat Grup Barcelonès de Solidaritat
amb Cuba, membre del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Boi de
Llobregat.
Atès que altres administracions, com l’ajuntament de Castelldefels o el Parlament de
Navarra, s’han unit a aquestes reivindicacions per la llibertat dels cinc ciutadans cubans.
Atès l’informe tècnic favorable.
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Proposta d’acord
Primer. Pronunciar-se per l’alliberament dels cinc cubans empresonats als EUA, perquè,
en definitiva, els fets que van realitzar no estaven dirigits a cap altre objectiu que no fos
protegir Cuba i els seus conciutadans de les agressions d’uns grups i persones
determinats que viuen a Miami i , per tant, instar a la justícia nord-americana a
l’alliberament immediat dels cinc presos cubans, tenint en compte la decisió de la Cort
d’Apel·lacions del Cirucuit Onzè d’Atlanta, del 9 d’agost de 2005, i de les conclusions
del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de la Comissió de Drets Humans de la
ONU, del 27 de maig de 2005.
Segon. Mostrar la solidaritat amb les famílies dels cinc empresonats
Tercer. Demanar a Estats Units que compleixi les normatives internacionals sobre el
dret a visites dels familiars i l’obligació de facilitar els tràmits burocràtics per l’entrada
al país dels seus familiars presos i comuicar els acords als ambaixadors d’Estats Units i
Cuba a l’Estat espanyol.

21/07/06 Aprovació de la moció de suport al pronunciament del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament en relació a l’agreujament de la situació al
Pròxim Orient.
Relació de fets i fonaments jurídics
Atès que el Pròxim Orient es troba immers en un nou cicle de violència armada que
només pot provocar tragèdies i patiments per a la població civil, més dificultats per
assolir una resolució pacífica del conflicte entre israelians i palestins, i un risc
d’extensió regional de la crisi amb conseqüències incalculables.
Atesa la crida feta pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament als ajuntaments
catalans de sumar-se al pronunciament per donar una resposta a la crisi del Pròxim
Orient
Proposta d’acord
Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al pronunciament fet pel Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament davant l’agreujament de la situació al Pròxim Orient,
que s’adjunta al present acord..
Segon. Comunicar aquesta resolució al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Xarxa d’Autoritats Locals Europees per la pau al Pròxim Orient, la secretària
general de Ciutats i Governs Locals Units, el president de la Generalitat de Catalunya, el
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ministre d’Afers Exteriors del Govern espanyol, la comissaria de Relacions Exteriors de
la Comissió Europea, el representant de la Política Exterior i Defensa de la Unió
Europea i el secretari general de Nacions Unides.
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ANNEX 7: LEGISLACIÓ
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DOGC núm. 3551 - 11/01/2002
LLEI 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
LLEI
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
L’ajut al desenvolupament és un component fonamental de l’ordre i la cooperació internacionals
dissenyats després de la Segona Guerra Mundial per assegurar l’estabilitat política i el benestar a tots els
pobles del món. Després de cinquanta anys d’esforços els resultats són força diversos. D’una banda,
l’avenç produït tant en termes de desenvolupament econòmic com de desenvolupament humà és
innegable. D’altra banda, les bosses immenses de pobresa i privació, la ingovernabilitat de tants territoris
i l’emergència de nous conflictes d’una crueltat esbalaïdora, la continuada opressió per raons de sexe,
raça o ètnia, cultura, religió o edat, l’amenaça d’insostenibilitat mediambiental dels models de
desenvolupament i consum vigents i la desigualtat econòmica creixent, tant entre els països com a
l’interior d’aquests, fan avui més necessari que mai rellançar l’esforç internacional de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional, tot buscant un nou model de creixement que permeti
l’eradicació de la pobresa i les causes que la generen.
Com diu l’Informe sobre desenvolupament humà del Programa de les Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD) per al 1999, no es poden negar els avenços produïts en les darreres dècades: el
món en general ofereix avui moltes més oportunitats per a la gent que no oferia fa vint o cinquanta anys.
Des del 1965 la mortalitat infantil s’ha reduït a més de la meitat i l’esperança de vida ha augmentat en una
dècada. Als països en desenvolupament, la matriculació combinada en l’ensenyament primari i secundari
s’ha duplicat i més i la proporció d’infants en l’ensenyament primari ha passat de menys de la meitat a
més de les tres quartes parts. La taxa d’alfabetització ha passat del 47% el 1970 al 72% el 1997.
Malgrat els progressos ressenyats, al món hi ha privacions i desigualtats immenses, especialment als
països en desenvolupament, on més d’una quarta part dels quatre mil cinc-cents milions de persones que
hi viuen no compta amb algunes de les opcions més bàsiques de la vida: sobreviure després dels quaranta
anys i accedir als serveis públics i privats mínims. S’estima que mil tres-cents milions de persones viuen
en la pobresa absoluta, amb un ingrés inferior a un dòlar diari. Aquestes privacions i desigualtats es
podrien agreujar per la forma ràpida i desequilibrada com es produeix la globalització. Les diferències
d’ingressos entre la gent i els països més pobres i més rics continuen augmentant seguint una tendència de
fa dos segles que cal trencar: el 1960 el 20% més ric de la població mundial tenia trenta vegades l’ingrés
del 20% més pobre; el 1997 la diferència havia augmentat a setanta-quatre vegades. La globalització pot
produir, així, no sols integració econòmica, sinó també fragmentació i marginació social. La desigualtat
unida al canvi sobtat en l’economia i en les pautes culturals i de comportament planteja noves amenaces a
la seguretat humana: atur i marginació, criminalitat internacional, sida i noves epidèmies, inseguretat dels
mercats financers, reescalfament de l’atmosfera. Davant aquests vells i nous reptes cal un esforç més gran
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i renovat de cooperació internacional, que haurà d’ésser protagonitzat ja no sols pels governs, sinó també
pels organismes internacionals, les comunitats, les associacions, les organitzacions no governamentals per
al desenvolupament, les empreses i altres agents de cooperació, tots els quals han d’integrar una veritable
comunitat internacional per al desenvolupament.
Catalunya ha de millorar també la seva responsabilitat en la construcció d’una comunitat internacional
més segura, justa, rica i solidària. Avui no es pot construir un projecte nacional creïble ni una societat
democràtica avançada sense participar activament i decididament en la construcció d’un ordre
internacional més just i solidari. La pau, la llibertat, la dignitat de la persona, el treball, la justícia i el
respecte al pluralisme són valors que fonamenten la convivència i el progrés. Aquests valors s’han de
projectar internacionalment per mitjà de les iniciatives de cooperació i solidaritat internacionals de la
comunitat catalana per al desenvolupament, integrada per un teixit vibrant d’agents de cooperació l’acció
dels quals ha d’ésser reconeguda, impulsada i complementada per l’activitat de la Generalitat i dels ens
locals de Catalunya. En aquest sentit, aquesta Llei reflecteix la voluntat de contribuir des de Catalunya al
compliment dels compromisos assumits pels països desenvolupats, en el marc de les Nacions Unides, de
destinar el 0,7% del producte interior brut al desenvolupament dels països i els pobles en
desenvolupament.
En el context institucional actual, el compromís per la solidaritat i el desenvolupament s’expressa, d’una
banda, en la contribució fiscal dels catalans als pressupostos de l’Estat espanyol aplicats a aquests àmbits.
Això no ha tret, d’altra banda, que, des de la recuperació de la democràcia, tant la Generalitat com els ens
locals hagin desplegat gradualment polítiques de cooperació que expressen la voluntat cívica de fer una
Catalunya més solidària i oberta als problemes globals actuals. L’experiència guanyada i els avenços fets
són notoris. En aquest sentit, la cooperació oficial descentralitzada impulsada a Catalunya i des de
Catalunya ha estat positivament valorada en l’informe del Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) de
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) de l’any 1998. Tot i això,
cal reconèixer que molts d’aquests primers esforços han estat fragmentaris i insuficients. No podia ésser
d’altra manera, considerant el caràcter nou d’aquesta política en la nostra història. Hem après que eren
necessàries la planificació i l’estratègia en l’acció de les administracions i que es poden millorar les
capacitats operatives tant de l’actuació administrativa com dels agents de cooperació; que cal més
coordinació i col·laboració interadministratives i amb la societat civil; que cal garantir l’eficàcia de l’ajut
dispensat i la coherència amb les altres polítiques públiques catalanes; que cal augmentar substancialment
i progressivament els recursos afectats a aquesta finalitat.
Ha arribat l’hora de traduir aquest aprenentatge en un marc legislatiu capaç d’ordenar, dinamitzar i
reforçar un sector d’importància creixent a casa nostra. Així ho aconsella el fet de l’aprovació de la Llei
de l’Estat 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, i en aquest sentit
el Parlament de Catalunya va instar el Govern mitjançant la Moció 101/V, del 13 de maig de 1998, sobre
la política de cooperació i de desenvolupament. El Consell Assessor de Cooperació al Desenvolupament,
creat mitjançant el Decret 201/1995, de l’11 de juliol, que comprèn els agents de cooperació actuants en
el sector, també s’ha manifestat a favor d’aquesta iniciativa legal que el Govern desplega per mitjà
d’aquest articulat.
La primera i més important especificitat del model català de cooperació que aquesta Llei reconeix i
impulsa és la concepció de la intervenció pública com a complementària i impulsora de les iniciatives
cíviques de solidaritat i de cooperació. Aquesta Llei vol fomentar l’esperit emprenedor en aquest àmbit
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per mitjà de la col·laboració, la cooperació i la concertació entre les iniciatives socials i l’activitat
administrativa. El que es vol incentivar no és una burocràcia de la cooperació, sinó una multiplicitat
d’iniciatives i agents de cooperació cada cop més capaços, connectats i reconeguts internacionalment, els
quals, amb el suport de nuclis de gestió estratègica de les administracions públiques, són els que han
d’assumir també una responsabilitat fonamental en l’execució dels plans, els programes i els projectes de
solidaritat i cooperació al desenvolupament.
Aquesta Llei s’aplica, tot respectant els principis, els objectius i les prioritats de la política espanyola
establerta per la Llei de l’Estat 23/1998, a l’activitat de cooperació al desenvolupament feta per la
Generalitat, la qual comprèn, no sols les actuacions directament orientades a produir desenvolupament en
els països beneficiaris, sinó també les orientades a augmentar la conscienciació i el grau de compromís
dels catalans per la solidaritat internacional i el desenvolupament. Aquesta Llei regula la cooperació al
desenvolupament feta des de la Generalitat, per bé que disposa que els valors, les finalitats i els principis
ordenadors de la cooperació informin també les actuacions dels ens locals de Catalunya, i estableix els
mecanismes de coordinació, col·laboració i cooperació amb aquests. La cooperació internacional que
regula aquesta Llei s’ha d’entendre sens perjudici de la competència exclusiva de l’Estat en matèria de
relacions internacionals a què es refereix l’article 149.1.3 de la Constitució.
Aquesta Llei formula els valors i les finalitats o els interessos generals legitimadors de les actuacions i les
despeses públiques en l’àmbit de la cooperació des d’una concepció integral del desenvolupament humà,
inspirada en les aportacions del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, que n’engloba
les dimensions democràtica, econòmica, social i mediambiental. Els valors fan referència a les raons
últimes fonamentadores de les actuacions de desenvolupament i serveixen per a marcar els criteris
d’avaluació. Aquesta Llei destaca els valors comunament acceptats per les regulacions internacionals, per
bé que des de la nostra experiència històrica es dóna prioritat especialment al dret dels pobles a la defensa
i la promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies, i també al reconeixement de la pau, els drets
econòmics i socials i la necessitat de contribuir al reforçament de la democràcia participativa i la
governabilitat com a fonaments d’un indispensable desenvolupament econòmic, durador, equitatiu i
sostenible. Les finalitats fan referència als béns públics específics que han de justificar cada actuació
concreta de desenvolupament i que proporcionen també els criteris per a una avaluació particularitzada.
Aquests valors i aquestes finalitats són inseparables i constitueixen el referent des del qual aquesta Llei
formula les prioritats geogràfiques i sectorials que han d’ésser després concretades en el pla director.
Aquesta Llei estableix els principis ordenadors de l’activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al
desenvolupament, els quals, com a principis jurídics, vinculen el conjunt de decisions públiques en aquest
àmbit. Alguns d’aquests principis són translació a aquest camp dels principis de bona gestió. Altres són
principis generals de la cooperació al desenvolupament avalats per l’experiència internacional, com són el
de col·laboració, el de participació i assumpció dels projectes pels països receptors o el de liberalitat de
l’ajut. D’entre aquests darrers, aquesta Llei ha volgut destacar el principi de coherència entre la política
d’ajut al desenvolupament i la resta de polítiques i actuacions desplegades per la Generalitat i els ens
locals de Catalunya. Aquesta Llei vol, així, destacar que el desenvolupament, que és el bé públic global
perseguit, mai no es pot considerar exclusivament fruit de l’ajut al desenvolupament.
Aquesta Llei vol que l’activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament respongui
a una planificació estratègica quadriennal i quedi programada anualment. El pla director i els plans anuals
són l’expressió més destacada de la política de la Generalitat en aquest camp. Són elaborats seguint un
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procés molt ampli d’informació i participació de tots els agents de cooperació interessats. El principi de
planificació de les actuacions de cooperació al desenvolupament, del qual els plans director i anuals són el
corol·lari, ha de permetre la coordinació interdepartamental adequada, i el fet que les actuacions singulars
responguin a una visió estratègica i resultin més previsibles, focalitzades, disciplinades i més fàcilment
avaluables. Aquesta Llei ha enumerat, sense fer-ne numerus clausus, els instruments més usuals de la
cooperació al desenvolupament. També ha volgut subratllar-ne les modalitats obrint expressament la
porta a la cooperació multilateral, que pot ésser un dels eixos estratègics de la presència internacional de
Catalunya en aquest àmbit.
Aquesta Llei reforça l’estructura organitzativa de la Generalitat per a la cooperació al desenvolupament
des de la consciència del nou temps que s’inicia. La formulació de la política s’atribueix al Parlament, al
Govern, al conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors i a la Comissió
Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament. L’execució s’atribueix a la direcció general
competent en matèria de cooperació al desenvolupament, que ha d’ésser dotada dels recursos
organitzatius, humans i materials necessaris per a assegurar l’exercici de les funcions que li atorga
aquesta Llei. Tant pel que fa a la formulació com a l’execució de la política de cooperació al
desenvolupament, aquesta Llei estableix un règim ampli de consulta, d’informació i participació per
mitjà, principalment, del Consell de Cooperació al Desenvolupament, i també de coordinació i
col·laboració amb els ens locals de Catalunya per mitjà de la comissió de coordinació corresponent.
