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I. Presentació
Una de les principals exigències cap a les polítiques i accions de cooperació ha
insistit en la necessitat de rendir comptes: per a què serveix la cooperació?, com es
gestiona?, quins resultats genera? Les preguntes són nombroses, però no sempre
són fàcils ĚĞ ƌĞƐƉŽŶĚƌĞ͕ ĚĞ ǀĞŐĂĚĞƐ ƉĞƌ ů͛ĂďƐğŶĐŝĂ Ě͛ĞǀŝĚğŶĐŝĞƐ ŝ͕ Ě͛altres, per la
manca de mecanismes per conéixer com es gestiona la cooperació i quines
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝŽŶƐ ƉƌŽǀŽĐĂ͘ >Ă ĐŽŶĚŝĐŝſ ǀŽůƵŶƚăƌŝĂ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ŝ Ğů ĨĞƚ ƋƵĞ
Ɛ͛ĞǆĞĐƵƚĞĞŶůĂƐĞƵĂŵĂũŽƌƉĂƌƚĨŽƌĂĚĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĨĂŶĚ͛ĞůůĂƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞǀĞŐĂĚĞƐ
ŵĂƐƐĂĂůůƵŶǇĂĚĂĚĞů͛ĞƐĐƌƵƚŝŶŝĐŝƵƚĂĚă͘
En bona mesura com a resposta a aquestes demandes, la política de cooperació ha
desenvolupat un complex sistema de rendició de comptes. Un sistema que, per
conƚƌĂ͕ Ɛ͛ŚĂ ĐĞŶƚƌĂƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚ ĞŶ ů͛ĂƉŽƌƚĂĐŝſ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĚĞ ĐĂƌăĐƚĞƌ
administratiu i la justificació econòmica sense atendre, en la mateixa mesura, altres
aspectes de la rendició de comptes més relacionats amb la presa de decisions en el
marc de la caĚĞŶĂĚĞů͛ĂũƵĚĂŽĂŵďĞůƐŝŵƉĂĐƚĞƐĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐ͘
ůƌĞƐƵůƚĂƚ͕ƐĞŐƵƌĂŵĞŶƚŶŽƉƌĞƚĠƐ͕Ě͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŶĚŝĐŝſĚĞĐŽŵƉƚĞƐďĂƐĂƚƋƵĂƐŝ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞŶůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŝĞůĐŽŶƚƌŽůĚĞůĂĚĞƐƉĞƐĂĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ͕
ŚĂĐŽŶƚƌŝďƵŢƚĂůĂŐĞŶĞƌĂĐŝſĚ͛ŝŶĞĨŝĐŝğŶĐŝĞƐŝĂů͛ĂŵƉůŝĂĐŝſĚĞůĞƐĂƐŝŵĞƚƌŝĞƐĞŶƚƌĞĞůƐ
ĂĐƚŽƌƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ĞŶ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ͘ ^ſŶ ƵŶƐ ĂĐƚŽƌƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ aquells
que reben finançament, els que han de rendir comptes a aquells altres que
ofereixen el finançament, mentre la ciutadania i els socis locals queden exclosos
dels processos de rendició de comptes.
Aquest diagnòstic sobre la distorsió dels sistemes de rendició de comptes en el
camp de la cooperació internacional per al desenvolupament fa enormement
pertinent un exercici col·leĐƚŝƵĚĞƌĞǀŝƐŝſŝĂŶăůŝƐŝƉĞƌĂůĂƉŽƐĂĚĂĞŶƉƌăĐƚŝĐĂĚ͛ƵŶĂ
nova cultura de rendició de comptes com el que es presenta en aquestes pàgines.
Impulsar una rendició de comptes democràtica, participativa i horitzontal, capaç de
trencar amb algunes de les inèrcies que han acompanyat, limitant-la, la cooperació
ĚĞƐƉůĞŐĂĚĂ ĚĞƐ ĚĞ ůĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ ǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ͕ ĠƐ ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ
document.
En un món cada cop més complex i interdependent, el conjunt dels actors polítics i
socials ŚĂŶ Ě͛adquirir cada vegada majors responsabilitats amb la sostenibilitat
ambiental i els drets globals. La cooperació, en tant que una important via per tal
Ě͛ĂƐƐƵŵŝƌ ĂƋƵĞƐƚĂ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ ŝ ƵŶ ƉŽƚĞŶƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĚĞ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂĐŝſ ŝ
mobilització ciutadana, ha de respondre de manera efectiva a aquests nous reptes.
>͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶ ƐžůŝĚ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſ ĚĞ ĐŽŵƉƚĞƐ ĠƐ ƵŶ ĚĞůƐ ŵŝůůŽƌƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ůĂ ĚŝƐĐƌĞĐŝŽŶĂůŝƚĂƚ ŝ ůĂ ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſ ĞƐƉƷƌŝĂ ĚĞ ůĂ
cooperació i impedir que quede mediatitzada per interessos que li són aliens.
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͛ĂůƚƌĂ ďĂŶĚĂ͕ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſ ŝ ĚŝƐĐƵƐƐŝſ ĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂ ƐŽďƌĞ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŝſ ĚĞ
ĐŽŵƉƚĞƐ ƉƌĞƚĠŶ ƉŽƐĂƌ Ĩŝ Ă ůĂ ƌĞůĂĐŝſ ƵŶŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂů ƐŽďƌĞ ůĂ ƋƵĂů Ɛ͛ĂƌƚŝĐƵůĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚ ůĂ ƌĞŶĚŝĐŝſ ĚĞ ĐŽŵƉƚĞƐ͘ >͛ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůŝƚĂƚ ŝ ůĂ ŵƷƚƵĂ ƌĞŶĚŝĐŝſ ĚĞ
comptes constitueix una aposta per la superació de les relacions asimètriques que
massa sovint es conformen al voltant de les accions de cooperació. Una cooperació
que pretén ser transformadora no pot renunciar a la idea de genuïna associació,
ďƵƐĐĂƌů͛ŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůitat entre les parts i compartir la responsabilitat entre el conjunt
ĚĞůƐĂĐƚŽƌƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶĚ͛ĞůůĂ͘
WĞƌ ĂƋƵĞƐƚĞƐ ƌĂŽŶƐ͕ Ğů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƉƌŽĐĠƐ ĚĞ ƌĞĨůĞǆŝſ Ăů ǀŽůƚĂŶƚ Ě͛ƵŶĂ
nova cultura de rendició de comptes i el seu reflex en aquestes pàgines és una
aportació imprescindible en el dur camí ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſĚ͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
més coherent, plural i democràtic.
ŽŶĨŝĞŵ Ă ŚĂǀĞƌ ĂƉƌĠƐ ĚĞ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƉƌžƉŝĂ ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ ŝ ĞŶƚĞŶĞŵ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ĞůůĂ͕
ƋƵĞů͛ĂƉŽƐƚĂĚĞĐŝĚŝĚĂĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůƐĂĐƚŽƌƐĚĞla cooperació valenciana permetrà,
Ă ƚƌĂǀĠƐ Ě͛ƵŶĂ ŐĞŶƵŢŶĂ ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſ ĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂ͕ ĞŶĨŽƌƚŝƌ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ
cooperació i situar-ůĞƐĂů͛ĂůƚƵƌĂĚĞůƐƌĞƉƚĞƐƋƵĞĞŶĨƌŽŶƚĞŵ͘

Ignacio Martínez
Plataforma2015ymás
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II. Metodologia
La metodologia de treball ĂƉůŝĐĂĚĂĞŶů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂŐƵŝĂƐ͛ŚĂďĂƐĂƚĞŶůĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſ ŝ ů͛ĂŶăůŝƐŝ͕ Đƌşƚic i col·lectiu, entre les parts implicades ĞŶ ů͛K
ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ ĚĞƐ Ě͛ĂũƵŶƚĂŵĞŶƚƐ ŝ ĚŝƉƵƚĂĐŝŽŶƐ ƉĞƌ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞů ĐŽŶƐĞŶƐ͕ ĞůĂďŽƌĂƌ
propostes viables que milloren la qualitat de la nostra cooperació per al
desenvolupament1.
ů ƉƌŝŵĞƌ ƉĂƐ ŚĂ ĐŽŶƐŝƐƚŝƚ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſ Ě͛ƵŶ ŐƌƵƉ ĚĞ ƚƌĞďĂůů ƋƵĞ ĂƐƐƵŵŝƌĂ ůĂ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚĚ͛ĞůĂďŽƌĂƌƵŶƉƌŝŵĞƌĞƐďŽƌƌĂŶǇĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶƐĂĚƌĞĕĂƚĂůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐ
locals i els agents de cooperació ƉĞƌ Ă ƌĞŶĚŝƌ ĚĞ ĐŽŵƉƚĞƐ ĚĞ ů͛K͘ >Ă ĐƌĞĂĐŝſ
Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŐƌƵƉ ;Ě͛ĂƌĂ endavant Grup de diàleg) ha estat impulsada des de la
Plataforma2015ymás atenent a quatre criteris bàsics:
-

Pluralitat: en un grup que reunira persones estretament relacionades i amb
vinculacions amb cadascun dels tres principals agents implicats;
ajuntaments/diputacions, ONGD i comunitat universitària.

-

Experiència i trajectòria en el sector. Persones que tingueren un coneixement
directe i en profunditat sobre el context i la realitat de la cooperació
descentralitzada realitzada des de les entitats locals (EELL) de la Comunitat
Valenciana.

-

Disposició a la participació i experiència en el treball col·lectiu: als efectes, es
va intentar integrar al grup persones que hagueren participat en processos
similars anteriors, fins i tot que tingueren experiències prèvies de treball
conjunt.

-

KƉĞƌĂƚŝǀŝƚĂƚ͗ƋƵĞĞůŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂŶƚƐĚĞůŐƌƵƉƉĞƌŵĞƚĞƌĂƵŶĂƌĞůĂĐŝſĨůƵŝĚĂ͕
amb continuïtat i amb facilitat per poder celebrar reunions presencials al llarg
del procés. Per poder tirar-lo endavant, es va fixar en 15 el nombre
Ě͛ŝŶƚĞŐƌĂŶƚƐĂŵďƵŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĂƚĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂĚ͛ϭͬϯƉĞƌĂĐĂĚĂƐĐƵŶĚĞůƐ
tres agents implicats.

La selecció i inviƚĂĐŝſĂůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐƉĞƌƚĂůĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂƌ-se al grup fou responsabilitat
del coordinador del procés en representació de la Plataforma2015ymás. Es van
cursar diferents invitacions amb la finalitat de constituir el Grup de diàleg que
finalment fou convocat en primera sessió el 26 de febrer de 2013. Aquest Grup de
diàleg2͕ Ăŵď ĂůŐƵŶƐ ĐĂŶǀŝƐ Ă ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĂ ĐăƌƌĞŐĂ ĚĞ ƚƌĞďĂůů Ě͛ĂůŐƵŶes de les
1

La metodologia aplicada pel Grup de diàleg ŚĂƌĞƉůŝĐĂƚ͕ĞŶďŽŶĂŵĞƐƵƌĂ͕ů͛ĞŵƉůĞĂĚĂĞŶƚƌĞϮϬϬϱŝ
2006 per a la redacció del Pla d'Acció Humanitària de la CV. Una metodologia que va demostrar que
és possible aconseguir el consens entre els diferents agents de cooperació de la nostra Comunitat.
Malgrat això, en aquell cas, els resultats van ser desestimats per la mateixa Generalitat Valenciana,
ƉĂƌĂĚŽǆĂůŵĞŶƚŝŵƉƵůƐŽƌĂĚ͛ĂƋƵĞůůƉƌŽĐĠƐĚĞƚƌĞďĂůů͘
2
ŶĂŶŶĞǆ//Ɛ͛ĂƉŽƌƚĂĞůůůŝƐƚĂƚdels membres del Grup de Diàleg.
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persones ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŝŶŝĐŝĂůƐ͕ ǀĂ ĂƐƐƵŵŝƌ ƐŝŵƵůƚăŶŝĂŵĞŶƚ ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ŐƵŝĂ
Ě͛Orientacions per a la planificació de la cooperació per al desenvolupament a
entitats locals de la Comunitat Valenciana, publicada i presentada el 2014, i
aquesta ŐƵŝĂĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶƐƉĞƌĂůĂƌĞŶĚŝĐŝſĚĞĐŽŵƉƚĞƐ͘
La dinàmica de treball del Grup de diàleg ĞŶů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůĂŐƵŝĂƉĞƌĂůĂƌĞŶĚŝĐŝſ
de comptes ha estat la següent:
-

Una conferència inaugural, impartida pel professor Koldo Unceta, per tal de
situar el context actual i els reptes de la cooperació descentralitzada, sessió
comuna Ăů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůĞƐĚƵĞƐŐƵŝĞƐĚ͛ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶƐƉĞƌĂĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚĞ
la Comunitat.

-

Un primer taller on es definiren els aspectes centrals a debatre i consensuar.
Aquest taller, de dues sessions, fou dinamitzat per Alejandra Boni (professora
titular i membre deů'ƌƵƉĚ͛ƐƚƵĚŝƐĞŶĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ŽŽƉĞƌĂĐŝſŝƚŝĐĂ
de la Universitat Politècnica de València).

-

Una sèrie de reunions presencials en les quals, a través de diferents
ĚŝŶăŵŝƋƵĞƐ ;ƚƌĞďĂůů ĞŶ ŐƌƵƉƐ͕ ĚĞďĂƚƐ͕ ĞǆƉŽƐŝĐŝŽŶƐ͙Ϳ ŝ Ăŵď ů͛ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĞŶůşŶŝĂƐ͛ŚĂĂǀĂŶĕĂƚĞŶů͛ĂŶăůŝƐŝĐƌşƚŝĐĂĚĞůĂƌĞĂůŝƚĂƚ͕ůĂƌĞĨůĞǆŝſ͕
ĞůĚĞďĂƚĚ͛ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐŝůĂƌĞĚĂĐĐŝſĐŽŶƐĞŶƐƵĂĚĂĚĞůƉƌŝŵĞƌĞƐďŽƌƌĂŶǇĚĞůĂ
ŐƵŝĂĚ͛Orientacions per a la rendició de comptes en matèria de cooperació per
al desenvolupament per a entitats locals de la Comunitat Valenciana. Es
realitzaren un total de set sessions i es manejaren un total de 10 esborranys
ĨŝŶƐĂĂƐƐŽůŝƌůĂƌĞĚĂĐĐŝſĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂĚĞů͛ĞƐďŽƌƌĂŶǇĨŝŶĂů͘

-

WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ ŝ ƉŽƐĂĚĂ ĞŶ ĐŽŵƷ ĚĞ ů͛ĞƐďŽƌƌĂŶǇ ĨŝŶĂů ĚĞ ůĂ 'ƵŝĂ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂĐions
per a la rendició de comptes en tres sessions obertes de treball ʹuna a cada
província- amb responsables de cooperació, tant tècnics com polítics,
Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚƐ ŝ ƉĞƌƐŽŶĂů ƚğĐŶŝĐ Ě͛KE'͕
representants de la comunitat universitària i representants de diferents
organitzacions socials i ciutadanes. Les sessions de socialització es van
realitzar a Castelló de la Plana, a Elx i la ciutat de València els dies 3, 11 i 12
de novembre.

-

Revisió i redacció definitiva, amb les aportacions realitzades als diferents
espais de socialització, del document final: Orientacions per a la rendició de
comptes en matèria de cooperació per al desenvolupament per a entitats
locals de la Comunitat Valenciana.
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III. Introducció
La Rendició de Comptes3 ;ZĚͿ Ɛ͛ŚĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂƚ ĂůƐ ĚĂƌƌĞƌƐ ĂŶǇƐ ĐŽŵ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ
fonamental en matèria de Cooperació per al Desenvolupament. Tradicionalment
ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ ĚĞ ůĂ ZĚ Ɛ͛ŚĂ limitat a qüestions relacionades amb la transparència i la
ƚƌĂŵĞƐĂĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƐŽďƌĞůĂdestinació donada als fons de cooperació per part de
les Institucions donants i executores4. Però en canvi, els darrers anys Ɛ͛ŚĂ
evolucionat cap a un concepte més ampli, on la Rendició de Comptes implica tots
els actors involucrats (institucions donants, entitats executores i ciutadania del
Nord i del Sud) i es vincula estretament a la gestió orientada per resultats de
desenvolupament3 de manera que comprén diferents dimensions que resulten
ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞƐƉĞƌĂůĚĞƐƉůĞŐĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĞficaç.
Des del Grup de diàleg͕ĐŽŶƐĐŝĞŶƚƐĚĞůĂŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌů͛ĂĐƚƵĂůŵŽĚĞůĚĞ
cooperació descentralitzada, considerem que incorporar sistemes eficaços de RdC
resulta no solament una oportunitat sinó una qüestió central per tal de superar la
crisi del model actual de cooperació. Per això, apostem per una RdC
multidimensional, que responga a un model més horitzontal i que aprofite les
ƉŽƚĞŶĐŝĂůŝƚĂƚƐ ĚĞ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ĞŶ ů͛ŝŵƉƵůƐ ĚĞ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐ ĚĞ
desenvolupament. Les diferents dimensionƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵƋƵĞŚĂŶĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂƌ-se
en un adequat sistema de rendició de comptes, i sobre les quals aquest manual
ƚƌĂĐƚĂĚ͛ŽĨĞƌŝƌƉƌŽƉŽƐƚĞƐƉƌăĐƚŝƋƵĞƐ͕ƐſŶ͗


>Ă ƚƌĂŶƐƉĂƌğŶĐŝĂ͗ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĨŝĐĂĕ ĚĞ ZĚ ŚĂ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ĂĐĐĠƐ ŝ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚ Ě͛ŝnformació actualitzada i comparable sobre els
ĚĞƐĞŵďŽƌƐĂŵĞŶƚƐ Ě͛K͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ƐŽďƌĞ ĞůƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ƉƌĞƐĂ ĚĞ
decisions, els objectius i els resultats assolits per la nostra política de
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͘ dĂŵďĠ ŚĂ Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ŝ ĨŽƌŵĂĐŝſ
ciutadana en una lògica de Comunicació per al Desenvolupament3.



ůĐŽŶƚƌŽůĞĨĞĐƚŝƵĚĞůƐĨŽŶƐĚ͛KĚĞƐĞŵďŽƌƐĂƚƐ͗ cal que la RdC facilite els
procediments que asseguren i garantisquen un ús adequat dels recursos i la
seua corresponent justificació.



>͛ĂǀĂůƵĂĐió continua de les ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͗ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ Ě͛ƵŶĂ
adequada RdC ha de possibilitar el mesurament ĚĞ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ŝ ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ
sobre els objectius de desenvolupament que es persegueixen -tant en les
accions impulsades als països socis com al nostre-, i

3

Vegeu glossari.
En línia amb la concepció ǀĞƌƚŝĐĂů ĚĞ ů͛AOD, molt estesa en la cooperació descentralitzada, del
model donant-receptor. I. Martínez i J. A. Sanahuja (2009) La agenda internacional de eficacia de la
ayuda y la cooperación descentralizada de España. Fundación Carolina.
4
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>͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞĐŽůͼůĞĐƚŝƵ͗ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĞĨŝĐĂĕĚĞZĚha de tenir capacitat de
ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĂƉůŝĐĂƌ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶƐ ŝ ŵŝůůŽƌĂƌ Ğů ƐĞƵ ĚŝƐƐĞŶǇ Ăů
ŵĂƚĞŝǆƚĞŵƉƐƋƵĞƐ͛ĞŶĨŽƌƚĞŝǆĞŶůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂĐƚŽƌƐŝŵƉůŝĐĂƚƐ
en la seua execució, cosa que permet ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂ5
de la política de cooperació.

ĞƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſ, la Rendició de Comptes es vincula directament amb
ů͛ŽďƚĞŶĐŝſ ŝ la ƐŽĐŝĂůŝƚǌĂĐŝſ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƌĞůůĞǀĂŶƚ ƐŽďƌĞ ĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ
de cooperació i acompleix una doble funció: la informació cap a la ciutadania sobre
ůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĚĞůƋƵĞĠƐƉƷďůŝĐŝůĂŵŝůůŽƌĂĐŽŶƚŝŶƵĂĚĞů͛ĞĨŝĐăĐŝĂĚĞůĞƐ
polítiques públiques, en aquest cas, la política de cooperació per al
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͘ WĞƌ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ZĚ ƋƵĞ ƌĞƐƉŽŶŐĂ Ă ĂƋƵĞƐƚĂ
concepció resulta imprescindible la participació efectiva i real dels diferents actors
ŝŵƉůŝĐĂƚƐŝů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĞƐƉĞĐşĨŝĐƐŝĂĚĞƋƵĂƚƐƉĞƌĂĐĂĚĂ
una de les dimensions de la RdC.
>ĂƉŽƐĂĚĂĞŶŵĂƌǆĂĚ͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĞĨŝĐĂĕĚĞƌĞŶĚŝĐŝſĚĞcomptes, que combina tant
recursos humans i materials com instruments, normatives i metodologies
ĞƐƉĞĐşĨŝƋƵĞƐ͕ĞƐĐŽŶǀĞƌƚĞŝǆĂŝǆşĞŶƵŶĞůĞŵĞŶƚĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƋƵĞŚĂƵƌŝĂĚ͛ŝŶƚĞŐƌĂƌ-se
en la planificació estratègica de qualsevol agent de cooperació. Malgrat açò, no
comptem amb models teòrics de referència que puguen orientar les
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐƉƷďůŝƋƵĞƐŝĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂŐĞŶƚƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ6 en la construcció del
seu propi model de rendició de comptes. Les publicacions o estudis específics en
aquesta matèria són també escassos malgrat les reiterades al·lusions a la RdC als
plans directors i anuals tant de la cooperació espanyola com de la cooperació
autonòmica. Aquest fet resulta especialment cridaner al nostre sistema de
cooperació descentralitzada on un nombre iŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐ͕ĂŵďŵŽĚĞůƐ
semblants de gestió, no han trobat marcs teòrics ni suport tècnic per a millorar
unes polítiques de cooperació que quasi no han aprofitat les seues potencialitats
específiques.
Des del Grup de diàleg considerem que, malgrat la seua importància per a les
ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ Ɛ͛ŚĂ ĂƉůŝĐĂƚ ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſ ŵĠƐ ƌĞĚƵĐĐŝŽŶŝƐƚĂ ŝ͕ ĞŶ ĐĞƌƚĂ
manera, malentesa de la RdC. Aquesta concepció restringida de la RdC ha limitat
profundament la seua capacitat per a transformar el nostre model de cooperació,
especialment en les entitats locals, doncs prevalia així un sistema excessivament
burocratitzat, allunyat de les inquietuds de la ciutadania i dels reptes del
desenvolupament als quals la política de cooperació ha de donar resposta i, en
conseqüència, incapaç de generar el compromís suficient i la participació ciutadana
per a reivindicar i garantir polítiques de cooperació estables en el mitjà i llarg
termini.

5
6

Vegeu glossari.
Vegeu glossari.

10

Per això, amb aquest manual, des del Grup de diàleg ƉƌŽƉŽƐĞŵů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
sistema de rendició de comptes que responga a les necessitats de les polítiques
públiques de cooperació per al desenvolupament. Un sistema flexible però
harmonitzat per al conjunt de les administracions, que permeta la seua adaptació a
les necessitats de cada entitat local, sense restar eficàcia ni incrementar les tasques
burocràtiques. Un sistema de RdC que contribuïsca decididament a impulsar un
nou model de cooperació orientat efectivament cap a la consecució de resultats de
desenvolupament i que permeta aprofitar la principal potencialitat de la
cooperació descentralitzada: la implicació de la ciutadania.

11

IV. Anàlisi de situació: la RdC a les EELL de la Comunitat
Analitzar la cooperació descentralitzada és una tasca complexa, especialment, a
ů͛ăŵďit de la cooperació desplegada des de les entitats locals. En primer lloc, pel
ŐƌĂŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐ ŝŵƉůŝĐĂĚĞƐ ŝ ůĂ ĚĞƐĐŽŶŶĞǆŝſ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
seues polítiques de cooperació, fet que genera realitats i contextos molt diferents.
En segon lloc, pels limitats recursos amb què es realitzen aquests estudis, que no
permeten analitzar el tema amb la profunditat i el detall que aquesta diversitat
exigeix. Açò comporta la generalització de conclusions que, encara que encertades
per al conjunt analitzat Ž ƉĞƌ ĂůƐ ĐĂƐŽƐ ĐŽŶĐƌĞƚƐ Ě͛ĞƐƚƵĚŝ͕ ŶŽ ƌĞĨůĞĐƚĞŝǆĞŶ ůĂ
diversitat existent i sovint oculten experiències exitoses que podrien aportar al
sistema elements importants per a la seua transformació. La RdC, malgrat la seua
ŝŵƉŽƌƚăŶĐŝĂ͕ ŶŽ ŚĂ ĞƐƚĂƚ ŽďũĞĐƚĞ Ě͛ĞǆĐessiva atenció als estudis sobre cooperació
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ͘ƐƚƵĚŝƐƋƵĞ͕Ě͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞŶůĂŶŽƐƚƌĂŽŵƵŶŝƚĂƚŚĂŶ
estat més que escassos7.
ŽŶƐĐŝĞŶƚƐ ĚĞů ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ŝ ƌĞĐŽŶĞŝǆĞŶƚ ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ĂůŐƵŶĞƐ
experiències i esforços interessants, des del Grup de diàleg Ɛ͛ŚĂ ƌĞĂůŝƚǌĂƚ ƵŶ
diagnòstic que llança les conclusions que es descriuen a continuació i que
presentem per a cadascuna de les principals dimensions de la RdC:
A. Eficàcia i impacte de la cooperació.

C. Participació i coresponsabilitat.

B. Control i justificació.

D. Informació a la ciutadania.

A. Eficàcia i impacte de la cooperació
Ɛ ĞǀŝĚĞŶƚ͕ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſ Ă ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ ŝ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ ƉĞƌ ůĞƐ
entitats locals, que resulta impossible establir un adequat sistema de RdC si no
Ɛ͛ŚĂŶ ĚĞĨŝŶŝƚ ƉƌğǀŝĂŵĞŶƚ ŝ Ăŵď ĐůĂƌĞĚĂƚ ĞůƐ ŽďũĞĐƚŝƵƐ Ă ŵŝƚũă ŝ ůůĂƌŐ ƚĞƌŵŝŶŝ ĚĞ ůĂ
políticĂ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͘ Ŷ ĐŽŶƐĞƋƺğŶĐŝĂ͕ ů͛ĂďƐğŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ƉƌăĐƚŝĐĂ ƚŽƚĂůŝƚĂƚ
Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐĚĞƉůĂŶƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ8 que definisquen els objectius i
ƉƌŝŶĐŝƉŝƐ ƋƵĞ ƐƵƐƚĞŶƚĞŶ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ ĚŝĨŝĐƵůƚĂ ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ
de sistemes eficaços per a mesurar el seu assoliment i rendir comptes sobre el seu
impacte.
Aquesta indefinició en els objectius en matèria de cooperació és pel fet que la
major part de les entitats locals incorporaren la competència de la cooperació al
desenvolupament com a resposta a un context social i internacional favorable,
sense haver realitzat prèviament un exercici de reflexió sobre el paper específic
que havien de jugar-hi els governs locals.
7

dĂůĐŽŵƐ͛ĂƐƐĞŶǇĂůĂĞŶLa Cooperació per al desenvolupament a la Comunitat Valenciana. 2012
Plataforma2015ymás͕ů͛ĂďƐğŶĐŝĂĚ͛ĞƐƚƵĚŝƐƐŽďƌĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐió descentralitzada valenciana és significativa.
8
Pla de Cooperació o altrĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐƋƵĞƉĞƌŵĞƚĞŶĚŝƐƉŽƐĂƌĚ͛ƵŶĂĂũƵĚĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĚĂ͘Ŷ
Orientacions per a la planificació de la cooperació a les EELL de la CV (2014) es tracta este tema amb més
detall.
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En la pràctica, ŵŽůƚĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ƌĞƉůŝĐĂƌĞŶ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝſ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ
Ě͛ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ĂĐƌşƚŝĐĂ ŝ ƐĞŶƐĞ ĂǀĂŶĕĂƌ ĐĂƉ Ă Ăůůž ƋƵĞ ƌĞĂůŵĞŶƚ ĞǆŝŐŝĂ ƵŶ ŵŽĚĞů ĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂĞŶů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͗ůĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſ de la ciutadania a les
ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ͕ ŵĂůŐƌĂƚ Ğů ƚĞŵƉƐ
ƚƌĂŶƐĐŽƌƌĞŐƵƚ͕ůĂŵĂũŽƌƉĂƌƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐŚĂŶĂĐĂďĂƚper reduir la seua política
de cooperació a la mera aplicació de determinats pressupostos sense assumir cap
responsabilitat en matèria de desenvolupament ni aconseguir la implicació real del
municipi, del seu Ajuntament ni de la seua ciutadania, en aquestes polítiques.
ĂǀĂŶƚ ĂƋƵĞƐƚĂ ĂďƐğŶĐŝĂ Ě͛ŽďũĞĐƚŝƵƐ Ă ŵŝtjà i llarg termini, la concessió anual de
subvencions ĂKE'ƉĞƌĂů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞƉƌŽũĞĐƚĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ-i en alguns casos
ƉƌŽũĞĐƚĞƐ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ9- en terminis màxims de 12 mesos,
ha estat el model de gestió aplicat de manera generalitzada per les entitats locals.
En conseqüència, en matèria de cooperació per al desenvolupament, Ɛ͛ŚĂŶĐŽŶĨſƐ
ĞůƐŵŝƚũĂŶƐĂŵďĞůƐĨŝŶƐ͘ZĞĂůŵĞŶƚŶŽƐ͛ŚĂĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚĂŶĂƌŵĠƐĞŶůůăĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌ
els resultats de projectes puntuals com fins en si mateix, ŝƐ͛ŚĂŶdescuidat amb açò
els objectius en matèria de cooperació de ů͛entitat local.
&ŝŶƐ ŝ ƚŽƚ ƋƵĂŶ Ɛ͛ŚĂ ƌĞĚƵŢƚ ůĂ valoració EFECTE ĚĞ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĂůƐ
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ ů͛ƷŶŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƋƵĞ ĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂ ƐĞ ĐĞŶƚƌĂ ĞŶ ĂƐƉĞĐƚĞƐ
econòmics. Són pocs els ajuntaments que inclouen una revisió tècnica dels
resultats dels projectes i moltes vegades açò depén de l͛interés del personal tècnic
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ WƌŽǀĂ Ě͛Ăĕž ĠƐ ƋƵĞ ĞůƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĂĚĚŝĐŝŽŶĂů Ž
Ě͛ĞƐŵĞŶĞƐĚĞůƐŝŶĨŽƌŵĞƐƉƌĞƐĞŶƚĂƚƐƋƵĞĂƌƌŝďĞŶĂůