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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.45. PROCEDIMENTS RELATIUS A UN PLA 
O UN COMUNICAT DEL GOVERN

Projecte del Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
Tram. 259-00003/10

Esmenes presentades
Reg. 105015; 105180; 105222; 105223; 

105234; 105235 / Admissió a tràmit: 

Mesa de la CAEUEC, 11.02.2015

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans (reg. 105015) )

1 Esmena núm. 1
De supressió i addició
GP de Ciutadans (1)

1. Presentació 

Ara bé, el procés de transició nacional que viu Catalu
nya ens mostra una dimensió col·lectiva dels drets i de 
la governança democràtica que cal atendre. De forma 
coherent, aquest Pla treballa per la defensa d’una po-
lítica de cooperació al desenvolupament eficient i sos-
tenible a mig i llarg termini de les identitats nacionals, 
els drets culturals i lingüístics i pel respecte al dret dels 
pobles a decidir el seu futur lliurement, convençuts que 
la dominació o la subjugació dels pobles constitueix un 
gran obstacle per a la consolidació de la pau i la segure
tat i revertir aquesta situació resulta un element clau per 
aprofundir en la qualitat democràtica.

2 Esmena núm. 2
De supressió i addició
GP de Ciutadans (2)

3. Visió i missió

Visió

Catalunya, país actor compromès i responsable, aspira 
a un món més lliure, just, igualitari, sostenible, equita
tiu i en pau, on els drets humans universals, indivi duals 
i col·lectius, siguin respectats, protegits i garantits.

3 Esmena núm. 3
D’addició
GP de Ciutadans (3)

3. Visió i missió

Missió

Defensar els processos de democratització, bon go
vern i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els 

homes, amb la promoció d’un desenvolupament humà 
sostenible a mig i llarg termini, considerant les perso
nes com a titulars dels drets i les administra cions pú-
bliques com a titulars d’obligacions. El Govern con
tinuarà aplicant en totes les polítiques públiques un 
enfocament de gènere i drets humans per a la transfor
mació de les desigualtats entre les dones i els homes.

4 Esmena núm. 4
D’addició
GP de Ciutadans (4)

5.1. La participació com a valor afegit de la cooperació 
catalana

Per millorar la participació es reforçaran les capacitats 
dels actors, també, en els països on es desenvolupin 
i implementin projectes i s’establirà un diàleg perma
nent sobre les agendes de desenvolupament, gènere i 
drets humans, individuals i col·lectius, més enllà de les 
actuacions concretes que es promoguin.

5 Esmena núm. 5
D’addició
GP de Ciutadans (5)

5.1. La participació com a valor afegit de la cooperació 
catalana

Pel que fa als agents, la participació es farà amb: 

– El mapa d’actors definit en els plans directors ante
riors: organitzacions no governamentals de desenvolu
pament, pau i drets humans, agrupacions i fons d’ens 
locals, organismes públics de cooperació descentralit-
zada, organitzacions sindicals, organitzacions empre
sarials, cambres de comerç, universitats i centres de 
recerca, i organitzacions de persones migrades.

6 Esmena núm. 6
D’addició
GP de Ciutadans (6)

5.1. La participació com a valor afegit de la cooperació 
catalana

– En la línia dels principis d’eficàcia i sostenibilitat a 
mig i llarg termini del desenvolupament, es potencia
ran les relacions amb els països socis, tant amb les ad
ministracions, com amb la societat civil organitzada, i 
garantirà també espais de participació.

7 Esmena núm. 7
D’addició
GP de Ciutadans (7)

5.3. La transparència i la rendició de comptes

Per tot això, es donarà continuïtat i s’ampliaran els me
canismes ja existents per fer transparentar les decisions 
en relació amb els processos d’atorgament i execució 
de subvencions. Al mateix temps, l’impuls a l’avalua
ció d’acord amb les directrius d’avaluació de la coo
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peració catalana ha de permetre en aquest cicle que la 
rendició de comptes vagi més enllà de les dades relati
ves a l’assignació de recursos (AOD) i doni a conèixer 
els avenços en els processos de desenvolupament i de 
la implementació sobre el terreny dels projectes con-
crets de cooperació.

8 Esmena núm. 8
D’addició
GP de Ciutadans (8)

6.1. Objectius estratègics quant als drets

Els criteris que s’apliquen per a aquesta focalització 
sectorial al present Pla director parteixen de l’anàlisi 
de: (a) el context i l’agenda internacionals en relació 
amb el desenvolupament sostenible, els drets humans 
i l’equitat de gènere, (b) la trajectòria de la cooperació 
de la Generalitat –i especialment aquells eixos que la 
fan més transformadora–, (c) les sensibilitats i capaci
tats que conformen la cooperació catalana atenent la 
diversitat dels seus actors.

9 Esmena núm. 9
D’addició
GP de Ciutadans (9)

6.1. Objectius estratègics quant als drets

Finalment, i atenent que la proposta d’objectius estra
tègics i específics a mig i llarg termini ha d’impregnar 
el conjunt d’actuacions que s’impulsin des de la Gene
ralitat de Catalunya, s’han definit de tal forma que per
metin compatibilitzar la consolidació d’un valor afe
git i amb el suport i l’aprofitament de l’ampli ventall 
d’agents, sensibilitats, experteses i vincles de solidari
tat que existeixen a Catalunya.

10 Esmena núm. 10
D’addició
GP de Ciutadans (10)

6.2.1. Avançar en la focalització geogràfica de la coo
peració catalana

– La presència permanent en el terreny i la capacitat 
per a la implementació dels projectes de cooperació. 
Una cooperació que vol acompanyar processos i refor
çar capacitats implica coneixement i permanència per 
garantir rendició de comptes, interlocució i identifica
ció d’oportunitats.

11 Esmena núm. 11

D’addició
GP de Ciutadans (11)

7.1. Impulsar una acció coordinada i coherent de Govern

La coherència, consistència i eficiència de polítiques 
per al desenvolupament és un procés gradual que ha de 
tenir molt en compte el punt de partida i les especifici
tats de la Generalitat de Catalunya com a actor interna

cional. En el proper cicle es treballarà en els dos àmbits 
de la coherència de polítiques per al desenvolupament

12 Esmena núm. 12
D’addició
GP de Ciutadans (12)

7.2 [...] L’impuls a la recerca i a la incidència per en
fortir l’EpD

– Promoure la presència i la participació en les insti
tucions internacionals que tenen per objectiu l’estudi i 
amb actuacions en els àmbits relacionats amb la coo
peració i el desenvolupament (United Nations Univer
sity (UNU), The Global University Network for Inno
vation (GUNi), Societats Nacionals de la Creu Roja i 
de la Mitja Lluna Roja, Human Rights Watch, etc.)

13 Esmena núm. 13
D’addició
GP de Ciutadans (13)

7.4. Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfo
cament estratègic de gènere i drets humans

Aquest Pla director recull les aportacions dels cicles 
de planificació precedents, que distingeixen entre tres 
modalitats de cooperació bilateral: 

a) La cooperació al desenvolupament bilateral concer
tada o multilateral, quan la Generalitat concerta l’ac
tuació amb altres agents de la cooperació al desenvo
lupament.

b) La cooperació al desenvolupament bilateral a inicia
tiva d’altres agents de la cooperació al desenvolupa
ment, quan la Generalitat finança les iniciatives d’altres.

c) La cooperació al desenvolupament bilateral directa, 
quan la Generalitat impulsa i executa directament una 
actuació.

14 Esmena núm. 14
D’addició
GP de Ciutadans (14)

7.4. Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfo
cament estratègic de gènere i drets humans

Finalment, la modalitat de cooperació multilateral 
s’utilitzarà de forma més estratègica que en cicles 
anteriors. Es concentrarà en iniciatives d’articulació 
d’actors directament adreçades als objectius específics 
del Pla i en la participació en espais multilaterals tant 
oficials com no governamentals de definició d’agendes 
de desenvolupament i cooperació o per promoure un 
nou multilateralisme.



19 de febrer de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 498

3.10.45. TRAMITACIONS EN CURS 5

15 Esmena núm. 15
D’addició
GP de Ciutadans (15)

7.4. Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfo
cament estratègic de gènere i drets humans

Les experteses i experiències que vehicularà la coo
peració tècnica de la Generalitat poden provenir dels 
departaments i organismes de Govern, dels ens locals 
(Fons Català de Cooperació al Desenvolupament), d’or-
ganismes estatals com la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), de 
les universitats o de les organitzacions de la societat ci
vil. Es potencia l’intercanvi entre homòlegs i, en el cas 
dels departaments i organismes de la Generalitat es re
forçarà en treball conjunt entre l’ACCD i la resta de de
partaments i organismes de la Generalitat i es desenvo
luparan eines específiques que facilitin la participació 
de treballadors públics en les assistències tècniques.

16 Esmena núm. 16
D’addició
GP de Ciutadans (16)

7.6. Promoure la incidència global

Fruit d’aquesta reflexió, es considera que la cooperació 
catalana no pot deixar de participar i fer incidència en 
els debats globals sobre el gaudi efectiu del dret al des
envolupament, molt especialment en els espais articu
lats per organismes de les Nacions Unides i per orga-
nitzacions internacionals no governamentals d’ajuda 
al desenvolupament.

17 Esmena núm. 17
De supressió i addició
GP de Ciutadans (17)

9.1. Recursos econòmics

La cooperació al desenvolupament és una de les prin
cipals polítiques internacionals de Catalunya del país, 
i ha de permetre seguir avançant cap al reconeixement 
de Catalunya a l’exterior. Aconseguir una bona políti
ca pública de cooperació ens permetrà posicionar Ca
talunya dins del grup del països d’actors que situen la 
llibertat i la democràcia com a valors fonamentals dels 
pobles i dels éssers humans. És una eina cabdal per es
tablir relacions de solidaritat entre països i col·lectius 
del Nord i del Sud i impulsar la transformació social i 
política en benefici dels pobles i les persones.

18 Esmena núm. 18
De supressió i addició
GP de Ciutadans (18)

11. Resum executiu

Visió
Catalunya, país actor compromès i responsable, aspira 
a un món més lliure, just, igualitari, sostenible, equita

tiu i en pau, on els drets humans universals, indivi duals 
i col·lectius, siguin respectats, protegits i garantits.

19 Esmena núm. 19
D’addició
GP de Ciutadans (19)

11. Resum executiu

Missió

Defensar els processos de democratització, bon go
vern i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els 
homes, amb la promoció d’un desenvolupament humà 
sostenible a mig i llarg termini, considerant les perso
nes com a titulars dels drets i les administra cions pú-
bliques com a titulars d’obligacions. El Govern con
tinuarà aplicant en totes les polítiques públiques un 
enfocament de gènere i drets humans per a la transfor
mació de les desigualtats entre les dones i els homes.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 105180)

20 Esmena núm. 20
De modificació 
GP Socialista (1)

Modificació del segon paràgraf del punt «1. Presentació»

«En aquest nou cicle, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya vol reafirmar la seva implicació amb la po
lítica de cooperació al desenvolupament, conscient de 
la seva responsabilitat davant la governança mundial 
de reptes que afecten el conjunt de la ciutadania glo
bal. En aquest sentit, Catalunya assumeix una política 
de cooperació pública, participativa i participada, per 
contribuir a la construcció d’un món més just i una 
governança global més democràtica a partir d’una co
operació de qualitat i transformadora, basada en drets, 
que atengui els reptes de la governança democràtica, 
les desigualtats de gènere i la construcció de pau, i 
s’orienti a la promoció i garantia de la seguretat huma-
na, dels drets humans de les dones i dels drets i lliber-
tats fonamentals, individuals i col·lectives.»

21 Esmena núm. 21

De modificació i supressió
GP Socialista (2)

Modificació del sisè paràgraf del punt «1. Presentació»

«De forma coherent, d’acord amb l’article 5 de la Llei 
26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvo-
lupament, aquest Pla treballa per la defensa i promoció 
de les identitats nacionals els drets culturals i lingüís
tics i pel respecte els drets humans i les llibertats fona-
mentals, individuals i col·lectives, a decidir el seu futur 
lliurement, convençuts que el treball en aquesta línia 
és el millor camí per a la prevenció de conflictes, la pau 
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i la seguretat. i revertir aquesta situació resulta un ele
ment clau per aprofundir en la qualitat democràtica.»

22 Esmena núm. 22
D’addició
GP Socialista (3)

Addició de dos nous paràgrafs desprès del sisè parà
graf del punt «1. Presentació»

«Per altra banda, el creixement dels conflictes violents 
arreu del món així com l’extensió de la cultura de la 
violència i la política de poder continuen sent un dels 
reptes globals al que cal encarar, i les capacitats i ex-
perteses de la tradició catalana en matèria de foment 
de la pau és un actiu que cal aprofitar en l’àmbit de 
la cooperació al desenvolupament, per tal de contribu-
ir a un millor sistema de seguretat internacional. Per 
aquesta raó, cal fer també de la construcció de pau un 
dels valors afegits de la cooperació catalana.