Aquesta Llei estableix, a més, d’acord amb l’experiència adquirida en la seva aplicació, la creació d’una
estructura organitzativa per a la gestió de la política de cooperació del Govern.
En aquest sentit, aquesta Llei, com a reflex de la consciència de la importància que tenen la coordinació i
la col·laboració entre totes les administracions i les entitats públiques, nacionals i internacionals, bilaterals
o multilaterals, crida l’Administració de la Generalitat a establir els acords, els convenis, els concerts o els
contractes pertinents tant amb les administracions i les entitats esmentades com amb els governs i les
organitzacions no governamentals dels països beneficiaris, i l’habilita per a fer-ho.
Finalment, aquesta Llei regula alguns instruments específics a fi d’ordenar el foment de les actuacions
dels agents de cooperació en aquest sector a impulsar per la Generalitat. Es crea, a aquest efecte, el
Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament de Catalunya amb finalitats
d’informació i responsabilització. D’altra banda, es condiciona la concessió de subvencions i ajudes per a
actuacions dels agents de cooperació en aquest àmbit al requisit segons el qual les entitats actuants no
tinguin finalitat lucrativa. Estableix, finalment, que la Generalitat dugui a terme, per la via de convenis i
concerts, les actuacions necessàries per al foment i la formació del voluntariat i per a la capacitació i la
promoció tant dels professionals com dels agents de cooperació d’aquest sector.
Capítol I
Disposicions generals
Secció primera
Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei
Article 1
Objecte de la Llei
1. L’objecte d’aquesta Llei és establir i regular el règim jurídic al qual s’ha d’ajustar l’activitat de
l’Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat
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internacional, enteses com a béns públics globals en la realització de les quals s’ha compromès la societat
catalana.
2. Als efectes d’aquesta Llei, són actuacions de cooperació al desenvolupament:
a) Les que duen a terme les administracions públiques o els agents de cooperació per tal de contribuir a
fer que determinats països i pobles construeixin les condicions i les capacitats necessàries per a llur
desenvolupament humà i, en especial, l’eradicació de la pobresa.
b) Les que duen a terme les administracions públiques o els agents de cooperació a fi de fomentar la
informació, la sensibilització, l’educació, la formació, els valors, les capacitats i el compromís de la
societat, conduents a una cooperació millor i més gran amb les persones, els pobles i els països en
desenvolupament.
3. Als efectes d’aquesta Llei, s’entenen per agents de cooperació les institucions i les entitats legalment
constituïdes que actuen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
4. Els recursos destinats a la cooperació al desenvolupament són qualificats d’ajut oficial al
desenvolupament (AOD) si compleixen els requisits establerts pel Comitè d’Ajut al Desenvolupament
(CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE).
Article 2
Àmbit d’aplicació de la Llei
1. Es regeixen per aquesta Llei totes les activitats de l’Administració de la Generalitat en matèria de
cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional.
2. Els valors, les finalitats i els principis d’aquesta Llei informen l’activitat dels ens locals de Catalunya
en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta Llei regula també les relacions de coordinació,
cooperació i col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals en aquesta matèria, dins
el respecte degut a l’autonomia local.
Secció segona
Valors, finalitats, prioritats i principis de l’activitat de cooperació al desenvolupament i solidaritat
internacional
Article 3
L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional es guia pels valors següents:
a) El reconeixement de l’ésser humà en la seva dimensió individual i col·lectiva, com a protagonista i
destinatari últim de la política de cooperació pública al desenvolupament.
b) El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures,
nacions i estats, i també la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, i
l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de la convivència.
c) La promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, indivisibles i interdependents,
considerant la llibertat, la democràcia i la dignitat de la persona com a fonaments de tot l’esforç en pro del
desenvolupament humà.
d) El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a la promoció de la cultura, la llengua i la identitat
pròpies, i també dels valors de la convivència multicultural.
e) La defensa i la promoció de les persones i els col·lectius més desfavorits o dels que pateixen
discriminacions polítiques o econòmiques per raons de sexe, de raça o ètnia, de cultura o de religió.
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f) El reconeixement dels drets econòmics, laborals i socials, del treball, l’empresa i el bon govern com a
fonaments d’un desenvolupament econòmic durador, equitatiu i sostenible que incideixi també en la
redistribució de la riquesa i en la justícia social.
Article 4
Finalitats
1. L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de cooperació i solidaritat
internacional s’ha d’orientar a fomentar tant el desenvolupament humà com l’educació i el compromís
cívic dels ciutadans de Catalunya en aquest àmbit.
2. L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional ha d’impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar
social dels habitants dels països receptors de la cooperació, a fi que ells mateixos puguin instrumentar un
sistema de desenvolupament sostenible econòmic i social en un període de temps raonable, i ha de tenir
les finalitats següents:
a) L’eradicació de la pobresa i, en especial, la facilitació de l’accés efectiu a tots els béns i els serveis
necessaris per a la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques.
b) El reconeixement i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals individuals i col·lectius
reconeguts internacionalment.
c) L’impuls d’un desenvolupament humà sostenible integrador de les seves dimensions democràtica,
econòmica, social i mediambiental.
d) L’impuls de la igualtat d’oportunitats entre sexes en l’accés efectiu als recursos, als serveis, a
l’educació i a la formació i, en especial, la potenciació de la plenitud dels drets humans i les llibertats
fonamentals de les dones i dels infants.
e) La defensa i la promoció de les identitats culturals dels pobles, inclosos el patrimoni lingüístic
universal i el respecte a la pluralitat cultural.
f) La promoció de l’educació i la formació, especialment en els nivells bàsics i professionals, a fi
d’afavorir la ciutadania, el bon govern, el desenvolupament de les capacitats productives i la instrucció de
la població en general en qüestions relacionades amb la salut reproductiva.
g) El foment del treball i de la capacitat d’emprendre i l’accés al coneixement científic, tecnològic i de
gestió, com a motors del desenvolupament econòmic i social, i en especial la promoció de les empreses
petites en els països en desenvolupament.
h) La contribució a eradicar les tensions i els conflictes socials i les seves causes, i també la promoció de
la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós.
i) La contribució a prevenir i solucionar les situacions d’emergència.
j) El suport als processos de democratització, assegurant el reforçament de les institucions i les capacitats
d’acció col·lectiva necessàries per al bon govern i la durabilitat del desenvolupament humà.
k) El suport a una participació equitativa de tots els països en el comerç internacional i el
desenvolupament d’instruments i de condicions que afavoreixin amb justícia el comerç dels països amb
economies estructuralment més febles.
3. Per tal de fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de Catalunya a favor del
desenvolupament, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i fomentar
actuacions orientades a:
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a) La informació, la sensibilització, l’educació i la formació necessàries per fomentar el compromís cívic
per a la solidaritat i el desenvolupament i per millorar-ne el coneixement i les capacitats perquè es puguin
fer efectius.
b) L’impuls de la iniciativa i el foment de les capacitats dels agents de cooperació per formular i dur a
terme programes i projectes de cooperació al desenvolupament, d’acord amb els valors i les finalitats
d’aquesta Llei, i especialment la formació i la capacitació de voluntaris, cooperants i professionals per al
treball especialitzat en aquest àmbit.
c) L’impuls de l’estudi, la recerca i la generació de sistemes d’informació i bancs de coneixements
interconnectats internacionalment que donin suport a l’activitat de cooperació al desenvolupament de les
administracions públiques i dels agents de cooperació.
d) L’impuls de la comunitat catalana per al desenvolupament per tal de facilitar l’intercanvi d’informació,
idees i experiències, de compartir serveis i d’oferir suport a l’aprenentatge permanent dels seus membres,
tot fomentant les relacions amb els països en desenvolupament i amb la comunitat internacional per al
desenvolupament.
e) La promoció del comerç just i solidari per millorar el compromís de les institucions, les empreses i els
consumidors a favor d’un comerç més equitatiu amb els països en desenvolupament, i, conseqüentment,
l’impuls, en el conjunt de la societat de Catalunya, de propostes de reflexió sobre la necessitat d’un
consum sostenible i respectuós que possibiliti que tota la humanitat es pugui mantenir amb uns mínims
bàsics de benestar.
Article 5
Prioritats
1. Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional els països i
els pobles que són víctimes de situacions de pobresa, d’emergència o de transgressió dels drets humans.
2. Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib,
els de l’Amèrica Llatina, els de l’Àfrica subsahariana i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té
especials relacions de caràcter històric, social, econòmic, cultural i migratori.
3. Sens perjudici de la concreció que ha de fer el pla director a què fa referència l’article 8, són prioritats
sectorials per a l’activitat de l’Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al
desenvolupament:
a) L’eradicació de la pobresa, la cobertura de les necessitats socials i les infraestructures bàsiques,
l’enfortiment del capital humà, el desenvolupament del teixit associatiu i productiu i el foment de la
capacitat d’emprendre.
b) La prevenció de conflictes i el foment de la pau, el desenvolupament institucional civil i públic i la
construcció de les capacitats institucionals necessàries per al desenvolupament humà i democràtic, amb
una atenció especial als processos de descentralització i autogovern que respectin els drets humans i les
llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, reconeguts internacionalment.
c) La defensa i la promoció de les identitats i el pluralisme cultural entesos com a part del patrimoni
universal.
d) La sostenibilitat mediambiental.
e) La defensa de l’equitat entre homes i dones i la promoció dels drets de les dones, especialment el de la
salut reproductiva.
f) El foment d’un comerç internacional més just i solidari.
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g) La protecció de la infància.
h) L’ajut d’emergència.
Article 6
Principis ordenadors
L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional s’atén als principis següents:
a) Els principis de col·laboració i complementarietat entre els poders públics i les iniciatives solidàries i
de cooperació al desenvolupament de la societat civil catalana.
b) Els principis de transparència i informació i de participació dels agents de cooperació en l’activitat
pública en aquest àmbit.
c) El principi de planificació de l’activitat pública.
d) El principi de coordinació de tota l’activitat de l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament.
e) Els principis d’eficàcia, eficiència i responsabilització en l’aplicació de les polítiques, els programes,
els projectes i les actuacions en general, tant dels poders públics com dels agents de cooperació que
utilitzin recursos públics amb finalitats de cooperació al desenvolupament.
f) Els principis de responsabilitat, participació i assumpció dels programes i els projectes per les
comunitats o els governs dels països en desenvolupament i de concertació amb els agents de cooperació
d’aquests països.
g) Els principis de coordinació, col·laboració i cooperació entre les administracions públiques, en el marc
de les respectives competències, i també amb altres agències i organismes internacionals de solidaritat i
cooperació.
h) El principi de liberalitat de les actuacions de cooperació que tinguin la consideració d’ajut oficial al
desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’article 1.4.
i) Els principis de control, seguiment i avaluació de les actuacions de cooperació al desenvolupament.
Article 7
Principi de coherència
1. Els valors, les finalitats i els principis ordenadors continguts en aquesta Llei vinculen tota l’activitat de
l’Administració de la Generalitat i també informen l’activitat dels ens locals de Catalunya en l’exercici de
les competències que tenen legalment reconegudes.
2. Quan una actuació pública de l’Administració de la Generalitat no qualificable com de cooperació al
desenvolupament pugui impactar significativament en un país en desenvolupament, el conseller o
consellera competent en la matèria pot sol·licitar la deliberació i el dictamen, facultatiu i no vinculant,
dels organismes a què fan referència els articles 22, 23 i 24.
3. Quan una actuació pública d’un ens local no qualificable com de cooperació al desenvolupament pugui
impactar significativament en un país en desenvolupament, l’autoritat local pot sol·licitar la deliberació i
el dictamen, facultatiu i no vinculant, dels organismes a què fan referència els articles 23 i 24.
Capítol II
Planificació, instruments i modalitats de la cooperació al desenvolupament
Secció primera
Els plans de cooperació al desenvolupament
Article 8
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El pla director
1. L’Administració de la Generalitat ha d’elaborar amb una periodicitat quadriennal un pla director que
estableixi les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials que s’hauran de respectar i
concretar en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
2. El pla director és l’expressió tècnica principal de la política de la Generalitat en matèria de cooperació
al desenvolupament.
3. La formulació del pla director correspon a la direcció general competent en matèria de cooperació al
desenvolupament i s’ha de basar en un procés ampli d’estudi, informació, consulta i participació i en
l’avaluació de l’experiència precedent. El conseller o consellera competent en matèria d’actuacions
exteriors ha de presentar al Govern el projecte de pla director perquè sigui tramès al Parlament.
4. El pla director ha de fixar les prioritats geogràfiques i sectorials del període, els objectius estratègics,
els productes i els resultats que es pretenen obtenir, i també els recursos humans, materials, econòmics o
de gestió necessaris. El pla ha d’indicar també les línies de coordinació, col·laboració o cooperació amb
altres agents públics o privats, bilaterals o multilaterals, necessaris o convenients per al reforçament dels
objectius estratègics de la cooperació pública catalana.
5. El pla director ha d’ésser aprovat pel Parlament.
6. En l’establiment de les prioritats quadriennals sectorials, el pla director ha de tenir en compte:
a) Els valors, les finalitats i els principis establerts per aquesta Llei.
b) Els recursos materials, humans i econòmics o de gestió necessaris, i les capacitats de cooperació
efectivament existents a Catalunya.
c) Les demandes formulades per les comunitats i els governs més necessitats.
d) La cooperació ja facilitada als països en desenvolupament per altres institucions o agències, bilaterals o
multilaterals.
e) Les condicions de viabilitat, factibilitat i durabilitat dels programes i els projectes a dur a terme.
Article 9
Els plans anuals
1. Els plans anuals de cooperació al desenvolupament són l’instrument de programació de l’activitat de
l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i els
recursos establerts pel pla director.
2. Les actuacions de cooperació al desenvolupament que impliquin despeses amb càrrec als pressupostos
de la Generalitat han de figurar en el pla anual, el qual ha de contenir també una partida suficient per
afrontar les emergències i les situacions no previsibles.
3. La direcció general competent en matèria de cooperació al desenvolupament ha d’elaborar el projecte
del pla anual. La formulació definitiva correspon al conseller o consellera competent en matèria
d’actuacions exteriors, que, amb les preceptives consultes prèvies, entre altres als agents de cooperació,
en el marc del Consell de Cooperació al Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si és
procedent, l’aprovi.
4. El pla anual ha d’ésser presentat al Parlament perquè en tingui coneixement i el pugui debatre.
5. Les previsions del pla anual han d’ésser incorporades en les dotacions dels pressupostos de la
Generalitat de l’any respectiu i s’han d’establir amb l’antelació suficient perquè es puguin incloure en la
corresponent llei de pressupostos de la Generalitat.
