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INTRODUCCIÓ 

Aquest document resulta de l’elaboració del tercer pla director de cooperació de Sant Cugat del 

Vallès i ha estat promogut per l’Ajuntament amb la participació de les entitats de la Xarxa 

Solidària. 

 

El document s’articula en cinc apartats. El primer apartat aporta la metodologia i el procés 

participatiu que ha conduït el procés d’elaboració de la diagnosi i el pla director. El segon apartat 

recull la valoració d’alguns aspectes de la política de cooperació de Sant Cugat del Vallès a partir 

de les conclusions del procés d’avaluació del segon Pla director 2012-2015. El tercer apartat 

explica el marc de referència i els enfocaments transversals que han de guiar totes les actuacions 

de la cooperació de Sant Cugat de Vallès. El quart apartat planteja les tres línies estratègiques i 

dins de la línia estratègica de cooperació per al desenvolupament es presenten les prioritats 

sectorials i geogràfiques. El cinquè apartat presenta el marc operacional amb les modalitats 

d’actuació, instruments i actors.  

 

1. METODOLOGIA I PROCÉS PARTICIPATIU 

La realització de l’avaluació del Pla director 2012-2015 i l’elaboració del Pla director 2016-2021 

han seguit les següents fases metodològiques: 

 

- Elaboració del diagnòstic 

- Elaboració del Pla director 

  

1.1. Fase d’elaboració del diagnòstic 

La fase d’elaboració del diagnòstic ha consistit en les tres etapes següents: 

 

a) Preparació i recollida del mandat polític (juliol – setembre 2015) 

b) Elaboració del diagnòstic (octubre 2015 – febrer 2016) 

c) Presentació i validació de l’informe d’avaluació (març 2016) 

 

L’etapa de preparació i recollida del mandat polític s’ha traduït en diverses reunions amb l’equip 

polític-tècnic de l’Àrea de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge per tal de validar 

els Termes de referència i la metodologia, així com per sotmetre l’enfocament de l’avaluació i 

ajustar el cronograma. Es va presentar la proposta metodològica i els eixos de l’avaluació a les 

entitats de la Xarxa Solidària de Sant Cugat (16/09/2015) i es va constituir un grup de seguiment 

de l’avaluació composat per dues entitats de la Xarxa Solidària, la tècnica de cooperació i un 

membre de l’empresa consultora. 

 

El diagnòstic ha consistit en l’estudi de gabinet, el treball de camp, l’anàlisi de resultats i 

l’elaboració de conclusions i recomanacions.  
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Per una banda, a través de la revisió de la documentació de la unitat de Cooperació, l’estudi de 

gabinet i el treball de camp buscaven aplegar les informacions corresponents als quatre anys 

d’aplicació del Pla director 2012-2015. També es comptava, per l’altra banda, amb la recollida 

d’observacions i opinions dels diferents agents implicats en la política municipal de cooperació. 

En conjunt es volia copsar el nivell de coneixement ciutadà de la política municipal de cooperació 

i per això es van elaborar tres preguntes per l’onada telefònica d’octubre de 2015 de 

l’Observatori Sociològic de Sant Cugat1. Les aportacions de les entitats de la Xarxa Solidària, els 

partits polítics i les entitats del teixit associatiu no solidari es van recollir mitjançant qüestionaris 

online. A banda, també es van realitzar entrevistes en profunditat a diversos càrrecs tècnics i 

polítics de l’Ajuntament, personal de les entitats de la Xarxa Solidària, professorat de centres 

educatius de Sant Cugat i personal tècnic del Fons Català. 

 

El 28 de novembre de 2015 es va realitzar una sessió de treball amb les entitats de la Xarxa 

Solidària per fer el retorn de les respostes als qüestionaris i aprofundir en els eixos de l’avaluació. 

Un cop sistematitzada tota la informació recollida es va passar a l’anàlisi dels resultats i 

l’elaboració de les conclusions i recomanacions.  

 

L’etapa de validació del diagnòstic es va traduir en una presentació del document a l’equip polític 

i tècnic de l’Àrea de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, per posteriorment 

presentar el document final d’avaluació a les entitats de la Xarxa Solidària el 12 de març de 2016. 

 

2.2. Fase d’elaboració del Pla director 

La fase d’elaboració del Pla director va començar amb la identificació d’una sèrie de propostes 

resultants del diagnòstic que van ser sotmeses a l’equip polític i tècnic de l’Àrea de Polítiques de 

Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, i a les entitats de la Xarxa Solidària. El 16 d’abril de 2016 

es va realitzar un primer taller amb les entitats de la Xarxa Solidària per definir quines haurien 

de ser les orientacions del proper Pla director.  

 

A continuació es va realitzar una ronda de consultes amb els diferents partits polítics i diversos 

càrrecs tècnics i polítics de l’Ajuntament, així com diversos taller amb les entitats de la Xarxa 

Solidària per acabar d’establir els continguts del Pla director 2016-2021. Finalment es va acabar 

de redactar el document final del Pla director que va ser presentat i validat per les entitats de la 

Xarxa Solidària i validat pel Ple municipal. 

 

2. DIAGNÒSTIC QUANTITATIU DE LA COOPERACIÓ IMPULSADA PER SANT CUGAT 

DEL VALLÈS 

El 2005 s’elabora el Pla d’Actuació Municipal en Cooperació i Solidaritat Internacional (2006-

2007) i el 2007 s’assoleix l’1% dels tributs propis. El 1r Pla director municipal en Solidaritat i 

Cooperació Internacional (2008-2011) s’aprova el 18 de desembre de 2008. El novembre de 

                                                           
1 http://observatori.santcugat.cat/  
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2012 s’aprova el 2n Pla director de Cooperació al Desenvolupament, Pau i drets Humans (2012-

2015) i es rebaixa la partida de cooperació al 0,7%. 

 

A l’actualitat, el volum absolut de recursos se situa per sobre dels 500.000€ en una tendència 

lleugerament creixent des del 2013. L’ajuntament de Sant Cugat del Vallès destina el 0,7% dels 

seus ingressos propis a la partida de cooperació. 

 

 

Gràfic 1: Evolució del pressupost (1997-2015) 

 

Les accions finançades des de Sant Cugat del Vallès responen a les tres línies estratègiques: 

cooperació per al desenvolupament, Educació per al Desenvolupament i Ajut Humanitari i 

d’Emergències. 

 

Hem obtingut la distribució efectiva del pressupost de cooperació en les partides marcades al 

Pla director a partir de la despesa consignada als informes anuals (2012-2015) de dació de 

comptes.  

Taula 1: Distribució de la despesa executada per partides (2012-2015) 

 
Notes: Quotes i altres del 2012 inclou elaboració del Pla director 2012-2015, el 2014 inclou Camps de treball i el 2015 

Pla director 2016-2021 i camps de treball. La disminució de la partida Sous entre 2013 i 2014 es deu a què el sou de 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

M
un

ta
nt

/a
ny

Evolució del pressupost 1997-2015

Despesa executada 2012 % 2013 % 2014 % 2015 %

Sous 52.540,63 13,02% 45.399,92 9,06% 26.500,00 5,10% 14.300,00 2,60%

Quotes i  a l tres 29.646,78 7,35% 22.822,80 4,55% 23.865,00 4,59% 41.236,30 7,50%

Cooperació indi recta 

(ONGD) 129.208,44 32,01% 152.922,59 30,50% 160.855,18 30,95% 191.471,95 34,83%

Cooperació di recta  

(cooperació delegada  

+ conveni  SCAPS 

agerma na ment) 49.845,23 12,35% 119.626,49 23,86% 144.341,48 27,77% 130.281,21 23,70%

Sensibi l i tza ció 

di recta  (a juntament) 85.192,62 21,11% 95.846,03 19,12% 103.253,57 19,86% 105.119,00 19,12%

Sensibi l i tza ció 

indi recta (ONGD) 47.155,61 11,68% 41.718,41 8,32% 46.926,01 9,03% 33.648,50 6,12%

Emergències 10.000,00 2,48% 22.976,06 4,58% 14.045,36 2,70% 33.671,47 6,13%

TOTAL 403.589,31 100,00% 501.312,30 100,00% 519.786,60 100,00% 549.728,43 100,00%

Sous + Quotes i  a l tres 82.187,41 68.222,72 50.365,00 55.536,30

Total  sense despesa 

fi xa 321.401,90 433.089,58 469.421,60 494.192,13

Convenis  SCAPS + 

UNIPAU 89.688,57 18,18% 89.345,23 20,63% 89.845,23 19,14% 89.845,23 18,18%
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la tècnica de cooperació i del suport administratiu passa a formar part del capítol 1. A la taula hem respectat la 

denominació de sensibilització directa i indirecta perquè és la que consta al Pla director 2012-2015.  

 

En conjunt, s’aprecia que la partida més important és la cooperació indirecta seguida de la 

cooperació directa, sobretot des del 2013 arran de l’inici del projecte amb Tarija (Bolívia). La 

sensibilització directa és la tercera partida més finançada amb una despesa constant al voltant 

del 20% dels recursos totals i la sensibilització indirecta (projectes d’EPD executats per les 

ONGD) arriba en quart lloc. 

