
 
 
 



CAMPANYA EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓ DES DELS MUNICIPIS 

p.2780. ESTUDI SOBRE ELS CRITERIS 

D´APLICACIÓ DEL 0,7% DELS INGRESSOS 

PROPIS  MUNICIPALS A COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT 

Productes: 

Document- Estudi 

Estratègia de comunicació 

p.2781. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I 

SENSIBILITZACIÓ ´EN DEFENSA DE LA 

COOPERACIÓ DES DELS MUNICIPIS: Fase II 

Productes: 

Informe  

Clips de video: En defensa de la Cooperació 

LLibrets i exposició: En defensa de la Cooperació 



PROMOCIÓ DE MODELS DE COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA COOPERACIÓ 

TÈCNICA O LA COOPERACIÓ ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES LOCALS  

p.2779. PROMOCIÓ DE MODELS DE 

COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA 

COOPERACIÓ TÈCNICA O LA COOPERACIÓ 

ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES LOCALS  

Productes: 

 Guia de la Cooperació Tècnica 

 Estratègia de comunicació  

p.2779. JORNADA DE COOPERACIÓ TÈCNICA Productes: 

 Memòria de les Jornades 

 Estratègia de comunicació 



PROMOCIÓ DE MODELS DE COOPERACIÓ HORITZONTAL I RECÍPROCA: LA COOPERACIÓ TÈCNICA O LA COOPERACIÓ 

ENTRE INSTITUCIONS PÚBLIQUES LOCALS  

p. 2899. ESTUDI DE NECESSITATS DE COOPERACIÓ 

TÈCNICA DE MUNICIPI A MUNICIPI A CISJORDÀNIA, 

PALESTINA 

Productes: 

Estudi de context general  i institucional  (municipis  i 

competències),  i d’identificació  de necessitats de cooperació tècnica 

en matèria del cicle integral de l’aigua per part de municipis palestins 

Estudi del cicle integral de l’aigua i context legal 

Identificació d’actors potencials per col·laborar i de possibles 

intervencions futures en matèria del cicle integral de l’aigua 

Identificació d’un projecte de cicle integral de l’aigua (recursos 

disponibles 25.000 euros) en clau de projecte pilot i, si és factible, 

localitzat a la Vall del Jordà – Àrea C 

p. 2900. PROCÉS DE DINAMITZACIÓ I D´ARTICULACIÓ AL 

PROGRAMA PADIT-CUBA 

Productes: 

Estudi- Diagnòstic de a Cooperació Catalana amb Cuba (2010- 

2016) 

Informe de la Missió a Cuba per a l'articulació amb el PADIT 

MOU- Memoràndum d'Entesa Fons Català- PNUD 

Memòria de la Jornada de reflexió sobre la cooperació entre 

municipis cubans i catalans 



ORIGENS 
  
 L’any 2001 es va encarregar el primer estudi al catedràtic de Finances 

Públiques de la Universitat de Barcelona, Joaquim Solé Vilanova. 
  
 Objectiu 1: establir un criteri comú sobre quines partides dels 

pressupostos municipals s’han de considerar per fer el càlcul de 
l’aportació per cooperació al desenvolupament. 
 

 Objectiu 2: que aquests criteris permetin comparar les aportacions 
municipals (en un mateix municipi al llarg dels anys i entre municipis) 
sobre bases de càlcul homogènies. 

  
 



Estudi encarregat a Joaquim Solé Vilanova, catedràtic de Finances 
Públiques de la Universitat de Barcelona 



 Els darrers anys alguns ajuntaments havien plantejat la necessitat 
d’actualitzar aquest estudi per adequar-lo a les modificacions que hi ha 
hagut en l’estructura dels pressupostos municipals. 

   
 L’any 2015, la Comissió de Municipalisme va acordar contractar la 

realització de l’actualització de l’estudi. Es va fer la proposa al mateix 
Joaquim Solé Vilanova, que va acceptar. 

