PLA DIRECTOR
DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE GRANOLLERS
(2017 - 2020)

Eixos de treball. Sub-eixos. Accions

1. EL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
1.1. Inicis del Pla Director
Una de les accions del Programa d'Actuació Municipal 2007-2011 va ser l'elaboració, de
manera participativa, del Pla Director de Cooperació Municipal (PDCM), realitzat amb la
col·laboració del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat (CMCS) i el suport tècnic i
financer de la Diputació de Barcelona (2010–2011).
Tot i estar acabat en l'esmentada legislatura, va ser aprovat per l'Ajuntament en Ple el dia 27 de
setembre de 2011 i va adquirir caràcter definitiu el 23 de desembre de 2011, en no haver-se
presentat al·legacions.
De manera immediata, el PDCM va començar a ser implementat durant els quatre exercicis
pressupostaris següents (2012 – 2015), que van coincidir amb els anys més difícils per a les
administracions i les ONGD a causa de la crisi econòmica.
1.2. Revisió i actualització del Pla Director
Des de Pau, Cooperació i Solidaritat i en el si del Consell, sobretot durant el segon semestre de
2015 i el 2016, hem fet revisió dels continguts del Pla, hem analitzat la feina feta i hem preparat
una proposta d'adaptació del Pla Director per al període 2017 – 2020.
1.2.1. Procés de revisió del PDCM 2011-2015
-E n el Ple del CMCS de 3 de desembre de 2015 es va anunciar la revisió del PDCM.
-En el Ple del CMCS de 25 de gener de 2016, des de la regidoria es va informar que
internament s'ha fet revisió sobre l'estat de realització del PDCM 2011-2015.
-Amb la tramesa de la convocatòria del Ple del CMCS de 15 de febrer de 2016, es va enviar
l'esborrany de revisió del PDCM 2011-2015. En la sessió, es va explicar la revisió i es va
acordar la data de la 1a sessió de treball (12 de març).
1.2.2. Procés d'actualització del PDCM
-Dissabte, 12 de març de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 1 a sessió de treball
del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.
S'incorporen els Objectius de

Desenvolupament Sostenible, de Nacions Unides, a la discussió de com a de ser la cooperació
que ve i s'analitzen les accions pendents del Pla 2011-2015.
-Dijous, 12 de maig de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Ple del CMCS en què
es dóna compte de la sessió de treball de 12 de març i s'acorda que la propera sessió de treball
serà entre setmana, durant el mes de juny.
-Dijous, 16 de juny de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. 2 a sessió de treball del
Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. En dos grups de treball, es fan propostes
d'actuacions per als eixos de treball.
-Dijous, 8 de setembre de 2016. Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau. Ple del CMCS on
s'informa de la voluntat de portar l'actualització del Pla Director a aprovació per Ple.
2. NOU MARC DE LA COOPERACIÓ
2.1. Nou marc de referència
Com vam comentar en la sessió de treball del dia 12 de març del 2016, els Objectius del
Mil·lenni, una agenda social definida per Nacions Unides fins al 2015, que inspirava la
cooperació al desenvolupament d'institucions i ONGD, ha evolucionat fins als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).
Són 17 objectius de desenvolupament sostenible, signats per 193 estats, es concreten en 169
metes específiques, aplicables a països i a territoris d'escala més petita, com el municipi.
Recordem-los:
1. Eradicació de la pobresa. Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
2. Lluita contra la fam. Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la
nutrició i promoure una agricultura sostenible.
3. Bona salut. Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
4. Educació de qualitat. Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge
duradores que siguin de qualitat i equitatives.
5. Igualtat de gènere. Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.
6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les
condicions de sanejament.
7. Energies renovables. Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables,
sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement econòmic. Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i
sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
9. Innovació i infraestructures. Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització
inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
10. Reducció de la desigualtat. Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
11. Ciutats i comunitats sostenibles. Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius,
segurs i resistents.
12. Consum responsable. Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
13. Lluita contra el canvi climàtic. Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
14. Flora i fauna aquàtiques. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins
per a un desenvolupament sostenible.
15. Flora i fauna terrestres. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres,
gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de
la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
16. Pau i justícia. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament
sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces,
responsables i inclusives a tots els nivells.
17. Aliances per als objectius mundials. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions
mundials per a un desenvolupament sostenible.