 

La despesa efectiva d’acord amb les modalitats de cooperació consignades al Pla director 2012-

2015 presenta un major protagonisme dels projectes de cooperació: 

 

Taula 2: Distribució mitjana de la despesa de cooperació segons els conceptes establerts al Pla 
director 2012-2015 i calculat d’acord amb modalitats 

 
Nota: Els percentatges efectius estan calculats segons la redefinició de les modalitats 

 

L’ajuntament de Sant Cugat destina al voltant del 62% del pressupost de cooperació a projectes 

de cooperació directa i indirecta, i prop del 34% es canalitza en projectes i accions d’Educació 

per al Desenvolupament. Es tracta d’unes proporcions de despesa destinada a EPD que estan 

per sobre de les mitjanes dels ajuntaments catalans. Amb dades del 2008, els ajuntaments 

catalans aporten el 80% del volum total dels recursos econòmics de la cooperació 

descentralitzada, dels quals el 67% es destina a projectes de cooperació i el 18% a projectes de 

sensibilització2. 

 

Quant a les accions d’Educació per al Desenvolupament (EPD) al municipi, l’EPD directa aplega 

el 23% i l’EPD indirecta el 10,5% de mitjana de la despesa de cooperació durant el període 2012-

                                                           
2 4rt Estudi de la Cooperació local de Catalunya amb els països del Sud 2006-2008, pàgs. 159 i 163 

Concepte s egons  PD 

2012-2015

% s egons  el  

PD 2012-15

Redefi ni ció 

moda l i ta ts

% efectiu 

2012

% efectiu 

2013

% efectiu 

2014

% efectiu 

2015

% mi g 2012-

2015

Cooperació 

indi recta  (a juts  a  

projectes  d'enti tats) 45-47%

Cooperació 

Indirecta: 

Projectes  de 

cooperació via  

convocatòria  

públ ica 40% 35% 34% 39% 37,00%

Cooperaci ó directa 20-25%

Cooperació 

Directa: Projecte 

a  Tari ja , conveni  

amb SCAPS 

agermanament 16% 28% 31% 26% 25,25%

Actuacions  de 

s ens i bi l i tzació 15-18%

EPD Indirecta : 

Projectes  d'EPD 

via  convocatòria  

públ ica 15% 10% 10% 7% 10,50%

Altres  acci ons  

(conveni s , 

agermanaments , …) 15-18%

EPD Directa : Pla  

de Dinamització 

Educativa, 

accions  de carrer, 

conveni  amb 

UNIPAU 27% 22% 22% 21% 23,00%

Emergències 0-3% Emergències 3% 5% 3% 7% 4,50%
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2015. Si desglossem els recursos d’EPD segons les diferents partides que els composen s’aprecia 

que les dues majors partides destinades a EPD corresponen a la convocatòria de subvencions 

per projectes d’EPD (30,14% de mitjana) i el conveni amb UNIPAU (28,16%). 

 

Taula 3: Distribució dels recursos d’EPD per partides (2012-2015) 

 
 

D’acord amb els volums d’atribució pressupostaria, en tercer lloc apareix el Pla de Dinamització 

Educativa (19,51%) i en quart lloc, encara que amb un pressupost molt similar (19,23%), 

segueixen les accions de sensibilització promogudes per l’Ajuntament.  

 

L’Ajut Humanitari i d’Emergències, la tercera línia estratègica del Pla director 2012-2015, es 

vehicula a través del Fons Català i s’eviten les crides a la recollida a aliments o materials. La taula 

següent mostra les aportacions de Sant Cugat per al període 2012-2015: 

 

Taula 4: Ajut Humanitari i d’Emergències (2012-2015) 

 
 

En relació al marc geogràfic,  prop del 60% dels recursos (58,14%) destinats a la cooperació via 

ONGD es concentren a països amb Índex de Desenvolupament Humà (IDH) mitjà. El 31,24% dels 

recursos gestionats per les ONGD van a països amb IDH baix i 10,61% a països d’IDH elevat. Entre 

2012 i 2015 hi hagut 19 ONGD que han rebut subvencions de l’Ajuntament. Aquestes ONGD 

estan presents a 15 països i han executat 49 projectes de cooperació.  

 

2012 2013 2014 2015 TOTALS % s/TOTALS

ACCIONS 

SENSIBILITZACIÓ 

AJUNTAMENT

9.320,90 26.132,48 33.190,80 39.473,76 108.117,94 19,23%

PLA DINAMITZACIÓ 

EDUCATIVA
28.388,60 28.661,82 26.476,32 26.145,24 109.671,98 19,51%

CONVENI UNIPAU 39.843,34 39.500 39.500 39.500 158.343,34 28,16%

CAMPS DE TREBALL 1.500 3.400 4.900 0,87%

CONVOCATÒRIA 

SUBVENCIONS EPD
47.155,61 41.718,41 46.926,01 33.648,50 169.448,53 30,14%

SUPORT XARXA 

SOLIDÀRIA
60 1.479,99 449,45 1.989,44 0,35%

ALTERNOTECA 7.579,78 71,74 2.137 9.788,52 1,74%

TOTAL 132.348,23 137.564,44 150.179,58 142.167,50 562.259,75 100%

2012 2013 2014 2015

MUNTANT 10.000 22.976,06 14.015,36 33.671,47

% s/TOTAL 

SENSE DESPESA 

FIXA

3,11% 5,30% 2,99% 6,81%

INTERMEDIARI FONS CATALÀ
FONS CATALÀ, 

UNICEF

FONS CATALÀ, 

MITJA LLUNA 

PALESTINA, 

ACNUR

FONS CATALÀ, 

MITJA LLUNA 

PALESTINA, 

ACNUR
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Taula 5: Classificació dels països receptors de l’AOD via projectes de cooperació indirecta de Sant 
Cugat (2012-2015) 

 
 

El quatre primers països (Bolívia, Índia, Hondures, Moçambic) concentren el 48,66% dels 

recursos de la modalitat de cooperació indirecta. En conjunt es coopera amb 15 països, dels 

quals 7 tenen un IDH mig, 2 un IDH elevat i 6 un IDH baix. 

 

D’acord amb la distribució sectorial dels projectes de cooperació cofinançats per l’ajuntament 

de Sant Cugat, s’evidencia una certa especialització en accions formatives que tenen a veure 

amb l’increment del capital humà i del capital social, les quals redunden en l’increment de la 

capacitat de desenvolupament econòmic sostenible, les tres prioritzacions temàtiques que 

establia el Pla director 2012-2015. 

 

En concret, els projectes amb un component formatiu suposen el 69% dels projectes finançats. 

La vessant formativa adreçada als adults esdevé el 51% dels projectes. Tanmateix, els projectes 

total o parcialment consistents en la construcció d’infraestructures representen el 35% del total 

dels projectes presentats. 

 

PAÍS POSICIÓ IDH

RECURSOS 

2012-2015 % s/TOTAL Nº ONGD

BOLÍVIA 113 80.140,96 12,67% 2

ÍNDIA 135 80.037,94 12,65% 3

HONDURES 129 74.332,69 11,75% 2

MOÇAMBIC 178 73.304,41 11,59% 2

MALAWI 174 53.321,21 8,43% 1

MARROC 129 41.498,24 6,56% 1

MADAGASCAR 155 40.355,23 6,38% 1

PALESTINA 107 39.886,81 6,31% 1

EQUADOR 98 37.129,79 5,87% 1

GUATEMALA 125 34.290,00 5,42% 1

PERÚ 82 30.001,31 4,74% 2

NICARAGUA 132 17.572,05 2,78% 1

MALÍ 176 16.567,60 2,62% 1

GUINEA 

BISSAU 177 9.057,39 1,43% 1

CAMERUN 152 4.997,63 0,79% 1

632.493,26 100% 19
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Gràfic 2: Tipologia de les accions d’intervenció dels projectes de cooperació cofinançats per 
l’ajuntament de Sant Cugat (2012-2015) 

 

Per la seva banda, el volum de recursos gestionat per les ONGD de la Xarxa Solidària fa que 

esdevinguin, junt amb l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els principals agents de la política 

de cooperació del municipi. Entre 2012-2015, les ONGD de Sant Cugat han rebut un total de 

632.493,26€ per un total de 49 projectes de cooperació. La mitjana per projecte és de 12.908€. 

 

Cinc ONGD concentren el 46,98% dels recursos. Les deu primeres ONGD apleguen el 80,33% dels 

fons destinats a projectes de cooperació. Les tres primeres ONGD en volum de recepció de fons 

són ONGD d’àmbit català o estatal i reuneixen el 30% dels recursos (29,77%).  

 

Tot i que és compatible presentar projecte de cooperació i d’EPD el mateix any per la mateixa 

ONGD, només 6 de les 21 ONGD de la Xarxa Solidària han realitzat projectes d’EPD entre el 2012-

2015. De les sis ONGD amb projectes d’EPD només Petits Músics del Món té presència local a 

Sant Cugat. UNIPAU i SCAPS realitzen els actes d’EPD i sensibilització a través dels seus convenis 

respectius.  
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Taula 1: ONGD de la Xarxa Solidària per recursos obtinguts a través de les convocatòries de projectes 
de cooperació (2012-2015) 

 
 

3. MARC DE REFERÈNCIA 

3.1. L’enfocament del Pla director 

L’objectiu del Pla director 2017-2021 de cooperació és millorar la política pública de cooperació 

per generar un major impacte a través d’instruments i el foment de la participació i 

coresponsabilitat de la ciutadania de Sant Cugat del Vallès mitjançant el treball dels diferents 

agents de la cooperació i l’Educació per al Desenvolupament.  