   
 A la reunió de la Comissió de Municipalisme de 19 de febrer de 2016 es va 

presentar el primer esborrany de l’estudi i es va donar la possibilitat a tots 
els ajuntaments assistents de fer-hi observacions, que es van passar a 
Joaquim Solé. 

   
 A principis de juny, Joaquim Solé va lliurar la versió definitiva de l’estudi 

sobre els criteris d’aplicació del 0,7%. 

 



 Trametre l’estudi a tots els ajuntaments de 
Catalunya. 
 

 Organitzar una jornada amb la participació de 
responsables municipals de pressupostos, 
interventors, regidors de cooperació i la 
presentació de l’informe per part de Joaquim 
Solé Vilanova. 

  
 
 



Fase II 



Clip1 
 

Protagonistes:  
  
 Meritxell Budó, La Garriga, PDEC. 
 Félix Ballesteros, Tarragona, PSC. 
 Isabel Garcia, Sta. Perpètua, ICV. 
 David Ricart, Vallromanes, ERC. 
  
Text:  
  La cooperació no és d’esquerres, ni de dretes. És una política pública que fem entre totes les 

administracions públiques, cadascuna amb les seves capacitats i coneixements. Des dels 
municipis hem d’aportar el nostre granet de sorra per construir un món més just, a casa nostra i 
arreu.  

  
       La cooperació no és cap caprici per a temps de bonança, és una més de les nostres 

responsabilitats. Ni ens treu vots a les properes eleccions ni ens en dóna més, així que no 
l’amagueu en un calaix ni espereu que altres facin el que ens toca fer a nosaltres. 

        Sense els municipis, no hi ha cooperació.  

 



Clip2 
 
Protagonistes:  
  
 Mercè Conesa, Sant Cugat, PDEC. 
 Núria Parlon, Sta. Coloma de Gramenent, PSC. 
 Candela López, Castelldefels, ICV. 
 Maite Aymerich, Sant Vicenç dels Horts, o Juli López, Sabadell, ERC (encara pendent de 

confirmació). 
  
Text:  
        La cooperació no és donar allò que ens sobra. És una política pública amb la que construïm un 

món més just, també per millorar el nostre municipi.  
        Ens interessa aturar el canvi climàtic, construir altres relacions econòmiques i societats 

realment democràtiques, acabar amb tot allò que obliga la gent a deixar casa seva, fomentar la 
Pau, educar la ciutadania en els valors dels drets humans. Tot això és la cooperació. Potser pot 
passar molt lluny, però ens afecta de ple i hi tenim una responsabilitat.  

        I sense els municipis, no hi ha cooperació.  
 





CALENDARI D'EXPOSICIONS 2016- 2017 



MUNICIPI (34) 2016 MUNICIPI 2017 

OLESA DE MONTSERRAT Febrer REUS Gener 

TIANA Març TORROELLA DE MONTGRI Gener 

CAMBRILS Abril CASTELLAR DEL VALLÈS Febrer 

STA COLOMA DE GRAMENET Abril MONTCADA I REIXAC Febrer 

CALELLA Maig BEGUES Febrer 

CENTELLES Maig GUALBA Febrer 

EL PRAT DE LLOBREGAT Juny CENTRE RIELLS I VIABREA Març 

SANT SADURNI D'ANOIA Juny STA MARIA DE PALAUTORDERA Abril 

CASTELLBISBAL Juny ESPLUGUES DE LLOBREGAT Maig 

VACARISSES Juny TORELLÓ Maig 

SANT FOST DE CAMPCENTELLES Juliol     

LA GARRIGA Juliol     

ESPARREGUERA Setembre     

ST VICENÇ DELS HORTS Setembre     

L'HOSPITALET Setembre     

IGUALADA Octubre     

GAVÀ Octubre     

FIGUERES Octubre     

CASTELLDEFELS Octubre     



 
Encàrrec fet a Miquel Carrillo i Col·lectiu Ronda 



Àmbit 1 

Modalitats: definició i descripció de 
les diferents tipologies de CT d’àmbit 
municipal, a partir del següent 
esquema: 

 

Cooperació Directa: de municipi a 
municipi, considerant també com a 
actors les empreses municipals com 
ara les operadores d’aigua.  