Secció segona
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Els instruments de la cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional
Article 10
Enumeració dels instruments
Les actuacions de l’Administració de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional s’instrumenten per mitjà de:
a) La cooperació tècnica.
b) La cooperació econòmica i financera.
c) L’ajut humanitari general i l’ajut humanitari d’emergència.
d) L’educació i la sensibilització socials per al desenvolupament.
e) La generació de fons especials de cooperació i altres instruments pertinents per dur a terme les
finalitats i els objectius establerts per aquesta Llei i pels plans de cooperació al desenvolupament.
Article 11
La cooperació tècnica
1. La cooperació tècnica té com a finalitat el suport a l’esforç dels països en desenvolupament per
millorar les capacitats de les persones, les organitzacions i els marcs institucionals, tant en el terreny
productiu com en l’educatiu, el sanitari, el científic, el cultural, el social, el sindical, el
politicoadministratiu i el democràtic.
2. El criteri determinant en què s’ha de basar la cooperació tècnica és la contribució a la creació de
capacitats nacionals i locals per a la millora permanent dels recursos humans, de les institucions i del
capital social, que són la condició de tot desenvolupament durable.
3. La cooperació tècnica es duu a terme mitjançant accions, programes i projectes: d’educació i formació;
d’investigació i desenvolupament tecnològic; de prestació d’experts; d’informació, documentació,
intercanvi, assessorament, consultoria i estudis i, en general, de tot allò que contribueixi a elevar les
capacitats institucionals en els països beneficiaris.
4. La cooperació tècnica de Catalunya s’ha de basar en el respecte i el foment de la identitat cultural dels
pobles i els països beneficiaris.
Article 12
La cooperació econòmica i financera
1. La cooperació econòmica consisteix en aportacions a projectes d’inversió per al desenvolupament amb
la finalitat de millorar el capital físic dels països beneficiaris, i també en projectes d’ajut econòmic a
determinats sectors d’aquests països, com l’educatiu, el sanitari, l’agroalimentari, l’infraestructural, el
social i el productiu.
2. La cooperació financera consisteix en contribucions oficials a organismes internacionals de caràcter
econòmic i financer, en donacions, en l’atorgament de crèdits destinats a programes i projectes de
desenvolupament social bàsic, en l’atorgament de crèdits concessius i en tota altra mesura destinada a
millorar l’accés dels països beneficiaris al capital financer.
Article 13
L’ajut humanitari: general i d’emergència
1. L’ajut humanitari general comprèn:
a) L’ajut per a la rehabilitació i la reconstrucció tant de les infraestructures físiques com de les
econòmiques i socials, i per a l’establiment de les capacitats necessàries per reduir la vulnerabilitat i
determinar les bases del desenvolupament dels països i les comunitats afectats.
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b) La prevenció de desastres originats per causes naturals o humanes, mitjançant la informació, la
prevenció i la cobertura dels riscos a què estan sotmeses determinades comunitats humanes.
2. L’ajut humanitari d’emergència comprèn:
a) L’ajut d’emergència amb l’objectiu de salvar vides humanes amenaçades per catàstrofes naturals,
conflictes o guerres.
b) L’ajut immediat als refugiats i els desplaçats com a conseqüència de catàstrofes naturals, conflictes o
guerres, i també als països receptors d’aquests refugiats.
3. Les previsions de l’ajut humanitari d’emergència han de tenir una partida específica als pressupostos de
la Generalitat.
4. L’ajut humanitari de la Generalitat s’ha de coordinar amb el dels altres donants i ha d’ésser coherent
amb les prioritats i l’assignació de tasques establertes per la planificació estratègica de l’ajut global.
Article 14
L’educació i la sensibilització socials per al desenvolupament
1. L’educació i la sensibilització socials per al desenvolupament comprenen la realització d’accions,
programes i projectes orientats a assolir les finalitats establertes per l’article 4.
2. Els programes i els projectes d’educació i sensibilització consisteixen en campanyes de difusió i suport,
programes de formació, sistemes d’informació i altres accions que serveixin per millorar el compromís i
les capacitats nacionals per al desenvolupament.
Secció tercera
Modalitats de la cooperació al desenvolupament
Article 15
La cooperació bilateral (pàg.151)
1. La cooperació bilateral consisteix en les activitats dutes a terme per les administracions públiques
directament amb les institucions i les entitats dels països beneficiaris o bé les que aquestes instrumenten
per mitjà dels agents de cooperació finançats per les administracions o que formin part d’un pla acordat
per aquestes.
2. Les actuacions bilaterals finançades per l’Administració de la Generalitat s’han de basar en un
coneixement suficient de l’entorn i en una coordinació amb les dels altres donants.
Article 16
La cooperació multilateral (pàg.151)
1. Constitueixen la cooperació multilateral els programes i els projectes empresos conjuntament o
mitjançant contribucions financeres a organitzacions internacionals que tinguin per finalitat la promoció
del desenvolupament.
2. L’Administració de la Generalitat pot constituir fons de desenvolupament amb les organitzacions
internacionals a què fa referència l’apartat 1, o adherir-s’hi. La Generalitat ha de participar en
l’administració d’aquests fons, els quals han d’estar afectats a la consecució de les finalitats i els objectius
establerts per aquesta Llei, pel pla director i pels plans anuals de cooperació al desenvolupament.
Capítol III
L’organització de la cooperació al desenvolupament
Secció primera
Òrgans rectors de la política de cooperació al desenvolupament
Article 17
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El Parlament de Catalunya
1. El Parlament impulsa i coneix la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament, delibera sobre aquestes i en fa el control.
2. El Parlament, per mitjà dels mecanismes que s’estableixin, ha de debatre les línies generals i les
directrius bàsiques de la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament.
3. El Parlament ha d’aprovar el pla director quadriennal i ha de conèixer els plans anuals de cooperació al
desenvolupament, d’acord amb el que estableixen els articles 8 i 9.
Article 18
El Govern de la Generalitat
1. Correspon al Govern la formulació, la direcció i l’avaluació de la política de la Generalitat en matèria
de cooperació al desenvolupament.
2. El Govern, a proposta del conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors, ha de
presentar el pla director al Parlament perquè aquest, si és procedent, l’aprovi. També a proposta del
mateix conseller o consellera, el Govern ha d’aprovar els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
Article 19
El conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors
Corresponen al conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors:
a) La direcció i la coordinació polítiques de les actuacions dutes a terme en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament pels diversos departaments i organismes de la Generalitat, d’acord amb les
competències respectives.
b) La formulació definitiva del pla director i dels plans anuals de cooperació al desenvolupament i la
proposta d’aquests al Govern per a la deliberació i l’aprovació final, si és procedent, dels plans anuals.
c) La proposta al Govern dels reglaments d’execució d’aquesta Llei i l’exercici de la potestat d’instrucció
a tots els departaments i organismes de la Generalitat que actuen en aquest àmbit.
d) L’avaluació de les actuacions de cooperació al desenvolupament finançades totalment o parcialment
amb fons de la Generalitat.
Article 20
Altres departaments
Els departaments de la Generalitat que emprenguin actuacions de cooperació al desenvolupament en
l’àmbit de les respectives competències han de respectar les directrius estratègiques del pla director i les
han d’incloure en els plans anuals, en l’elaboració dels quals participen per mitjà de la Comissió
Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament.
Article 21
La direcció general competent en matèria de cooperació al desenvolupament
1. Corresponen a la direcció general competent en matèria de cooperació al desenvolupament, sota la
direcció del conseller o consellera corresponent:
a) L’elaboració i el seguiment del pla director i dels plans anuals de cooperació al desenvolupament.
b) L’elaboració de les propostes de reglament necessàries per aplicar aquesta Llei.
c) La direcció dels treballs de coordinació tècnica de tots els departaments i organismes de la Generalitat
que duguin a terme actuacions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
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d) L’establiment i la conducció de les relacions de coordinació, col·laboració i cooperació amb els agents
públics o socials i amb les agències, bilaterals o multilaterals, necessàries per assolir millor els objectius
estratègics de la política de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
e) La direcció de l’execució del pla director i dels plans anuals de cooperació al desenvolupament.
f) L’impuls i la supervisió dels programes i els projectes finançats o cofinançats amb fons de la
Generalitat, i la prestació de suport a aquests.
g) L’avaluació de les actuacions sectorials i geogràfiques de programes i projectes per reforçar-ne les
capacitats de formulació i gestió.
h) La coordinació amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) en les actuacions en què
calgui, atès llur caràcter urgent i necessari.
i) L’exercici de totes les funcions que li atribueix aquesta Llei o li encomani el conseller o consellera
competent en matèria d’actuacions exteriors.
2. La direcció general competent en matèria de cooperació al desenvolupament s’ha de dotar dels òrgans
adequats per complir les funcions que té encomanades en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i
la solidaritat internacional.
Secció segona
Òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans consultius
Article 22
La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament
1. La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan tècnic de coordinació
interdepartamental de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
2. La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és presidida pel conseller o
consellera competent en matèria d’actuacions exteriors i és integrada per representants dels departaments
i els organismes de la Generalitat, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.
3. La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament té les funcions següents:
a) Assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l’activitat de
l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
b) Conèixer el pla director i els plans anuals i deliberar i dictaminar sobre aquests.
c) Conèixer el seguiment dels plans anuals i l’avaluació de la política i del pla director de cooperació al
desenvolupament, i informar i deliberar sobre aquests.
d) Qualsevol altra funció que li encomani el seu president.
Article 23
La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals
1. El Govern i els ens locals es coordinen i col·laboren i cooperen en l’execució de les activitats
respectives de cooperació al desenvolupament, sens perjudici de l’autonomia respectiva.
2. Es crea la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals amb la funció d’impulsar la informació i la
comunicació, la col·laboració, la cooperació i l’assistència recíproca en l’execució de les actuacions de
cooperació al desenvolupament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals.
3. Les administracions públiques han d’informar la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals de les
actuacions que duguin a terme en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
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4. La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals té funcions d’informació, de deliberació, de consulta i
d’impuls de la col·laboració entre les administracions públiques. Sens perjudici d’altres funcions que es
puguin establir per llei o per reglament, li correspon:
a) Conèixer el pla director i els plans anuals de la Generalitat, i també la programació dels ens locals en
aquests àmbits, i emetre’n informe.
b) Promoure accions conjuntes per a la identificació, la formulació, l’execució, el finançament i
l’avaluació de programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
c) Promoure la creació d’una base de dades on consti sistematitzada la informació a què es refereix
l’apartat 3.
d) Conèixer els informes de seguiment i d’avaluació dels plans i els programes anuals de les
administracions públiques de Catalunya, i deliberar sobre aquests.
e) Totes les funcions conduents a impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació voluntàries
entre les administracions públiques catalanes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
5. La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals té composició paritària, i hi participen representants
dels departaments i els organismes de la Generalitat, dels ens territorials i locals designats per llurs
entitats representatives, i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La Comissió és presidida
pel conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors, que pot delegar en el director o
directora general que correspongui.
6. La composició i el funcionament de la Comissió de Coordinació amb els Ens Locals s’han de regular
per reglament, havent consultat prèviament els ens locals.
Article 24
El Consell de Cooperació al Desenvolupament
1. El Consell de Cooperació al Desenvolupament és l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat
catalana per al desenvolupament en l’activitat de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit. És
adscrit al departament competent en matèria d’actuacions exteriors mitjançant la direcció general
corresponent.
2. El Consell de Cooperació al Desenvolupament és format per representants de l’Administració de la
Generalitat i de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i altres institucions, entitats
i personalitats rellevants reconegudes com a membres destacats de la comunitat catalana per al
desenvolupament.
3. El Consell de Cooperació al Desenvolupament té les funcions següents:
a) Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals
de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
b) Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al
desenvolupament.
c) Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar,
després de fer-ne l’estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.
d) Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors,
les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.
e) Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals i, si escau, del pla
director.
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f) Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors
o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.
4. S’han d’establir per reglament la composició, l’organització i el funcionament del Consell de
Cooperació al Desenvolupament, havent informat prèviament el Consell Assessor de Cooperació al
Desenvolupament.
Capítol IV
Coordinació, col·laboració i cooperació de l’Administració de la Generalitat amb altres institucions
Article 25
Principi general
1. L’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, es relaciona amb els ens locals
i amb les altres administracions i institucions públiques que actuen en la cooperació al desenvolupament a
l’efecte de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i els projectes respectius.
2. L’Administració de la Generalitat, amb la finalitat a què es refereix l’apartat 1, pot establir protocols,
convenis, concerts, plans i programes conjunts i altres formes de col·laboració i cooperació, i també
participar en consorcis o en altres tipus d’entitats que resultin convenients per assolir els objectius comuns
de cooperació al desenvolupament.
3. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals i les altres administracions i
institucions públiques interessades la informació necessària per facilitar la coordinació i impulsar la
col·laboració i la cooperació al desenvolupament.
Article 26
La col·laboració amb l’Administració de l’Estat i amb les comunitats autònomes
1. L’Administració de la Generalitat participa en la Comissió Interterritorial de Cooperació al
Desenvolupament, creada per l’article 23 de la Llei de l’Estat 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació
internacional per al desenvolupament.
2. L’Administració de la Generalitat vetlla especialment per la coordinació amb l’Administració de
l’Estat i impulsa les fórmules pertinents de col·laboració, cooperació i informació mútua per dur a terme
programes i projectes d’interès comú en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
3. L’Administració de la Generalitat impulsa també la col·laboració i la cooperació amb les altres
comunitats autònomes per dur a terme programes i projectes d’interès comú en aquest àmbit.
Article 27
Relacions amb els països donants i receptors de la cooperació
L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar les fórmules de col·laboració i de cooperació que siguin
pertinents amb les institucions públiques i les entitats privades dels països donants i receptors de la
cooperació, per tal de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i els projectes d’interès comú en
aquest àmbit.
Article 28
Relacions amb les organitzacions internacionals de cooperació
L’Administració de la Generalitat ha d’impulsar la relació i la col·laboració amb les organitzacions
internacionals i amb altres agents internacionals, a fi de fomentar els objectius i els resultats indicats en
els plans i de facilitar la contribució dels agents de cooperació i les administracions locals als programes i
els projectes de cooperació al desenvolupament dels organismes i els agents internacionals.
Capítol V
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Foment de les iniciatives i les capacitats socials
Article 29
Principi general
1. El compromís de Catalunya envers la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
s’expressa en la voluntat política i en les actuacions del Govern i dels ens locals, i també en l’esforç fiscal
i les contribucions voluntàries dels seus ciutadans i en les iniciatives impulsades des del seu teixit social i
protagonitzades per les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, les universitats i els
centres educatius, les empreses i les associacions empresarials, els sindicats, els col·legis professionals,
les esglésies i altres agents de la societat civil que impulsin i projectin arreu l’esperit solidari de
Catalunya.