 

El model de la política municipal de cooperació que vol promoure l’ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès busca contribuir a la transformació social a través de l’apoderament de les persones 

i buscar prevenir i incidir en les causes de les desigualtats per tal de garantir els drets humans, 

la sostenibilitat mediambiental, la justícia global i la pau. 

 

L’abast i la vigència del Pla director comprèn l’actuació municipal en matèria de cooperació al 

desenvolupament, pau i drets humans del municipi de Sant Cugat del Vallès per al període 2017-

2021. 

EN T IT A T P A Í S R EC UR SOS % S/ T OT A L

Fundación Vicente Ferrer ÍNDIA 65.576,31 10,37%

CEAM  - Centre d'Estudis 
Amazònics BOLÍVIA 64.496,58 10,20%

M edicus M undi Catalunya M OÇAM BIC 58.229,37 9,21%

ACOES - Asociación para la 
Colaboración y Esfuerzo HONDURES 55.439,86 8,77%

Petits M úsics del M ón M ALAWI 53.321,21 8,43%

Xarxa de Consum Solidari EQUADOR/BOLÍVIA 52.774,17 8,34%

Assemblea de Cooperació  per 
la Pau - Delegació  Sant Cugat M ARROC 41.498,24 6,56%

Fundació  Privada Yamuna pel 
desenvo lupament de 
poblacions marginals M ADAGASCAR 40.355,23 6,38%

ASECOP -Associación 
Europea de Cooperación con 

Palestina PALESTINA 39.886,81 6,31%

Enginyeria Sense Fronteres PERÚ/M OÇAM BIC 36.453,76 5,76%

Educació Sense Fronteres GUATEM ALA 34.290,00 5,42%

Cesal Catalunya HONDURES 18.892,83 2,99%

Fundació  Educación y 
Cooperación - Tuktan Sirpi NICARAGUA 17.572,05 2,78%

Fundació Global P lay M ALÍ 16.567,60 2,62%

Sant Cugat Esport Futbo l Club ÍNDIA 11.695,81 1,85%

Fundación Ivan M añero-Asoc 
Casa Emanuel GUINEA BISSAU 9.057,39 1,43%

Fundació K-M ón PERÚ 8.622,59 1,36%

Associació  So lidària ADE CAM ERÚN 4.997,63 0,79%

FORKIDS - Associació  d'ajuda 
a la infància ÍNDIA 2.765,82 0,44%

T OT A L 632.493,26 100%
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3.2. Els valors i els principis de la política municipal de cooperació 

Els valors i principis de la política municipal de cooperació de Sant Cugat emmarquen les 

actuacions resultants d’aquest Pla director. 

 

Els valors que impregnen les accions de la política de cooperació al desenvolupament de Sant 

Cugat del Vallès deriven de l’article 3 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament. Són els següents: 

 

a) El reconeixement de l’ésser humà com a protagonista i destinatari últim de la política 

pública de cooperació per 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. 

c) La promoció i la defensa dels drets humans i de les llibertats fonamentals, indivisibles i 

interdependents. 

d) El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i al promoció de la cultura, la llengua 

i la identitat pròpies. 

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. 

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. 

 

Respecte als principis rectors, aquest Pla director s’alinea amb la Llei 26/2001, del 31 de 

desembre, de cooperació al desenvolupament, i amb els principis que emanen del 4rt Pla 

Director de Cooperació al Desenvolupament (2015-2018) de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per tant, diferenciem entre els principis ordenadors, segons estableix la Llei de Cooperació i el 

Pla Director de la Generalitat, i els principis d’acció que emmarquen les actuacions de 

l’Ajuntament en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.  

 

Els principis ordenadors són els 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, informació, retiment de comptes i participació dels agents 

de cooperació en l’activitat pública. 

c) Els principis de planificació, eficàcia, eficiència i responsabilització en l’aplicació de les 

polítiques, els programes, els projectes i les actuacions en general. 

d) Els principis de responsabilitat, participació i assumpció dels programes i els projectes 

per les comunitats o els governs dels països empobrits. 
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e) Els principis de coordinació, col·laboració i cooperació entre les administracions 

públiques. 

f) El principi de liberalitat de les actuacions de cooperació que tinguin la consideració 

d’ajut oficial al desenvolupament. 

g) Els principis de control, seguiment i avaluació de les actuacions de cooperació al 

desenvolupament. 

 

Els principis d’acció definits des de l’àmbit local són els següents: 

 

a) El respecte pels drets i la dignitat de les persones implica el reconeixement de les seves 

necessitats i prioritats i la valoració i acollida de la seva participació i contribució al 

desenvolupament. El respecte és necessari per a una convivència harmoniosa i 

sostenible partint del reconeixement i valoració d’allò que els altres aprecien, i també 

inclou el respecte per la vida, pel medi ambient, per mi mateix, pels altres, per la 

diferència, sense distinció de gènere, raça, edat, origen, política o religió. 

 

b) L’horitzontalitat necessària per construir espais d’interlocució inclusius on 

compartir  informació, aprenentatges i coneixements de cadascun dels agents de la 

cooperació de Sant Cugat del Vallès amb l'ànim de reflexionar sobre les pràctiques de 

cooperació i generar un discurs transformador que  enriqueixi la presa de decisions en 

l' àmbit de la cooperació d’una manera més transparent, inclusiva i democràtica, amb l' 

ànim de sumar accions amb major impacte i transformació. 

 

c) La coresponsabilitat contempla la responsabilitat compartida globalment sobre el 

desenvolupament, el canvi climàtic o la justícia global. Dins d'un projecte de 

desenvolupament sostenible, els propis beneficiaris han de ser els actors claus de la 

transformació social del seu país. Això s'aconsegueix coresponsabilitzant-los, és a 

dir, donant la mateixa responsabilitat als beneficiaris i a l'equip local en la gestió i el 

desenvolupament del que es pretén dur a terme. 

 

d) La noviolència és una estratègia activa per al canvi social que rebutja l’ús de la violència 

i advoca que per l’assoliment de fins justos els mitjans que fem servir també han de ser 

justos. La pràctica de la noviolència implica un comportament activament pacífic en 

situacions de conflicte, en els processos de mediació i resolució dels quals  pren 

importància el diàleg sense amenaces o coaccions.  En essència, la noviolència comporta 

respecte per l’altra part en conflicte, paciència i autocontrol, amb la intenció de satisfer 

les necessitats humanes i promoure una societat més justa.  

 

e) El decreixement es basa en què un creixement permanent és impossible ja que els 

recursos naturals i humans no són infinits, per la qual cosa proposa una economia que 

respecti la cura de les persones i de la natura per mantenir un accés als recursos 

sostenible en el temps.  Per tant, el decreixement proposa reduir l’activitat econòmica 
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fins a nivells que permetin aconseguir un desenvolupament sostenible que asseguri una 

veritable qualitat de vida per les generacions presents i futures. 

 

f) La sostenibilitat de les intervencions de cooperació té a veure amb el manteniment en 
el temps dels canvis, infraestructures i serveis que es generen arran de les intervencions. 
És imprescindible implicar a les comunitats beneficiàries per assegurar la sostenibilitat 
dels projectes i cal dotar els encarregats del manteniment dels projectes de capacitats 
tècniques i de gestió. 
 

g) L’empoderament, entès com un procés per què els sectors pobres i marginats puguin  

reduir la vulnerabilitat i incrementar les pròpies capacitats amb l’objectiu de promoure 

el seu desenvolupament humà i sostenible. 

 
3.3. Oportunitats i reptes de la cooperació local 

Apostem per una cooperació que es qüestioni de manera crítica les pròpies accions, tant les de 

les entitats com les de l’administració local. Partim d’una cooperació basada en la solidaritat 

nord-sud, en l’aprenentatge mutu i en el convenciment que cal lluitar conjuntament per tal 

d’acabar amb les desigualtats, en especial les de gènere i la violència contra les dones.  

 

La coherència de les polítiques locals i de les nostres accions com a santcugatenques ens porten 

a promoure l’educació pel desenvolupament com a pilar fonamental del canvi que volem viure. 

Aquest canvi s'ha d’emprendre des del decreixement i amb l’objectiu de transformació cap a 

una economia més justa, cooperativa i més respectuosa amb el medi ambient i amb les persones 

i pobles. 

 

La Xarxa Solidària d’Entitats de Sant Cugat és l’espai de trobada i col·laboració entre les entitats 

que, des de l’àmbit local, se solidaritzen amb els pobles dels països empobrits i treballen per 

transformar les relacions de poder que causen, perpetuen i agreugen les desigualtats. La Xarxa 

treballa per la universalització dels drets polítics, civils, socials, econòmics, culturals i 

mediambientals des d’una perspectiva global. 

  
3.4. La nova agenda mundial 

Aquest Pla Director recull l’enfocament basat en els drets humans aplicat a la cooperació al 

desenvolupament, una doctrina introduïda des del 2008 a les planificacions de cooperació de 

l’ACCD i l’AECID3. 