Tots aquests ODS passen a ser una referència obligada a l'hora d'inspirar el PDCM 2017-2020.
No debades troben la seva correspondència en actuacions del PAM 2015-2019, pel que fa a la
promoció de la memòria i la cultura de pau i la cooperació (ODS 16):
«6. Destinar un 1% del pressupost municipal a Cooperació i actualitzar el Pla director de
cooperació.
7. Consolidar el posicionament exterior i internacional de Granollers com a ciutat constructora
de Pau. (...)
9. Desenvolupar un programa de solidaritat per donar resposta a la crisi de persones
refugiades i de coordinació per a les accions d'acollida.»
O quant a l'ODS 17:
8. Liderar la xarxa catalana d'Alcaldes per la Pau des de Can Jonch i establir-hi la seu.
2.2. Les migracions, el marc geogràfic europeu i les polítiques d'emergència, cooperació i
acollida
La crisi humanitària dels refugiats i les polítiques de barrar el pas que estan implementant els
estats europeus són elements que apareixen amb força a l'hora de redefinir les polítiques
d'emergència, cooperació i defensa dels drets humans i de treballar-les combinadament.

La sensibilització, unida a la denúncia d'aquestes polítiques contràries als drets humans, són
elements que cal potenciar des del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat i des de
l'Ajuntament.
En aquest sentit, el Ple de l'Ajuntament de Granollers del dia 27 de setembre de 2016 va
aprovar el Protocol d'Acollida a les Persones Refugiades, que s'implementarà a partir de
l'aplicació del nou pressupost 2017.
3. PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR I PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-2019
La importància de la projecció exterior, sobretot internacional, que la ciutat de Granollers ha
adquirit progressivament en diversos àmbits, queda reflectida mitjançant l'aprovació del Pla de
Projecció Exterior, aprovat pel Ple de 25 de novembre de 2014, en la legislatura passada, on
s'expressa la vocació internacional de les xarxes de relacions globals (empreses, centres
acadèmics, entitats culturals, ciutadanes i ciutadans...).
Un dels objectius de Pla de Projecció Exterior és el punt 3.3. Consolidar el posicionament
exterior i internacional de Granollers com a ciutat constructora de pau. L'objectiu es concreta en
el projecte 16 (emblemàtic) reforçar la participació de Granollers en xarxes, projectes i
esdeveniments vinculats a la cultura de pau.
4. EIXOS DEL PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ MUNICIPAL
L’objecte central del Pla Director 2011-2015, i de la seva actualització 2017-2020, va ser i ha
estat discutir i formular la política de cooperació del municipi, de manera participativa, en el
marc del Consell, i obrir-lo a altres actors socials.
Això implica:

1. Revisar i actualitzar les modalitats de cooperació existents, per millorar-ne la qualitat.
2. Avaluar el funcionament de la cooperació directa com a nova manera de cooperar des
de la institució local.
3. Dibuixar una cooperació de ciutat, en la qual es puguin articular els esforços dels
diferents actors públics i privats del municipi.
4. Identificar els instruments necessaris per dur a terme aquestes orientacions i
implementar el Pla Director.
Seguint aquesta lògica, el Pla Director s'estructura al voltant d’aquests quatre eixos, que es
poden subdividir de la manera següent:

EIX A: TREBALLAR AMB LES ENTITATS I EL CONSELL PER MILLORAR LA QUALITAT
DE LA COOPERACIÓ EXISTENT
SUB-EIXOS:





A1: REVISIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I FIXACIÓ DE PRIORITATS
A2: SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA
A3: ALTRES MODALITATS DE COOPERACIÓ
A4: FOMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS I DINAMITZACIÓ DEL
TEIXIT SOLIDARI