2. L’Administració de la Generalitat ordena les seves actuacions de cooperació al desenvolupament i
solidaritat internacional des dels principis de col·laboració i de complementarietat amb la iniciativa dels
agents de cooperació. Per tal de fomentar i reforçar la iniciativa i la capacitat dels agents de cooperació
que operen en aquest àmbit, l’Administració de la Generalitat ha de:
a) Facilitar la informació i la relació dels agents de cooperació amb les administracions i les institucions
públiques i amb les entitats privades dels països donants o dels receptors de cooperació.
b) Donar suport als serveis d’informació, de documentació, d’estudis, d’educació i de formació necessaris
per millorar el compromís i les capacitats per al desenvolupament, especialment dels que tinguin o puguin
tenir relleu internacional.
c) Atorgar ajuts i subvencions i establir convenis de cooperació o altres fórmules de col·laboració amb els
agents de cooperació als quals es refereix l’apartat 1 que tinguin per finalitat l’assoliment dels objectius
inclosos en el pla director i en els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
Article 30
Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament
Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén per organitzacions no governamentals per al
desenvolupament les entitats de dret privat, sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tenen com a
fins institucionals principals expressament recollits en els estatuts respectius l’execució de les activitats de
cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional a què es refereix l’article 1.2, en coherència
amb els valors, les finalitats i els principis que estableix aquesta Llei.
Article 31
Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament
1. Es crea el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament, en el qual es poden
inscriure totes les entitats definides per l’article 30 que tinguin seu social o delegació permanent a
Catalunya. Aquest Registre té caràcter públic i se n’han de determinar per reglament la forma d’accés i el
funcionament.
2. Les organitzacions no governamentals per al desenvolupament que vulguin accedir a qualsevol ajut o
subvenció de les administracions públiques que sigui computable com a ajut oficial al desenvolupament
han de complir les dues condicions següents:
a) Ésser inscrites en el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament, o en el de
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional.
b) Tenir seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya per assegurar l’assoliment de les
finalitats estatutàries respectives.
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Article 32
Foment del voluntariat per a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional
1. L’Administració de la Generalitat ha de fomentar, per mitjà dels ens competents, el voluntariat al servei
de programes i projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional a càrrec d’entitats
públiques i privades sense ànim de lucre, especialment dels que responen als valors, els principis, les
finalitats i els plans establerts per aquesta Llei.
2. A l’efecte del que disposa l’apartat 1, l’Administració de la Generalitat pot establir convenis amb les
entitats a les quals es refereix; aquests convenis, dins el marc legislatiu vigent, han de concretar els
compromisos de les parts signants, a fi d’assegurar que les entitats esmentades proveeixin la formació, les
necessitats bàsiques, la seguretat personal, la responsabilitat i la informació necessàries per a
l’acompliment del contracte no laboral de voluntariat.
Article 33
Foment de la formació en matèria de cooperació al Desenvolupament
1. L’Administració de la Generalitat ha de donar suport a les iniciatives dels ens locals i de les
institucions i les entitats per a l’educació i la formació de professionals de la cooperació al
desenvolupament, especialment de les que rebin reconeixement internacional. També ha de vetllar per la
formació continuada dels cooperants en actiu.
2. L’Administració de la Generalitat, amb la finalitat a què es refereix l’apartat 1, pot establir convenis
amb les universitats, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i entitats d’altre
caràcter.
Article 34
Ajudes i subvencions
1. L’Administració de la Generalitat pot finançar, mitjançant ajudes o subvencions directes, els programes
i els projectes de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament que compleixin els
requisits establerts per l’article 31.2 i es corresponguin amb les previsions del pla director i dels plans
anuals en aquest àmbit.
2. L’Administració de la Generalitat també pot finançar programes i projectes de cooperació al
desenvolupament mitjançant convenis de col·laboració i cooperació amb les administracions, les
institucions i les entitats públiques o privades d’arreu que convingui en cada cas, sempre que no tinguin
finalitat de lucre i es corresponguin amb les previsions del pla director i dels plans anuals.
Disposicions addicionals
Primera
Pla director de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional
El Govern, en el termini màxim de nou mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha de
presentar al Parlament, perquè, si escau, l’aprovi, el primer projecte de pla director de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional.
Segona
Creació de l’estructura organitzativa adequada a la política de cooperació al desenvolupament
Amb la presentació del primer pla director s’ha de proposar, d’acord amb l’experiència adquirida i amb la
deliberació i el dictamen previs dels òrgans consultius, la creació de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament o, si és procedent, de l’estructura organitzativa més adequada per a la consecució de les
finalitats de la política de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional de l’Administració de
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la Generalitat. La proposta s’ha de presentar al Parlament, amb la deliberació i el dictamen previs dels
organismes a què fan referència els articles 22, 23 i 24.
Tercera
Recursos de l’Administració de la generalitat destinats a la cooperació al desenvolupament
L’Administració de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació del 0,7% dels seus ingressos
corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any 2010, com a màxim.
Disposicions transitòries
Primera
Competències en matèria de cooperació al desenvolupament
L’òrgan a què fa referència la disposició addicional segona ha d’assumir, des del moment de la seva
creació, l’organització i les competències que aquesta Llei estableix per a la direcció general competent
en matèria de cooperació al desenvolupament, que li assigni el conseller corresponent.
Segona
Vigència del Decret 201/1995
Fins que no s’estableixi el desenvolupament reglamentari d’aquesta Llei, i en allò que no la contradigui,
continua vigent el Decret 201/1995, d’11 de juliol, de creació del Consell Assessor de Cooperació al
Desenvolupament.
Disposicions finals
Primera
Derogació
Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior en allò que s’oposin al que estableix aquesta
Llei.
Segona
Desplegament reglamentari
Es faculten el Govern i, en allò que li correspongui, el conseller o consellera competent per raó de la
matèria per fer el desplegament reglamentari d’aquesta Llei en el termini màxim de sis mesos a partir de
l’entrada en vigor.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment
i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 31 de desembre de 2001
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Núria de Gispert i Català
Consellera de Governació
i Relacions Institucionals
(01.361.125)

LLEI 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.
LLEI
21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau.
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El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb
el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent
LLEI
Preàmbul
L'Estatut d'autonomia de Catalunya expressa solemnement en el preàmbul: "El poble català proclama com
a valors superiors de la seva vida col·lectiva la llibertat, la justícia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat
d'avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots els qui viuen,
resideixen i treballen a Catalunya.
"La llibertat col·lectiva de Catalunya troba en les institucions de la Generalitat el lligam amb una història
d'afirmació i respecte dels drets fonamentals i de les llibertats públiques de la persona i dels pobles;
història que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible la construcció d'una
societat democràtica avançada."
L'exercici de les llibertats només és possible quan regna la pau, com ens recorda l'article 28 de la
Declaració universal dels drets humans, aprovada per les Nacions Unides l'any 1948: "Tothom té dret a
un ordre social i internacional en el qual els drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració es facin
plenament efectius." Aquesta mateixa declaració ja indica en el preàmbul que "la desatenció i el
menyspreu dels drets humans han menat a actes de barbàrie que revolten la consciència de la humanitat".
La pau és, però, un bé que només adquireix plenitud quan és universal. En el context internacional actual
hi ha factors diversos que atempten contra la pau: la tensió i les diverses formes de violència no paren
d'augmentar en un món perillosament sobrearmat i amb àrees que tenen problemes de subalimentació; la
producció i la venda d'armament generen un comerç de gran importància econòmica; la desigualtat
afavoreix els fanatismes; la lluita acarnissada per a extreure i explotar les primeres matèries justifica tota
mena d'abusos i condemna a la marginació i a la misèria sectors molt significatius de la població d'arreu
del món. Sovint, l'esperit bèl·lic i la confrontació s'instal·len en el si de la societat, cada vegada més
competitiva i més insensiblement insolidària envers els col·lectius marginats de les riqueses del
desenvolupament social.
Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d'arribar a
acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no-violència; la promoció dels drets
humans; el respecte dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic i social
sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de
la seguretat global i el desarmament progressiu; l'esforç per a protegir el medi natural de les generacions
presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els homes, i
l'eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d'intolerància.
Els ciutadans de Catalunya s'han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat internacionals.
Des d'expressions de solidaritat concretes en molts conflictes i crisis, fins a la pràctica d'opcions per la
pau, com l'objecció de consciència al servei militar, la insubmissió o l'objecció fiscal, entre altres. Alhora,
però, sovintegen les accions egoistes, que no mostren cap mena de compromís pel que fa als problemes
dels altres i a la voluntat d'eliminar aquests problemes de soca-rel. En aquest sentit, Catalunya es vol
sumar als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat en pau i
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es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la
cultura de la pau.
Mitjançant aquesta Llei també es volen complir les aspiracions del poble de Catalunya expressades en el
preàmbul de l'Estatut de Núria, votat el 2 d'agost de l'any 1931: "Els pobles d'Espanya, que són els més
nous en la comunió de les nacions lliures, on entraren per una revolució sense altra empenta que la viril i
irresistible reivindicació de la pròpia sobirania de les urnes electorals, voldríem els catalans que fessin en
la Constitució de la República la declaració més humana a favor d'aqueixa aspiració universal que és la
pau entre les nacions."
Tots els pobles desitgen la pau. Ara bé, cal reconèixer que aquesta aspiració no ha pogut evitar la
generació de conflictes. La pau només és possible si tothom fa l'esforç generós d'intentar comprendre les
raons de l'altra part i de prestar-li ajut en moments de dificultat.
Aquesta Llei, com passa amb totes les aspiracions elevades, ha quedat marcada per l'exigència
d'operativitat i la voluntat d'entroncar-la amb la realitat i, sobretot, de contribuir, amb un esforç sistemàtic
pel que fa a la informació, l'anàlisi, la comprensió i l'ajut, a eradicar els conflictes que posin en perill la
pau, a fer més just el marc internacional actual i a fer arribar les aportacions de Catalunya a tots els pobles
del món.
Aquesta Llei s'estructura en tres capítols, dues disposicions addicionals i dues disposicions finals. El
capítol I, de disposicions generals, estableix l'objecte de la Llei i el seu àmbit d'aplicació, tant personal
com material.
El capítol II, sobre les actuacions per al foment de la pau, concreta les activitats que l'Administració de la
Generalitat i els ens locals, en funció de les competències respectives, han de promoure per fomentar la
pau en els diversos àmbits que s'especifiquen en el capítol I.
El capítol III defineix la naturalesa del Consell Català de Foment de la Pau com a òrgan consultiu i de
participació de Catalunya per al foment de la pau, n'estableix les funcions, determina els representants
que han d'integrar-lo i remet a la regulació per reglament de la concreció de la resta d'aspectes relatius a la
composició, l'organització i el funcionament.
Finalment, estableix que el Govern ha de presentar al Parlament, en el termini de cinc anys, el projecte de
creació a Catalunya d'un institut internacional per la pau o de l'estructura organitzativa que es consideri
més adequada per a contribuir al foment de la pau.
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1
Objecte de la Llei
1. El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat en les relacions entre persones, pobles, cultures,
nacions i estats; la prevenció i la solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, i l'enfortiment i
l'arrelament de la pau i de la convivència són valors que han de guiar l'activitat de l'Administració de la
Generalitat i els ens locals.
2. L'objecte d'aquesta Llei és establir les actuacions que han de dur a terme l'Administració de la
Generalitat i els ens locals per tal de promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós,
contribuir a l'eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes.
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3. El foment de la pau ha d'anar lligat estretament a la voluntat de promoure la justícia i la igualtat
d'oportunitats, per la qual cosa cal que l'Administració promogui uns valors, unes actituds, uns
comportaments i uns estils de vida que facilitin una bona entesa entre les persones i entre els col·lectius.
Article 2
Àmbit d'aplicació
Amb la finalitat de fomentar la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat, l'Administració de la Generalitat i els
ens locals, d'acord amb les competències respectives, han d'actuar en els àmbits següents:
a) Els drets humans i les llibertats individuals i col·lectives.
b) La convivència ciutadana, la promoció del diàleg i la solució pacífica dels conflictes.
c) L'ensenyament i l'educació per la pau.
d) Els mitjans de comunicació social.
e) El foment del desarmament global.
Capítol II
Actuacions per al foment de la pau
Article 3
Actuacions en l'àmbit dels drets humans i les llibertats individuals i col·lectives
L'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives en l'àmbit
dels drets humans i les llibertats individuals i col·lectives, han de promoure:
a) La difusió de la Declaració universal dels drets humans.
b) La difusió de la Declaració i la Convenció sobre els drets de la infància.
c) El reconeixement dels drets econòmics, socials i culturals de totes les persones.
d) La igualtat entre les dones i els homes.
e) La intensificació de mesures encaminades a eliminar les formes de discriminació i violència contra les
persones.
f) L'adopció de mesures que afavoreixin la integració dels immigrants a Catalunya.
g) La formació específica de les forces de seguretat de Catalunya en matèria de drets humans.
h) La lluita contra el terrorisme, contra l'explotació de les persones, contra la delinqüència organitzada,
contra la producció i el tràfic de drogues i contra el blanqueig de diners i la corrupció.
i) L'afavoriment de la solidaritat efectiva amb totes les persones i tots els pobles en guerra o sotmesos a
genocidi i violència.
j) L'eradicació de la pobresa i, sobretot, l'accés de totes les persones als béns i els serveis necessaris per a
la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques.
k) Un desenvolupament humà sostenible i integrador de les dimensions democràtica, econòmica, social i
mediambiental.
Article 4
Actuacions en l'àmbit de la convivència ciutadana, la promoció del diàleg i la solució pacífica dels
conflictes
L'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives en l'àmbit de
la convivència ciutadana, el foment del diàleg i la solució pacífica de conflictes, han de promoure:
a) La coordinació interdepartamental o interadministrativa per a l'elaboració i l'adopció de mesures a
favor de la pau i la solidaritat.
b) La mediació en els conflictes ciutadans en l'àmbit municipal.
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c) L'entesa, la solidaritat, la tolerància i la cooperació entre els pobles i les nacions, especialment entre els
pobles de l'Estat espanyol, amb el foment de les aptituds per al diàleg, la negociació, el consens i la
solució pacífica dels conflictes.
d) Estudis per a conèixer més a fons les pràctiques i les tradicions culturals de totes les persones que
viuen a Catalunya.
e) El suport al voluntariat.
f) La creació de premis a les millors iniciatives a favor de la pau.
g) L'establiment de convenis amb investigadors i experts en la matèria d'arreu del món per a treballar en
el disseny de línies d'actuació per al foment de la pau.
h) La coexistència religiosa i la reconciliació.
i) La participació activa en els organismes i els fòrums internacionals de prevenció de conflictes i
construcció de la pau.
j) La recerca sobre processos de negociació i mediació per a la solució pacífica dels conflictes i la
consecució de la pau.
k) Trobades, diàlegs, seminaris i altres activitats encaminades a la solució pacífica dels conflictes
violents.
l) Activitats de diplomàcia ciutadana o paral·lela, destinades a complementar el treball diplomàtic formal
des dels diversos àmbits.
m) La cooperació activa amb centres de recerca i de construcció de la pau, en les tasques de foment de la
pau en contextos on hi ha conflicte.