 

L’Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de l’ONU defineix l’EBDH com un “marc 

conceptual del procés de desenvolupament humà que es basa en els estàndars internacionals 

de drets humans i s’adreça a la promoció i la protecció dels drets humans. Es tracta d’integrar 

normes, estàndars i principis de sistema internacional de drets humans als plans, polítiques i 

                                                           
3 Plans directors de la cooperació catalana al desenvolupament 2011-2014 i 2015-2018, Plans directors de cooperació 
espanyola al desenvolupament 2009-2012 i 2013-2016. 
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processos de desenvolupament. Els elements d’aquest enfocament són: vinculació amb els 

drets, rendiment de comptes, exigibilitat dels drets davant dels titulars d’obligacions, 

empoderament, participació i no discriminació, atenció als grups més vulnerables. 

 

L’EBDH no distingeix entre categories de drets, civils i polítics per una banda, i econòmics, socials 

i culturals per una altra. Els drets són interdependents i estan interrelacionats, totes dues 

categories demanen recursos, poden referir-se a violacions, demanen la transformació 

d’institucions i pràctiques, i són essencials per la dignitat humana 

 

Amartya Sen analitza la vinculació entre capacitats i drets humans. Sen entén la pobresa com la 

privació de les capacitats bàsiques (estar sa, saber llegir i escriure, tenir un habitatge, etc.) i no 

per la falta d’ingressos, el criteri habitual amb què s’identifica la pobresa. L’augment de les 

capacitats, i en conseqüència, el desenvolupament humà, està directament relacionat amb la 

consecució dels drets. La pobresa és multidimensional i deriva de l’incompliment dels drets 

humans.  

 

Així, parlarem de persones pobres com aquelles que viuen a societats on no està garantit 

l’exercici del drets humans (dret a la salut, dret a l’educació, dret a l’alimentació, dret a la 

informació, dret a la participació, etc.). L’Enfocament Basat en Drets Humans (EBDH) pren partit 

per la cohesió social i el diàleg entre titulars de drets i titulars d’obligacions. Aquest enfocament 

permet clarificar responsabilitats i interpel·lar els Estats sobre el nivell d’aplicació dels 

compromisos jurídics signats. L’enfocament també representa un exercici de ciutadania ja que 

promou l’exigibilitat i l’auditoria social. Molts països, tant del Nord com del Sud, no apliquen 

lleis i compromisos que han signat internacionalment. Així les coses, l’acció dels actors de la 

cooperació ha d’estar dirigida a impulsar el compliment d’aquestes lleis per part de les 

administracions responsables. 

 

La falta de de desenvolupament humà depèn de factors econòmics, però també culturals, socials 

i polítics, com ara les discriminacions polítiques o econòmiques per raons de sexe, raça o ètnia, 

cultura o religió. Algunes pràctiques culturals i alguns marcs polítics o jurídics generen exclusió i 

grups marginats. Així, la falta de desenvolupament humà genera falta de respecte als drets 

humans, i al mateix temps, la falta de drets provoca baixos índexs de desenvolupament humà. 

Tot plegat permet replantejar el treball de cooperació que deixa de basar-se en 

l’assistencialisme o els interessos comercials i polítics, per centrar-se en una base legal. Com els 

drets fonamentals són jurídicament exigibles, els titulars dels drets poden reclamar-los davant 

la jurisdicció interna dels països o la jurisdicció internacional. En exigir el compliment de 

determinats drets s’estaria reclamant indirectament majors nivells de desenvolupament humà. 

 

L’Estat ha de complir amb les seves obligacions respecte dels drets. L’exigibilitat és un procés 

social, polític i legal. L’exigibilitat social rau en la participació activa de la societat civil com a 

condició de l’exercici de la seva ciutadania. L’exigibilitat jurídica (procés legal) s’anomena 

justiciabilitat i implica la defensa dels drets violats davant de tribunals o instàncies 
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administratives adequades. L’exigibilitat política es tradueix en la incidència en polítiques 

públiques i programes governamentals, reforma de lleis, mobilitzacions, etc. 

 

Hi ha també mecanismes regionals o internacionals que contribueixen a fer complir les 

obligacions a nivell nacional i permeten la participació de la societat civil. El Pacte Internacional 

de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) compta amb el Comitè de Drets Econòmics, 

Socials i Culturals de les Nacions Unides que dóna a les ONGD l’oportunitat de presentar 

declaracions per escrit de casos de vulneració de drets humans en un país determinat. Altres 

mecanismes són els ‘Informes alternatius’, ‘Informes paral·lels’, visites in situ i informes de 

relators especials de l’ONU. 

 

La indivisibilitat del desenvolupament i dels drets humans estableix que els persones són 
subjectes de desenvolupament. Si enfortim les llibertat i les oportunitats de tothom, es 
contribueix a un desenvolupament que posa les persones en una posició de centralitat. La 
cooperació per al desenvolupament pot llavors contribuir a la millora de les capacitats de les 
persones titulars d’obligacions per al compliment de les seves responsabilitats, i de les capacitats 
dels titulars de drets per reclamar-los. 
 

El Pla Director 2016-2021 també es fa ressò dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) com a nou marc de compromís per al conjunt del Sistema Internacional de Cooperació. 

Aquest Pla Director busca fer l’encaix entre els ODS i els objectius específics de la línia estratègica 

de Cooperació per al Desenvolupament. 

 

L’Assemblea General de les Nacions Unides, al setembre de 2015, ha establert 17 ODS i 169 fites. 

Els ODS deriven de la revisió del Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM), són 

universals i indivisibles, i es basen en la protecció de tots els drets humans, la governança i la 

participació democràtica.  

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible han de servir per reactualitzar els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) davant les crítiques pels modestos resultats assolits. Tot 

i que les campanyes al voltant dels ODM han contribuït a aturar la disminució de recursos de 

l’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD)4, en conjunt s’accepta que la millora global dels 

indicadors de pobresa o accés als serveis als serveis bàsics ha estat conseqüència de les 

dinàmiques econòmiques pròpies dels països emergents del Sud, com ara la Xina, l’Índia i el 

Brasil, i no tant pels fluxos d’AOD que provenen dels països donants del Comitè d’Ajut al 

Desenvolupament de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics 

(OCDE). Per altra banda, també es va aconseguir una major focalització dels països donants cap 

als països amb l’IDH més baix i als sectors socials (salut, educació i aigua). Així l’AOD a l’Àfrica 

Sudsahariana va augmentar del 20% (2001) al 35% (2008). 

 

Els ODM han esdevingut una marca mundial útil per als activistes i polítics com a eina de pressió. 

Els ODM, però, van obviar el problemes de les desigualtats camp-ciutat o entre continents. Per 

                                                           
4 L’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) va passar del 0,21% del PIB conjunt dels països del Comitè d’Ajut al 
Desenvolupament (CAD) al 0,32% el 2010. 
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això, els redactats dels ODM tenien com objectiu reduir carències però no eliminar-les. Així, les 

reduccions de la mortalitat infantil o l’analfabetisme es van produir a zones urbanes on era més 

fàcil focalitzar els esforços i per tant es van augmentar les desigualtats entre zones urbanes i 

rurals.  

 

Com a novetat respecte dels ODM, els ODS incorporen la desigualtat dintre d’un mateix país i 

també entre els diferents països. S’ha vist que cal promoure un creixement econòmic inclusiu i 

sostenible que contempli les pautes de consum, però també les dimensions regionals i 

subregionals del desenvolupament. A diferència dels ODM, que només focalitzaven fites i 

indicadors per als països empobrits, els ODS estableixen que cal assumir la interconnexió del 

problemes per fixar l’agenda de desenvolupament, i que per tant, cal abordar els ODS5 des de 

les polítiques internes de tots els països, inclús els del Nord, fent èmfasi en una major 

coresponsabilització Nord-Sud. 

Els ODM tampoc tenien en compte l’enfocament de gènere i de drets humans. Així, la lògica dels 

drets humans s’incorpora a l’agenda del desenvolupament ja que els ODS contemplen el 

desenvolupament en termes de garantia d’exercici de drets. Els ODS també recullen l’agenda de 

sostenibilitat arran de la conferència de les Nacions Unides Rio+20 sobre desenvolupament 

sostenible celebrada el juny de 2012.  

 

3.5. Els enfocaments transversals de les accions de cooperació de Sant 

Cugat del Vallès 

El Pla director de cooperació 2012-2015 presentava una priorització temàtica que regia per les 

intervencions de cooperació, les quals havien de generar increments del capitals humà i social, 

així com augmentar la capacitat de desenvolupament econòmic sostenible. El Pla director de 

cooperació 2016-2021 recull aquesta voluntat de transversalització i la plasma en tres 

enfocaments transversals: l’equitat de gènere, els drets humans i la sostenibilitat 

mediambiental. 

 

1. Impulsar l’equitat entre dones i homes mitjançant al perspectiva de gènere 

 

La Llei 4/2005, de 18 de febrer per a la Igualtat de Dones i Homes contempla la integració de la 

perspectiva de gènere com “la consideració sistemàtica de les diferents situacions, condicions, 

aspiracions i necessitats de dones i homes, incorporant objectius i actuacions específiques 

adreçades a eliminar desigualtats i promoure la igualtat a totes les polítiques i accions, a tots els 

nivells i a totes les fases de planificació, execució i avaluació”.  

 

Homes i dones no es troben en una mateixa situació de partida, per la qual cosa, l’equitat 

reconeix les condicions i característiques específiques de partida i introdueix la necessitat de 

corregir aquestes desigualtats de partida per tal de poder garantit la igualtat en el punt 

                                                           
5 Vegeu en annex la taula que mostra la correlació entre els ODS i els Objectius Estratègics i Específics del Pla 

director 2017-2021 de Sant Cugat del Vallès. 
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d’arribada sense discriminar. Per aconseguir la igualtat de gènere, primer cal garantir l’equitat 

de gènere. 