Cooperació indirecta o delegada: 
municipis i altres actors (ONG 
especialitzades, Universitats, 
Instituts de Recerca, etc.) 

Àmbit 2:  

Competències: definició i descripció 
de les competències d’àmbit local 
dels ajuntaments susceptibles de 
formar part del programa de CT a 
municipis del Sud 

Àmbit 3:  

Procediments jurídicolaborals: 
Elaboració d’un marc de referència 
que contempli els aspectes jurídics i 
laborals a tenir en compte en 
qualsevol acció de CT que impliqui la 
participació de treballadors-es 
municipals, que inclogui, al menys, 
els següents aspectes laborals (salari, 
temporalitat, assegurança…) 



 Breu diagnosi de la cooperació tècnica municipal a Catalunya. 
 El factor humà  
 Com desplegar la cooperació tècnica municipal?  
 Què és la cooperació tècnica municipal?  
 Modalitats, competències i àrees de treball 

o Urbanisme 

o Mobilitat. 

o Aigua i sanejament.  

o Energia.  

o Residus.  

o Medi Ambient, Gestió i Planificació territorial.  

o Educació, cultura i patrimoni.  

o Comerç i Mercats.  

o Promoció Econòmica i Ocupació.  

o Igualtat, Joventut i Inclusió Social.  

o Salut pública  

o Àrees Transversals.  



 Actors que hi intervenen.  
 Recursos.  
 El cos tècnic municipal.  
 Aspectes jurídicolaborals.  
 Qui té la consideració de treballador desplaçat?  
 S’ha de formar al treballador pel desplaçament?  
 Quina legislació s’aplica en els desplaçaments temporals?  
 Es necessari tenir una estructura al país de destí?  
 Sistema de Seguretat Social.  
 Normativa fiscal sobre el desplaçats.  
 Personal de caràcter laboral condicions laborals dels desplaçats, jornada, temps 

de treball, festius 
 S’ha de signar un acord complementari de destí? 
 Qui paga les despeses d’ obtenció de permisos i d’allotjament? 
 S’ha de tenir alguna previsió social específica a part de la Seguretat Social o en el 

seu cas mitjançant el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris? 

 



 
 Hi ha cap disposició legal o reglamentària que reguli expressament la cooperació 

internacional a prestar per un funcionari públic? 
 En què consisteix i com s'articula la figura dels serveis especials? 
 Què significa que el funcionari continua en situació de servei actiu?  
 Quines despeses li han de ser reemborsades al funcionari cooperant?  
 Aspectes sobre la prevenció de Riscos  
 Què passa amb els Riscos Laborals dels treballadors desplaçats? 
 Quins aspectes hem de tenir en compte quan un treballador es desplaça per fer 

cooperació tècnica?  
 Quina informació sobre els riscos ha de rebre un treballador que volem 

desplaçar? I després del viatge?  
 Procés i etapes del desplegament.  

 



 Existeix voluntat política?  
 Identificació i planificació de programes i accions.  
 Triar un municipi, ens o xarxa local amb qui treballar.  
 En què hi treballem?  
 Plans de treball i projectes.  
 Tenim les capacitats?  
 Execució de programes i accions 
 Execució a terreny 
 Seguiment i acompanyament 
 Avaluació, sistematització i generació de coneixement 
 Recomanacions generals per incentivar la cooperació tècnica municipal 

 



Estudi- diagnòstic de la cooperació municipal catalana a Cuba (2010-2016) 
Jornada de Reflexió de la cooperació municipal catalana amb Cuba 
 



 Articulació amb el PDHL- Programa de Desarrollo 
Humano Local (antecessor del PADIT) des de la seva 
creació l’any 1998.  