Article 5
Actuacions en l'àmbit de l'ensenyament i l'educació per la pau
L'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives en l'àmbit de
l'ensenyament i l'educació per la pau, han de promoure:
a) La difusió dels materials, les propostes i els documents que tinguin una rellevància especial en el camp
de l'educació, la investigació i la divulgació de la cultura de la pau.
b) L'elaboració i l'aplicació de programes globals d'educació per la pau adreçats a tota la població escolar.
c) L'aplicació dels criteris basats en la cultura de la pau i del respecte mutu entre els pobles en l'elaboració
i la revisió dels llibres de text i de la resta de material didàctic dels centres educatius, sota la supervisió
del departament competent en matèria d'ensenyament.
d) La instrucció dels infants des de ben petits sobre els valors, les actituds, els comportaments i els estils
de vida, que els permetin resoldre qualsevol conflicte per mitjans pacífics i amb un esperit de respecte per
la dignitat humana.
e) La formació de persones que vulguin traslladar-se a països empobrits, en qualitat de col·laboradores, o
bé que vulguin fer tasques de prevenció de conflictes, de construcció de la pau i de mediació i resolució.
Article 6
Actuacions en l'àmbit dels mitjans de comunicació social
L'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives en l'àmbit de
la comunicació social, la lliure circulació d'informació i coneixements, i la diversitat ideològica, cultural i
política en els mitjans de comunicació social, han de promoure:
a) La difusió en els mitjans de comunicació d'informació sobre la cultura de la pau.
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b) El reflex de la diversitat ideològica i política de la societat de Catalunya en els mitjans de comunicació,
especialment en els de titularitat pública, mitjançant l'observança dels principis de pluralisme polític,
social, religiós, cultural i de pensament.
c) Mesures per a reduir la violència en els continguts dels mitjans de comunicació, d'Internet i d'altres
noves tecnologies de la informació i per a eradicar les emissions o les informacions que puguin induir a
conductes discriminatòries per raó de naixença, raça, gènere, opinió, o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
d) L'intercanvi i la universalització d'Internet i d'altres noves tecnologies de la informació.
e) La presència de les organitzacions no governamentals i dels centres d'estudi sobre la pau en els
continguts dels mitjans de comunicació públics.
Article 7
Actuacions en l'àmbit del foment del desarmament global
L'Administració de la Generalitat i els ens locals, d'acord amb les competències respectives en l'àmbit del
foment del desarmament global, han de promoure:
a) Activitats a favor del desarmament global sota el control de l'Organització de les Nacions Unides
(ONU).
b) Activitats a favor de l'eliminació del tràfic il·lícit de tota mena d'armament.
c) Mesures per a pal·liar les situacions que es produeixen com a conseqüència de l'acabament dels
conflictes armats, com la desmobilització de tropes i la reintegració a la societat d'excombatents, refugiats
i persones desplaçades.
d) La difusió de les mesures proposades per l'Agenda de La Haia per la pau i la justícia al segle XXI, que
reclama el dret a la pau i l'abolició de la guerra.
Capítol III
El consell català de foment de la pau
Article 8
Naturalesa
1. El Consell Català de Foment de la Pau és l'òrgan consultiu i de participació de la societat de Catalunya
per al foment de la pau en les activitats de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest
àmbit.
2. El Consell Català de Foment de la Pau és adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.
Article 9
Funcions
El Consell Català de Foment de la Pau té les funcions següents:
a) Fer d'observatori aplicat per a la prevenció de guerres i de conflictes violents.
b) Facilitar la coordinació entre l'Administració de la Generalitat i els ens locals en les actuacions per al
foment de la pau.
c) Emetre informe sobre els programes a favor de l'eradicació de la guerra i la violència entre pobles i
entre persones.
d) Assessorar sobre els continguts i els valors de la formació de professionals civils de la pau, a fi de
poder atendre la demanda d'observadors electorals o generals, treballadors pels drets humans i
especialistes en la resolució de conflictes, la mediació i la negociació.
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e) Informar els grups i els col·lectius que treballin a Catalunya a favor de la pau de les actuacions en
aquest àmbit promogudes per l'Administració.
f) Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors,
les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a contribuir a les actuacions en aquest àmbit.
g) Les altres funcions que li siguin assignades pel conseller o consellera competent en matèria
d'actuacions exteriors o que li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.
Article 10
Composició, organització i funcionament
1. El Consell Català de Foment de la Pau és integrat per representants de l'Administració de la
Generalitat, dels ens locals, dels grups parlamentaris, de les organitzacions no governamentals per la pau i
altres institucions i personalitats rellevants, reconegudes per llurs activitats a favor de la pau.
2. S'ha d'establir per reglament la composició, l'organització i el funcionament del Consell Català de
Foment de la Pau.
Disposicions addicionals
Primera
Previsions pressupostàries
L'Administració de la Generalitat i els ens locals han de consignar en els pressupostos respectius les
dotacions necessàries per a l'execució de les mesures d'actuació que estableix aquesta Llei.
Segona
Creació de l'estructura administrativa adequada per al foment de la pau
El Govern, en el termini de cinc anys, d'acord amb l'experiència adquirida i amb la deliberació i el
dictamen previs del Consell Català de Foment de la Pau, ha de presentar al Parlament el projecte de
creació a Catalunya d'un institut internacional per la pau o de l'estructura organitzativa més adequada per
a la consecució de les finalitats de foment de la pau.
Disposicions finals
Primera
Desenvolupament normatiu
S'autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per a desenvolupar aquesta Llei.
Segona
Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment
i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.
Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2003
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
(03.185.017)
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Declaració Universal dels Drets Humans
Preàmbul
Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets
iguals i inalienables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món;
Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans, n'han derivat actes de barbàrie que
revolten la consciència de la humanitat, i que l'adveniment en el futur d'un món on les persones
alliberades del terror i de la misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta
aspiració humana;
Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de dret a fi que l'ésser humà no es
vegi obligat al capdavall a rebel·lar-se contra la tirania i l'opressió;
Considerant que és també essencial de fomentar l'establiment de relacions amistoses entre les nacions;
Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets
fonamentals de l'ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets
d'homes i dones, i que s'han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors
condicions de vida dins d'una més gran llibertat;
Considerant que els estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de
les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals;
Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i d'aquestes llibertats és de la més gran
importància amb vista al ple acompliment d'aquest compromís,
L'Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets Humans com l'ideal comú que tots els pobles i totes les
nacions han d'assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquesta Declaració sempre
present a l'esperit, s'esforcin a promoure el respecte d'aquests drets i d'aquestes llibertats mitjançant
l'ensenyament i l'educació, i assegurar amb mesures progressives d'ordre nacional i internacional llur
reconeixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que
jurídicament en depenen.
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i
els cal mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de totes les llibertats que aquesta declaració
proclama, sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de religió, d'opinió pública o d'altra
mena, d'origen nacional o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra classe. Hom no farà
tampoc cap distinció fonamentada en l'estatus polític, administratiu i internacional del país o territori del
qual depengui jurídicament la persona, tant si es tracta d'un país o territori independent, com si està sota la
tutela, encara que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat de la persona.
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Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes
llurs formes.
Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia personalitat jurídica.
Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d'obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació
que violi la present declaració contra tota provocació a una tal discriminació.
Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les competents jurisdiccions nacionals, contra aquells
actes que violin els drets fonamentals reconeguts per la constitució o la llei.
Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament.
Article 10
Tota persona té dret, en règim d'igualtat, que la seva causa sigui portada equitativament i imparcialment
en un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant sobre els seus drets i les seves obligacions
com sobre el fonament de tota acusació adreçada contra ella en matèria penal.
Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d'un acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat
establerta legalment en el curs d'un procés públic, en el qual totes les garanties necessàries per a la
defensa hagin estat assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions que quan foren comeses no constituïen acte
delictiu d'acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a la que era
aplicable quan l'acte delictiu fou comès.
Article 12
Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada ni en la de la seva família, en el
seu domicili ni en la seva correspondència, ni d'atemptats contra la seva fama o reputació. Tota persona té
dret a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o aquests atemptats.
Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a l'interior d'un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i a beneficiar-se'n en d'altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de persecució basada realment en un crim de dret comú, o
actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.
Article 15
1.Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Article 16
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1.A partir de l'edat núbil, l'home i la dona, sense cap restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen
dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el
moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
3.La família és l'element natural i fonamental de la societat, i té dret a la protecció de la societat i de
l'estat.
Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la propietat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva propietat.
Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret comporta la
llibertat de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i
en privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment de ritus.
Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; això comporta el dret a no ésser inquietat per causa
de les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà d'expressió
i sense consideració de fronteres.
Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques. 2. Ningú no pot ésser obligat a
pertànyer a una determinada associació.
Article 21
1.Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers públics del seu país, sigui directament, sigui per
mitjà de representants elegits lliurement.
2.Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques del país en condicions d'igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat dels poders públics; aquesta voluntat ha d'expressarse mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdicament per sufragi universal igual i secret, o
seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la llibertat del vot.
Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social; té la facultat d'obtenir la
satisfacció dels drets econòmics socials i culturals indispensables a la seva dignitat i al lliure
desenvolupament de la seva personalitat, per l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons
l'organització i els recursos de cada país.
Article 23
1.Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la protecció contra la desocupació.
2.Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari per igual treball.
3.Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la
seva família una existència conforme amb la dignitat humana, completada, si cal, amb els altres mitjans
de protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d'altres, a fundar sindicats i a afiliar-s'hi per a la defensa dels propis
interessos.
Article 24
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Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de
treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva
família, especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis
socials; tota persona té dret a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o
en d'altres casos de pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva
voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a una assistència especials. Tot infant nascut en el
matrimoni o fora d'ell, frueix d'igual protecció social.
Article 26
1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental.
L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i
que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors amb plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de
cadascú.
2. L'educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte
dels Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat
entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions
Unides per al manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.
Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a
participar del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les produccions
científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.
Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i internacional un ordre que permeti d'assolir amb plena
eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta declaració.
Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat en la qual, només, li és possible el lliure i ple
desplegament de la personalitat.
2. En l'exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats ningú no està sotmès sinó a les limitacions
establertes en la llei, exclusivament en l'ordre a assegurar el reconeixement i el respecte dels drets i de les
llibertats alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general
en una societat democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran ésser exercits contra els fins i els principis de les
Nacions Unides.
Article 30
Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser interpretada en el sentit que un estat, un grup o un
individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i
les llibertats que s'hi enuncien.
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Reglament del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La participació ciutadana és el dret de les persones, entitats i associacions a intervenir en els assumptes
públics, així com en el procés de presa de decisions.
La Constitució Espanyola de 1978 estableix els Principis Fonamentals en els que s’han de basar tots els
Poders Públics en les seves actuacions, sobre tot pel que fa al dret de tots/es els/les ciutadans/es a l’hora
de participar en els assumptes públics, que està recollit en l’article 23.
La Constitució fa referència a les obligacions que tenen aquest Poders Públics, en relació a la promoció
de les condicions adients per a que la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups que formen siguin
reals i efectives, neutralitzant els obstacles que impedeixin o dificultin els seu desenvolupament així com
facilitant la participació de la ciutadania en la vida social, cultural, econòmica i política.
Els principis inclosos a la Constitució Espanyola han estat reconeguts i recollits a la legislació reguladora
del règim local de la següent manera:
-Als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en
relació amb l’àmbit estatal.
-Als articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l’àmbit autonòmic.
-Als els articles 119.1.d), 130, 131 i 139.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat va acordar crear una sèrie de mecanismes destinats a
desenvolupar la nostra democràcia municipal. El Reglament Orgànic Municipal (ROM secció 3ª, arts. 103
a 105) estableix que el Ple de l’Ajuntament podrà acordar la creació de consells sectorials com a òrgans
consultius i d’assessorament (art. 103 del ROM). El mateix ROM estableix, a l'article 103, que seran
funcions dels consells sectorials l’assessorament, la informació i la col·laboració i la participació en els
assumptes propis del seu àmbit d’actuació.
Dins els assumptes municipals, aquest Ajuntament, en conformitat del que disposa l’article 2 de la Llei
23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional al desenvolupament, té competències en matèria de
cooperació internacional sobre la base dels principis d’autonomia pressupostària i auto responsabilitat en
el desenvolupament i l’execució de les accions de cooperació que a aquests efectes tingui per oportú
desenvolupar.
Per això, aquest Ajuntament, fent ús d’aquestes facultats i davant la importància creixent dels municipis i
de les administracions locals en la seva contribució econòmica i material i humana al desenvolupament de
països del tercer món, considera adient la creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la
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nostra ciutat que mostren una sensibilitat i unes accions d’ajut solidari vers aquests països, mitjançant la
creació d’un consell de caràcter consultiu, que enriquirà l’activitat municipal en la mesura en què
l’Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent.
Amb aquesta finalitat es dicta el reglament següent:
Article 1. Naturalesa i finalitat
El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Sant Boi de Llobregat és un òrgan sectorial de
caràcter consultiu, assessor i col·laborador del Govern municipal en matèries relacionades amb la
promoció de la solidaritat i la cooperació internacional per al desenvolupament dels països del tercer món,
creat d’acord amb el que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya i la secció 3ª, art. 103 a 105 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.
Article 2. Objecte i funcions
2.1. El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat com a òrgan consultiu i de participació, té per
objecte assessorar i informar al Govern municipal respecte a les polítiques públiques que s’emprendran a
l’àmbit de la cooperació i la solidaritat de Sant Boi de Llobregat i, en concret, pel que fa a aquelles
competències i funcions que tinguin una relació directa o indirecta amb la millora i potenciació d’aquesta
activitat a la ciutat.
2.2. Per fer efectiu el seu objecte, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat tindrà com a funcions
les següents:
a) Actuar com a òrgan consultiu de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat en matèria de solidaritat i
cooperació al desenvolupament.
b) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament propostes d’acord, informes i estudis en matèria de
cooperació i solidaritat.
c) Participar en el seguiment, el control, la supervisió i l’avaluació de l’eficàcia amb que han estat
utilitzats els recursos municipals assignats a l’àmbit de la cooperació i la solidaritat.
d) Informar de les activitats de solidaritat i cooperació que portin a terme les associacions, l’Ajuntament
o d’altres institucions.
e) Promoure la participació dels ciutadans i de les ciutadanes, així com de les associacions, tant a les
campanyes i les accions de solidaritat com per a l’aportació de fons econòmics i altres recursos
destinats a projectes de cooperació al desenvolupament.
Article 4 Composició.
El govern i administració del Consell s'exercirà pels òrgans següents:
-El/la president/a
-El Ple
Article 4. La Presidència
4.1. La presidència del Consell correspon al/a la regidor/a titular de la ponència de l’àmbit afectat,
d’acord amb allò previst a l’article 105 del ROM, nomenat mitjançant decret d’alcaldia.
4.2. El/La president/a del Consell tindrà les funcions següents:
a) Ostentar la representació del Consell.

201

b)
c)
d)
e)

Convocar i presidir les sessions del plenari i dirigir-ne els debats.
Assegurar l’execució dels acords adoptats.
Vetllar per l’acord més ampli en les decisions i dirimir amb el seu vot els empats.
Convocar a les reunions del Consell a les persones que consideri adient, com a observadors o per
informar, amb veu però sense vot, a proposta de qualsevol dels membres del Consell.
f) Les funcions inherents a la seva condició i les que siguin expressament delegades pel Plenari del
Consell.
4.3. Els casos d’absència, vacant o malaltia, assumirà la presidència el/la regidor/a a qui correspongui la
substitució del/ de la regidor/a designat president/a.
Article 5. El Ple
5.1. El Ple del Consell és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan de govern d’aquest i
estarà integrat pels membres següents:
a) El/La President/a
b) Els vocals
5.2. Seran vocals del Consell:
-un representant de cada partit polític amb seu a Sant Boi
-un representant de cadascuna de les entitats i associacions de la ciutat, inscrites al Registre Municipal
d’Entitats, que tinguin entre les seves activitats la cooperació i la solidaritat internacional.

5.3. Les persones membres del plenari seran nomenades per la presidència a proposta de
les associacions i partits polítics. En cas de vacants, la Presidència nomenarà als/a les
substituts/es, a proposta de les associacions i partits polítics.
Article 6. Atribucions del Ple
Seran atribucions del Ple del Consell les següents:
a) Desenvolupar les normes de funcionament del Consell, fixades en aquest reglament i el seu règim
específic de sessions plenàries.
b) Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, formulant propostes
adreçades a l’adopció de mesures municipals relatives a la cooperació i la solidaritat.
c) Emetre informes, no vinculants, a demanda de l’Ajuntament, previs a la pressa de decisió de
l’Ajuntament en les matèries de cooperació i solidaritat.
Article 7. Règim de sessions del Ple
7.1. El Ple es reunirà amb caràcter ordinari un cop cada tres mesos i amb caràcter extraordinari quan la
presidència ho consideri necessari o ho sol·liciti per escrit la tercera part dels seus membres.
7.2. En ambdós casos, serà necessària la prèvia convocatòria de la sessió per part del/de la President/a,
que no es podrà demorar més de quinze dies si es reuneix a petició de la tercera part dels seus membres,
en el qual hi haurà de figurar: el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la sessió. Aquesta convocatòria
serà notificada als membres del Ple per qualsevol procediment que deixi constància de la seva recepció,
amb cinc dies d’antelació o quaranta-vuit hores en cas d’urgència.
7.3. El Ple del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre legal durant
tota la sessió. Cal també l’assistència de les persones que realitzin les funcions de presidència i secretària
o qui en cada cas els substitueixi.
7.4. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents i no s’admet la delegació de vot.
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7.5. Els empats, de produir-se seran dirimits pel vot de qualitat del/de la president/a, sense necessitat de
realitzar una segona votació.
Article 8. Secretaria
8. 1. Serà secretari/a del Consell el/la tècnic/a municipal responsable del treball en aquest àmbit. Serà
designat pel/per la president/a del Consell i tindrà veu però no vot en les sessions plenàries. Assumirà la
funció d’assessorament i fe pública pròpies de les secretaries dels òrgans col·legiats administratius
8.2. El/La secretari/a aixecarà acta de cada sessió, en la qual figurarà els acords i les conclusions
adoptades i les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió.
Article 9. Normativa supletòria
En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà allò establert a l’article 22 i següents de la llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 10. Modificació del reglament
Es podrà modificar aquest reglament a proposta del Ple del Consell o de l’òrgan municipal competent, en
els termes que consideri oportú.
Disposició final
El present reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial
de la Província.

Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
Dirigida als homes i dones de la ciutat
Per què, al llindar del segle XXI, una Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat? La Declaració de
Drets Humans (1948) és universal. Què potser no ha estat reforçada i completada per molts altres
compromisos que insistien en la protecció de determinats drets de diferent abast?. La Convenció Europea
(1950) ofereix el que anomenem una garantia jurisdiccional. I tanmateix existeixen nombrosos drets que
encara no són "efectius" i els ciutadans tenen moltes dificultats per orientar-se en el laberint dels
procediments administratius i jurídics.
Com garantir millor els drets humans? Com actuar millor? Com assegurar millor les condicions públiques
per a la felicitat privada de cada persona?
Aquí sorgeix la Ciutat.
Perquè, arreu on els habitants de les àrees rurals prossegueixen el seu camí cap a les ciutats i on aquestes
acullen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de pas, però també i sobretot, estrangers que cerquen la
llibertat, el treball i l'intercanvi de coneixements, la ciutat ha esdevingut el futur de l'ésser humà.
La ciutat és, avui, l'espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el terreny de
totes les contradiccions i de tots els perills: en l'espai urbà de fronteres incertes apareixen totes les
discriminacions arrelades a l'atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, mentre que,
alhora, s'esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.
La vida a la ciutat també ens imposa actualment l'obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi
vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte
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del medi ambient, la garantia d'una alimentació sana, de la tranquil·litat, de les possibilitats d'intercanvi i
lleure, etc.
Finalment, davant la crisi que assola la democràcia delegada en l'àmbit dels estats nacionals i la inquietud
que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i social.
És aquí on s'obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se'ns presenta l'ocasió perquè tots
els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada dret definit
pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres.
El compromís que adoptem aquí s'adreça a les dones i als homes del nostre temps. No pretén ser
exhaustiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el facin seu. Es presenta com un marc
de resposta a les expectatives dels ciutadans i ciutadanes, que les ciutats escenifiquen i revelen alhora.
Aquesta Carta se situarà per a ells, com també per a aquelles persones que els governen, al nivell de la
subsidiarietat que és el de la ciutat, conjunt de punts de suport per reivindicar els seus drets, reconèixer
eventuals violacions i posar-hi fi.
Aquests punts de suport s'ofereixen com tantes altres oportunitats per superar les dificultats i conciliar les
lògiques, de vegades contradictòries, implantades en la vida mateixa de la ciutat.
Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l'espai públic.
Un principi: la igualtat.
Un objectiu: l'augment de la consciència política de tots els seus habitants.
Les ciutats sotasignades:
Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i
Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la Salvaguarda
dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea i els altres instruments
internacionals per a la protecció dels drets humans s'apliquen als habitants de les ciutats com a qualsevol
altra persona;
Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders públics
són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que en permeten
l'execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals;
Convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets humans
per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció
dels més vulnerables;
Convençudes per aquestes raons de la necessitat de l'existència d'una Carta Europea de Drets Humans a la
Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats públiques i els drets fonamentals reconeguts
als habitants de les ciutats i el compromís de les autoritats municipals de garantir-los en el respecte de les
competències i dels poders que detenen legalment segons els termes de les seves legislacions nacionals
respectives;
Inspirades en els valors de respecte de la dignitat de l'ésser humà, de la democràcia local i del dret a una
existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de tothom.
Assumint els termes de la Carta Europea d'Autonomia Local, segons els quals cal fer l'administració
municipal més eficaç i més propera del ciutadà, i seguint les recomanacions del Compromís de Barcelona,
signat el 17 d'octubre de 1998 per les ciutats que van participar en la Conferència Europea Ciutats pels
Drets Humans, de millorar l'espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció de
cap tipus, han decidit de comú acord assumir els compromisos següents:
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PART I
DISPOSICIONS GENERALS
Art. I - DRET A LA CIUTAT
1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots els seus habitants que tenen dret a trobar-hi les
condicions per a la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures
de solidaritat.
2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de
tots i la qualitat de vida dels seus habitants.
Art. II - PRINCIPI D'IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ
1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats
signatàries, independentment de la seva nacionalitat.
2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per raó de color, edat,
sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d'ingressos.
Art. III - DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA
1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.
2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. Les
autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot allò necessari per tal que els
infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la seva llengua materna.
3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats
municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals
duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.
4. En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no creients, com
també entre les diferents religions.
5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria dels difunts, tot
assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.
Art. IV- PROTECCIÓ DELS COL.LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES
1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de
protecció.
2. Les persones discapacitades gaudeixen d'una assistència municipal particular. Se'ls han d'adaptar els
habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessibles a tothom.
3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de suport a la població més vulnerable, garantint a
cada persona el dret a la ciutadania.
4. Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els ciutadans
i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments de caràcter
excloent.
Art. V - DEURE DE SOLIDARITAT
1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi participen i
fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.
2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre ciutadans i
ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures públics.
Art. VI - COOPERACIÓ MUNICIPAL INTERNACIONAL
1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.
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2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies de
desenvolupament en els àmbits de l'equipament urbà, la protecció del medi ambient, la salut, l'educació i
la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.
3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació per tal
d'associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els pobles,
que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.
Art. VII - PRINCIPI DE SUBSIDIARIETAT
1. El principi de subsidiarietat que regeix el repartiment de les competències entre l'estat, les regions i les
ciutats ha de ser permanentment acordat per tal d'evitar que l'estat central i les altres administracions
competents no descarreguin les seves pròpies responsabilitats sobre les ciutats.
2. Aquesta concertació té l'objectiu de garantir que els serveis públics depenguin del nivell administratiu
més proper a la població per tal que siguin més eficaços.
PART II
DRETS CIVILS I POLÍTICS DE LA CIUTADANIA LOCAL
Art.VIII - DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local mitjançant l'elecció lliure i
democràtica dels representants locals.
2. Les ciutats signatàries fomenten l'ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l'àmbit municipal a tots
els ciutadans i ciutadanes majors d'edat no nacionals, després d'un període de dos anys de residència a la
ciutat.
3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les instàncies municipals, es
fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves associacions
poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritats municipals pel que fa als reptes que afecten
l'interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa mitjançant un
referèndum municipal, o bé a través de les reunions públiques i l'acció popular.
4. Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i de conformitat amb les disposicions
legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de govern i l'estructura administrativa de manera
que faci efectiva la responsabilitat dels representants electes envers els ciutadans i ciutadanes, així com
també la responsabilitat de l'administració municipal envers els òrgans de govern.
Art. IX - DRET D'ASSOCIACIÓ, DE REUNIÓ I MANIFESTACIÓ
1. Els drets d'associació, de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a les ciutats.
2. Les administracions locals fomenten la vida associativa com a expressió de la ciutadania, en el respecte
de la seva autonomia.
3. La ciutat ofereix espais públics per a l'organització de reunions obertes i trobades informals. Garanteix
el lliure accés de tothom a aquests espais en el respecte de les normes.
Art. X - PROTECCIÓ DE LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR
1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la
diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.
2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna, gaudeix de la protecció
de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en l'àmbit de l'habitatge. Les famílies més
desafavorides disposen doncs d'ajuts financers, com també d'estructures i serveis per a l'assistència a la
infància i la vellesa.
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3. Les autoritats municipals desenvolupen polítiques actives per vetllar per la integritat física dels
membres de les famílies i encoratgen la desaparició dels maltractaments en el seu si.
4. En el marc del respecte de la llibertat d'elecció en l'àmbit educatiu, religiós, cultural i polític, les
autoritats locals adopten totes les mesures necessàries per protegir la infància i la joventut i afavorir
l'educació sobre les bases de la democràcia, la tolerància i la possibilitat de plena participació en la vida
de la ciutat.
5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els infants puguin gaudir de la seva infantesa.
Art. XI - DRET A LA INFORMACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social, econòmica,
cultural i administrativa local. Els únics límits són el respecte de la vida privada de les persones i la
protecció de la infància i la joventut.
2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d'informació que afecti la població
sigui accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte, desenvolupen l'aprenentatge de les tecnologies
informàtiques, el seu accés i la seva actualització periòdica.
PART III
DRETS ECONÒMICS, SOCIALS, CULTURALS I AMBIENTALS DE PROXIMITAT
ART. XII - DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL
1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les polítiques de protecció
dels drets humans i es comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.
2. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis municipals d'interès
general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s'oposen a la comercialització dels serveis personals
d'ajuda social i vetllen perquè existeixin uns serveis essencials de qualitat a preus acceptables en altres
sectors dels serveis públics.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials especialment destinades als
més desfavorits, com a forma de rebuig a l'exclusió i en la recerca de la dignitat humana i de la igualtat.
Art. XIII - DRET A L'EDUCACIÓ
1. Els ciutadans i ciutadanes de la ciutat gaudeixen del dret a l'educació. Les autoritats municipals
faciliten l'accés a l'educació elemental dels infants i els joves en edat escolar. Encoratgen la formació de
les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors democràtics.
2. Les ciutats contribueixen a la posada en disposició de tothom dels espais i centres escolars, educatius i
culturals, en un context multicultural i de cohesió social.
3. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de ciutadania mitjançant pedagogies
educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la
discriminació, tot implantant principis de convivència i hospitalitat.
Art. XIV - DRET AL TREBALL
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de treball
digne que garanteixi la seva qualitat de vida.
2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a assolir la plena
ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries afavoreixen el punt d'equilibri entre
l'oferta i la demanda d'ocupació i encoratgen l'actualització i la requalificació dels treballadors mitjançant
la formació continuada. Desenvolupen accions accessibles a les persones a l'atur.
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3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense introduir-hi una
clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors nacionals com estrangers, de
persones en situació tant regular com irregular en relació amb les lleis nacionals, com també clàusules que
rebutgin el treball dels infants.
4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions públiques i les
empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el treball, per impedir qualsevol tipus
de discriminació per motius de nacionalitat, sexe, opció sexual, edat o discapacitació pel que fa al salari,
les condicions de treball, al dret de participació, a la promoció professional i a la protecció contra
l'acomiadament. Les autoritats municipals encoratgen la igualtat en l'accés de les dones al treball
mitjançant la creació de llars d'infants i d'altres mesures, i la igualtat en l'accés de les persones
discapacitades, mitjançant la creació dels equipaments adients.
5. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits per a les persones que han
de tornar a inserir-se dins la vida professional. En particular, les autoritats municipals encoratgen la
creació de llocs de treball relacionats amb els nous jaciments d'ocupació i les activitats que tenen un
benefici social: serveis a les persones, medi ambient, prevenció social i educació per a adults.
Art. XV - DRET A LA CULTURA
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la cultura en totes les seves expressions, manifestacions i
modalitats.