 

Aquest Pla Director es fa ressò de diversos compromisos internacionals a favor de l’equitat de 

gènere, com ara: 

 

- La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(CEDAW, 1979) i el seu Protocol Facultatiu (1999) 

- La Declaració i la Plataforma d’Acció de Beijing (1995) 

- La Resolució 1325 del Consell de Seguretat de els Nacions Unides sobre Dones, Pau i 

Seguretat (2000) 

 

2. Impulsar el respecte integral dels drets humans 

 

Tots els drets humans tenen al mateixa importància i són indivisibles, per la qual cosa és 

impossible dividir-los en categories que prioritzin uns per sobre d’altres. Respecte als Drets 

Econòmics, Socials i Culturals (DESC), podem parlar de drets de consecució més lenta per la qual 

cosa seran de realització progressiva i els Estats hauran de fer-los efectius d’acord amb la 

disponibilitat de recursos existent. L’Enfocament Basat en els Drets Humans (EBDH) parteix de 

la universalitat, indivisibilitat i interdependència dels drets humans. 

 

Es tindran en compte els següents compromisos internacionals: 

 

- La Declaració Universal de Drets Humans (1948) 

- El Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966) 

- El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC) (1966) i els 

Protocols Facultatius (1966, 1989 i 2008). 

- La Declaració sobre el dret al desenvolupament de les Nacions Unides (1986) 

 

3. Impulsar la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social 

(incloent-hi les dimensions cultural i política), econòmica i ambiental. 

 

Entenem la sostenibilitat com aquella forma de conviure amb tot el que constitueix el nostre 

entorn de forma respectuosa i equilibrada, de manera que assegurem el present sense 

comprometre les necessitats futures. 

 

Les regulacions internacionals a tenir en compte són: 

 

- La Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, i el Programa 21 

(1992) 

- La Resolució de l’Assemblea General de Nacions Unides El futur que volem (2012) 

- L’Estratègia de la Unió Europea per a un desenvolupament sostenible (2006) 
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PRIORITATS 

Les línies estratègiques ordenen les prioritats sectorials de la política municipal de cooperació 

de Sant Cugat del Vallès. Les línies de Cooperació per al Desenvolupament, i Ajut Humanitari i 

d’Emergències tenen a veure amb les intervencions als països empobrits i la línia d’Educació per 

al Desenvolupament se centra en les actuacions al municipi de Sant Cugat del Vallès.  

 

4.1. La línia estratègica de Cooperació per al Desenvolupament 

4.1.1. Prioritats sectorials 

 

L’objectiu de la priorització sectorial és optimitzar recursos i aportar un valor afegit a la 

cooperació municipal de Sant Cugat del Vallès. La priorització sectorial s’estructura sota la 

denominació d’objectius estratègics i específics, i alhora que integra les orientacions derivades 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Enfocament Basat en Drets Humans 

(EBDH) aplicat a la cooperació, facilita el seguiment i l’apropiació per part dels agents de la 

cooperació del municipi. 

 

Els tres objectius estratègics són els següents: 

- Drets universals i pau 

- Governança i poder local 

- Desenvolupament econòmic local 

 

Els objectius estratègics es componen d’objectius específics. Cada objectiu específic tradueix 

tant l’enfortiment de les capacitats de gestió de les administracions com de les comunitats locals 

en termes de participació efectiva en la presa de decisions. Els objectius específics contemplen 

les intervencions de tots els agents de la cooperació de Sant Cugat del Vallès, tant de 

l’Ajuntament a través de la cooperació tècnica directa, com de les ONGD mitjançant la pluralitat 

de projectes de cooperació. 

 

Taula 7: Objectius estratègics i específics de la Línia estratègica de Cooperació per al 
Desenvolupament 

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC OBJECTIU ESPECÍFIC

OE1.1 Promoció del  dret humà a  l 'a igua

OE1.2 Promoció del  dret a  la  s alut

OE1.3 Promoció del  dret a  l 'educació

O.E1.4 Foment de la  cul tura  de pau

OE2.1 Enfortiment del  poder local  i  la  

des centra l i tzació

OE2.2 Enfortiment de les  capaci tats  de les  

organitzacions  de la  societat civi l

OE3.1 Enfortiment de les  capaci tats  

productives

OE3.2 Promoció d'iniciatives  econòmiques  

sos tenibles  i  a l ternatives  a l  model  dominant

OE1 DRETS UNIVERSALS I  

PAU

OE2 GOVERNANÇA I PODER 

LOCAL

OE3 DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC LOCAL
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Objectiu Estratègic 1. Drets universals i pau. 

 

Objectiu Específic 1. Promoció del dret humà a l’aigua. 

• Accés aigua potable i al sanejament. 

• Planificació integral dels recursos hídrics. 

• Promoció de models participats de gestió de l’aigua 

Objectiu Específic 2. Promoció del dret a la salut. 

• Enfortiment de capacitats de salut primària i comunitària 

• Programes de VIH-SIDA 

• Programes d’atenció materno-infantil 

• Accés universal als medicaments 

• Recolzament psicològic en casos de vulnerabilitat 

• Formació i reciclatge del personal local. 

Objectiu Específic 3. Promoció del dret a l’educació. 

• Universalització de l’educació bàsica. 

• Lluita contra l’abandonament escolar. 

• Formació per a la vida laboral. 

• Formació de formadors. 

• Promoció de l’educació no formal. 

Objectiu Específic 4. Foment de la cultura de pau 

• Programes de rehabilitació i restauració post-conflicte 

• Foment del diàleg i la mediació. 

• Programes de prevenció d’incorporació a la violència. 

Objectiu Estratègic 2. Governança i poder local. 

 

Objectiu Específic 1. Enfortiment del poder local i la descentralització. 

• Enfortiment de la gestió municipal. 

• Formació de càrrecs electes, funcionaris i tècnics. 

• Assistència tècnica en competències municipals i descentralitzades. 

Objectiu Específic 2. Enfortiment de les capacitats de les organitzacions de la societat civil. 

• Promoure espais per a la incidència pública i política. 

• Reconeixement de drets dels pobles originaris. 

• Formació i acompanyament de col·lectius. 

Objectiu Estratègic 3. Desenvolupament econòmic local. 

 

Objectiu Específic 1. Enfortiment de les capacitats productives. 

• Formació en agricultura, ramaderia i processos de transformació i comercialització. 

• Recolzament a les xarxes d’economia solidària. 
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Objectiu Específic 2. Promoció d’iniciatives econòmiques sostenibles i alternatives al model 

dominant. 

• Formació per a l’emprenedoria, microcrèdits i fons rotatoris. 

• Foment del cooperativisme. 

• Garantir la sobirania alimentària. 

• Recolzar iniciatives de comerç just i consum responsable. 

 

4.1.2. Prioritats geogràfiques 

 
Les prioritzacions geogràfiques marcades al Pla director 2012-2015 s’han complert parcialment. 
El 43,89% dels recursos de les convocatòries de projectes de cooperació es destinen a països no 
prioritzats al Pla director. Una priorització geogràfica centrada en els països més finançats 
actualment (Bolívia, Equador, Hondures i Índia), els països en reconstrucció post-conflicte i els 
països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) baix –bàsicament els països de l’Àfrica 
Sudsahariana- permetrà incrementar la focalització geogràfica, i per tant l’eficàcia i l’impacte de 
la cooperació al desenvolupament de Sant Cugat. 
 
Els criteris que orienten aquesta priorització han estat: 

 

1. La concentració de recursos en aquells països més necessitats. Els 48 països amb l’Índex 

de Desenvolupament Humà (IDH) més baix se’ls anomena Països Menys Avançats (PMA) 

i són objecte d’una priorització en la destinació dels fluxos d’AOD dels països donants 

de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). Són 

majoritàriament països de l’Àfrica Sudsahariana i es troben classificats entre el lloc 145 

i el 187 de la taula de l’IDH. 

2. Les capacitats comprovades dels actors de la cooperació de Sant Cugat del Vallès, 

mesurades en termes de fluxos d’ajut durant els darrers anys, ja siguin les actuacions de 

cooperació tècnica directa com els projectes de cooperació executats per les ONGD a 

través de la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació. 

3. La voluntat de concentrar els recursos per generar un major impacte i coneixement de 

la cooperació. Durant el període 2012-2015, Bolívia ha estat receptora del 12,67% dels 

recursos de les convocatòries de projectes, i el 31,24% dels recursos es destinen als 

països amb l’IDH més baix. A mig termini es tractaria d’avançar en l’especialització de 

Sant Cugat del Vallès en Bolívia (20% dels recursos) i els països amb IDH baix (40% dels 

recursos). Tot això permetria crear coneixement a Sant Cugat del Vallès sobre l’impacte 

de la cooperació, participar en les avaluacions sobre terreny i fomentar sinèrgies entre 

ONGD amb projectes cofinançats per l’Ajuntament al mateix país. La generació de 

coneixement entronca amb la recerca per al desenvolupament, una de les quatre 

dimensions de l’EPD. 

4. La continuïtat del treball endegat a través de l’agermanament amb la daira (barri) 

d’Aargub a la wilaia de Dakhla al Sàhara Occidental.  

 
Amb l’objectiu de generar i difondre el coneixement sobre les accions de la política de 
cooperació a Sant Cugat, recomanem destinar una partida pressupostària per realitzar visites de 
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terreny dels projectes finançats. Les avaluacions executives d’aquests projectes es penjarien al 
web de Cooperació i el programa de les visites de terreny es difondria pels mitjans de 
comunicació locals. Aquesta estratègia cobra importància en el marc de la concentració 
geogràfica dels projectes finançats. Tot plegat serviria per millorar la qualitat de la cooperació 
en termes de seguiment, avaluació, formació i rendició de comptes. 
 
Les àrees geogràfiques i els països prioritaris són Bolívia, Equador, Hondures i Índia, els països 
en reconstrucció post-conflicte i els països amb un Índex de Desenvolupament Humà (IDH) 
baix, principalment els països de l’Àfrica Subsahariana. 
 

4.2. La línia estratègica d’Educació per al Desenvolupament 

Als últims anys, l’Educació per al Desenvolupament ha cobrat gran importància per a la 
consecució dels objectius del desenvolupament i de la justícia global. Actualment es parla de 
l’enfocament d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global (EPDCG).  
 
Davant els desafiaments que planteja la mundialització de l’economia i les creixents 
desigualtats, l’enfocament d’EPDCG afavoreix la comprensió de la interdependència política, 
econòmica i social dels problemes socials i les interconnexions globals entre les causes i les 
conseqüències de les desigualtats. A més, aquest enfocament promou la participació i reconeix 
la capacitat propositiva i de transformació de la ciutadania.  

 
L’àmbit local és un dels espais més propicis per treballar l’EPDCG atesa la proximitat amb la 
ciutadania i la possibilitat de desenvolupar i fer seguiment de processos educatius 
transformadors a llarg termini. A més a més, el treball local facilita la tasca pedagògica de 
vinculació entre problemàtiques locals i globals. Atesa l’experiència i trajectòria dels agents de 
la cooperació que actuen al municipi, Sant Cugat del Vallès té l’oportunitat i la capacitat de 
liderar la implantació d’aquest nou enfocament a l’àmbit local, i alhora esdevenir el referent 
català en EPDCG.  

 
Estem davant d’un doble desafiament. Per una banda, cal consolidar tota la feina que s’ha anat 
fent fins ara i per una altra, cal desenvolupar noves propostes innovadores, participatives i de 
col·laboració entre diferents actors. Tot això amb la finalitat de plantejar estratègies, objectius i 
metodologies que facilitin passar d’una lògica dicotòmica de diferenciació Nord-Sud a una 
mirada d’interconnexió i coresponsabilitat global. D’aquesta manera els processos educatius 
que es desenvolupin a Sant Cugat del Vallès podran aspirar a convertir-se en un factor de 
transformació global “inculcant els coneixements, les habilitats, els valors i les actituds que es 
necessiten per poder contribuir a un món més inclusiu, just i pacífic”6.  

 
Per assumir aquest repte, cal tenir en compte algunes referències sobre les característiques 
pròpies de l’EPDCG:  

  
- L’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global adopta un “enfocament 

polifacètic” que implica una concepció amplia del terme. Així, el terme s’enriqueix amb 
conceptes i metodologies que ja s'apliquen en altres àmbits, entre ells l'educació per als 
drets humans, l'educació per a la pau, l’educació per la sostenibilitat,  l’educació pel 
consum responsable, l’educació per a la interculturalitat.  

                                                           
6 UNESCO Educación para la ciudadanía mundial, temas y objetivos de aprendizaje, París, 2015, pàg.15-
16. 
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- L’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global aplica un enfocament 
d'educació al llarg de tota la vida. Això suposa concebre l’educació com un procés per a 
tots els públics i que no acaba mai: comença amb la primera infància, prossegueix en 
tots els nivells de l'educació i continua a l'edat adulta. Aquest enfocament exigeix 
“metodologies formals i informals, intervencions programàtiques i extra 
programàtiques i mecanismes de participació clàssics i no tradicionals”. 

- L’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global està basada en l’enfocament 
de drets humans i presta especial atenció a l’enfocament de gènere i d’apoderament de 
les dones. Les accions educatives, per tant, han de promoure coneixements, 
competències, valors i actituds per fomentar la igualtat entre homes i dones. Al mateix 
temps, han de permetre qüestionar críticament els estereotips i rols que discriminen a 
les persones per raons de sexe i gènere. 

 
Així doncs, l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global es considera una línia 
estratègica del present Pla director, que hauria d’orientar-se a partir de quatre objectius 
estratègics: 
 

1. Impulsar l’enfocament de l’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global 

(EPDCG) a Sant Cugat del Vallès. 

2. Augmentar l’impacte, la qualitat i la coherència de les accions educatives dins del marc 

de l’enfocament de l’EPDCG. 

3. Millorar la implicació i participació de la ciutadania per tal d’ampliar els àmbits 
d’actuació de l’EPDCG. 

4. Millorar l’articulació i la col·laboració entre els actors de la cooperació i els altres actors 
del teixit associatiu municipal. 

 

aula 8: Objectius estratègics i específics de la Línia Estratègica d’EPDCG 

 
 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESPECÍFICS

OE1.1 Elaborar una  estratègia d'EPD i  

Ciutadania Globa l

OE1.2 Revisar el  PDE, l 'APS i  les  

enquestes  de va loració

OE2.1 Revis ar els  bas es  d'EPD i  els  

formularis

OE 2.2 Impulsar l 'Al ternoteca

OE 2.3 Formació en EPD 

OE 3.MILLORAR LA IMPLICACIÓ I  

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

OE 3.1 Campanya de s ens ibi l i tzació de 

ciutat

OE 4.1 Rea l i tzar un diagnòstic de la  

real i tat local

OE 4.1 Trebal lar en xarxa  amb 

as sociacions  del  teixi t ass ociatiu no 

sol idari

OE 1.IMPULSAR L'ENFOCAMENT EPDCG

OE 2.AUGMENTAR L'IMPACTE, LA QUALITAT 

I  LA COHERÈNCIA DE LES ACCIONS 

EDUCATIVES

OE 4. MILLORAR L'ARTICULACIÓ I  LA 

COL·LABORACIÓ ENTRE ELS ACTORS DE LA 

COOPERACIÓ I  ELS ALTRES ACTORS DEL 

TEIXIT ASSOCIATIU MUNICIPAL 
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Objectiu Estratègic 1. Impulsar l’enfocament de l’Educació per al Desenvolupament i la 

Ciutadania Global. 

 

Objectiu Específic 1. Elaborar una estratègia d’Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania 

Global amb definició de prioritats, indicadors de seguiment i un marc pressupostari adequat. 

L’estratègia també hauria d’incloure un mecanisme de rendició de comptes sobre el que s’ha 

realitzat i les propostes a futur.   

 

Objectiu Específic 2. Ampliar l’oferta d’accions formatives del Pla de Dinamització Educativa i 

diversificar els proveïdors, potenciant les entitats locals. Explorar les potencialitats dels 

projectes d’Aprenentatge Servei (APS) per realitzar el servei comunitari en el marc de les ONGD 

de la Xarxa Solidària. Introduir indicadors específics en les enquestes de valoració del Pla de 

Dinamització Educativa i fer seguiment de les observacions del professorat.  

 

Objectiu Estratègic 2. Augmentar l’impacte, la qualitat i la coherència de les accions 

educatives. 

 

Objectiu Específic 1. Revisar les bases de subvencions d’EPD. Elaborar formularis específics per 

EPD i definir indicadors qualitatius i quantitatius adients. Dotar les convocatòries d’EPD de major 

pressupost per incorporar la modalitat de projectes bianuals d’EPD. Establir que els projectes 

d’EPD incorporin, al menys, dues dimensions de l’EPD.  

 

Objectiu Específic 2. Impulsar l’Alternoteca com a centre de recursos sobre temes de justícia 
global, drets humans i relacions Nord-Sud. 
 

Objectiu Específic 3. Formació en EPD per les entitats de la Xarxa Solidària. 

 

Objectiu Estratègic 3. Millorar la implicació i participació ciutadana. 

 

Objectiu Específic 1. Realització de campanyes de sensibilització de ciutat amb la participació de 

les entitats de la Xarxa, les àrees de l’Ajuntament i la col·laboració de les associacions no 

solidàries.  

 

Objectiu Estratègic 4. Millorar l’articulació i la col·laboració entre els actors de la cooperació i 

els altres actors del teixit associatiu municipal. 

 

Objectiu Específic 1. Realitzar un diagnòstic participatiu de la realitat local que, per una banda, 

identifiqui les característiques dels destinataris als quals es dirigeixen les propostes, i per altra, 

potenciï la coordinació i el vincle entre les ONGD i nous actors, prioritzant els projectes realitzats 

en col·laboració entre entitats.  

 

Objectiu Específic 2. Millorar l’aprofitament de les potencialitats del treball conjunt entre les 

entitats de la Xarxa Solidària però també el treball amb altres entitats del teixit associatiu no 

solidari. 
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4.3. La línia estratègica d’Ajut Humanitari i d’Emergències 

L’Ajut Humanitari i d’Emergències (AHE) no és la modalitat on pot ser més útil la cooperació 

municipal ja que la feble capacitat de reacció i el volum econòmic que mobilitza són una limitant 

important en les iniciatives d’emergències. De fet, en tota crisi humanitària hi ha tres moments 

diferenciats d’actuació que requereixen d’instruments diferents d’intervenció i per tant hi ha 

actors més idonis en cada etapa. 

 

Fase de rescat i salvament. És la fase de les primeres hores o dies o cal actuar en coordinació 

amb les autoritats locals que encapçalen el comitè de crisi. És una fase només accessible per les 

agències humanitàries, per grans ONGD especialitzades, per les entitats locals i les ONGD pre-

instal·lades al país abans de la crisi. 

Fase de contingència. Caracteritzada per l’ajuda immediata, període en què cal generar 

estructures i suport provisionals que evitin el patiment de la població afectada i contribueixi a 

restablir els serveis mínims. Importància de destinar el suport a través de les institucions i 

entitats locals per no afeblir l’organització local. 

Fase de rehabilitació. Fase posterior on caldrà impulsar plans de rehabilitació amb una visió 

transformadora, que tingui en compte l’anàlisi de riscos a fi d’evitar-ne la repetició cíclica. 

Aquesta és la fase en què pot ser més interessant a contribuir des de la cooperació municipal i, 

si s’actua, cal fer-ho enfortint les capacitats locals instal·lades per tal de millorar la planificació 

amb una visió transformadora. Qualsevol crisi pot ser també una oportunitat per generar un 

canvi en positiu. 

 

En aquest sentit si s’actua en emergència, convé fer-ho amb pocs recursos perquè aquests no 

trenquin la dinàmica de cooperació permanent, i per això caldria participar-hi en el marc 

d’iniciatives impulsades per xarxes solidàries com el Fons Català, o a través del Comitè Català 

d’Emergència de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En aquest sentit es 

proposa destinar una forquilla que oscil·la entre el 3-5% de la partida pressupostària de 

cooperació. Tot i que és lògica la resposta de part de la societat que demana que s’actuï de forma 

immediata en emergència, cal que es faci pedagogia sobre la necessitat d’actuar, des de l’àmbit 

local, en la fase de rehabilitació i reconstrucció amb una visió transformadora. 

 

5. MARC OPERACIONAL 

5.1. Modalitats d’actuació 

A fi d’ordenar els conceptes i facilitar el seguiment de les partides pressupostàries, recomanem 

considerar les modalitats segons una classificació que distingeixi dues modalitats (directa i 

indirecta) per cada línia estratègica d’actuació. Aquest enfocament buscar visibilitzar la 

importància de l’EPD dins de la política municipal de cooperació (34% del pressupost), un dels 

seus trets distintius, alhora que singularitzant-la, pretén estimular l’EPD indirecta, un dels punts 

febles identificats. 
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De cara al proper Pla director 2016-2021 aconsellem la classificació en quatre modalitats:  

- cooperació indirecta (via ONGD, a partir de convocatòria de subvencions),  

- cooperació directa o delegada (via l’Ajuntament o via conveni). Aquí entraria el conveni 

amb SCAPS per l’agermanament.  

- EPD indirecta (via ONGD, a partir de convocatòria de subvencions) i 

- EPD directa (via l’Ajuntament o via conveni). Aquí entraria el conveni amb UNIPAU i amb 

altres ONGD per fer EPD. 

 

Taula 9: Proposta de percentatges per modalitats 

 
 

El Pla director estableix que el 45% dels recursos de l’àrea un cop descomptades les despeses 

fixes es destinaran a cooperació indirecta. D’altra banda, també s’estipula que l’aportació de 

l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per la seva implicació en el 

procés de valoració de les sol·licituds d’ajuts serà computat com a despesa fixa, però aquesta 

aportació és el 10% del total de la partida de cooperació indirecta. Per a resoldre 

satisfactòriament aquests diferents condicionants, s’aplicarà la formula següent: 

 

CI = %CI x (T – CF) 

1 + %CI 

 

En què: 

 

CI: Recursos destinats a cooperació indirecta 

T: Pressupost total de cooperació 

F: Despeses fixes sense comptar l’aportació del Fons Català 

 

5.1.1 La Cooperació tècnica directa 

 

Els projectes d’assistència tècnica són aquelles accions que pretenen cobrir necessitats i resoldre 

carències tècniques que es troben sota la responsabilitat dels municipis. Aquests projectes 

promouen el desenvolupament local i es vinculen a l’acció de cooperació de l’Ajuntament 

(cooperació tècnica directa) ja que busquen enfortir els factors endògens de les institucions 

públiques (capital humà i marc institucional). 

La cooperació directa a Sant Cugat del Vallès ha passat per diverses etapes fins arribar a la 

cooperació tècnica que es realitza actualment. Fins el 2012 es tractava principalment de 

cooperació delegada consistent en finançar projectes d’ONGD o administracions del Sud. El Pla 

Modalitat
Proposta de 

percentatge

Cooperació indirecta 30-32%

EPD indirecta 9-13%

Cooperació directa 22-26%

EPD directa 21-25%

Emergències 3-5%

CONVOCATÒ

RIES 43-45%
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director de cooperació (2012-2015) de Sant Cugat va enfocar la cooperació directa cap a un 

treball de municipi a municipi.  

 

El 2013, en el marc del projecte d’ONU HABITAT, i amb el suport del Fons Català es va iniciar un 

projecte de cooperació tècnica encapçalat per l’àmbit de Serveis Urbans de l’Ajuntament amb 

la ciutat de Tarija (Bolívia). El projecte consistia en la millora de la gestió dels residus, el 

sanejament i l’aprofitament de l’aigua. Durant el decurs del projecte s’han realitzat diverses 

visites tècniques entre Sant Cugat i Tarija per tal de fer seguiment i millorar l’intercanvi tècnic. 

 

Arran de l’experiència del personal tècnic de Serveis Urbans amb el projecte de cooperació 

directa a Tarija (Bolívia) i de les iniciatives d’intercanvi de personal tècnic de Mediambient amb 

Cotacachi (Equador), s’ha vist que els intercanvis tècnics que propicia la cooperació tècnica 

directa representen una formula per implicar el personal treballador de l’Ajuntament en les 

accions de cooperació i alhora es genera una major visibilitat de la política de cooperació 

municipal. 

 

Aquest Pla director vol explorar la possibilitat de què el personal tècnic municipal pugui posar la 

seva expertesa a l’abast dels països del Sud amb qui es coopera i, de manera negociada amb 

Recursos Humans, el temps dedicat a la formació es reconegui com a hores treballades. 

5.1.2 L’agermanament amb la daira d’Aargub 

 

Un agermanament Nord-Sud és un vincle bilateral de solidaritat entre un municipi o entitat local 

d’un país del Nord i un municipi o entitat local d’un país empobrit. L’objectiu és reforçar les 

relacions horitzontals per donar suport polític alhora que es facilita el desenvolupament integral 

de persones i comunitats, mitjançant l’acompanyament de processos.  

 

L’agermanament de Sant Cugat amb la daira (barri) d’Aargub al campament de Dakhla s’inicia a 

principis dels anys 1990. En el seu origen forma part dels agermanaments solidaris que des dels 

anys 1980 van crear-se entre diversos municipis catalans i municipis de Nicaragua o Cuba.  

 

L’abril de 2009 es va fer un viatge institucional per visitar els campaments de refugiats sahrauís 

que es va traduir en la renovació de l’agermanament. El 2010 es va signar un conveni bianual 

amb l’entitat Sant Cugat amb el Poble Sahrauí (SCAPS) que recull la creació d’un pis per a menors 

sahrauís malalts -pis Dar al Amal- que no poden ser atesos als campaments i reben tractament 

hospitalari a Catalunya. El pis, de vuit places, es va inaugurar el setembre de 2010. Mentre els 

infants segueixen el tractament hospitalari, estan escolaritzats a Sant Cugat. 

 

El conveni també recull el suport a la tarbia (escola infantil) de l’Aargub per garantir un àpat diari 

als infants que hi assisteixen i els materials necessaris per desenvolupar la seva activitats 

pedagògica. El conveni exclou el programa “Vacances en pau” d’estada d’infants sahrauís en 

famílies de la ciutat durant els mesos d’estiu, que SCAPS executa amb recursos propis. 
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Aquest Pla director recomana explorar noves aliances i propostes per tal de desplegar les 

potencialitats de l’agermanament de Sant Cugat del Vallès amb la daira d’Aargub al campament 

de Dakhla. 

 

5.2. La comunicació de la política de cooperació 

Un dels reptes de la cooperació descentralitzada, a la llum dels compromisos de París i Accra, 

passa per l’apropiació democràtica de les intervencions en cooperació. Aquesta apropiació per 

part de la ciutadania s’opera a través d’accions comunicatives que informin i dialoguin amb 

ciutadans i ciutadanes. Igualment, la comunicació és fonamental pel que fa a la rendició de 

comptes. 

 

S’estima7 que el rol de la comunicació a les polítiques locals contempla diferents àmbits: 

- Informar als diferents públics identificats (interns i externs) i a l’opinió pública, sobre 

qualsevol de les fases de la política pública. 

- Sensibilitzar als diferents públics identificats i a l’opinió pública sobre els aspectes 

importants de la política pública, tot i fomentant valors democràtics i ciutadans 

(solidaritat, respecte, tolerància, equitat, coresponsabilitat, etc.) 

- Desenvolupar habilitats i capacitats de la població en general o de col·lectius específics 

(comunicació per al desenvolupament). 

- Generar participació i mobilització social. 

- Comunicar els objectius i fites aconseguides per la política de desenvolupament. 

 

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya 

recull que “en l’àmbit de l’EPD, especialment en l’àmbit de la sensibilització social i de la 

incidència política, la comunicació és una aliada fonamental a l’hora de treballar els continguts, 

les dades i els arguments en general, i avaluar l’eficàcia dels missatges i llur adaptació a les 

diferents audiències, així com als canals de comunicació”. 

 

L’establiment d’aliances a l’interior de l’administració municipal i amb altres actors comunicatius 

que construeixen i difonen continguts esdevé imprescindible per tal d’avançar en aquesta 

direcció Establim doncs. En aquesta línia, el present Pla director marca un únic objectiu 

estratègic amb diversos objectius específics: 

 

Objectiu Estratègic 1. Impulsar la comunicació per al desenvolupament. 

 

Objectiu Específic 1. Elaborar un pla de comunicació/estratègia comunicativa que afavoreixi la 

transversalitat de la temàtica de la cooperació. L’estratègia ha de contemplar la coordinació 

comunicativa a l’intern de l’àmbit de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, la 

participació de l'àrea de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament, la col·laboració entre els mitjans 

de comunicació municipals i les ONGD de la Xarxa Solidaria i la col·laboració comunicativa de les 

                                                           
7 Comunicación sobre/para resultados de desarrollo de iniciativas de cooperación pública. Guía 
metodológica Programa URB-AL-III-2012. 
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entitats de la Xarxa Solidària amb nous actors locals (universitats, teixit empresarial i comercial, 

cooperatives de consum, etc.). Es podria recuperar la campanya “Jo m'implico” com un 

paraigües, ja que aquest lema serveix per les activitats tant de les entitats d’acció social com de 

les ONGD.  

 

Objectiu Específic 2. Fer seguiment de l'opinió pública en relació a la temàtica de la cooperació 

al desenvolupament, ja sigui a partir de les preguntes a l’enquesta de l’Observatori Sociològic 

però també cal disposar de mètriques de les informacions a la web municipal. 

 

Objectiu Específic 3. Pla de formació en comunicació i recull de bones pràctiques sobre aliances, 

projectes de mobilització i campanyes de sensibilització per tal d’enfortir les capacitats 

comunicatives de les entitats de la Xarxa Solidària. 

 

Objectiu Específic 4. Rejovenir el discurs de la cooperació i apropar el públic jove a partir de la 

cerca de noves aliances, l’aprofitament dels tallers del PDE i les oportunitats que s’obren amb 

els projectes d’Aprenentatge Servei.  

 

Objectiu Específic 5. Visibilitzar més el perfil de la Xarxa Solidària a les accions de carrer (Festa 

de Tardor) i a les xarxes socials (facebook). 

 

5.3. Instruments 

a) Planificació anual  

Internament, l’àrea de cooperació elaborarà cada any, amb la col·laboració  de les entitats 

de la Xarxa Solidària, un document de planificació en què s’establiran les actuacions en 

matèria de cooperació al desenvolupament i EPD. 

 

b) Bases de subvencions de projectes de cooperació i EPD 

Per tal de millorar la implicació de les entitats receptores de subvencions per projectes de 

cooperació es recomana revisar les bases de subvencions de projectes de cooperació. 

Igualment es revisaran les bases de subvencions de projectes d’EPD per tal de modificar les 

formules de finançament, els àmbits d’actuació, etc. 

 

c) Dació de comptes al Ple municipal 

Cada any es farà una dació de comptes al Ple municipal. 

 

d) Avaluació final del Pla Director 

Al final del període d’execució del Pla director 2017-2021 es farà la seva avaluació amb 

l’objectiu de determinar la pertinència i l’assoliment dels objectius. L’avaluació haurà de 

servir per incorporar les lliçons apreses de cara a l’elaboració del proper Pla director. 

 

Igualment, entenem l’avaluació com un exercici de transparència i de construcció de 

coneixement col·lectiu. Per això, en el decurs del període d’execució del Pla director, amb el 

concurs del Fons Català de Cooperació es farà una avaluació sobre terreny d’un dels 
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projectes de cooperació, així com d’un projecte d’EPD executat a Sant Cugat, que hagin estat 

finançats per l’ajuntament de Sant Cugat. L’objectiu és retre comptes a la ciutadania i 

brindar informació de les actuacions finançades per l’Ajuntament en l’àmbit de la política 

de cooperació en termes de mesurar el grau d’assoliment dels resultats esperats. 

 

5.4. Actors de cooperació 

Els principals actors de la cooperació a Sant Cugat del Vallès són el propi Ajuntament i les entitats 

de la Xarxa Solidària.  

 

L’Ajuntament pot integrar la política de cooperació en la seva acció fent que sigui transversal a 

diferents àrees municipals. Entenem la transversalitat com el “corrent principal o 

mainstreaming” per aquelles iniciatives que fan servir un contingut per orientar i/o condicionar 

les actuacions del conjunt de l’estructura organitzativa. 

 

A Sant Cugat distingim cinc tipus d’accions que fomenten la transversalitat de la cooperació: 

- Els projectes de cooperació tècnica directa amb Tarija (Bolívia) 

- Les iniciatives de sensibilització impulsades des de Cooperació  

- El Pla de Dinamització Educativa (PDE) coordinat amb el Servei d’Educació 

- Les accions entre els Serveis de Mediambient i Educació 

- La Comissió Operativa de Síria 

 

Aquest Pla director buscarà formules amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat, el treball entre 

les diferents de l’Ajuntament o les col·laboracions amb entitats de la Xarxa Solidària. 

 

Per la seva banda, el teixit associatiu solidari de Sant Cugat s’aglutina al voltant de la Xarxa 

Solidària, creada el 2005, en substitució de la Coordinadora per la Solidaritat. El seu objectiu és 

esdevenir l’espai de trobada i treball de les entitats que treballen els temes de la cooperació al 

desenvolupament, la pau i els drets humans a Sant Cugat.  

 

La Xarxa Solidària està composada de manera estable per 21 entitats i representa l’interlocutor 

de referència amb l’Ajuntament a l’hora de planificar i dissenyar les accions de la política de 

cooperació al desenvolupament, pau i drets humans al municipi. La Xarxa Solidària s’articula al 

voltant de la dinamització de la tècnica de cooperació, i constitueix una estructura informal de 

representació i coordinació que no disposa d’estatuts ni reglament de participació.  

 

Arran del procés de consultes per valorar l’execució del Pla director 2012-2015 es va evidenciar 

un coneixement discret del document, i poques iniciatives sorgides de la Xarxa cosa que ens 

porta a buscar mecanismes per impulsar la participació.  

 

5.5. Pressupost 
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El pressupost de cooperació de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès es calcula d’acord amb el 

mètode Vilanova del Fons Català de Cooperació. El concepte d’ingrés propi municipal s’explica  

ala taula següent: 

Taula 10: Ingrés propi municipal 

 
 

En termes d’establir l’escenari pressupostari per al període d’execució del Pla director 2017-

2010, l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès es compromet a mantenir el 0,7% dels seus 

ingressos propis. 

 

6. PLANIFICACIÓ  

S’ha establert un pla d’acció que deriva dels objectius del Pla director. El Pla d’acció consta d’un 

seguit d’accions que permeten operativitzar i fer seguiment de l’execució del Pla director. Cada 

acció o activitat es recull en una fitxa.  

 

Els objectius del Pla director són els següents:  

- Objectiu A: Millorar la qualitat de la política de cooperació (instruments, participació)  

- Objectiu B: Impulsar el lideratge dels agents de la cooperació (Ajuntament, Xarxa 

Solidària)  

- Objectiu C: Afavorir l’adhesió ciutadana a la política de cooperació 

CAPÍTOL CONCEPTE

Capítol 1 Impostos directes

Capítol 2 Impostos indirectes

Taxes i  preus públics

total capítol (sense 

contribucions especials)

(-) Taxa recoll ida I 

eliminació de residus

(-) p. p. connexions 

clavegueram

 (-) art. 38 reintegraments

Capítol 5 Ingressos patrimonials

Capítol 3 
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ANNEXES: Correlació objectius desenvolupament sostenible i objectius locals 

 DRETS UNIVERSALS I PAU GOVERNANÇA I PODER LOCAL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 Promoció del 
dret humà a 
l’aigua 

Promoció del 
dret a la salut 

Promoció del 
dret a 
l’educació 

Promoció de 
la cultura de 
pau 

Enfortiment del 
poder local i la 
descentralització 

Enfortiment de les 
capacitats de la 
societat civil 

Enfortiment 
de les 
capacitats 
productives 

Promoció d’iniciatives 
econòmiques 
sostenibles i 
alternatives al model 
dominant 

1- Fi de la pobresa         

2-Fam zero          

3-Salut i benestar         

4-Educació de qualitat         

5-Igualtat de gènere         

6-Aigua neta i 
sanejament 

        

7-Energia neta i 
assequible 

        

8-Treball digne i 
creixement econòmic 
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9-Indústria, innovació, 
infraestructures 

        

10-Reducció de les 
desigualtats 

        

11-Ciutats i 
assentaments inclusius 

        

12-Consum i producció 
responsable 

        

13-Acció climàtica         

14-Vida submarina         

15-Vida terrestre         

16-Pau, justícia i 
institucions sòlides 

        

17Aliança pels objectius         
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