 
 Missió de seguiment i identificació d’aliances 

estratègiques a Cuba el desembre de 2015 
 
 Primera Trobada- Diàleg amb el equip del PNUD-

PADIT (15/12/15 a la seu del PNUD a La Habana) 

 



PADIT: ANTECEDENTS 

• L’actualizació del rol de la planificació; 
 

• El procés de descentralització del model de 

gestió (competències, funcions i atribucions); 
 

• L’exercici del sector no estatal en la economía 

en suport a la política agroindustrial; 
 

• Apoderament dels àmbits territorials (municipals 

i subestatals) per a laimplementació dels 

lineaments. 

El Marc de referència són els Lineaments de la política econòmica i 
social, aprovats l’Abril de 2011: 



1. Consolación   

2. Los Palacios  

3. Artemisa 

4. Alquilzar,  

5. Guira de Melena,  

6. Candelaria  

7. San Cristobal  

8. Cienfuegos  

9 . Abreu  

10. Holguin  

11. Urbano Noris  

24 



Descentralizada 
fomentando alineación  

Interés  
 

• Federación Canadiense de 
Municipalidades 

• Gobierno Vasco 
• TECNALIA 
• FAMSI 
• FELCOS  

 
 

Bilateral 

favoreciendo el diálogo  
Por el momento 

SUIZA  

Multilateral 

promoviendo la interacción entre 

 las instituciones multilaterales 

CEPAL, UNFPA, PMA,  

promoviendo 

OPS, UN HABITAT, UNESCO, UNICEF  

Sur-Sur 
privilegiando trasferencia de tecnología, 

conocimientos  e intercambios 
Bolivia y Ecuador 
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 Explorar una 
possible 
articulació amb 
el Programa 
multilateral 
PADIT – PNUD a 
través de la 
modalitat de 
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Valorar la 
pertinència de 
seguir treballant 
amb Cuba de 
manera alineada 
amb les prioritats 
nacionals 
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 Necessitat de 
revisar l’eina 
agermanament – 
cooperació per 
adequar-la a la 
nova conjuntura 



 
Sant Cugat del 7 al 10 de març de 2017 



 Posar en comú experiències de cooperació tècnica intermunicipal i 
transnacional per treure lliçons en clau d’aprenentatge pel foment de 
models de cooperació transversal i recíproca. Situar els ajuntaments com 
a actors clau de cooperació internacional 
 

 Presentar la Guia per a la identificació i implementació d’accions de 
cooperació tècnica de municipi a municipi 
 

 Posar en comú experiències de cooperació tècnica intermunicipal i 
transnacional per treure lliçons en clau d’aprenentatge pel foment de 
models de cooperació transversal i recíproca. Situar els ajuntaments com 
a actors clau de cooperació internacional 
 

 Presentar la Guia per a la identificació i implementació d’accions de 
cooperació tècnica de municipi a municipi 

 



PARTICIPANTS 

• Electes d’ajuntaments implicats 
en experiències de cooperació 
tècnica de municipi a municipi, 
de Catalunya i de països del Sud 

• Tècnics i tècniques municipals i 
d’ens supramunicipals que han 
participat en processos de 
Cooperació tècnica, de 
Catalunya i de països del Sud 

• Fons de Cooperació membres de 
la Confederació de Fons 
implicats en experiències de 
cooperació tècnica de municipi a 
municipi: Fondo Galego, 
FELCODE- Fondo Extremeño 

• Organitzacions internacionals 
aliades: PNUD, PADIT Cuba 

• Operadores públiques i/o mixtes 
de serveis municipals aliades 

 PÚBLIC  OBJECTIU 

• Electes d’ajuntaments catalans 

• Tècnics i tècniques municipals i 
d’ens supramunicipals de 
Catalunya 

• Operadores públiques i/o mixtes 
de serveis municipals  

• Teixit associatiu 

• Consultors i consultores 
implicats en el disseny de 
materials i estratègies de 
cooperació tècnica 

FORMAT/ DATES/LLOC 

• Format: 

• 2 díes de Seminari presencial  

• 2 dies de Estada tècnica dels 
representants del Sud als 
ajuntaments catalans implicats 
en processos de CT concrets 