2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el sector privat, encoratgen el
desenvolupament de la vida cultural urbana en el respecte de la diversitat. Es posen a la disposició dels
ciutadans i ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i socials en condicions d'igualtat
per a tothom.
Art. XVI - DRET A L'HABITATGE
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.
2. Les autoritats municipals vetllen per l'existència d'una oferta adient d'habitatge i d'equipaments de barri
per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d'ingressos. Aquests equipaments han
de disposar d'estructures d'acolliment per als sense sostre que puguin garantir la seva seguretat i dignitat,
com també d'estructures per a les dones víctimes de violència, en particular de violència domèstica, de
maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució.
3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la ciutat en condicions
compatibles amb la dignitat humana.
Art. XVII - DRET A LA SALUT
1. Les autoritats municipals afavoreixen l'accés en igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, a l'atenció i
prevenció sanitàries.
2. Les ciutats signatàries, per mitjà d'accions en l'àmbit econòmic, cultural, social i urbanístic
contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la seva participació
activa
Art. XVIII - DRET AL MEDI AMBIENT
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre
desenvolupament econòmic i equilibri ambiental.
2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució,
polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d'estalvi de l'energia,
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de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els espais verds de
les ciutats.
3. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries perquè els ciutadans i ciutadanes
apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i perque siguin consultats sobre
les modificacions que el puguin alterar.
4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació específicament orientada envers el respecte de la
natura, en particular per als infants.
Art. XIX - DRET A UN URBANISME HARMONIÓS I SOSTENIBLE
1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat que garanteixi una
relació harmoniosa entre l'hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les estructures
destinades als usos col·lectius.
2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, una planificació
i una gestió urbanes que assoleixin l'equilibri entre l'urbanisme i el medi ambient.
3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural, històric, arquitectònic, cultural i
artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la reutilització del patrimoni construït, per tal de reduir
les necessitats pel que fa a les noves construccions i al seu impacte en el territori.
Art. XX - DRET A LA CIRCULACIÓ I LA TRANQUIL·LITAT A LA CIUTAT
1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport
compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen transports públics accessibles a
tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i
garanteixen la seva fluïdesa tot respectant el medi ambient.
2. El municipi controla rigorosament l'emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. Defineix les àrees
completament reservades, o reservades en determinats moments, als vianants i encoratja l'ús dels vehicles
no contaminants.
3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per fer efectius aquests drets
i, si escau, recorren a formes de col·laboració econòmica entre entitats públiques, empreses privades i la
societat civil.
Art.XXI - DRET AL LLEURE
1. Els governs locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de temps lliure.
2. Les autoritats locals garanteixen l'existència d'espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants sense
discriminació.
3. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l'esport i fan possible que les instal·lacions
necessàries per a la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes.
4. Les autoritats municipals encoratgen un turisme sostenible i vetllen per l'equilibri entre l'activitat
turística de la ciutat i el benestar social i ambiental dels ciutadans i ciutadanes.
Art. XX II - DRETS DELS CONSUMIDORS
Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels consumidors. A aquest
efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan garantir el control dels pesos i les mesures,
de la qualitat, la composició dels productes i l'exactitud de les informacions, com també de les dates de
caducitat dels aliments.
PART IV
ELS DRETS RELATIUS A L'ADMINISTRACIÓ DEMOCRÀTICA LOCAL
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Art. XXIII - EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS
1. Les autoritats locals garanteixen l'eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessitats dels
usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o d'abús.
2. Les administracions locals es dotaran d'instruments per a l'avaluació de la seva acció municipal i
tindran en compte els resultats d'aquesta avaluació.
Art. XXIV- PRINCIPI DE TRANSPARÈNCIA
1. Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l'activitat administrativa. Els ciutadans i
ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives mitjançant la
publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser comprensibles i actualitzades de forma
periòdica.
2. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a dispo
sar d'una còpia dels actes administratius de l'administració local que els afecten, llevat dels casos en què
existeixen obstacles d'interès públic o en relació amb el dret a la vida privada de terceres persones.
3. L'obligació de transparència, publicitat, imparcialitat i no-discriminació de l'acció dels poders
municipals s'aplica a:
la conclusió dels contractes municipals arran de l'aplicació d'una gestió rigorosa de la despesa municipal;
la selecció de funcionaris, empleats i treballadors municipals en el marc dels principis de mèrit i
competència.
4. Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós de l'ús dels fons públics.
PART V
MECANISMES DE GARANTIA DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT
Art. XXV - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA LOCAL
1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l'accés dels ciutadans i ciutadanes al Dret i la
Justícia.
2. Les ciutats signatàries afavoreixen la solució extrajudicial dels conflictes civils, penals, administratius
i laborals, mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació, transacció, mediació i
arbitratge.
3. Si s'escau, la justícia municipal, exercida pels jutges de pau independents (homes de bé), elegits pels
ciutadans i ciutadanes o pels governs locals, té la competència per resoldre amb equitat els conflictes que
oposen els ciutadans i ciutadanes i l'administració municipal i que presenten caràcter de recurs.
Art. XXVI - POLICIA DE PROXIMITAT
Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament
qualificats, amb missions d'agents de seguretat i convivència. Aquests agents apliquen polítiques
preventives contra els delictes i actuen com una policia d'educació cívica.
Art. XXVII - MECANISMES DE PREVENCIÓ
1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:
- mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables;
- Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.
2. Per tal de facilitar l'exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la població
l'estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d'alerta constituïda per ciutadans i
ciutadanes que s'encarregarà de l'avaluació de l'aplicació de la Carta.
Art. XXVIII - MECANISMES FISCALS I PRESSUPOSTARIS
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1. Les ciutats signatàries es comprometen a establir els seus pressupostos de manera que les previsions
dels ingressos i les despeses puguin fer efectius els drets enunciats en aquesta Carta. Poden implantar a
aquest efecte un sistema de pressupost participatiu. La comunitat de ciutadans i ciutadanes, organitzada
en assemblees de barris o sectors o fins i tot en associacions, podrà d'aquesta manera expressar la seva
opinió sobre el finançament de les mesures necessàries per a la realització d'aquests drets.
2. Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de tots els ciutadans i
ciutadanes davant les càrregues públiques, a no permetre que els àmbits o activitats de la seva
competència escapin a la legalitat en matèria social, fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i actuen
de manera que les àrees d'excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen.
DISPOSICIÓ FINAL
VALOR JURÍDIC DE LA CARTA I MECANISMES D'APLICACIÓ
1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes les ciutats que
s'adhereixin a aquest compromís.
2. Les ciutats signatàries incorporen dins l'ordenament local els principis i les normes, com també els
mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció explícita en els fonaments jurídics
dels actes municipals.
3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets enunciats en aquesta
Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte jurídic, en particular qualsevol contracte
municipal, les conseqüències del qual serien un obstacle per al compliment dels drets reconeguts o serien
contràries a la seva realització, i a actuar de manera que els altres subjectes de dret reconeguin així el
valor jurídic superior d'aquests drets.
4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció expressa a
totes les seves ordenances municipals com a primera regla jurídica vinculant de la ciutat.
5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada d'establir cada dos anys una
avaluació de l'aplicació dels drets reconeguts per la Carta i a fer-la pública.
6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a assemblea plenària de les
ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de seguiment adient per tal de verificar la recepció i
acompliment d'aquesta Carta per les ciutats signatàries.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
Les ciutats signatàries es comprometen a actuar davant els seus estats de manera que les legislacions
nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes residents no nacionals en les eleccions
municipals, en el sentit expressat a l'Article VIII.2 d'aquesta Carta.
SEGONA
Per tal de permetre el control jurisdiccional dels drets continguts d'aquesta Carta, les ciutats signatàries es
comprometen a demanar als seus estats i a la Unió Europea que completin les declaracions constitucionals
de drets humans o la Convenció Europea de Drets Humans.
TERCERA
Les ciutats signatàries elaboraran i executaran programes Agenda 21, en aplicació dels acords adoptats a
la Conferència de l'ONU sobre Medi Ambient i Desenvolupament que es va celebrar a Rio de Janeiro
l'any 1992.
QUARTA
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En cas de conflicte armat, les ciutats signatàries vetllaran pel manteniment del govern de la municipalitat
en el respecte dels drets proclamats en aquesta Carta.
CINQUENA
La signatura del representant de la ciutat present el divuit de maig de 2000 a Saint-Denis està subjecta a la
seva ratificació pel Ple Municipal, que podrà establir les reserves al text de l’ articulat que consideri
adequades.
Fet a Saint-Denis, el divuit de maig de dos mil
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Bases particulars per sol·licitar i atorgar subvencions per a la realització
d'activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient, Salut Pública, Consum,
Cooperació i Solidaritat, Joventut, Comerç, Persones amb discapacitat i Foment de
l’associacionisme veïnal, per a l'exercici 2006.

1. OBJECTE I FINALITAT
L'objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions durant l'exercici
2006, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, a aquelles entitats, centres educatius,
particulars i/o grups de particulars que duguin a terme activitats i serveis dels àmbits de Medi Ambient,
Salut Pública, Consum, Cooperació i Solidaritat, Joventut, Comerç, Persones amb discapacitat i Foment
de l’associacionisme veïnal en el terme municipal de Sant Boi de Llobregat, que complementin i/o
supleixin la competència municipal en aquestes matèries, segons s'explicita als programes establerts als
annexes que formen part de les presents bases.
Aquestes subvencions tenen la finalitat de millora de la ciutat i de la qualitat de vida, promovent el teixit
associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat.
2. DESTINATARIS/ES
Poden sol·licitar aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques que s'estableixen a l'annex de
cada tipus de subvenció de les regulades en aquestes bases particulars.
3. SOL·LICITUDS
3.1. El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 2 fins al dia 31 de gener de 2006, ambdós
inclosos, quan sigui un programa d’activitats anual i fins al 31 d’octubre de 2006, quan siguin activitats
puntuals i es contempli aquesta possibilitat a l’annex corresponent.
3.2. Les sol·licituds per a cada subvenció s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament,
adjuntant la documentació següent:
Una instància en que se sol·licita la subvenció i en la que s'especifiqui:
• el caràcter amb què s'actua, en nom propi o com a representant legal o voluntari. Si el sol·licitant de la
subvenció és un centre educatiu públic caldrà que el/la director/a signi la sol·licitud i adjunti fotocòpia del
seu DNI. Si es tracta d’un centre educatiu privat caldrà que s’adjunti a la sol·licitud de subvenció els
estatuts de l’entitat degudament legalitzats i l’autorització a la persona que els representa emesa pel
secretari/ària del centre
• l'activitat o programa a subvencionar
• certificació d’estar al corrent de totes les seves les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social i
declaració responsable de no incórrer en cap de les circumstàncies establertes a l’article 13, apartats 2 i 3
de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.
El qüestionari específic que correspongui a l’àmbit pel qual es demana subvenció, amb el projecte detallat
i el pressupost total desglossat de l'activitat que es vol realitzar i per a la qual se sol·licita la subvenció,
juntament amb una declaració responsable acreditativa de les subvencions sol·licitades a qualsevol
administració, amb menció expressa de les concedides en relació amb l'activitat per a la qual se sol·licita
la subvenció dins del mateix exercici econòmic o, si no existeixen, acreditativa de no haver percebut ni
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haver sol·licitat cap subvenció, així com el compromís del/la peticionari/a de comunicar a l'Ajuntament
l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat.
La documentació complementària acreditativa de reunir els requisits específics que s'estableixen, si és el
cas, per a cada línia de subvenció prevista en les presents bases.
Si el/la sol·licitant és persona jurídica haurà d'adjuntar un exemplar dels seus estatuts, degudament
legalitzats i donats d'alta en el Registre d'Associacions de la Generalitat, còpia del codi o número
d'identificació fiscal, certificació del nombre de socis/es, de la composició de la Junta Directiva, i de
l'atorgament de poder o autorització a la persona que la sol·licita (amb la fotocòpia del seu DNI) emesa
pel Secretari de la entitat.
Si el/la sol·licitant és un grup de persones físiques de fet, sense personalitat jurídica pròpia haurà
d'adjuntar fotocòpia del DNI/NIF del representant del col·lectiu i acta de l'acord de sol·licitud de la
subvenció, en el qual tots/es els/les membres del col·lectiu es facin responsables solidàriament del
compliment de totes les obligacions que es derivin de l'atorgament de la subvenció i designin un/a
representant per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la seva sol·licitud i recepció. Aquest/a
representant serà el perceptor/a directe de la subvenció i només ell/a s'obliga davant la corporació com a
mandatari del col·lectiu que representa. L'acta haurà d'estar signada per tots/es els/les membres.
Si el/la sol·licitant és persona física haurà d'adjuntar fotocòpia del seu DNI/NIF.
g)
Una còpia de la liquidació del pressupost i memòria de l'exercici anterior.
No serà necessària la presentació d'aquella documentació que ja hagi estat presentada a l'Ajuntament, fent
constar a la sol·licitud aquesta circumstància i identificant el motiu i moment en què es va presentar,
sempre que estigui actualitzada i no hagi patit cap modificació.
En el supòsit que la documentació que consti al Registre Municipal d'Entitats no estigui actualitzada el/la
beneficiari/a serà requerit/a per tal d'aportar-la i aquesta serà una condició prèvia per efectuar el pagament
de la subvenció.
3.3. La documentació per a la sol·licitud de subvenció estarà a disposició dels/les interessats/des en
l'Oficina Municipal d'Atenció al Públic (OMAP), equipaments socio culturals (Casals de Barri, L’Olivera,
Can Massallera, Cal Ninyo i Can Jordana) i a la web municipal www.santboi.org
4. RESOLUCIÓ.
4.1. Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades per el/la tècnic/a corresponent a partir dels
criteris de valoració establerts a les bases annexes, qui elevarà la corresponent proposta de subvenció al/a
la Regidor/a Ponent per a la seva conformitat, abans de ser presentada a la Comissió Qualificadora. La
Comissió Qualificadora, formada per un/a tècnic/a de la unitat o departament, un/a tècnic/a en
representació de l'àrea de Serveis Econòmics i un/a tècnic en representació de l'àrea corresponent,
revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les Bases estableix pels sol·licitants i estudiarà
que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de valoració establerts a les Bases. Un
cop acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les Bases, la Junta de Govern Local
aprovarà la concessió de subvencions.
4.2. El termini màxim per a la resolució de les sol·licituds de subvenció serà de tres mesos a partir de la
finalització del termini de sol·licitud. La manca de resolució produeix la seva desestimació.
4.3. La resolució final es notificarà individualment a l'interessat/a.
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4.4. Per regla general, la subvenció municipal no sobrepassarà el 50% del pressupost total del projecte o
activitat, llevat que, de forma excepcional, així s'estableixi en l'annex de cada línia de subvenció i es
justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant que es tracta d'activitats de gran interès públic
i/o social i que no es podria portar a terme sense la percepció d'una subvenció que arribi a finançar la
totalitat del projecte.