La voluntat de reforçar la política pública de coopera-
ció en aquest cicle de planificació ha d’anar acompa-
nyada d’una aposta ferma i decidida cap a l’educació 
per al desenvolupament, la sensibilització i la comu-
nicació, elements claus per a bastir una nova aliança 
entre el sector de la cooperació i la ciutadania per tal 
de posar en rellevància els valors de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat internacional.»

23 Esmena núm. 23
De modificació i supressió
GP Socialista (4)

Modificació del setè paràgraf del punt «1. Presentació»

«Per últim, el present Pla director vol incorporar els 
aprenentatges de cicles anteriors en els quals s’ha evi
denciat que és imprescindible que els marcs doctri
nals i la planificació convergeixin més estretament 
amb l’execució real de la política pública de coope
ració; també ha quedat palesa la importància d’evitar 
la dispersió geogràfica i sectorial, així com el fet que 
la fragmentació i l’atomització d’actuacions han com
portat una acció excessivament supeditada a la gestió i 
a la fiscalització. Aquest Pla director també es vol fer 
ressò de la necessitat de dotar la política pública de co
operació de mecanismes de coordinació efectius que, 
entre altres, permetin promoure la coherència del con
junt de l’acció governamental i que, entre altres, per
metin promoure la coherència del conjunt de l’acció 
dels diferents departaments del Govern de Catalunya 
i entre les diferents administracions, així com conti
nuar treballant per refer els ponts de diàleg polític i la 
confiança entre tots els actors de la cooperació al des
envolupament.»

24 Esmena núm. 24
D’addició
GP Socialista (5)

Addició d’un nou punt 1 bis

«1 bis. Introducció

Aquest Pla director de cooperació al desenvolupament 
2015-2018 estableix els eixos de la política publica de 
cooperació del Govern de Calalunya per tal de pro-
moure el desenvolupament humà sostenible mitjan-
çant una política de cooperació al desenvolupament de 
qualitat i transformadora.

En coherència amb els principis i els valors que deri-
ven de la Llei de cooperació al desenvolupament, posa 
al centre de la política pública la generació d’espais de 
sobirania, o, dit d’una altra manera, l’ampliació de ca-
pacitats d’elecció de les persones i els pobles, i consta-
ta que la pobresa i la marginació no són producte de la 
pobresa de recursos, sinó de la falta d’oportunitats per 
a accedir-hi, fer-ne ús i gestionar-los.

Els valors en que s’inspira la cooperació catalana: 

A. El reconeixement de l’ésser humà en les dimensions 
individual i col·lectiva, com a protagonista i destinata-
ri últim de la política de cooperació pública al desen-
volupament.

B. El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat 
en les relacions entre persones, pobles, cultures, na-
cions i estats, i també la prevenció i la solució pacífi-
ca dels conflictes i les tensions socials, i l’enfortiment i 
l’arrelament de la pau i de la convivència.

C. La promoció i la defensa dels drets humans i les lli-
bertats fonamentals, universals, indivisibles i interde-
pendents, considerant la llibertat, la democràcia i la 
dignitat de la persona com a fonaments de tot l’esforç 
en pro del desenvolupament humà.

D. El reconeixement del dret dels pobles a la defensa i a 
la promoció de la cultura, la llengua i la identitat prò-
pies, i també dels valors de la convivència multicultural.

E. La defensa i la promoció de les persones i els col-
lectius més desfavorits o dels que pateixen discriminaci-
ons polítiques o econòmiques per raons de sexe, de raça 
o d’ètnia, de cultura o de religió. La defensa i la promo-
ció de les persones i els col·lectius que pateixen discri-
minacions per raó de llur opció sexual o per raó de llur 
discapacitat.

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 redistri-
bució de la riquesa i en la justícia social.

Els principis de la cooperació catalana: 

A. Els principis de col·laboració i de complementarie-
tat entre els poders públics i les iniciatives solidàries i 
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de cooperació al desenvolupament de la societat civil 
catalana.

B. Els principis de transparència i d’informació i de 
participació dels agents de cooperació en l’activitat 
pública en aquest àmbit.

C. El principi de planificació de l’activitat pública.

D. El principi de coordinació de tota l’activitat de l’Ad-
ministració de la Generalitat en l’àmbit de la coopera-
ció al desenvolupament.

E. Els principis d’eficàcia, d’eficiència i de responsa-
bilització en l’aplicació de les polítiques, els progra-
mes, els projectes i les actuacions en general, tant dels 
poders públics com dels agents de cooperació que uti-
litzin recursos públics amb finalitats de cooperació al 
desenvolupament.

F. Els principis de responsabilitat, de participació i 
d’assumpció dels programes i els projectes per les co-
munitats o els governs dels països en desenvolupa-
ment i de concertació amb els agents de cooperació 
d’aquests països.

G. Els principis de coordinació, de col·laboració i de 
cooperació entre les administracions públiques, en el 
marc de les competències respectives, i també amb al-
tres agències i organismes internacionals de solidari-
tat i de cooperació.

H. El principi de liberalitat de les actuacions de coope-
ració que tinguin la consideració d’AOD, d’acord amb 
el que estableix l’article 1.4.

I. Els principis de control, de seguiment i d’avaluació 
de les actuacions de cooperació al desenvolupament.

J. El principi de coherència.

Aquests principis i valors ens reclamen d’una concep-
ció transformadora per tal de promoure canvis pro-
funds en les relacions i les estructures que incideixen 
sobre els processos de desenvolupament dels països 
socis i sobre les relacions entre els països del nord i 
del sud. En coherència amb això, i per a garantir la 
continuïtat amb el cicle de planificació anterior, el Pla 
proposa us enfocament estratègic basat en drets indivi-
duals i col·lectius.

Alhora, les prioritats del Pla s’articulen al voltant de 
tres eixos: desenvolupament, acció humanitària i inci-
dència i educació pel desenvolupament. La concreció 
sectorial d’objectius estratègics i específics, es centra 
per una banda, en drets humans individuals i drets de 
les dones i per l’altra, en drets col·lectius i governança 
democràtica sumats a un tercer de caràcter més trans-
versal, la construcció de pau.»

25 Esmena núm. 25
De supressió i addició
GP Socialista (6)

Addició i supressió al segon paràgraf del punt «3. Vi
sió i missió»

«Missió

Defensar els processos de democratització, bon go
vern, foment de la pau i el ple gaudi dels drets humans 
de les dones i homes, amb la promoció d’un desen
volupament humà sostenible, considerant les persones 
com a titulars dels drets i les administracions com a 
titulars d’obligacions. El Govern continuarà aplicant en 
totes les polítiques públiques un enfocament de gènere i 
drets humans per a la transformació de les desigualtats 
entre les dones i homes.»

26 Esmena núm. 26
De modificació
GP Socialista (7)

Modificació del títol del punt 4

«Enfocament estratègic: drets humans amb perspecti-
va de gènere, governança democràtica per la pau i el 
desenvolupament humà sostenible.»

27 Esmena núm. 27
D’addició
GP Socialista (8)

Addició al quart paràgraf del punt 4

«Juntament amb aquest paradigma, el Pla director si
tua en una posició de centralitat l’enfocament de gène
re i l’enfocament basat en els drets humans (EBDH), 
individuals i col·lectius, i la construcció de la pau pel 
seu caràcter transformador i emancipador i per la seva 
clara orientació a l’enfortiment de capacitats i reducció 
de vulnerabilitats. [...]»

28 Esmena núm. 28
D’addició
GP Socialista (9)

Addició d’un nou apartat desprès del cinquè paràgraf 
del punt 4

«Governança democràtica

L’enfortiment del bon govern mitjançant l’aprofundi-
ment de la democràcia i la transparència en la presa 
de decisions públiques són elements claus per al ple 
gaudi dels drets humans de les dones i els homes i han 
de ser les administracions democràtiques les garants 
dels drets dels ciutadans i, per tant, titulars d’obligaci-
ons per complir-les i fer-les complir.

L’enfocament de la governança democràtica ha de per-
metre la promoció de la participació, la inclusió i la 
transparència en la presa de decisions públiques, la 
garantia i l’exercici efectiu de tots els drets humans i 
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les llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, i 
l’apoderament dels actors i del teixit social. Perquè, en 
definitiva, parlar de governança democràtica és parlar 
del conjunt de normes de les que es doten els ciutadans 
i que els afecten a un nivell individual i col·lectiu i on 
els actors socials i econòmics, els poders públics i les 
noves relacions tenen un fort impacte en el desenvolu-
pament sostenible, els drets humans i la pau.

En aquest àmbit ha estat un element clau de la coo-
peració catalana dels darrers anys, la defensa del 
municipalisme i dels principis de subsidiarietat, i les 
accions de codesenvolupament són un valor i una ex-
pertesa que cal reforçar.»

29 Esmena núm. 29
D’addició
GP Socialista (10)

Addició d’un nou apartat desprès del cinquè paràgraf 
del punt 4

«La construcció de Pau

L’absència de violència és una precondició per al des-
envolupament humà sostenible. Per aquest motiu, per 
a generar un veritable desenvolupament humà cal cre-
ar un entorn que afavoreixi la convivència, la preven-
ció de conflictes i la solució pacífica de controvèrsies. 
En aquest sentit, el foment i la construcció de la pau i 
el respecte integral dels drets humans són un eix fona-
mental per a qualsevol política pública de cooperació 
al desenvolupament.

En aquest sentit, millorar les capacitats dels actors del 
sud per a prevenir les conductes violentes en els con-
flictes, contribuir a una solució política negociada 
d’aquests i a la rehabilitació postconflicte, així com 
contribuir als processos de transformació dels con-
flictes violents i afavorir la construcció de la pau des 
d’un enfocament de seguretat humana, han estat ele-
ments clau de la cooperació catalana durant els dar-
rers anys, però ha estat en la promoció dels valors de 
la cultura de la pau i donar a conèixer les causes es-
tructurals que generen desigualtats i pobresa on la co-
operació catalana ha sabut desplegar millor el seu va-
lor afegit en aquest àmbit.

La Llei de Foment de la Pau, el Consell de Foment de 
la Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau són 
eines que poden ajudar a desplegar una política activa 
de foment de la pau mitjançant la política de coopera-
ció al desenvolupament, avui Catalunya disposa d’una 
xarxa potent d’entitats de pau, un elevat nombre d’uni-
versitats i de centres de recerca que formen la ciutada-
nia en temes de pau, conflictes i seguretat, i una pre-
sència notable en ONG i en organismes internacionals 
especialitzats en aquest àmbit.»

30 Esmena núm. 30
D’addició
GP Socialista (11)

Addició al segon paràgraf de l’apartat «Desplegament 
de l’enfocament estratègic» del punt 4

«Entendre l’enfocament de drets i de gènere i de go-
vernança democràtica i pau com una responsabilitat 
compartida.[...]»

31 Esmena núm. 31

D’addició
GP Socialista (12)

Addició al final del quart paràgraf de l’apartat «Des
plegament de l’enfocament estratègic» del punt 4

«Assegurar l’èxit d’aquesta aposta estratègica amb la 
incorporació de la dimensió col·lectiva dels drets hu
mans, com a tret distintiu de la cooperació catalana i 
per tal d’acompanyar processos d’aprofundiment de
mocràtic i bon govern, que respectin els drets humans 
i les llibertats fonamentals, individuals i col·lectives.»

32 Esmena núm. 32
D’addició
GP Socialista (13)

Addició en el títol del punt 5.1

«5.1. La participació i la col·laboració com a valor afe
git de la cooperació catalana.»

33 Esmena núm. 33
D’addició
GP Socialista (14)

Addició en el primer paràgraf del punt 5.1

«[...] Per Garantir la participació i la col·laboració es 
vetllarà per respectar el temps i forma dels actors en 
pro d’una participació i col·laboració representativa de 
qualitat.»

34 Esmena núm. 34
D’addició
GP Socialista (15)

Addició en el segon paràgraf del punt 5.1

«Per millorar la participació i la col·laboració es re
forçaran les capacitats dels actors, també, en els paï
sos on es desenvolupin projectes i s’establirà un dià
leg permanent sobre les agendes de desenvolupament, 
pau, gènere i drets humans, individuals i col·lectius, 
més enllà de les actuacions concretes que es promo
guin.»
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35 Esmena núm. 35
D’addició
GP Socialista (16)

Addició en el tercer paràgraf del punt 5.1

«Pel que fa als agents, la participació i la col·laboració 
es farà amb:»

36 Esmena núm. 36
D’addició
GP Socialista (17)

Addició en el segon paràgraf del punt 5.2

«La coherència de polítiques per al desenvolupament 
és un principi cabdal en una cooperació que vol pro
jectarse com una política transversal al conjunt de 
l’acció del Govern i de tots els seus departaments i 
ens que en depenen. El desplegament d’aquest principi 
planteja diferents àmbits d’actuació en els quals s’ha 
d’avançar de forma gradual i establint fites que perme
tin avaluar.»

37 Esmena núm. 37
D’addició
GP Socialista (18)

Addició en el quart paràgraf del punt 5.2

«En la política de cooperació de la Generalitat, el Pla 
director reforça el paper de la Direcció General de Co
operació al Desenvolupament (DGCD) per coordinar 
i vetllar per la coherència de l’acció de tots els depar
taments i unitats de Govern que hi participen així com 
liderar el desplegament dels objectius i prioritats esta
blerts en aquest Pla director.»

38 Esmena núm. 38
D’addició
GP Socialista (19)

Addició al final del cinquè paràgraf del punt 5.2

«En l’acció de Govern, la DGCD assumeix la respon
sabilitat de valorar i actuar davant els efectes de la res
ta de polítiques de Govern amb una dimensió exte rior 
per tal que contribueixin al desenvolupament humà 
sostenible de les poblacions en els quals influeixen i 
tot garantint l’alineament d’aquestes polítiques amb 
els objectius d’aquest Pla director.»

39 Esmena núm. 39
De modificació
GP Socialista (20)

Modificació del primer paràgraf del punt «5.3. La trans
parència i la rendició de comptes»

«La cooperació que s’impulsi des de la Generalitat re
forçarà la transparència en la presa de decisions i retrà 
comptes de la gestió i dels processos que acompanyi. 
Alhora, donarà suport a les iniciatives que millorin les 

eines disponibles per la rendició de comptes totes les 
seves actuacions.»

40 Esmena núm. 40
De modificació i supressió
GP Socialista (21)

Modificació del primer paràgraf del punt 6

«Aquest capítol descriu els objectius estratègics i es
pecífics del pla director, que recullen les prioritats sec
torials i geogràfiques de la Cooperació del Govern de 
Catalunya per al proper cicle.»

41 Esmena núm. 41

D’addició
GP Socialista (22)

Addició d’un nou paràgraf desprès del primer paràgraf 
del punt 6

«Les prioritats sectorials resten aciculades al voltant 
de tres objectius estratègics: drets humans individuals i 
drets de les dones, drets col·lectius i governança demo-
cràtica i construcció de pau que han de concentrar el 
80% dels recursos anuals del Pla.»

42 Esmena núm. 42
D’addició
GP Socialista (23)

Addició en el segon paràgraf del punt «6.1. Objectius 
estratègics quant als drets»

«Els criteris que s’apliquen per aquesta focalització 
sectorial al present Pla director parteixen de l’anàlisi 
de: (a) el context internacional en relació amb el des
envolupament sostenible, la governança democràtica, 
els drets humans i l’equitat de gènere, i la construc-
ció de pau (b) la trajectòria de la cooperació de la Ge
neralitat –i especialment aquells eixos que la fan més 
transformadora–, (c) les sensibilitats i capacitats que 
conformen la cooperació catalana atenent la diversitat 
dels seus actors.»

43 Esmena núm. 43
D’addició
GP Socialista (24)

Addició en el tercer paràgraf del punt «6.1. Objectius 
estratègics quant als drets»

«El creuament d’aquest tres criteris aboca a fer espe
cial atenció a aquells drets amb una major capacitat 
de transformació i que s’orienten a aquelles persones 
i col·lectius que pateixen una situació de desigualtat, 
d’opressió i de subordinació més marcada. En paral
lel, s’ha tingut en compte que als plans directors ante
riors la cooperació de la Generalitat ja havia mostrat 
sensibilitat per la governança democràtica, per la pau, 
per l’equitat de gènere, per la sostenibilitat ambiental, 
per les identitats nacionals. Aquest treball continuat, 
de forma conjunta al que han fet múltiples actors cata
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lans, s’ha convertit en un valor afegit de la cooperació 
catalana, com es destaca en l’Acord Nacional d’Acció 
Exterior. Aquest Pla director vol contribuir a reforçar 
aquest valor afegit i que esdevingui tret distintiu de la 
cooperació catalana.»

44 Esmena núm. 44
De modificació
GP Socialista (25)

Modificació al final del cinquè paràgraf del punt 6.1

«[...] La proposta d’objectius estratègics vol vehicular 
totes aquestes experteses, promovent que incorporin 
l’enfocament de gènere i drets humans i focalitzant de 
forma progressiva el seu aterratge al voltant dels tres 
objectius estratègics definits.»

45 Esmena núm. 45
D’addició
GP Socialista (26)

Addició al títol del punt 6.1.1

«6.1.1. Objectiu estratègic: drets humans i drets de les 
dones.»

46 Esmena núm. 46
D’addició
GP Socialista (27)

Addició al primer paràgraf del punt 6.1.1

«Objectiu estratègic: Contribuir a la defensa, garantia 
i exercici dels drets humans i drets de les dones que 
permetin la transformació de les estructures que per
petuen les desigualtats entre homes i dones. Aquest ob-
jectiu estratègic ha de concentrar el 50% dels recursos 
anuals del Pla.»

47 Esmena núm. 47
De modificació i supressió
GP Socialista (28)

Modificació del cinquè paràgraf del punt 6.1.1

«La definició de l’objectiu d’acord amb els drets hu
mans de les dones respon a l’adopció d’un enfocament 
basat en els drets i permet desplegar una agenda de tre
ball àmplia que aglutini el conjunt d’actors de la coo
peració catalana al voltant d’un objectiu comú. Així, 
en la línia dels Objectius de desenvolupament soste-
nible (ODS) impulsats per la ONU en l’escenari post 
2015, es consideren sis àmbits sectorials que recullen 
objectius específics: drets civils i polítics, drets socials, 
drets econòmics, drets culturals, dret a una vida lliure 
de violències i dret a un desenvolupament sostenible i 
inclusiu.»

48 Esmena núm. 48
D’addició
GP Socialista (29)

Addició en el vuitè paràgraf del punt 6.1.1. dins de 
l’apartat «Objectius específics en relació amb els drets 
civils i polítics»

«L’acció de la Generalitat en aquest àmbit se centra
rà en l’apoderament polític, especialment de les dones, 
que inclou, tal i com indica la CEDAW, el dret...» 

49 Esmena núm. 49
D’addició
GP Socialista (30)

Addició en el novè paràgraf del punt 6.1.1. dins de 
l’apartat «Objectius específics en relació amb els drets 
civils i polítics»

«1.1. Impulsar l’apoderament polític dels individus, es-
pecialment de les dones, per augmentar la seva capa
citat per exigir els seus drets i per combatre la seva 
exclusió tant a nivell local com global.»

50 Esmena núm. 50
De modificació i supressió
GP Socialista (31)

Modificació de l’apartat «Objectius específics en re
lació amb el dret a la pau i el dret a una vida lliure de 
violències» del punt 6.1.1

«Objectius específics en relació amb el dret a la pau i 
dret a una vida lliure de violències

Catalunya ha mantingut un compromís històric amb la 
pau, que s’expressa en un entramat social, legislatiu i 
institucional específic, el principal exponent del qual 
és la Llei 21/2003 de foment de la pau. D’acord amb 
aquest bagatge, el Pla director assumeix un concepte de 
pau sostenible i “positiva” que va més enllà de l’absèn
cia de violència. En paral·lel, es pren com a referència 
la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i les agendes de construcció de pau dels mo
viments per la igualtat de gènere per tal de considerar 
les dones protagonistes dels processos de construcció 
de pau i atendre de forma específica les violacions dels 
Drets Humans que pateixen en el marc dels conflictes 
violents.

Pel què fa al dret a una vida lliure de violències, el seu 
abordatge, tal i com recull la Llei del dret les dones a 
eradicar la violència masclista (Llei 5/2008), ha de ser 
de forma integral en totes les seves formes (física, se
xual, psicològica, econòmica i institucional) i àmbits 
(la parella, el familiar, el laboral, el social i /o comu
nitari). Específicament el Pla director posarà especial 
èmfasi en abordar les violències masclistes en el marc 
dels conflictes armats o violents, tal i com també indi
ca l’esmentada Resolució 1325 del Consell de Segure-
tat de les Nacions Unides.
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1.8. Prevenir el conflictes violents, fent especial atenció 
en l’anàlisi i transformació de les seves causes vincula
des a la desigualtat, als interessos econòmics i polítics 
i a l’accés, control i ús dels recursos naturals incloent 
conflictes de llarga durada i oblidats.

1.9. Promoure els drets de les víctimes, partint de les 
seves necessitats pràctiques i interessos estratègics que 
inclouen la rehabilitació humanitària, la reconstrucció 
del teixit psicosocial, i les accions relacionades amb la 
justícia transicional (veritat, justícia, reparació i memò
ria històrica).

1.10. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradica
ció de la violència masclista en totes les seves formes 
(física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) 
i en tots els àmbits (la parella, el familiar, el laboral, el 
social i /o comunitari) fent especial èmfasi a les situa
cions de conflictes armats o violents.

1.11. Promoure la intervenció plena de les dones en la 
transformació dels conflictes i la construcció de pau, tot 
integrant les eines de sensibilitat al conflicte en la coo
peració al desenvolupament.»

51 Esmena núm. 51

De modificació i addició
GP Socialista (32)

Modificació del títol i del primer paràgraf de l’apartat 
«Objectius específics en relació amb la sostenibilitat 
ambiental» del punt 6.1.1

«Objectius específics en relació al dret a un desenvolu-
pament sostenible i inclusiu

«El desplegament d’aquest àmbit pren com a referèn
cia, d’una banda, el dret a un medi ambient saluda
ble i, d’altra banda, els debats ODM Post2015 i Post
Rio+20, que identifiquen el vincle entre sostenibilitat, 
eradicació de la pobresa, reducció de les desigualtats 
dins dels països i entre països i promoció de la igualtat 
de gènere com a camí cap a un desenvolupament humà 
sostenible, inclusiu, lliure i equitatiu. D’altra banda, es 
promourà el dret a municipis i assentaments humans 
inclusius, residents i sostenibles. En aquest sentit,...»

52 Esmena núm. 52
De modificació
GP Socialista (33)

Modificació del punt 1.18. de l’apartat «Objectius es
pecífics en relació amb la sostenibilitat ambiental» del 
punt 6.1.1

«1.18. Contribuir a l’assoliment dels drets a assenta-
ments humans i municipis inclusius, segurs, resilents i 
sostenibles, promovent actuacions per contribuir a ga
rantir el dret a un habitatge i a barris dignes, a una mo
bilitat accessible i sostenible, a un municipi, en defini
tiva, més just, equitatiu i segur, que faciliti la inclusió i 
la participació social, i que redueixi les desigualtats.»

53 Esmena núm. 53
De modificació
GP Socialista (34)

Modificació del títol del punt 6.1.2

«6.1.2 Objectius estratègics en quant a drets col·lectius 
i governança democràtica.»

54 Esmena núm. 54
De modificació i addició
GP Socialista (35)

Modificació del primer paràgraf del punt 6.1.2

«Objectiu estratègic: Contribuir al desenvolupament 
de les persones i a la governança democràtica mitjan
çant el respecte, protecció i exercici efectiu dels drets i 
les llibertats fonamentals, individuals i col·lectives, per 
decidir sobre el seu present i el seu futur i promoure la 
llengua i la cultura que els són pròpies. Aquests objec-
tius estratègics han de concentrar el 15% dels recursos 
anuals del Pla.»

55 Esmena núm. 55
De supressió
GP Socialista (36)

Supressió del cinquè paràgraf del punt 6.1.2

«El reconeixement internacional d’aquests drets és un 
procés incomplet i controvertit en un sistema internaci
onal marcadament estatocèntric. Tot i així, hi ha instru
ments internacionals que hi fan referència:»

56 Esmena núm. 56
De supressió
GP Socialista (37)

Supressió del sisè paràgraf del punt 6.1.2

«Els principis de la Carta de les Nacions Unides ga
ranteixen la igualtat de drets i la lliure determinació 
dels pobles (article 1.2), i també, en el cas dels territoris 
que no han assolit la plena sobirania, el reconeixement 
dels interessos dels seus habitants, el respecte de la se
va cultura i el desenvolupament progressiu del seu au
togovern, d’acord amb les seves aspiracions polítiques 
(capítol XI).»

57 Esmena núm. 57
De supressió
GP Socialista (38)

Supressió del setè paràgraf del punt 6.1.2

«L’article 1 dels Pactes Internacionals de Drets Civils 
i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(1966) estableix que tots els pobles tenen el dret d’au
todeterminació i, en virtut d’aquest dret, poden decidir 
lliurement el seu estatus política i aspirar lliurement al 
seu desenvolupament econòmic, social i cultural.»
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58 Esmena núm. 58
De supressió
GP Socialista (39)

Supressió del vuitè paràgraf del punt 6.1.2

«La Declaració sobre els drets dels pobles indígenes, 
aprovada per l’ONU el 2007; una declaració que afirma 
clarament l’existència dels drets col·lectius dels pobles, 
començant pel dret a l’autodeterminació. Drets que ins
ten els estats a reconèixer els seus subjectes –els po
bles– i a facilitar la seva realització. A més, les Nacions 
Unides van adoptar de manera unànime la Declara
ció sobre els drets de les persones que pertanyen a mi
nories nacionals o ètniques, religioses o lingüístiques 
(47/135, de 18 de desembre de 1992) per garantir els 
drets de les minories.»

59 Esmena núm. 59
D’addició
GP Socialista (40)

Addició d’un nou paràgraf desprès del vuitè paràgraf 
del punt 6.1.2

«La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació 
al desenvolupament estableix com a prioritat la pre-
venció de conflictes i el foment de la pau, el desenvo-
lupament institucional civil i públic i la construcció de 
les capacitats institucionals necessàries per al desen-
volupament humà i democràtic, amb una atenció es-
pecial als processos de descentralització i autogovern 
que respectin els drets humans i les llibertats fonamen-
tals, individuals i col·lectives, reconeguts internacio-
nalment.»

60 Esmena núm. 60
De modificació i addició
GP Socialista (41)

Modificació del novè paràgraf del punt 6.1.2

«El reconeixement internacional d’aquests drets és un 
procés incomplet i controvertit en un sistema interna-
cional marcadament estatocèntric. Actualment existei-
xen evidents limitacions en el tractament i reconeixe-
ment dels drets col·lectius que permeti avançar en el 
camp normatiu o en els instruments d’exigibilitat. En 
aquest sentit...»

61 Esmena núm. 61

De modificació
GP Socialista (42)

Modificació del desè paràgraf del punt 6.1.2

«Conscients d’aquest escenari, el Pla director adopta 
una perspectiva dels drets col·lectius que va més en
llà dels pobles indígenes i posa el focus en les naci
ons minoritzades, per contribuir a la defensa dels seus 
drets des de dos àmbits sectorials: un primer, adreçat 
als drets lingüístics i culturals, i un segon, al dret a 

decidir dels pobles el seu present i el seu futur a tra-
vés de la participació democràtica en la seva gover-
nança i en la presa de decisions. En tots els casos, de 
forma coherent amb l’enfocament estratègic adoptat i 
tal i com indica la CEDAW, es vetllarà per tal que els 
drets culturals dels pobles no promoguin ni justifiquin 
pràctiques discriminatòries envers les dones d’aques
tes comunitats.»

62 Esmena núm. 62
D’addició
GP Socialista (43)

Addició d’un nou paràgraf desprès del desè paràgraf 
del punt 6.1.2

«Un bon govern és fonamental per un desenvolupa-
ment durador, equitatiu i sostenible. La promoció de la 
governança democràtica, la participació, la inclusió i 
la transparència en la presa de decisions publiques i la 
garantia i l’exercici dels drets col·lectius passa ineludi-
blement per l’apoderament dels actors i del teixit social 
amb més capacitat transformadora, perquè la qualitat 
de la democràcia no depèn nomes de la qualitat de les 
seves institucions, sinó de l’existència d’una societat 
civil apoderada i vigilant. Es per aquest motiu que cal 
dotar de veu a aquests actors, en especial a les dones, 
els pobles indígenes i el col·lectius tradicionalment ex-
closos en la presa de decisions. Es aquest sentit és ne-
cessari l’enfortiment de governs descentralitzats que, 
en aplicació del principi de subsidiarietat, es troben en 
una situació privilegiada de proximitat per l’obertura 
de nous canals democràtics de participació i control 
per la ciutadania de les polítiques i al gestió pública; 
així doncs, cal tenir present que algunes de les expe-
riències de la cooperació municipalista son un actiu 
que cal reforçar i posar en valor perquè els ens locals 
catalans i el Fons Català de Cooperació al Desenvolu-
pament (FCCD) disposen d’experiència i coneixement 
valuosos en l’acompanyament d’aquests processos i en 
la complexa articulació d’aquestes relacions.»

63 Esmena núm. 63
De modificació
GP Socialista (44)

Modificació del títol «Drets lingüístics i culturals dels 
pobles» del punt 6.1.2

«Objectius específics en relació als drets lingüístics»

64 Esmena núm. 64
De modificació
GP Socialista (45)

Modificació del títol «Dret dels pobles a decidir el seu 
futur a través de la participació democràtica» del punt 
6.1.2

«Objectius específics en relació al dret a decidir dels 
pobles el seu present i el seu futur a través de la parti-
cipació democràtica» 
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65 Esmena núm. 65
De modificació
GP Socialista (46)

Modificació del punt 2.4. de l’apartat «Dret dels pobles 
a decidir el seu futur a través de la participació demo
cràtica» del punt 6.1.2

«2.4. Donar suport a les organitzacions i moviments 
socials en l’exigibilitat i el gaudi efectiu dels drets col
lectius dels pobles, pel que fa a la capacitat de par-
ticipació democràtica dels seus ciutadans, i gestionar 
els seus recursos, garantint la plena participació de les 
dones.»

66 Esmena núm. 66
D’addició
GP Socialista (47)

Addició d’un nou punt 2.6 bis a l’apartat «Dret dels 
pobles a decidir el seu futur a través de la participació 
democràtica» del punt 6.1.2.

«2.6 bis. Millorar la participació, la representativitat 
i el control democràtic en els espais de presa de de-
cisions publiques, amb una atenció especials als col-
lectius tradicionalment exclosos(dones, minories indí-
genes, pobles minoritzats).»

67 Esmena núm. 67
D’addició
GP Socialista (48)

Addició d’un nou punt 2.6.ter a l’apartat «Dret dels po
bles a decidir el seu futur a través de la participació 
democràtica» del punt 6.1.2.

«2.6.ter Promoure el reconeixement, l’exigibilitat i 
l’exercici efectiu dels drets col·lectius, inclosos els drets 
del pobles indígenes i minoritzats, tot enfortint les ca-
pacitats de les institucions, les organitzacions i els mo-
viments encarregats de llur promoció i garantia.» 

68 Esmena núm. 68
D’addició
GP Socialista (49)

Addició d’un nou punt 6.1.3.

«6.1.3 Objectius estratègics en quant a la construcció 
de pau

Objectiu estratègic: Contribuir a la prevenció de les 
conductes violentes en els conflictes, a cercar soluci-
ons polítiques negociades d’aquestes i a la rehabili-
tació postconflicte, així com contribuir als processos 
de transformació dels conflictes violents i afavorir la 
construcció de la pau des d’un enfocament de segure-
tat humana. Aquests objectius estratègics han de con-
centrar el 15% dels recursos anuals del Pla.

La Carta de les Nacions Unides estableix en el preàm-
bul que la pau és un valor universal, així com una con-

dició prèvia i una conseqüència de l’exercici dels drets 
humans. D’ençà de la signatura de la Carta el 1945, hi 
ha hagut una evolució important del concepte, que ha 
cristal·litzat en els darrers anys en un esforç per codifi-
car el dret humà a la pau com el dret de tots els éssers 
humans i les comunitats al fet que la vida humana resti 
garantida per un sistema social en el qual els valors de 
la pau i la solidaritat siguin essencials i en el qual els 
conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i altres for-
mes d’acció social pacífiques

Així mateix, s’ha produït, en paral·lel, un procés de 
convergència entre les agendes de pau, seguretat, drets 
humans i de desenvolupament que s’ha vinculat al pa-
radigma de seguretat humana. Com a resultat d’això, 
en el context de considerar el desenvolupament com 
l’ampliació progressiva de les capacitats i les opcions 
de les persones, es té en compte també, com a prerequi-
sit i alhora component del desenvolupament, la neces-
sitat d’estar lliures d’amenaces d’inseguretat, d’injustí-
cia o de desigualtat extrema. Cal destacar la Resolució 
1325 del Consell de Seguretat de l’ONU i les agendes 
de construcció de pau dels moviments per la igualtat 
de gènere per tal de considerar les dones protagonistes 
dels processos de construcció de pau i atendre les vio-
lacions dels Drets Humans en conflictes.

A Catalunya, la Llei de cooperació al desenvolupament 
I la Llei de foment de la pau recullen el compromís i 
l’obligació explícita de la Generalitat de promoure la 
cultura de la pau i les accions de foment de la pau al 
món. La cooperació catalana compta, a més, amb una 
sèrie d’organismes i d’institucions públiques i privades 
dedicades exclusivament a la promoció de la cultura 
de la pau i a la resolució pacífica dels conflictes o amb 
capacitats institucionals en aquest àmbit com l’Institut 
Català Internacional per la Pau, entre d’altres.

L’objectiu estratègic de construcció de la pau d’aquest 
pla director s’aborda per mitjà de tres objectius especí-
fics prevenció dels conflictes violents vinculats a causes 
socials, culturals, ètniques, polítiques i ambientals, a la 
recerca d’una solució justa i duradora dels conflictes vi-
olents, així com a la rehabilitació postconflicte i trans-
formació dels conflictes. D’una manera transversal, es 
vol fer un èmfasi especial a reforçar les capacitats i la 
participació dels actors, amb una atenció especial a les 
capacitats dels governs locals, de les organitzacions de 
la societat civil i, especialment, de les dones, en aplica-
ció de les resolucions 18/89 i 13/25 de l’ONU.

Objectius específics en quant a la construcció de pau

1. Prevenir el conflictes violents, fent especial atenció 
en l’anàlisi i transformació de les seves causes vincula-
des a la desigualtat, als interessos econòmics i polítics 
i a l’accés, control i ús dels recursos naturals incloent 
els conflictes de llarga durada i conflictes oblidats.

2. Contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i 
duradora dels conflictes violents, donant suport a pro-
cessos inclusius de diàleg i de negociació i de pau, i 
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vetllar per la protecció i la defensa dels drets humans i 
del dret humanitari internacional

3. Promoure els drets de les víctimes, partint de les se-
ves necessitats pràctiques i interessos estratègics que 
inclouen la rehabilitació humanitària, la reconstruc-
ció del teixit psicosocial, i les accions relacionades 
amb la justícia transicional (veritat, justícia, reparació 
i memòria històrica).

4. Contribuir a la rehabilitació postconflicte i a refor-
çar les capacitats locals per a transformar els conflic-
tes violents

5. Promoure la intervenció plena de les dones en la 
transformació dels conflictes i la construcció de pau, 
tot integrant les eines de sensibilitat al conflicte en la 
cooperació al desenvolupament.»

69 Esmena núm. 69
De modificació
GP Socialista (50)

Modificació del títol del punt 6.2

«6.2. Concentració geogràfica de la cooperació al des-
envolupament del Govern de Catalunya.»

70 Esmena núm. 70
D’addició
GP Socialista (51)

Addició al final del sisè paràgraf del punt 7.2

«[...] En paral·lel, es donarà suport a actuacions d’edu
cació i sensibilització adreçades a la ciutadania per 
donar a conèixer les causes de les crisis i els seus im
pactes, tan aquelles provocades per conflictes armats 
com per desa tres d’origen natural, socionatural o hu
mà i enfortir la seva implicació en la prevenció i reso
lució. A aquest àmbit es destinaran un 10% dels recur-
sos totals del Pla.»

71 Esmena núm. 71

D’addició
GP Socialista (52)

Addició en el vuitè paràgraf del punt «7.2. treballar de 
forma més integrada el desenvolupament, l’acció hu
manitària i l’educació per al desenvolupament»

«Les actuacions d’educació per al desenvolupament a 
Catalunya reforçaran el seu caràcter transformador per 
acarar el repte de construir una ciutadania global i com
promesa des de l’arrelament nacional. L’EpD és un pro
cés de coneixement i foment de l’anàlisi crítica de la re
alitat local i global per generar persones més actives i 
compromeses en la transformació del món cap a un sis
tema més just, equitatiu, solidari i sostenible, basat en 
el respecte dels drets humans i l’assoliment d’una vida 
digna per tots els pobles i persones. Es fomentarà el co
neixement, la comprensió i la denúncia de les situacions 
que generen vulneració de drets fonamentals, conflictes 

violents, i desigualtats de gènere. Es treballarà en aques
ta direcció des de tots els àmbits de l’EpD: la sensibilit
zació, l’educació, la recerca i la incidència. A aquest àm-
bit es destinaran un 10% dels recursos totals del Pla.»

72 Esmena núm. 72
D’addició
GP Socialista (53)

Addició al final del novè paràgraf del punt 7.2

«[...] Per aquest motiu, i perquè l’impuls d’aquests dos 
àmbits no vagi en detriment de l’educació i la sensibilit
zació, aquesta línia estratègica haurà de concentrar un 
mínim del 15% del total de recursos destinats a EpD.»

73 Esmena núm. 73
De modificació
GP Socialista (54)

Modificació del cinquè paràgraf del punt 9.1

«El Govern de la Generalitat ha de garantir, en tots els 
exercicis pressupostaris, que els recursos destinats a fi-
nançar directament accions de cooperació per comp-
te propi o en col·laboració amb tercers (Capítol 4 del 
pressupost de l’ACCD) siguin iguals o superiors al 
80% del total del pressupost de l’ACCD. Per a l’exer-
cici 2015 de manera excepcional aquesta proporció ha 
de ser del 70%.

Alhora per que fa referencia al total de recursos des-
tinats a cooperació al desenvolupament pels anys se-
güents que abasta el Pla director i mentre la situació 
financera de la Generalitat no sigui estable, el Govern 
estableix la prioritat d’avançar en el compliment de la 
llei de cooperació sobre els recursos destinats a AOD i 
incrementar sostinguda i progressivament els recursos 
destinats específicament al pressupost de l’ACCD, fins 
assolir un 0,4% dels ingressos corrents incondicionats 
a la fi d’aquest cicle de planificació.»

74 Esmena núm. 74
D’addició
GP Socialista (55)

Addició d’un nou apartat al punt 9.1

«Distribució dels recursos econòmics 

Es destinaran el 80% dels recursos econòmics dispo-
nibles anualment al compliment dels objectius estratè-
gics, un 10% a acció humanitària i un 10% a educació 
pel desenvolupament.»