 

• Dates: Del 7 al 10 de març de 
2017 

 

• Seu de la Jornada: Sant Cugat  



 
Accions acompanyades en el marc del Fons Català 



Intervenció 
País Projecte 

vinculat 

Sector - 

competències 

Modalitat Actors implicats 

CIUTAT A CIUTAT, 

COOPERACIÓ TÈCNICA 

SANT CUGAT-TARIJA: 

SUPORT A LA GESTIÓ 

INTEGRAL DE RESIDUS 

SÒLIDS 

Bolívia, Tarija p. 2902  Gestió Integral de 

Residus Sòlids 

AT especialitzades anuals:  

2013: 3 tècnics SC a Tarija 

2014: 3 tècnics SC a Tarija 

2014: 5 tècnics Tarija a St 

Cugat 

2015: 2 tècnics SC a Tarija 

2016: 2 tècnics SC a Tarija 

2016: Avaluació intermèdia 

 

Ajunt. Sant Cugat del Vallès: 

oDepartament de Cooperació 

oÀrea Qualitat i Territori 

 

GAD Tarija- EMAT 

PROJECTE PILOT DE GESTIÓ 

INTEGRAL DE RESIDUS 

SÒLIDS A LA 

MANCOMUNITAT DE 

MUNICIPIS DE LA CONCA 

DEL LLAC PETÉN ITZÀ 

Guatemala, 

Petén 

p.2910 Gestió Integral de 

Residus Sòlids 

AT especialitzada Ajunt. Sant Cugat del Vallès: 

oDepartament de Cooperació 

oÀrea Qualitat i Territori 

 

Mancomunitat de Municipis de 

la Conca del Llac Peten Itzá 

Mpi de San Andrés 

CIUTAT A CIUTAT, 

COOPERACIÓ TÈCNICA 

SANT CUGAT-COTACACHI: 

SUPORT A L´OFICINA 

D´ATENCIÓ CIUTADANA 

Equador, 

Cotacachi 

p.2939 Atenció Ciutadana AT especialitzades i 

Pasantía o Intercanvi 

d'experiències: 1 Tècnic-a del 

GAD viatja a Sant Cugat 

Aj. Sant Cugat del Vallès: 

oDepartament de Cooperació 

oOAC- Oficina d'Atenció 

Ciutadana 

 

GADM Cotacachi: 



Intervenció 
País Projecte 

vinculat 

Sector - 

competències 

Modalitat Actors implicats 

Projecte TAWAN KLIN – Ciutat Neta 

“Sanejament ambiental  amb enfocament 

de desenvolupament territorial participatiu 

al nucli urbà de Puerto Cabezas 

Nicaragua- 

RAAN 

Nou projecte 

UE- GVC 

Gestió Integral 

de Residus 

Sòlids 

Any 2017: consultoria via 

CT per actualitzar el Pla de 

Gestió de Residus  existent 

amb un nou enfocament de 

separació i reciclatge. 

 

Any 2018: Intercanvi 

d'experiències: 3 tècnics de 

l'alcaldia viatgen per 10 

dies a visitar experiències 

GIRS a Catalunya.  

Aj. de Vilafranca del 

Penedès 

o Departament de 

Cooperació 

o Residus  

Aj. de St Pere de Ribes 

o Departament de 

Cooperació 

 

Alcaldía de Puerto 

Cabezas- BIlwi 

GVC- Itàlia 

Augmentar la resiliència, a través del 

desenvolupament de capacitats a equips 

tècnics municipals en matèria de 

planificació urbana en el marc de la 

reconstrucció i rehabilitació de 8 municipis 

de la Província de Manabí afectats pel 

terratrèmol de l’equador- cooperació 

tècnica de ciutat a ciutat 

Equador,  

Prov. Manabí 

Nou projecte 

FC-DIBA-

PNUD 

Diversos: 

Desenvolupa-

ment urbà 

Gestió de riscos 

i desastres 

AT especialitzades DIBA (donant i aliat) 

 

PNUD Equador (aliat 

estratègic) 

 

8 GAMD de la Província 

de Manabí, Equador: 

Chone, Jama, Jaramijó, 

Manta, Montecristi, 

Pedernales, Portoviejo i 

Sucre 



Intervenció País Projecte 

vinculat 

Sector - 

competències 

Modalitat Actors implicats 

ESTUDI DE NECESSITATS DE CT 

EN MATÈRIA DEL CICLE 

INTEGRAL DE L’AIGUA EN CLAU 

DE CT DE MPI A MPI- A 

CISJORDÀNIA  

(MIMAT) 

Palestina, 

Cisjordània 

p.2899 Cicle Integral de 

l'Aigua 

AT especialitzades 

Intercanvi d'experiències: 

tècnics de Palestina viatjen a 

Catalunya per conèixer exp. 

cicle integral de l'Aigua 

En fase d'identificació 

 

Ajuntaments 

cooperants en el 

sector Aigua i 

Sanejament 

SUPORT PARTICIPACIÓ DE LA 

DONA EN LA GOVERNANÇA 

LOCAL A TRAVÉS DE CREACIÓ I 

POSADA EN FUNCIONAMENT DE 

LES COMISSIONS DE PARITAT I 

D´IGUALTAT D´OPORTUNITATS 

ALS MUNICIPIS RURALS DE LA 

REGIÓ DE TÀNGER-TETUAN 

Marroc, 

Tánger-

Tetuan 

p.2477 Igualtat AT en dinamització social a tres 

formadores (2 dones i un home) 

contractades per la RTTA en 

l’ús d’infraestructures 

sociosanitàries i educatives a 

comunes rurals de Tanger-

Tetuan. Cal determinar encara 

si es desplaçaran a Catalunya 

per rebre la formació o si l’AT 

es realitzaria al Marroc. 

En fase d'identificació 

 

CRTTA- Consell 

Regional Tanger-

Tetuan Al-hozeimas 

 

Ajuntaments catalans 

membres del Grup 

Treball Marroc 



PROJECTE 2902. CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-TARIJA: SUPORT A LA GESTIÓ 

INTEGRAL DE RESIDUS SÒLIDS (COOPERACIÓ DIRECTA) 

ACOOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-TARIJA: SUPORT A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS 

SÒLIDS 

Habitants de la ciutat de Tarija: 194.313  

Aj. Sant Cugat: 
•Àrea de 
Cooperació 
•Àmbit de gestió 
de qualitat 
urbana i 
mobilitat 
Tarija: 
•GAM 
•EMAT 

Productes: 

- Identificació nou 
abocador 
- Tancament vell 
abocador 
- PMGIRS-Pla 
Municipal de Gestió 
Integral de Residus 
(PMGIRS 

 



PROJECTE 2939. CIUTAT A CIUTAT, COOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-COTACACHI: SUPORT A L´OFICINA 

D´ATENCIÓ CIUTADANA 

ACOOPERACIÓ TÈCNICA SANT CUGAT-TARIJA: SUPORT A LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS 

SÒLIDS 

Habitants de Cotacachi : 40.036  

Aj. Sant Cugat: 
Àrea de Cooperació 
OAC- Oficina 
Atenció Ciutadana 
 
Cotacachi- 
Equador: 
GAMD 
 

 Demanda: tipologia i circuits dels tràmits. Registre 
únic. Arxiu municipal. Formació tècnics atenció 
ciutadana i d’arxiu 
 



 Demanda:  

Enfortiment de la institucionalitat i la formulació de 

la política municipal de gestió dels residus sòlids. 

Disseny i impuls de la infraestructura de recollida i 

maneig dels residus sòlids. 
Campanya de sensibilització- Educació ambiental 
 

Aj. Sant Cugat: 
•Àrea de Cooperació 
•Àmbit de gestió de qualitat urbana i 
mobilitat 
Guatemala 
•Municipalidad de San Benito 
•Mancomunidad Mpios Lago Petén Itzá 
 

 





 
 
 