4.5. Les subvencions són compatibles amb qualsevol altres concedides per altres administracions o ens
públics o privats. No obstant això, l'import dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l'activitat o
projecte a desenvolupar.
4.6. En el cas que, un cop resolta la convocatòria de subvencions i en el transcurs de l'exercici, quedés
crèdit sense aplicació a la partida corresponent, es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les
sol·licituds i atendre d'altres que, a causa de les disponibilitats pressupostàries, haguessin quedat sense
subvenció, sempre que aquestes sol·licituds s'hagin presentat en el seu moment a la convocatòria, atenent
als criteris, requisits, procediment i altres extrems d'aquesta normativa, sense que sigui necessària una
altra convocatòria i sempre que amb l'increment de la subvenció no se superi el 50% del cost de l'activitat
o el límit establert en les bases annexes.
Tot això sense perjudici d'allò establert a l'últim paràgraf de l'article 15è de l’Ordenança reguladora de
l'activitat de foment que impulsa l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovada inicialment per acord
de Ple de data 18 de desembre de 2000 i per Decret d'Alcaldia de 19 de març de 2001 es va entendre
aprovada definitivament i que va ser publicada íntegrament al BOP núm. 84 de 7 d'abril de 2001.
4.7. Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en funció de
les disponibilitats pressupostàries i tenint en compte els criteris fixats en cada tipus de subvenció.
4.8. L'òrgan competent per a l'atorgament de les subvencions té la facultat de revisar les subvencions ja
concedides i de modificar les resolucions de concessió en
el cas d'alteració de les condicions o de l'obtenció concurrent d'altres ajuts, d’acord amb l’article 24 de
l’Ordenança Reguladora de l’Activitat de Foment, aprovada inicialment per acord de Ple de data 18 de
desembre de 2000 i per Decret d'Alcaldia de 19 de març de 2001 es va entendre aprovada definitivament i
que va ser publicada íntegrament al BOP núm. 84 de 7 d'abril de 2001.
4.9. Les subvencions es concediran en règim de lliure concurrència competitiva, és a dir, el procediment
mitjançant el qual es realitza una comparació entre les sol·licituds presentades, amb la finalitat d’establir
una prelació entre les mateixes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats en les Bases per
adjudicar amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible aquelles que hagin obtingut una
puntuació major, en aplicació dels esmentats criteris. Si així es contempla als annexes corresponents, es
podrà incloure la quantitat màxima que es podrà atorgar a cada sol·licitant, amb independència de la
quantitat sol·licitada i de que aquesta quantitat sigui inferior al 50% del cost de l’activitat.
5. TERMINI I FORMA DE PAGAMENT.
5.1. El pagament del 50 % de la subvenció concedida es tramitarà una vegada signat el conveni de
col·laboració o document d'acceptació de la subvenció. La resta de la subvenció es farà efectiva quan es
realitzi l'activitat subvencionada i es presenti al Registre General de l'Ajuntament la documentació
justificativa següent:
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Una instància, subscrita pel/per la president/a de l'entitat o pel/per la peticionari/a particular, adreçada a
l'Alcaldessa, en que se sol·liciti el pagament de la subvenció i s'indiqui el número de compte al qual s'ha
de fer la transferència.
Una memòria detallada de l'activitat realitzada, incloent-hi la memòria econòmica de l’activitat
subvencionada.
Una declaració responsable del beneficiari/a que acrediti que les factures que es presenten com a
justificants s'han aplicat a l'activitat subvencionada.
Relació de les factures presentades.
Factures originals, amb caràcter general, per un import del doble de la subvenció concedida i per l'import
total del pressupost presentat en els casos en que la subvenció superi el límit general per raons d'interès
públic i/o social segons s'estableix al punt 4.4 de les presents bases.
Un exemplar de tota la documentació i propaganda impresa generada per l'activitat, en la qual haurà de
figurar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Boi.
El termini màxim de pagament de la quantitat restant de la subvenció serà de tres mesos a comptar des de
la data de la seva sol·licitud i la forma de pagament serà mitjançant transferència al compte bancari de
l'entitat que s'indiqui a la instància.
5.2. Bestretes.
Es podran efectuar bestretes de pagament de la subvenció concedida, fins al 50 % del seu import, quan la
naturalesa de l'activitat així ho requereixi per al seu correcte desenvolupament.
6. JUSTIFICACIÓ.
El/la perceptor/a de la subvenció haurà d'aportar la justificació documental indicada a l’apartat 5.1, abans
del 31 de gener del 2007, quan sigui un programa d’activitats anyal i un mes després de la realització
d’activitats puntuals.
7. OBLIGACIONS DELS PERCEPTORS/ES.
Els/les perceptors/es de les subvencions atorgades hauran de:
7.1. Acceptar de manera expressa l'atorgament de la subvenció o signar el corresponent conveni de
col·laboració quan així s'estableixi.
7.2. Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció durant l'any 2006, llevat que s'indiqui
un altre termini en l'annex del tipus de subvenció corresponent.
7.3. Acreditar el compliment dels requisits i documentació fixades en aquestes Bases particulars.
7.4. Justificar de manera adient les subvencions municipals concedides anteriorment i que ja es trobin
dins del termini d'obligació de justificació.
7.5. Acceptar i complir aquestes Bases Particulars, així com la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
7.6. Comunicar qualsevol alteració important del pressupost que es produeixi amb posterioritat, o en el
seu cas, la corresponent anul·lació.
7.7. Fer constar en els materials de difusió i publicitat la frase "Amb el suport de l'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat", acompanyada del logotip de l'Ajuntament.
7.8. Col·laborar en el seguiment o demanda d'informació que realitzi l'Ajuntament.
7.9. Presentar la justificació documental exigida en els terminis establerts.
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8. SEGUIMENT, ANUL·LACIÓ I RESPONSABILITATS.
8.1. L'Ajuntament podrà comprovar en qualsevol moment la inversió de la quantitat econòmica atorgada,
tenint, prèvia petició formal, accés a la comptabilitat de l'entitat que rebi l'ajut i fer un estricte seguiment
del projecte d'actuació o de les activitats objecte de la subvenció.
8.2. En cas d'incompliment per part dels/de les perceptors/es de qualsevol de les obligacions previstes en
aquestes bases, l'Ajuntament podrà procedir, previ tràmit d'audiència, a l'anul·lació/revocació total o
parcial de la subvenció, la qual portarà inherent l'obligació del/la beneficiari/a de retornar les quantitats
percebudes.
Es comunicarà a l'interessat/a l'anul·lació de la subvenció i se'l requerirà perquè, dins del termini d'un mes
següent a la notificació, ingressi l'import de la subvenció més els interessos de demora acreditats des de la
data de pagament, amb l'advertiment que, transcorregut l'esmentat termini, es procedirà al cobrament per
la via de constrenyiment. En tot cas, es respectarà el procediment que estableix el Reglament general de
recaptació.
8.3. Els/les beneficiaris/es de subvencions restaran sotmesos/es a les responsabilitats i règim sancionador
previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
9. ALTRES DISPOSICIONS
9.1. Les subvencions tindran caràcter voluntari i no generaran en cap cas dret respecte a peticions
posteriors, no essent invocables com a precedent.
9.2. L'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol
altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries de les
subvencions atorgades.
Disposició final
En tot el no previst en aquesta normativa serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, l’Ordenança reguladora de l’activitat de foment que impulsa l’Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat aprovada definitivament segons Decret d’Alcaldia núm. 29 de data 19.03.01 i publicada al BOP
núm. 84 del 07.04.01 en tot el que no s’oposi a la Llei General de Subvencions i la resta de disposicions
legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions
públiques.
Annex 6. Subvencions a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat
1.
Finalitat
Concessió de subvencions destinades a donar suport a determinades activitats de cooperació al
desenvolupament i solidaritat.
2.
Destinataris
Podran sol·licitar subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin seu o delegació a Sant
Boi de Llobregat i que estiguin registrades al Registre Municipal d'Entitats.
En el cas de subvencions per a projectes de cooperació pel desenvolupament l'entitat sol·licitant ha de
tenir relació directa amb el soci local responsable del projecte, sense la intervenció d'altres entitats.
3. Programa objecte de subvenció
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Les subvencions a les quals es refereixen les presents bases s'atorgaran per a la realització de projectes de
cooperació al desenvolupament amb països en vies de desenvolupament, no considerant-se com a
projectes de cooperació al desenvolupament els que siguin estrictament ajut humanitari o que siguin una
simple transferència de recursos.
Cada entitat podrà presentar en solitari un màxim d'un projecte de cooperació.
4. Resolució
Les sol·licituds presentades seran examinades i valorades pel Ple del Consell Municipal de Cooperació i
Solidaritat a partir dels criteris de valoració establerts en aquest annex. El Ple del Consell elevarà la
corresponent proposta de subvenció al/a la Regidor/a Ponent per a la seva conformitat, abans de ser
presentada a la Comissió Qualificadora. La Comissió Qualificadora, formada per un/a tècnic/a de
cooperació i solidaritat, un/a tècnic/a en representació de l'àrea de Serveis Econòmics i un/a tècnic en
representació de l'àrea corresponent, revisarà que les sol·licituds compleixen els requisits que les Bases
estableix pels sol·licitants i estudiarà que la proposta de subvencions es fa tenint en compte els criteris de
valoració establerts a les Bases. Un cop acomplerts els tràmits anteriors, dins dels terminis establerts a les
Bases, la Junta de Govern Local aprovarà a concessió de subvencions
5. Import màxim de la subvenció
Les subvencions regulades en aquest annex poden arribar fins al 100% del cost del projecte, sempre i
quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant que es tracta d'activitats de gran
interès públic i/o social i que no es podria portar a terme sense la percepció d'una subvenció que financi la
totalitat del projecte i es subvencionarà fins a un màxim de 9.000 € per projecte.
6. Criteris de valoració
La proposta d'atorgament de subvencions s'atindrà als següents criteris de valoració de les sol·licituds:
L'experiència reconeguda de l'entitat en la realització de projectes de cooperació al desenvolupament:
màxim de 5 punts (0 =no té cap experiència; 5 =experiència de més de 4 anys en projectes de cooperació)
L'acompliment en relació a l'execució i justificació de projectes subvencionats en anteriors convocatòries:
màxim de 5 punts (0= no s'ha presentat a convocatòries anteriors o no ha justificat correctament les
subvencions concedides des de l’any 2001;5 = ha justificat correctament les subvencions concedides des
de l’any 2001)
Que el projecte sigui presentat conjuntament per vàries entitats: màxim 10 punts (0 = el projecte el
presenta una única entitat; 5 = el projecte el presenten 2 entitats; 10= el projecte el presenten més de 2
entitats)
Que el projecte contempli altres fonts de finançament a més de la subvenció municipal: màxim 10 punts
(0 =el projecte només contempla l'Ajuntament com a font de finançament; 5 = el projecte contempla 2
fonts de finançament; 10 = el projecte contempla 3 o més fonts de finançament)
Que els projectes es desenvolupin a Amèrica Central i el Carib, països del Magrib i amb les ciutats
agermanades amb Sant Boi: màxim 10 punts (0= el projecte no és per a cap d'aquestes zones; 5= els
projectes són per algunes de les zones; 10= els projectes són per a San Miguelito o Marianao)
Que el projecte s’adreci a les dones, pel seu impacte en els processos de transformació en les comunitats:
màxim: 10 punts (0= el projecte no s'adreça, en absolut, a dones; 10= el projecte s'adreça especialment a
dones i aquestes tenen una participació significativa)
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Es valorarà la implicació i el reconeixement per escrit per part de les autoritats locals de la zona a on
s'executarà el projecte: màxim 5 punts (0= no hi ha cap participació de les autoritats locals; 5= hi ha una
implicació significativa de les autoritats locals al projecte)
Es valorarà les aportacions econòmiques significatives del soci local i de l'entitat sol·licitant: màxim 10
punts (0= no hi ha cap participació econòmica dels socis locals ni de l'entitat sol·licitant; 10= les
aportacions dels socis locals i de l'entitat suposen un 40 % o més del pressupost total del projecte)
Es valorarà el caràcter innovador del projecte: màxim de 5 punts ( 0 = el projecte no forma part d'un pla
general, no es concerta la participació de diferents agents socials i institucionals, no s'adreça a beneficiaris
nous respecte a projectes abans subvencionats, no és d'un sector de cooperació nou respecte a projectes
abans subvencionats i no és un projecte pilot aborda una problemàtica nova respecte a projectes
anteriorment subvencionats ni fa servir una metodologia de treball diferent a projectes anteriorment
subvencionats; 5 = el projecte forma part d'un pla general, es concerta la participació de diferents agents
socials i institucionals, s'adreça a beneficiaris nous respecte a projectes abans subvencionats, és d'un
sector de cooperació nou respecte a projectes abans subvencionats i és un projecte pilot)
Que l'entitat que presenti la sol·licitud tingui suport social dels ciutadans i ciutadanes de Sant Boi, segons
el nombre de socis i sòcies i/o el nombre de col·laboradors habituals: màxim 10 punts (0 = l'entitat no té
cap soci/a; 10= l'entitat té més de 50 socis/es)
La implicació de l’entitat a la vida comunitària: màxim de 10 punts (0= l’entitat no és membre del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat; 3 = l’entitat ha participat al 50 % de les reunions del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat; 5 = l’entitat ha participat al 100 % de les reunions del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat)
Que l’entitat tingui la seva seu central a Sant Boi: màxim de 10 punts (0 = la seu central de l’entitat no és
a Sant Boi; 10 = la seu central de l’entitat és a Sant Boi)
Es valorarà que el projecte es desenvolupi en un país amb un Índex de Desenvolupament Humà baix
segons la classificació de l’Informe sobre el Desenvolupament Humà 2005 del Programa de les Nacions
Unides per al Desenvolupament: màxim 10 punts (0 = el país a on es desenvolupa el projecte té un IDH
alt; 5 = el país a on es desenvolupa el projecte té un IDH mitjà; 10 = el país a on es desenvolupa el
projecte té un IDH baix).
6. Partida pressupostària
Les subvencions es faran efectives amb càrrec a la partida 985 3133 48901 Aportacions ONG’s
Cooperació i Solidaritat del pressupost municipal de l'exercici 2006.
7. Justificació
S'admetrà com a justificants vàlids les certificacions de despeses que facin l'entitat santboiana i els socis
locals, sempre i quan s'acrediti que no és possible presentar la documentació a la que fa referència
l'esmentat article 5.1.de les Bases generals.
Es podrà acordar la pròrroga de l’execució i justificació del projecte subvencionat per un període màxim
d’un any sempre i quan es justifiqui de forma motivada per part de l'entitat sol·licitant.
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