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MOCIÓ QUE PRESENTA DECIDEIX LLORENÇ–CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR–POBLE ACTIU (DL/CUP/PA) PEL COMPROMÍS DE 

L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS A DESTINAR EL 0,7% DELS 

INGRESSOS PROPIS A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 

DESENVOLUPAMENT 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L'any 1970 les Nacions Unides van aprovar una resolució que instava els estats, autonomies i 

municipis a destinar el 0,7% del seu producte interior brut a promoure el desenvolupament 

humà sostenible dels països empobrits. Quatre dècades i mitja després l'objectiu no s'ha assolit. 

 

L’ajuda al desenvolupament que fa vint anys va motivar grans mobilitzacions queda cada dia 

més lluny. En el cas de Catalunya, se situa en el 0,05% del pressupost autonòmic, i en el de 

l'Estat Espanyol, en el 0,17%. 

 

L’any 2013, cada català va destinar dos euros a projectes de solidaritat internacional, mig euro 

menys que l'any anterior. Concretament, Catalunya va dedicar-hi 15,2 milions, gairebé un 20% 

menys que l'any anterior. Des del 2008 s'han acumulat retallades per valor de 37,6 milions, que 

signifiquen una reducció del 76%. 

 

En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha estat durant molts 

anys pionera a nivell europeu i mundial de com, des de la pròpia autonomia local, calia actuar 

per combatre els desequilibris Nord/Sud tant a través del suport a iniciatives de cooperació al 

desenvolupament al Sud, com per mitjà de propostes d’educació al desenvolupament al Nord. 

També cal destacar que des de la pròpia administració local s’han impulsat iniciatives 

d’incidència i de diplomàcia pública internacional del món local per promoure, en tots els 

àmbits i a través de les xarxes de ciutats, polítiques públiques que responguin més a les 

necessitats de la ciutadania tot reivindicant la importància creixent i l’eficàcia del 

desenvolupament que es promou des d’àmbit local i amb participació de la ciutadania.  

 
El marc legal que avala des de fa dècades la cooperació municipal catalana és el següent: 
 

 Carta Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985 ratificada per l’Estat 
espanyol l’1 del març del 1989. En el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals 
poden, en les condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats 
d’altres Estats”. 

 

 Els successius Estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 i de 2006 estableixen 
competències exclusives en règim local a la Generalitat de Catalunya.  

 

 Llei 23/1998 de 7 de juliol de Cooperació Internacional per al Desenvolupament que en 
l’article 20 estableix que “la cooperació al desenvolupament que realitzen les CCAA i les 
entitats locals és expressió solidària de les respectives societats” i entén que “l’acció de 
les esmentades entitats en la cooperació al desenvolupament es basa en els principis 
d’autonomia pressupostària i autoresponsabilitat en el seu desenvolupament i 
execució”. 

 

 Llei catalana 26/2001 de cooperació al desenvolupament, aprovada per unanimitat pel 
Parlament de Catalunya el 17 de desembre. Entén la cooperació al desenvolupament i la 
solidaritat internacional com a béns públics globals en la realització de la qual s'ha 
compromès la societat catalana. Una de les especificitats més importants del model 
català de cooperació que recull aquesta Llei és la  concepció  de  la  intervenció  pública  
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com a complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de 
cooperació. 

 

Paral·lelament al marc normatiu, existeixen diversos pronunciaments internacionals des de 
principis dels anys 80 del s. XX sobre la creixent importància del paper dels municipis en el 
treball per la cooperació, la pau i els drets humans. Destaquem els més significatius de cada 
dècada tot destacant que cada vegada hi ha un consens molt més ampli que recull i valora el 
pes dels municipis en promoure el desenvolupament: 
 

 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) en les conclusions de la 
qual es deia “Fem una crida a les autoritats locals perquè donin suport i estimulin els 
intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD”.  

 

 Carta de Berlín (1992) és un dels primers document aprovats i es feia a la Conferència 
celebrada amb la presència d’ONGD, administracions locals i moviments socials de 53 
països i conté recomanacions importants, per la cooperació des de l’àmbit local, a 
través del document “Iniciatives Locals pel Desenvolupament Sostenible”.  

 
 Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000), document aprovat 

per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de catalanes, que recull 
la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una obligació. 

 

 Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es destaca el paper de les autoritats 
locals en la planificació del desenvolupament.  

 

 La Comunitat Europea (2013) publica una important comunicació adreçada al Parlament 
Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions 
titulat “Capacitació de les autoritats locals en els països socis en ares a la millora de la 
governabilitat i l’eficàcia dels resultats del desenvolupament”.  

 

 

 

Per a tot això, Decideix Llorenç demana al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets 

d’identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau, valorant 

molt positivament la tasca duta a terme per les administracions locals en els darrers més de 25 

anys de trajectòria.  

 

SEGON. Destinar el 0.7 dels ingressos municipals propis a la cooperació internacional. 

 

TERCER. Difondre aquest posicionament enviant aquesta moció aprovada a l’Associació 

Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Fons Català de Cooperació al 

Desenvolupament, la Xarxa Solidària, Lafede.cat i a l’Agència Catalana de Cooperació.  

 

 

 

 

Llorenç del Penedès, 9 de novembre de 2015 
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