75 Esmena núm. 75
De modificació 
GP Socialista (56)

Modificació del quart paràgraf del punt «9.2. Capaci
tat dels actors»

Igualment, es reforçaran les capacitats d’altres actors 
amb responsabilitats, com ara les empreses o els mitjans 
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de comunicació, per a que entenguin i adoptin aquests 
enfocaments, amb el propòsit d’impulsar una coopera
ció de país que impliqui de forma transversal tots els ac
tors i faciliti la seva coordinació i/o col·laboració.

76 Esmena núm. 76
De modificació
GP Socialista (57)

Modificació del punt 1 del punt 10

«1. S’ha aplicat l’enfocament estratègic de governança 
democràtica i drets col·lectius, gènere i drets humans, 
i construcció de pau a tot el cicle de la política de coo
peració al desenvolupament.»

77 Esmena núm. 77
De modificació
GP Socialista (58)

Modificació de l’apartat 6 del punt 2 del punt «10. Com
promisos i fites del Pla director»

«6. S’han establert nous mecanismes de transparència 
i de rendició de comptes que incorporen l’enfocament 
totes les seves actuacions.»

78 Esmena núm. 78
De modificació
GP Socialista (59)

Modificació del punt 3 del punt 10

«3. S’han posat al centre de la política de cooperació 
al desenvolupament els drets humans de les dones, la 
governança democràtica i els drets col·lectius dels po-
bles, i la construcció de pau.»

79 Esmena núm. 79
De supressió
GP Socialista (60)

Supressió de l’apartat 10 del punt 3 del punt 10

«10. Un 80% de les actuacions promogudes per l’AC
CD tenen en compte algun dels dos objectius estratè
gics previstos: drets humans de les dones i drets col
lectius del pobles.»

80 Esmena núm. 80
D’addició
GP Socialista (61)

Addició al final de l’apartat 12 del punt 3 del punt 10

«12. S’han establert convenis de col·laboració amb en
titats que tenen com a fonament la defensa dels drets 
col·lectius dels pobles i la governança democràtica.»

81 Esmena núm. 81

De supressió
GP Socialista (62)

Supressió de l’apartat 31 del punt 6 del punt 10

«31. S’han concentrat un mínim del 15% dels recursos de 
la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupa
ment a actuacions d’Educació per al Desenvolupament.»

82 Esmena núm. 82
De modificació
GP Socialista (63)

Modificació del punt 10 del punt 10

«10. S’ha contribuït la defensa de la governança demo-
cràtica i els drets col·lectius, els drets humans i l’equi
tat de gènere i la construcció de pau a través de la inci
dència en les agendes internacionals de cooperació al 
desenvolupament i de desenvolupament.»

83 Esmena núm. 83
D’addició
GP Socialista (64)

Addició a l’apartat 54 del punt 12 del punt 10

«54. S’ha acompanyat i col·laborat amb el Fons Cata
là de Cooperació al Desenvolupament en l’enfortiment 
de capacitats dels ens locals, per tal que la iniciativa 
local continuï sent tret distintiu d’una cooperació al 
desenvolupament catalana proper a la ciutadania.»

84 Esmena núm. 84
D’addició
GP Socialista (65)

Addició d’un nou punt al punt 10

«S’hauran complert els criteris de distribució de recur-
sos econòmics següents: un 80% dels recursos econò-
mics disponibles anualment al compliment dels objec-
tius estratègics, un 10% a acció humanitària i un 10% 
a educació pel desenvolupament. Les accions destina-
des al primer objectiu estratègic han significat el 50% 
del pressupost d’AOD de cada anualitat, el segon i ter-
cer objectiu estratègics han significat el 15% respecti-
vament, del pressupost d’AOD de cada anualitat.» 

85 Esmena núm. 85
De supressió i addició
GP Socialista (66)

Al segon paràgraf del l’apartat «Objectius del pla di
rector»

«Pel que fa als drets i les llibertats fonamentals, indivi-
duals i col·lectives, individuals, es prioritza una agenda 
on la titularitat dels drets correspon als individus que 
conformen els pobles i que es concreta en dos àmbits 
sectorials: els drets lingüístics i culturals dels pobles i el 
dret dels pobles a decidir democràticament el seu pre-
sent i el seu futur a través de la participació.»
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Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (reg. 
105222)

86 Esmena núm. 86
De supressió i addició
GP d’Iniciativa per Catalunya Verds  
Esquerra Unida i Alternativa (1)

Dels tercer i quart paràgraf del punt 9.1. Recursos eco
nòmics

L’escenari econòmic del Pla està inevitablement con
dicionat per la situació de desequilibri en les finances 
de la Generalitat. Mentre subsisteixi aquesta situació 
de desequilibri i persisteixi l’ajornament de la revisió 
del model de finançament autonòmic –que hauria d’ha
verse dut a terme al llarg del 2014 i aplicat amb efec
tes d’1 de gener– una previsió econòmica prudent del 
Pla no permet en aquest moment indexar la despesa de 
l’ajut al desenvolupament als ingressos de la Generali
tat de Catalunya.

Per a l’exercici 2015, primer any d’aplicació del nou 
Pla, el pressupost de l’Agència Catalana de Coope
ració al Desenvolupament s’ha establert en la quanti
tat de 8.610.545 €, que representa un 38% d’increment 
respecte a l’exercici anterior. Per als següents anys que 
comprèn el Pla director (2016, 2017 i 2018), i mentre la 
situació financera de la Generalitat no sigui estable, el 
Govern, a través del departament competent, farà l’es
forç pressupostari d’anar incrementant els recursos per 
a cooperació de forma gradual.

D’acord amb aquests objectius, es proposa que els in-
crements pressupostaris anuals de la despesa en co-
operació al desenvolupament durant el període 2015-
2018 segueixin una progressió lineal fins a assolir un 
mínim de 62,5 milions d’euros a la fi d’aquest cicle de 
planificació, el punt de partida d’aquest cicle de pla-
nificació s’ha de situar amb un mínim de 25 milions 
d’euros.

Pel que fa a la distribució d’ajut entre l’ACCD i els de-
partaments i organismes de la Generalitat, es proposa 
que l’ACCD assumeixi un mínim del 60% dels recursos 
destinats a cooperació al desenvolupament.

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 105223)

87 Esmena núm. 87
D’addició
GP de Convergència i Unió (1)

Al punt 9, apartat 1, després del quart paràgraf de l’annex 

«Cada any, el pressupost de cooperació es veurà aug-
mentat com a mínim en les següents quantitats: 5 mili-
ons d’€ durant l’any 2016, 10 milions d’€ en l’exercici 

2017, i 10 milions d’€ en l’exercici 2018, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries. Aquest increment 
absolut es destinarà a l’ACCD, donat que els Departa-
ments calculen la seva aportació en funció de la seva 
disponibilitat pressupostària, i no tenen partides espe-
cífiques en aquesta matèria.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 105234)

88 Esmena núm. 88
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)

Del paràgraf segon del punt 1. Presentació

«En aquest nou cicle, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya vol reafirmar la seva implicació amb la po
lítica de cooperació al desenvolupament, conscient de 
la seva responsabilitat davant la governança mundial 
de reptes que afecten el conjunt de la ciutadania glo
bal. En aquest sentit, Catalunya assumeix una política 
de cooperació pública, participativa i participada, per 
contribuir a la construcció d’un món més just i una 
governança global més democràtica partir d’una coo
peració de qualitat i transformadora, basada en drets, 
que atengui les desigualtats de gènere i s’orienti a la 
promoció i garantia dels drets humans de les dones i 
dels drets col·lectius dels pobles, amb especial atenció 
a la construcció de pau.»

89 Esmena núm. 89
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)

Al paràgraf tercer del punt 1. Presentació

«El Govern té el convenciment que la salut democrà
tica d’un país es pot valorar també, entre d’altres, pel 
seu compromís internacional envers un món més lliu
re, just i en pau. Per aquest motiu, es considera la de
fensa i garantia dels drets humans, individuals i col-
lectius, l’eix principal de la seva acció en matèria de 
cooperació al desenvolupament, i així es cristal·litza en 
la missió del Pla director.»

90 Esmena núm. 90
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)

Del paràgraf sisè del punt 1. Presentació 

«Pel que fa als drets col·lectius, el repte global de la go-
vernança democràtica comporta reforçar tots aquells 
processos d’aprofundiment democràtic i d’enforti-
ment de sobiranies que situen els drets dels pobles en 
l’avantguarda dels moviments de transformació arreu 
del planeta. Una agenda que entronca amb el procés 
de transició nacional que viu avui Catalunya. De for
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ma coherent, aquest Pla treballa per l’aprofundiment 
democràtic, l’enfortiment de sobiranies i la defensa de 
les identitats nacionals, els drets culturals i lingüístics, 
tot vetllant pel respecte al dret dels pobles a decidir el 
seu futur lliurement, convençuts que la dominació o 
la subjugació dels pobles constitueix un gran obstacle 
per a la consolidació de la pau i la seguretat i revertir 
aquesta situació resulta un element clau per a la quali
tat d’una democràcia.»

91 Esmena núm. 91

D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

D’un paràgraf entre el sisè i el setè al punt 1. Presentació 

«Per tal fer efectives aquestes apostes i reforçar la po-
lítica pública es continuarà treballant en les tres línies 
estratègiques: desenvolupament, educació per al des-
envolupament i acció humanitària. El Pla director pre-
veu treballar-les de forma més integrada amb actua-
cions que posin en relació les aportacions que des de 
cadascuna d’aquestes línies es poden fer a la consecu-
ció dels objectius estratègics prioritzats.

En aquest sentit, l’educació per al desenvolupament, 
entesa com el procés de generació d’una ciutadania 
global crítica, activa i compromesa, així com la sen-
sibilització i la comunicació són elements claus per a 
bastir una nova aliança entre el sector de la coopera-
ció i una ciutadania activa que facin créixer l’adhesió 
de la societat catalana als valors de la cooperació al 
desenvolupament i la solidaritat internacional. El Pla 
es fa ressò d’aquesta idea i preveu impulsar la sensibi-
lització, l’educació, la incidència i la recerca.»

92 Esmena núm. 92
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (5)

Del paràgraf setè del punt 1. Presentació

«Per últim, el present Pla director vol incorporar els apre-
nentatges de cicles anteriors en els quals s’ha eviden-
ciat que els marcs doctrinals i la planificació han de 
convergir més estretament amb l’execució real per que 
siguin una eina útil de seguiment als compromisos as-
sumits; també ha quedat palesa la importància d’avan-
çar en la focalització sectorial per millorar la qualitat i 
evitar que l’atomització comporti una acció excessiva-
ment supeditada a la gestió i a la fiscalització.»

93 Esmena núm. 93
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (6)

De l’apartat Missió, del punt 3. Visió i missió

«Missió

En coherència amb els principis i valors que deriven 
de la llei, la missió d’aquesta política pública és pro-
moure el desenvolupament humà sostenible impulsant 

processos de democratització, bon govern, foment de 
la pau i el ple gaudi dels drets humans de les dones i 
els homes, considerant les persones com a titulars de 
drets i les administració com a titulars d’obligacions.

A aquest efecte, el Govern continuarà aplicant en totes 
les polítiques públiques un enfocament de enfocament 
de gènere i drets humans, que consideri els drets indi-
viduals i col·lectius, per a la transformació de les desi-
gualtats.»

94 Esmena núm. 94
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (7)

Al segon paràgraf del punt 5.1. La participació com a 
valor afegit de la cooperació catalana 

«Per millorar la participació es reforçaran les capaci
tats dels actors, també, en els països on es desenvolu
pin projectes i s’establirà un diàleg permanent sobre les 
agendes de desenvolupament, pau, gènere i drets hu
mans, individuals i col·lectius, més enllà de les actua
cions concretes que es promoguin.»

95 Esmena núm. 95
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (8)

Del primer paràgraf del punt 5.3 La transparència i la 
rendició de comptes 

«La cooperació que s’impulsi des de la Generalitat re
forçarà la transparència en la presa de decisions i retrà 
comptes de la gestió i dels processos que acompanyi. 
Alhora, donarà suport a les iniciatives que millorin les 
eines disponibles per la rendició de comptes sobre to-
tes les seves actuacions.»

96 Esmena núm. 96
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (9)

Del tercer paràgraf del punt 6.1. Objectius estratègics 
quant als drets 

«El creuament d’aquest tres criteris aboca a fer espe
cial atenció a aquells drets amb una major capacitat 
de transformació i que s’orienten a aquelles persones 
i col·lectius que pateixen una situació de desigualtat, 
d’opressió i de subordinació més marcada. En paral·lel, 
s’ha tingut en compte que als plans directors anteriors 
la cooperació de la Generalitat ja havia mostrat sensi
bilitat per la governança democràtica, per la pau, pel 
gènere, per les identitats nacionals, pels drets culturals 
i lingüístics i pel respecte al dret dels pobles a decidir 
sobre el seu futur. [...]»
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97 Esmena núm. 97
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (10)

Entre els paràgrafs tercer i quart del punt 6.1. Objec
tius estratègics quant als drets

«No es renuncia, per tant, a aprofundir en àmbits de 
treball on la cooperació catalana té una llarga trajec-
tòria i que resulten clau per respondre als reptes que 
planteja un desenvolupament humà sostenible i inclu-
siu, com és la construcció de pau.

L’absència de violència és una precondició per al des-
envolupament humà sostenible i per a la garantia, pro-
tecció i promoció dels drets humans, especialment en 
el cas de les dones i dels pobles. Per aquest motiu, i 
per tal de desplegar el Pla director de manera coherent 
amb el paradigma i l’enfocament estratègic que el sus-
tenten, la política de cooperació al desenvolupament 
ha de d’endegar iniciatives de construcció de pau i de 
promoció d’una cultura de pau que donin suport, entre 
d’altres qüestions, a la prevenció, la gestió i la trans-
formació de conflictes i conductes violentes des d’un 
enfocament de seguretat humana, així com l’anàlisi i 
la sensibilització sobre les causes profundes, les dinà-
miques i les conseqüències dels conflictes armats i la 
cultura de la violència.

Catalunya té experiència i capacitats instal·lades en 
aquest àmbit: una marc legal específic, institucions de 
referència, centres de recerca i organitzacions de la 
societat civil que hi treballen. El Pla director es fa res-
sò d’aquestes capacitats i els objectius estratègics que 
es plantegen han de permetre posar-les en valor des 
del reconeixement del dret a la pau com un avenç irre-
nunciable. La focalització al voltant dels drets humans 
de les dones i dels drets col·lectius dels pobles permet 
identificar àmbits de treball específics on impulsar el 
dret a la pau.» 

98 Esmena núm. 98
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (11)

De l’apartat amb títol «Objectius específics en relació 
amb el dret a la pau i el dret a una vida lliure de violèn
cies» del punt 6.1.1

«Objectius específics en relació amb el dret a la pau i 
dret a una vida lliure de violències

La Carta de les Nacions Unides estableix en el preàm-
bul que la pau és un valor universal, així com una con-
dició prèvia i una conseqüència de l’exercici dels drets 
humans. D’ençà de la signatura de la Carta el 1945, hi 
ha hagut una evolució important del concepte, que ha 
cristal·litzat en els darrers anys en un esforç per codifi-
car el dret humà a la pau com el dret de tots els éssers 
humans i les comunitats al fet que la vida humana resti 
garantida per un sistema social en el qual els valors de 
la pau i la solidaritat siguin essencials i en el qual els 

conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i altres for-
mes d’acció social pacífiques.

Així mateix, s’ha produït, en paral·lel, un procés de 
convergència entre les agendes de pau, seguretat, drets 
humans i de desenvolupament que aboca a un concepte 
de pau sostenible i “positiva” que va més enllà de l’ab-
sència de violència i que aquest Pla director assumeix.

En paral·lel, es pren com a referència la Resolució 1325 
del Consell de Seguretat de l’ONU i les agendes de cons-
trucció de pau dels moviments per la igualtat de gènere 
per tal de considerar les dones protagonistes dels pro-
cessos de construcció de pau i atendre les violacions 
dels Drets Humans en conflictes.

A Catalunya, la Llei de cooperació al desenvolupament 
I la Llei de foment de la pau recullen el compromís i 
l’obligació explícita de la Generalitat de promoure la 
cultura de la pau i les accions de foment de la pau al 
món. La cooperació catalana compta, a més, amb una 
sèrie d’organismes i d’institucions públiques i privades 
dedicades exclusivament a la promoció de la cultura 
de la pau i a la resolució pacífica dels conflictes o amb 
capacitats institucionals en aquest àmbit com l’Institut 
Català Internacional per la Pau, entre d’altres.

1.8. Prevenir el conflictes violents, fent especial atenció 
en l’anàlisi i transformació de les seves causes vincula-
des a la desigualtat, als interessos econòmics i polítics 
i a l’accés, control i ús dels recursos naturals incloent 
els conflictes de llarga durada i conflictes oblidats.

1.9. Contribuir a la solució pacífica, dialogada, justa i 
duradora dels conflictes violents, donant suport a pro-
cessos inclusius de diàleg i de negociació i de pau, i vet-
llar per la protecció i la defensa dels drets humans i del 
dret humanitari internacional

1.10. Promoure els drets de les víctimes, partint de les 
seves necessitats pràctiques i interessos estratègics que 
inclouen la rehabilitació humanitària, la reconstruc-
ció del teixit psicosocial, i les accions relacionades 
amb la justícia transicional (veritat, justícia, reparació 
i memòria històrica).

1.11. Contribuir a la rehabilitació postconflicte i a re-
forçar les capacitats locals per a transformar els con-
flictes violents

1.12. Promoure la intervenció plena de les dones en la 
transformació dels conflictes i la construcció de pau, 
tot integrant les eines de sensibilitat al conflicte en la 
cooperació al desenvolupament

Pel què fa al dret a una vida lliure de violències, el seu 
abordatge, tal i com recull la Llei del dret les dones a 
eradicar la violència masclista (Llei 5/2008), ha de ser 
de forma integral en totes les seves formes (física, se-
xual, psicològica, econòmica i institucional) i àmbits 
(la parella, el familiar, el laboral, el social i /o comu-
nitari). Específicament el Pla director posarà especial 
èmfasi en abordar les violències masclistes en el marc 
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dels conflictes armats o violents, tal i com també indica 
l’esmentada Resolució 1325.

1.13. Contribuir a la prevenció, la detecció i l’eradica-
ció de la violència masclista en totes les seves formes 
(física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) 
i en tots els àmbits (la parella, el familiar, el laboral, el 
social i /o comunitari) fent especial èmfasi a les situa-
cions de conflictes armats o violents.»

99 Esmena núm. 99
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (12)

D’un segon paràgraf al punt 6.1.2. Objectiu estratègic: 
Drets col·lectius dels pobles

«La governança democràtica de les societats està di-
rectament relacionada no només amb la protecció i 
gaudi dels drets individuals sinó també amb el reconei-
xement dels drets col·lectius dels pobles.

L’enfortiment del bon govern mitjançant l’aprofundi-
ment de la democràcia i la transparència en la presa 
de decisions públiques són elements claus per a que 
tota la població pugui participar en igualtat de condi-
cions a l’hora de decidir el seu propi futur, el de la seva 
comunitat i el propi model de desenvolupament.

Afavorir, en el marc de la promoció de la governança 
democràtica, la participació, la inclusió i la transpa-
rència en la presa de decisions pública, la garantia i 
l’exercici efectiu de tots els drets humans individuals 
i col·lectius i l’apoderament dels actors i del teixit so-
cial amb més capacitat transformadora han estat ele-
ments clau de la cooperació catalana durant els dar-
rers anys, però és en la defensa dels drets col·lectius 
dels pobles, el municipalisme i el principi de subsi-
diarietat, així com la gestió de la diversitat cultural i 
lingüística i l’enfortiment de les capacitats dels pobles 
indígenes i minoritzats on la cooperació catalana ha 
sabut desplegar millor les seves capacitats. I on Cata-
lunya, en el moment de transició nacional que viu, pot 
esdevenir exemple d’aprofundiment democràtic arreu 
del món també i en especial mitjanant la política de co-
operació al desenvolupament.»

100 Esmena núm. 100
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (13)

D’un nou guionet al tercer paràgraf del punt 6.2.1 Avan
çar en la focalització geogràfica de la cooperació catalana 

«– La trajectòria i experiència de la cooperació catala
na. Es parteix de la priorització geogràfica establerta 
en els plans directors predecessors, que reflexa el ma
pa d’aliances estratègiques, capacitats instal·lades i co
neixement acumulat de la cooperació catalana.

– L’aparició de nous conflictes nacionals on es vulne-
ren els drets col·lectius dels pobles en contextos de vio-
lència física o manca de garanties democràtiques.

– La vulneració sistemàtica dels drets de les dones, els 
pobles i els col·lectius més desfavorits en determinats 
països o territoris, segons els diferents informes exis
tents realitzats per organismes independents i especia
litzats.»

101 Esmena núm. 101

De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (14)

Del paràgraf cinquè, sisè i setè del punt 6.2.1 Avançar 
en la focalització geogràfica de la cooperació catalana 

«Aquest punt de partida geogràfic no pretén ser exclu
siu ni excloent. Amb la voluntat d’avançar en els ob
jectius estratègics del Pla director, la cooperació cata
lana inclourà tres països més com a prioritaris: 

En primer lloc, el Kurdistan, atenent a la situació de 
conflicte que pateix des de fa dècades que s’ha agreu-
jat especialment durant els últims anys per la guerra 
a Síria.

En segon lloc, Gàmbia, atenent a la idea que es cerca 
un acompanyament de processos i considerant que, en 
molts casos aquests transcendeixen les fronteres políti
ques d’un estat i tenen una dimensió regional rellevant.

En tercer lloc, per la seva importància en el procés de 
democratització de la regió mediterrània i per la im
portància dels moviments civils existents, Tunísia serà 
també subjecte d’actuacions preferents de la coopera-
ció catalana.»

102 Esmena núm. 102
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (15)

Del paràgraf vuitè i novè del punt 7.2. Treballar de for
ma més integrada el desenvolupament, l’acció huma
nitària i l’educació per al desenvolupament

«En aquest sentit, el Govern assumeix el repte de mi-
llorar l’adhesió de la ciutadania catalana a la políti-
ca de cooperació al desenvolupament, com a expressió 
del compromís de Catalunya amb la construcció d’un 
món més just i sostenible. Aquest suport requereix de 
transparència i comunicació per augmentar el conei-
xement però també d’educació per al desenvolupament 
com a procés que permet la comprensió i la correspon-
sabilització de la ciutadania.

Així, les actuacions d’educació per al desenvolupament 
a Catalunya reforçaran el seu caràcter transformador 
per acarar el repte de construir una ciutadania global i 
compromesa des de l’arrelament nacional. [...]

[...] Per aquest motiu, i perquè l’impuls d’aquests dos 
àmbits no vagi en detriment de l’educació i la sensibi
lització, aquesta línia estratègica haurà de concentrar 
un mínim del 20% del total de recursos.»
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103 Esmena núm. 103
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (16)

Al paràgraf vuitè del punt 7.2 Treballar de forma més 
integrada el desenvolupament, l’acció humanitària i 
l’educació per al desenvolupament

«Les actuacions d’educació per al desenvolupament 
a Catalunya reforçaran el seu caràcter transformador 
per acarar el repte de construir una ciutadania global i 
compromesa des de l’arrelament nacional. L’EPD és un 
procés de coneixement i foment de l’anàlisi crítica de la 
realitat local i global per generar persones més actives 
i compromeses en la transformació dl món cap a un 
sistema més just, equitatiu, solidari i sostenible, basat 
en el respecte dels drets humans i l’assoliment d’una 
vida digna per tots els pobles i persones. Es fomentarà 
el coneixement, la comprensió i la denúncia de les si
tuacions que generen vulneració de drets fonamentals, 
conflictes violents, i desigualtat de gènere. Es treballarà 
en aquesta direcció des de tots els àmbits de l’EpD: la 
sensibilització, l’educació, la recerca i la incidència.»

104 Esmena núm. 104
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (17)

Del primer paràgraf del punt 7.6. Promoure la incidèn
cia global

«Fer incidència en l’agenda internacional del desenvo
lupament amb la voluntat de democratitzar els espais i 
els debats i incorporar el discurs propi de la coopera
ció catalana en defensa drets humans, individuals i col-
lectius, i l’equitat de gènere.»

105 Esmena núm. 105
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (18)

Del quart paràgraf del punt 9.1. Recursos econòmics

«Per a l’exercici 2015, primer any d’aplicació del nou 
Pla, el pressupost de l’Agència Catalana de Coopera
ció al Desenvolupament s’ha establert en la quantitat 
de 8.610.545 €, que representa un 38% d’increment 
respecte a l’exercici anterior. Per als següents anys que 
comprèn el Pla director (2016, 2017 i 2018), i mentre la 
situació financera de la Generalitat no sigui estable, el 
Govern, estableix la prioritat d’avançar en el compli-
ment de la Llei de Cooperació i orientar-se cap als vo-
lums d’AOD que s’hi preveuen mitjançant els següents 
compromisos: 

1. Les partides pressupostàries del Govern en matèria 
de cooperació al desenvolupament s’incrementaran 
percentualment durant l’actual període de manera sos-
tinguda fins assolir un mínim del 0,4% dels ingressos 
corrents incondicionats el 2018. No obstant, es marca-
rà una xifra en milions d’€ d’increment anual al marge 
del percentatge establert.

2. Cada any, el pressupost de cooperació es veurà aug-
mentat com a mínim en les següents quantitats: 5 mili-
ons d’€ durant l’any 2016, 10 milions d’€ en l’exercici 
2017, i 12 milions d’€ en l’exercici 2018. Aquest incre-
ment absolut es destinarà a l’ACCD, donat que els De-
partaments calculen la seva aportació en funció de la 
seva disponibilitat pressupostària, i no tenen partides 
específiques en aquesta matèria.

3. Mentre la Generalitat no disposi de la totalitat dels 
recursos que es generen a Catalunya, el percentatge de 
l’esforç que ha de dedicar a cooperació al desenvolu-
pament s’haurà de ponderar en relació a la resta d’ad-
ministracions públiques finançades pels impostos dels 
ciutadans de Catalunya que destinen recursos a l’AOD 

4. El Govern es compromet a obrir un debat a mig man-
dat sobre quin és el percentatge del 0,7% a cooperació 
al desenvolupament que pertoca a cada administració 
pública finançada amb els impostos dels ciutadans de 
Catalunya per establir un repartiment equitatiu en fun-
ció de la càrrega competencial i el pes que tingui sobre 
el total.

5. En la mesura en que la Generalitat comenci a recap-
tar tots els tributs dels catalans, haurà d’aprovar un 
calendari creïble i ambiciós per assolir el 0,7% dels re-
cursos en relació amb el PIB a cooperació al desenvo-
lupament en un termini acordat amb el sector.»

106 Esmena núm. 106
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (19)

Del segon paràgraf de l’apartat 9.2

«Inicialment s’invertiran els esforços en l’enfortiment 
de les capacitats per avançar en una cooperació basada 
en drets, especialment en els drets humans de les do
nes i en els drets col·lectius dels pobles, amb especial 
èmfasis a la governança democràtica i la construcció 
de pau, atès que són els objectius estratègics pels quals 
aposta aquest Pla. Igualment, es reforçaran les capa
citats per aplicar l’enfocament basat en gènere i drets 
humans. El personal de l’ACCD, així com d’altres or
ganismes i unitats que executen AOD a la Generalitat 
de Catalunya, disposaran així del coneixement neces
sari per poder aplicar adequadament els elements que 
emanen de l’enfocament estratègic d’aquest Pla.»

107 Esmena núm. 107
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (20)

De l’apartat 6, del punt 2 del punt 10. Compromisos i 
fites del Pla director

«6. S’ha establert nous mecanismes de transparència i 
la rendició de comptes que incorporen totes les seves 
actuacions.»
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108 Esmena núm. 108
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (21)

Dels punts 7, 8 i 10 del punt 10.3

«3. S’han posat al centre de la política de cooperació 
al desenvolupament els drets humans de les dones i els 
drets col·lectius dels pobles.

7. S’ha desplegat noves línies de col·laboració amb 
l’Institut Català de les Dones i l’Institut Català Inter-
nacional de la Pau.

8. S’han creat convenis de col·laboració amb entitats 
o moviments que impulsin projectes en defensa de la 
governança democràtica i els drets col·lectius, els drets 
de les dones i el foment de la pau.

9. S’han promogut iniciatives adreçades a cadascun 
dels objectius específics del Pla director.

10. Un 80% de les actuacions promogudes per l’ACCD 
contemplen algun dels dos objectius estratègics previs-
tos: drets humans de les dones i drets col·lectius del po-
bles, amb atenció especial a la governança democràti-
ca i la construcció de pau.»

109 Esmena núm. 109
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (22)

Del punt 31 del punt 10.6

«31.S’han concentrat un mínim del 20% dels recursos 
de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvo-
lupament a actuacions d’Educació per al Desenvolu-
pament, sensibilització i comunicació.»

110 Esmena núm. 110
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (23)

Del títol del punt 10.10

«10. S’ha contribuït la defensa dels drets humans, indi-
viduals i col·lectius, i l’equitat de gènere a través de la 
incidència en les agendes internacionals de cooperació 
al desenvolupament i de desenvolupament, amb aten-
ció especial a la governança democràtica i la cons-
trucció de pau.»

Esmenes presentades pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya (reg. 105235)

111 Esmena núm. 111

De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (1)

A l’apartat 1. Presentació

«[...]. En aquest sentit, Catalunya assumeix una políti
ca de cooperació pública, participativa i participada, 
per contribuir a la construcció d’un món més just i una 
governança mundial més democràtica a partir d’una 
cooperació basada en drets, posant especial èmfasi en 
la conquesta i consolidació dels drets humans de les 
dones.

El Govern té el convenciment que la salut [...].»

112 Esmena núm. 112
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (2)

A l’apartat 1. Presentació

«[...] cooperació catalana.

Ara bé, el procés de transició nacional que viu Cata
lunya ens mostra una dimensió col·lectiva dels drets i 
de la governança democràtica que cal atendre. De for
ma coherent, aquest Pla treballa per la defensa de les 
identitats nacionals, els drets culturals i lingüístics i pel 
respecte al dret dels pobles a decidir el seu futur lliu
rement, convençuts que la dominació o la subjugació 
dels pobles constitueix un gran obstacle per a la conso
lidació de la pau i la seguretat i revertir aquesta situa
ció resulta un element clau per aprofundir en la qualitat 
democràtica.

Per últim [...].»

113 Esmena núm. 113
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (3)

A l’apartat 1. Presentació

«[...] la dispersió geogràfica i sectorial, així com el fet 
que la fragmentació i l’atomització d’actuacions han 
comportat una acció excessivament supeditada a la ges
tió i a la fiscalització. Aquest Pla director també [...].»

114 Esmena núm. 114
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (4)

A l’apartat 2. Oportunitats i reptes en un context can
viant

«[...] i transformacions importants, tant en la conjun
tura internacional com nacional, que obliguen a [...].»
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115 Esmena núm. 115
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (5)

A l’apartat 2. Oportunitats i reptes en un context can
viant

«[...]

Paral·lelament, l’evolució de la doctrina dels drets hu
mans ha configurat una categoria de drets col·lectius 
que permeten l’exercici dels drets fonamentals de ca
ràcter polític i individual, així com dels drets econò
mics, socials i culturals entre els quals en destaquen 
alguns, com el dret a l’autodeterminació, els drets lin
güístics, els drets educatius, el dret a un medi ambient 
saludable o a la gestió sostenible dels recursos naturals, 
entre d’altres. L’existència dels drets col·lectius, al cos
tat dels individuals, [...].»

116 Esmena núm. 116
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (6)

A l’apartat 2. Oportunitats i reptes en un context can
viant

«[...] les iniciatives ciutadanes.

A Catalunya, aquesta revigorització del teixit social ha 
suposat un aprofundiment democràtic portador d’agen
des que propugnen un canvi en relació amb el statu
quo, de les quals el procés de transició nacional és el 
cas més emblemàtic.

El procés de transició nacional constitueix una oportu
nitat per a aquesta política ja que obliga a plantejar el 
marc de compromisos i responsabilitats de Catalunya 
en un món cada cop més confrontat per desafiaments 
globals vinculats amb el desenvolupament humà sos
tenible: la pau i la seguretat humana, l’eradicació de la 
pobresa, la salut internacional, el canvi climàtic, la pèr
dua de biodiversitat global, la llibertat, el treball digne, 
les migracions i els desplaçaments de població, etc. En 
aquest sentit, les recomanacions i propostes procedents 
de la societat civil i articulades al voltant de l’Acord 
Nacional d’Acció Exterior esdevenen un bon punt de 
partida per garantir una presència internacional res
ponsable.

La política de cooperació ha de respondre, [...].»

117 Esmena núm. 117
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (7)

A l’apartat 2. Oportunitats i reptes en un context can
viant

«[...] política de cooperació.

Amb tot, el moment actual es llegeix en clau d’opor
tunitat per revalidar el compromís i la presa de cons
ciència de la responsabilitat global de Catalunya i per 

reivindicar la cooperació com una política pública de 
caràcter internacional i d’arrel nacional que projecta el 
país al món a través dels valors que li són propis, com 
la llibertat, la solidaritat, la igualtat, l’equitat, la partici
pació, la dignitat i la justícia, la promoció dels drets hu
mans, la pau i la noviolència. Aquests són, a la vegada, 
elements clau per recuperar el necessari consens polític 
i social i el compromís de la ciutadania amb la solida
ritat internacional.»

118 Esmena núm. 118
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (8)

A l’apartat 4. Enfocament estratègic: gènere i drets hu
mans per al desenvolupament sostenible

«[...] el tractament.

Així entès, l’enfocament de gènere reivindica el seu 
component polític de desenvolupament per la crítica 
a les discriminacions estructurals contra les dones i 
comporta situar en el centre del debat la sostenibilitat 
de la vida humana i ambiental, una nova redistribució 
del treball de cura i productiu, una vida lliure de vio
lències, la garantia de la salut sexual i reproductiva i 
els drets econòmics, laborals i polítics [...].»

119 Esmena núm. 119
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (9)

A l’apartat 4. Enfocament estratègic: gènere i drets hu
mans per al desenvolupament sostenible

«[...] i mútuament es vitalitzen.

La perspectiva institucional

Al llarg dels darrers decennis, l’experiència sobre el 
terreny i la investigació acadèmica han remarcat que 
els avenços en desenvolupament van lligats, també, a 
un marc institucional estable, democràtic, obert, on es 
respectin els drets humans i les llibertats fonamentals. 
Per garantir l’exercici ple dels drets humans i, en es-
pecial, l’apoderament de les dones, la cooperació de 
la Generalitat apostarà per impulsar estructures po-
lítiques democràtiques, equitatives i transparents, que 
potenciïn l’exercici de la ciutadania. Cal treballar en 
la consecució de marcs institucionals polítics, econò-
mics i socials que afavoreixin la llibertat, la iniciativa, 
l’equitat, la igualtat, la responsabilitat i la participació 
de tots els membres d’una comunitat. Aquest enfoca-
ment institucional té un efecte multiplicador sobre les 
accions concretes de promoció que duen a terme les 
entitats pel desenvolupament.

La perspectiva institucional no ha de limitar-se única-
ment a construir marcs favorables en els països en vies 
de desenvolupament. De fet, el capital humà, social i 
cognitiu que té la cooperació catalana ha de concen-
trar-se en proposar i difondre marcs institucionals de 
governança global que afavorissin una distribució més 
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justa de la riquesa i afavorissin un entorn de pau, lli-
bertat i equitat entre tots els pobles. En aquest sentit, 
cal establir mecanismes de redistribució de la riquesa 
a nivell global. Això només serà possible amb un nou 
entramat institucional mundial.

Tractament integral de l’enfocament de gènere [...].»

120 Esmena núm. 120
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (10)

A l’apartat 4. Enfocament estratègic: gènere i drets hu
mans per al desenvolupament sostenible

«[...] garantir el seu compliment.

– Reforçar aquestes iniciatives amb la promoció de 
marcs institucionals estables, democràtics, lliures i 
participatius, que afavoreixin l’empoderament de les 
persones i consolidin els canvis estructurals assolits.

En relació amb la proposta [...].» 

121 Esmena núm. 121

De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (11)

A l’apartat 6.1 Objectius estratègics quant als drets

«[...] dels drets individuals a través dels drets humans 
de les dones i dels drets col·lectius a través dels drets 
dels pobles. En el primer cas, [...].»

122 Esmena núm. 122
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (12)

A l’apartat 6.1.1. Objectius estratègics: drets humans 
de les dones,

 [...] i autonomia econòmica.

1.4. Impulsar el dret a la salut i garantir la salut sexual 
i reproductiva, tot respectant el dret a la vida. Impul-
sar el dret a la cura, la sanació i l’autocura.

1.5. Impulsar el dret a l’educació pública [...].»

123 Esmena núm. 123
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (13)

A l’apartat 6.1.1. Objectius estratègics: drets humans 
de les dones

«[...] sanació i l’autocura.

1.5. Impulsar el dret a l’educació de qualitat de les do-
nes i la infància, en totes les etapes educatives. Poten-
ciar centres de formació que permetin l’empoderament 
de les dones i la seva presa de consciència i responsa-
bilitats en la vida comunitària.

1.6. Defensar [...].»

124 Esmena núm. 124
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (14)

A l’apartat 6.1.1. Objectius estratègics: drets humans de 
les dones

«[...] coeducativa i de prevenció.

1.6. Defensar el dret al treball productiu en condicions 
laborals dignes [...].»

125 Esmena núm. 125
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (15)

A l’apartat 6.1.1. Objectius estratègics: drets humans de 
les dones

«[...] funcionament de les societats.

1.8. Lluitar amb contundència contra tota mena d’abús, 
esclavatge o domini sexual.

Objectius específics en relació [...].»

126 Esmena núm. 126
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (16)

A l’apartat 6.1.1. Objectius estratègics: drets humans de 
les dones

«[...] conflictes oblidats.

1.9. Promoure els drets a les víctimes, partint de les se
ves necessitats pràctiques i interessos estratègics, que 
inclouen la rehabilitació humanitària, la reconstrucció 
del teixits psicosocial i les accions relacionades amb la 
justícia transicional (veritat, justícia, reparació i memò
ria històrica).

1.10. Contribuir a la prevenció [...].»

127 Esmena núm. 127
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (17)

De l’apartat 6.1.2. Objectiu estratègic: Drets col·lectius 
dels pobles

«6.1.2. Objectiu estratègic: Drets col·lectius dels pobles

Objectiu estratègic: Contribuir a la governança demo
cràtica mitjançant el respecte, protecció i exercici 
efectiu dels drets col·lectius dels pobles per decidir so
bre el seu futur i promoure la llengua i la cultura que 
els són pròpies.

L’absència d’una definició [...].»
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128 Esmena núm. 128
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (18)

6.1.2. Objectiu estratègic: Drets col·lectius dels pobles

«[...] drets col·lectius.

Els drets humans individuals no poden ser plenament 
desenvolupats si els pobles als quals cada persona per
tany no són respectats per tothom, en especial per les 
instàncies internacionals i pels altres pobles. És per això 
que els drets col·lectius permeten passar de la defensa de 
l’ésser humà genèric o abstracte a l’ésser humà en l’espe
cificitat o en la concreció de les seves diverses maneres 
d’estar en la societat. Així, els drets a la llengua i cultura, 
per més que siguin reconeguts, no poden acomplirse del 
tot si el poble amb el qual s’identifiquen es troba en con
dicions d’inferiorització, minorització o de dependència.

En aquest sentit, aquest Pla director obra des del con
venciment que el reconeixement d’una personalitat ju
rídica col·lectiva, amb els drets que li corresponen, con
tribueix a un aprofundiment democràtic que afavoreix 
el desenvolupament i la pau.

El reconeixement internacional d’aquests drets és un 
procés incomplet i controvertit en un sistema internaci
onal marcadament estatocèntric. Tot i així, hi ha instru
ments internacionals que hi fan referència: 

Els principis de la Carta de les Nacions Unides garan
teixen la igualtat de drets i la lliure determinació dels 
pobles (article 1.2), i també, en el cas dels territoris 
que no han assolit la plena sobirania, el reconeixement 
dels interessos dels seus habitants, el respecte de la se
va cultura i el desenvolupament progressiu del seu au
togovern, d’acord amb les seves aspiracions polítiques 
(capítol XI).

L’article 1 dels Pactes Internacionals de Drets Civils 
i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
(1966) estableix que tots els pobles tenen el dret d’au
todeterminació i, en virtut d’aquest dret, poden decidir 
lliurement el seu estatus polític i aspirar lliurement al 
seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

La Declaració sobre els drets dels pobles indígenes, 
aprovada per l’ONU el 2007; una declaració que afirma 
clarament l’existència dels drets col·lectius dels pobles, 
començant pel dret a l’autodeterminació. Drets que ins
ten els estats a reconèixer els seus subjectes –els po
bles– i a facilitar la seva realització. A més, les Nacions 
Unides van adoptar de manera unànime la Declaració 
sobre els drets de les persones que pertanyen a minories 
nacionals o ètniques, religioses o lingüístiques (47/135, 
de 18 de desembre de 1992) per garantir els drets de les 
minories.

Aquest marc posa en evidència les limitacions encara 
existents en un tractament dels drets col·lectius que per
meti avançar en el camp normatiu o en els instruments 
d’exigibilitat. En aquest sentit, des de la societat civil 

s’estan fent propostes per a un tractament que permeti 
adoptar una visió transformadora dels drets col·lectius 
per tal d’universalitzarlos. L’edició de l’any 2009 del 
Fòrum Social Mundial (FSM) va significar la inclusió 
dels drets col·lectius dels pobles a l’agenda d’aquest Fò
rum en entendre que el reconeixement d’aquesta dimen
sió de drets permet avançar en la solució d’alguns dels 
problemes i reptes plantejats en l’escenari internacional.

Conscients d’aquest escenari, el Pla director adopta una 
perspectiva dels drets col·lectius que va més enllà dels 
pobles indígenes i posa el focus en les nacions minorit
zades, per contribuir a la defensa dels seus drets des de 
dos àmbits sectorials: un primer, adreçat als drets lingü
ístics i culturals, i un segon, al dret a decidir democràti
cament el seu futur. En tots els casos, de forma coherent 
amb l’enfocament estratègic adoptat i tal i com indica la 
CEDAW, es vetllarà per tal que els drets culturals dels 
pobles no promoguin ni justifiquin pràctiques discrimi
natòries envers les dones d’aquestes comunitats.

Drets lingüístics i culturals dels pobles

2.1 Contribuir [...].»

129 Esmena núm. 129
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (19)

«[...] a la cultura dominant.

Dret dels pobles a decidir el seu futur a través de la par
ticipació democràtica

2.4. Donar suport a les organitzacions i moviments so
cials en l’exigibilitat i el gaudi efectiu dels drets col
lectius dels pobles, pel que fa a la capacitat de decidir el 
seu futur i gestionar els seus recursos, garantint la plena 
participació de les dones.

2.5. Promoure polítiques públiques orientades a l’apro
fundiment democràtic a partir del reconeixement dels 
drets col·lectius dels pobles i l’obertura d’espais de par
ticipació i la incorporació de models de desenvolupa
ment coherents amb els seus valors i propostes.

2.6. Enfortir les organitzacions, els moviments i les au
toritats indígenes per garantir llur participació plena en 
els processos i instàncies de presa de decisions i en la 
defensa del seu propi model de desenvolupament.

6.2 Objectius estratègics [...].»

130 Esmena núm. 130
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (20)

A l’apartat 7.1. Impulsar una acció coordinada i cohe
rent de Govern

«[...] es preveu desplegar els següents eixos de treball 
a través de relacions bilaterals i mitjançant la comissió 
interdepartamental: 

– Facilitar, des de [...].»
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131 Esmena núm. 131

D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (21)

A l’apartat 7.1. Impulsar una acció coordinada i cohe
rent de Govern

«[...] lliçons que es derivin de les seves actuacions.

– Coordinar les actuacions dutes a terme a l’empara 
del Pla director amb les actuacions derivades de les 
polítiques de cooperació del govern d’Espanya.

En el si de l’acció de Govern [...].»

132 Esmena núm. 132
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (22)

A l’apartat 7.1. Impulsar una acció coordinada i cohe
rent de Govern

«[...] valors en la comunicació.

– Aprofitar les sinergies de les polítiques de coopera-
ció del govern d’Espanya per implementar les accions i 
mesures contingudes en aquest Pla director.

7.2. Treballar de forma [...].»

133 Esmena núm. 133
D’addició
GP del Partit Popular de Catalunya (23)

A l’apartat 7.2 Treballar de forma més integrada el des
envolupament, l’acció humanitària i l’educació per al 
desenvolupament

«[...] diferents actors de la cooperació catalana.

– Promoure, d’acord amb la normativa internacional i 
el govern d’Espanya, la presència i la participació en 
les institucions internacionals que tenen per objectiu 
l’estudi i amb actuacions en els àmbits relacionats amb 
la cooperació i el desenvolupament (United Nations 
University (UNU), The Global University Network for 
Innovation (GUNi), etc.)

– Incentivar i facilitar la participació d’universitats i [...].»

134 Esmena núm. 134
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (24)

A l’apartat 7.4. Adaptar les modalitats i els instruments 
a l’enfocament estratègic de gènere i drets humans

«7.4. Adaptar les modalitats i els instruments a l’enfo
cament estratègic de gènere i drets humans

Posar en marxa mecanismes de concertació en la co
operació bilateral i fer un ús selectiu i estratègic de la 
cooperació multilateral.

Aquest Pla director recull les aportacions dels cicles 
de planificació precedents, que distingeixen entre tres 
modalitats de cooperació bilateral: 

a) La cooperació al desenvolupament bilateral concer
tada, quan la Generalitat concerta l’actuació amb al
tres agents de la cooperació al desenvolupament.

b) La cooperació al desenvolupament bilateral a iniciati
va d’altres agents de la cooperació al desenvolupament, 
quan la Generalitat finança les iniciatives d’altres.

c) La cooperació al desenvolupament bilateral directa, 
quan la Generalitat impulsa i executa directament una 
actuació.

La cooperació bilateral concertada presenta unes po
tencialitats que no han estat desenvolupades en els ci
cles de planificació anteriors: entronca amb un model 
de cooperació més participatiu; esdevé una manera 
òptima de canalitzar la tasca dels clústers de coope
ració i les iniciatives multiactor; i és la que millor pot 
encaixar amb un tipus de cooperació més horitzontal 
d’acompanyament de processos en els quals diferents 
agents aporten des de les seves especificitats. A més, 
la cooperació concertada estableix un pont entre la ini
ciativa pública de la Generalitat i les experteses i in
novacions procedents de la societat civil que fa el seu 
desplegament adient per consolidar una cooperació 
amb valor afegit i elements distintius.

En aquest cicle s’impulsarà la modalitat de cooperació 
bilateral concertada de forma gradual i aplicant, com 
a principi bàsic, la transparència i concurrència en el 
procés. En posar en marxa aquesta modalitat el Go
vern afegeix al de donant altres rols i responsabilitats 
i canalitzarà d’aquesta forma tant iniciatives a Catalu
nya com a països socis o d’abast internacional. Als pa
ïsos socis, aquesta modalitat pot aplicarse per recol
zar processos de desenvolupament en clau territorial 
que permetin aglutinar diferents actors al voltant d’un 
mateix pla de desenvolupament. En cap cas aquest ele
ment de concertació entre la Generalitat i altres actors 
de la cooperació catalana pot anar en detriment del 
protagonisme dels actors locals als països socis.

En paral·lel, i per superar les dificultats que s’han tro
bat en cicles anteriors per al desplegament de la moda
litat concertada, es planteja introduir elements de con
certació en el conjunt de l’acció bilateral.

Per la seva banda, la cooperació bilateral a iniciativa 
d’altres actors es planificarà de forma que no provoqui 
una dispersió dels recursos i s’orienti als objectius es
tablerts al Pla director. Això facilitarà la identificació 
d’elements de complementarietat en les agendes dels 
actors i els aproparà als espais de concertació que es 
vagin creant. Aquesta modalitat s’impulsarà mitjan
çant mecanismes de concurrència que siguin sensibles 
a la diversitat d’actors i contribueixin al seu arrela
ment en tot el territori català.
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La cooperació bilateral directa es concentrarà en aque
lles actuacions a sectors i països amb més potencial 
per involucrar de forma gradual, acompanyar o com
plementar altres actors. En aquest sentit, caldrà, en 
primer lloc, analitzar l’estat en què es troben les ali
ances del Govern amb administracions i societat civil 
a països socis i definir prioritats d’acord amb els re
cursos disponibles. Aquesta anàlisi considerarà com a 
elements clau per determinar el suport bilateral directe 
el valor afegit que pugui aportar la Generalitat a partir 
de les experteses i experiències, el potencial per apro
par altres actors catalans o internacionals al procés i la 
contribució que es faci als objectius estratègics.

En tot cas, i donant continuïtat al caràcter participat de 
la cooperació de la Generalitat, la modalitat bilateral a 
iniciativa d’altres actors concentrarà com a mínim un 
50% dels recursos que la Generalitat destini a coope
ració al desenvolupament, i la modalitat bilateral con
certada, un mínim d’un 10%, al ser les que expressen 
més directament les iniciatives de la societat civil.

Finalment, la modalitat de cooperació multilateral 
s’utilitzarà de forma més estratègica que en cicles an
teriors. Es concentrarà en iniciatives d’articulació d’ac
tors directament adreçades als objectius específics del 
Pla i en la participació en espais multilaterals de defi
nició d’agendes de desenvolupament i cooperació o per 
promoure un nou multilateralisme.

Impulsar una cooperació [...].»

135 Esmena núm. 135
De modificació
GP del Partit Popular de Catalunya (25)

A l’apartat 9.1. Recursos econòmics

«9.1. Recursos econòmics

La cooperació al desenvolupament és una de les prin
cipals polítiques de l’acció exterior de la Generalitat. 
Aconseguir una bona política pública de cooperació 
ens permetrà posicionar la Generalitat de Catalunya 
dins del grup de les administracions que situen la lli
bertat i la democràcia com a valors fonamentals de les 
societats modernes. És una eina cabdal per establir re
lacions de solidaritat entre països i col·lectius del Nord 

i del Sud i impulsar la transformació social i política 
en benefici dels pobles i les persones.

Catalunya ha demostrat, [...].»

136 Esmena núm. 136
De modificació i supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (26)

A l’apartat 9.1. Recursos econòmics

«[...] nous agents socials en les nostres estratègies.

L’escenari econòmic del Pla està inevitablement condi
cionat per la situació de contenció de la despesa en les 
finances de la Generalitat. Mentre subsisteixi aquesta 
situació de desequilibri i persisteixi l’ajornament de la 
revisió del model de finançament autonòmic –que hau
ria d’haverse dut a terme al llarg del 2014 i aplicat amb 
efectes d’1 de gener– una previsió econòmica prudent 
del Pla no permet en aquest moment indexar la despe
sa de l’ajut al desenvolupament als ingressos de la Ge
neralitat de Catalunya.

Per a l’exercici 2015, primer any [...].»

137 Esmena núm. 137
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (27)

A l’apartat 10. Compromisos i fites del Pla director

«[...] l’enfocament de gènere i drets humans.

3. S’han posat al centre de la política de cooperació al 
desenvolupament els drets humans de les dones i els 
drets col·lectius dels pobles.

7. S’han desplegat noves línies de [...].»

138 Esmena núm. 138
De supressió
GP del Partit Popular de Catalunya (28)

«[...] objectius estratègics previstos.

12. S’han establert convenis de col·laboració amb enti
tats que tenen com a fonament la defensa dels drets col
lectius dels pobles.

4. S’han focalitzat les actuacions [...].»
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