EIX B: AVANÇAR CAP A UNA NOVA MANERA DE FER COOPERACIÓ DES DE LA
INSTITUCIÓ LOCAL
SUB-EIXOS:



B1: INICIATIVES DE COOPERACIÓ DIRECTA DES DE L’AJUNTAMENT
B2: ESTABLIMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS, A PROPOSTA DE LES
ENTITATS

EIX C: : POSAR LES BASES D’UNA COOPERACIÓ “DE CIUTAT” I TREBALLAR AMB
ELS ALTRES AGENTS DEL MUNICIPI
SUB-EIXOS:




C1: ARTICULACIÓ DE LA COOPERACIÓ AMB EL MODEL DE CIUTAT I MILLORA DE
LA TRANSVERSALITAT
C2: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS DE LA SOCIETAT CIVIL I DE
LES EMPRESES LOCALS
C3: FOMENT DEL TREBALL EN XARXES I DE LA COOPERACIÓ HORITZONTAL

EIX D: REVISAR I ADEQUAR ELS INSTRUMENTS PER FER POSSIBLE EL PLA
DIRECTOR

SUB-EIXOS:





D1: ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
D2: ORGANITZACIÓ INTERNA I CAPACITACIÓ DELS RECURSOS HUMANS
D3: FINANÇAMENT
D4: POLÍTICA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

5. PRINCIPALS ACTUACIONS PREVISTES
Lea actuacions proposades per eixos i sub-eixos són les següents:
A1:
ACTUALITZACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA I FIXACIÓ DE
PRIORITATS
Pressupostària
A11. Manteniment de la convocatòria de projectes d’entitats i dedicació d'una part important
dels recursos de cooperació.
De procediment i contingut de bases i convocatòria
A12. Increment de la qualitat i l’eficàcia de la convocatòria. L’Ajuntament i el Consell introduiran
a les bases / convocatòria criteris que
1.2.1. Afavoreixin el treball col·lectiu per part de les entitats, amb la finalitat que les entitats del
Consell i fora del Consell puguin presentar projectes macro.
1.2.2. Valorin diferents perspectives de la realitat: gènere, diversitat sexual, ideologies, edat,
discapacitat, origen...
1.2.3. Prioritzin els projectes d'educació, sanejament (medi ambient) i drets humans.
1.2.4. Potenciïn els projectes de cultura de pau, el suport a a la governança i al
desenvolupament local.
1.2.5. Integrin elements de cooperació internacional: responsabilitat social corporativa...
1.2.6. Assegurin la incorporació de la viabilitat i sostenibilitat del projecte de cooperació.
1.2.7. Comprometin les entitats a fer les presentacions dels projectes de cada convocatòria i,
posteriorment, les devolucions dels projectes subvencionats.
1.2.8. Comprometin les entitats a fern el retorn social en el país d'execució.
Recursos tècnics i humans
A13. Suport a les entitats a buscar altres fonts d’ingressos.

A2: SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ DE LA CIUTADANIA
A21. Manteniment dels recursos destinats a la sensibilització, la formació i l'educació de la
ciutadania.
A22. Elaboració d'un Programa de Sensibilització i Formació de la ciutadania, que desplegarà
una estratègia de ciutat en aquest camp, amb la participació de les entitats i de la resta
d'organitzacions de la societat civil. Dins del Consell es podrà crear la Comissió de Formació i
Sensibilització, que estarà oberta a altres actors del municipi.
A23. Implicació dels diferents departaments municipals en el Programa de Sensibilització i
Formació, especialment amb el Servei de Joventut.
A24. Coordinació d'actuacions amb les escoles.
A25. Treball amb els mitjans de comunicació locals i establiment d'acords per difondre
regularment i sistemàtica els continguts del Programa de sensibilització i formació al conjunt de
la ciutadania.

A3: ALTRES MODALITATS DE COOPERACIÓ
A31. Elaboració d'un protocol d’actuació per fer front als casos d’emergència.
A32. Fixació d'un percentatge màxim dels recursos de cooperació que podrà ser dedicat
anualment a l’emergència.
A33. Manteniment dels recursos de cooperació que es canalitzen a través del Fons Català,
amb revisió la naturalesa i els continguts de les actuacions corresponents.
A4: FOMENT DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE ENTITATS I DINAMITZACIÓ DEL TEIXIT
SOLIDARI
A41. Foment de la col·laboració entre entitats.
4.1.1. Millorar la comunicació entre les entitats: comunicació en xarxa.
4.1.2. Formació interna adreçada a les entitats.
4.1.3. Realització d'activitats conjuntes de cara a la ciutadania.
4.1.4. Realització d'una fira d'entitats de cooperació.
A42. Foment de la col·laboració entre entitats i Ajuntament
4.2.1. Difusió del treball de les entitats.

4.2.2. Realització d'un documental sobre les entitats: explicar què fan.
4.2.3. Organització conjunta d'activitats entre entitats i Ajuntament.
A43. Potenciació de Can Jonch com espai obert per a les entitats i com a lloc on poden
convergir iniciatives municipals i de la societat civil, en temes de pau i de cooperació
internacional.
4.3.1. Increment del nombre d'entitats membres del Consell (d'esports, comerç...).
EIX B: AVANÇAR CAP A UNA NOVA MANERA DE FER COOPERACIÓ DES DE LA
INSTITUCIÓ LOCAL

B1: INICIATIVES DE COOPERACIÓ DIRECTA DES DE L’AJUNTAMENT
B11. Continuació de la línia de cooperació directa, prioritzant els àmbits de la pau, els drets
humans, l'enfortiment de la ciutadania i l'eix mediterrani.
B12. Disseny d'una cooperació directa no assistencial, preferentment tècnica, dirigida a la
millora de les capacitats de les institucions locals del sud i la promoció dels intercanvis d’interès
mutu entre municipis del nord i del sud. Els seus objectius centrals seran la consolidació de la
democràcia local, l’enfortiment de les polítiques públiques locals i la millora de la governabilitat,
amb participació ciutadana, en els municipis del sud.
B13. Seguiment i valoració periòdica de les accions de cooperació directa iniciades. Un dels
objectius principals serà el de fomentar la participació de les entitats ciutadanes (ONGD i altres)
a les actuacions.
B2: ESTABLIMENT DE RELACIONS INSTITUCIONALS, A PROPOSTA DE LES ENTITATS
B21. Recerca d'un model de cooperació directa que permeti una estreta participació de la
societat civil, tant aquí com en el Sud.
B22. Cerca d'una articulació possible entre la cooperació directa de l’Ajuntament i la indirecta
(via convocatòria).
B23. Exploració de la via del codesenvolupament amb ciutats i municipis dels quals són
originaris una part significativa d'habitants de Granollers.

EIX C: POSAR LES BASES D’UNA COOPERACIÓ “DE CIUTAT” I TREBALLAR AMB ELS
ALTRES AGENTS DEL MUNICIPI

C1: ARTICULACIÓ DE LA COOPERACIÓ AMB L’ESTRATÈGIA DE CIUTAT I MILLORA DE
LA TRANSVERSALITAT
C11. Correspondència entre el model de cooperació i el model de ciutat que Granollers vol
promoure i projectar cap a l’exterior.
C12. Identificació dels camps d’expertesa i d'experiències adquirides que podrien ser objecte
d’un intercanvi i d’una projecció internacional.
C13. Constitució d'una Taula Tècnica amb representació dels diversos departaments,
encarregada d’analitzar les possibles accions, la viabilitat dels projectes i el seu seguiment i
avaluació.
C14. Implementació duna política integral de relacions internacionals de Granollers, que tingui
en compte la planificació estratègica del municipi, les seves necessitats de projecció exterior i
la seva experiència en matèria de cultura de pau i de cooperació al desenvolupament.

C2: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS I DE LES
EMPRESES
C21. Construcció d'una cooperació “de ciutat”, en la qual puguin participar les entitats, les
associacions altres que les ONGD i els agents socials i econòmics del territori.
C2.1.1. Implicar el petit comerç (sensibilització, xarxa de comerç solidari...).
C2.1.2. Implicar les entitats esportives.
C2.1.3. Integrar com a agents de cooperació les empreses privades (bancs, multinacionals...).

C3: FOMENT DEL TREBALL EN XARXA I DE LA COOPERACIÓ HORITZONTAL
C31. Reflexió per avançar cap a una cooperació més horitzontal i recíproca, amb altres
municipis, i es sondejaran els socis actuals i futurs per veure si estan disposats a establir
aquest tipus de relació.
C32. Potenciació del paper dinamitzador de l'Ajuntament i del municipi dins les xarxes de
ciutats i a nivell supramunicipal, i aprofitar les oportunitats que ofereixen de cooperació
horitzontal.
C33. Intercanvis amb altres ajuntaments que segueixen un procés semblant d’elaboració de la
seva política pública de cooperació per intercanviar experiències.
C34. Treball amb les institucions d’àmbit supramunicipal (Diputació, Consell Comarcal...) per al
possible plantejament d'accions conjuntes.

C35. Treball amb les instàncies de representació dels poders locals (CGLU...) i ser més actiu,
de manera especial, en les comissions de cooperació descentralitzada d’aquests organismes.
EIX D: REVISAR I ADEQUAR ELS INSTRUMENTS PER FER POSSIBLE EL PLA DIRECTOR
D1: ACTUALITZACIÓ I AMPLIACIÓ DELS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
D11. Dins les possibilitats legals, potenciació del Consell com a òrgan de participació i
d’implicació comuna Ajuntament - societat civil en la construcció d’una política pública de
cooperació.
D12. Revisió dels estatuts del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat per donar-li aquesta
nova orientació.
D2: ORGANITZACIÓ INTERNA I CAPACITACIÓ DELS RECURSOS HUMANS

D21. Programació d'activitats de formació obertes als tècnics i tècniques d’altres departament,
que abastarà el Servei de Processos Estratègics i Programació i els departaments més
implicats en la cooperació “de ciutat”, i es podrà estendre a les entitats membres del Consell
que ho desitgin.
D3: FINANÇAMENT
D31. Manteniment del compromís financer per a la cooperació, en percentatge dels seus
ingressos propis, i increment dels recursos quan sigui possible.
D32. Actualització dels percentatges de distribució de les despeses de cooperació.
D4: POLÍTICA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
D41. Posada a punt d'una política de difusió i comunicació en temes de cooperació, en
col·laboració amb els mitjans de comunicació.
D42. L’Ajuntament donarà el màxim suport a aquestes activitats, amb la implicació del gabinet
de premsa i dels diferents departaments interessats.
4.2.1. Fer possible que hi hagi un espai per a entitats de cooperació en el Granollers Informa.
4.2.2. Fer un díptic informatiu de les activitats del Consell.
4.2.3.Tenir presència com a Consell a les xarxes socials.

ANNEX 1
Relació d'entitats i grups municipals participants en l'actualització del Pla Director de
Cooperació Municipal
Entitat / grup municipal
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08/09/2016/2 22/12/2016
16/06/2016
016
(retorn i
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ó)
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Informació

Participació

Informació

Participació

Informació

Informació

Ajuntament

2

2

3

2

2

2

Ajuda en Acció

1

1

1

1

1

GM Socialista

1

1

1

1

1

GM C'S

2

2

GM ERC

1

2

Mans Unides

1

Fundació Josep
Comaposada-Sindicalistes
Solidaris

1

Fundació Adra

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Associació Cooperacció

1

1

1

Fundació Educació Solidària

1

1

Fundació Pau i Sol.- CCOO

1

1

GM CIU

1

1

1

Ass. d'Amics del Poble
Sahrauí de Granollers

GM CUP

1

1
1

1

1

1

Àfricat

1

Fundació Cultura de Pau

1

Associació Cultural Amics
de l'Àfrica del Vallès
Oriental

1

Càritas Diocesana

1

Joves Esborrant Fronteres

3

Asgram

1

Amnistia Internacional

1
12

10

15

9

14

9

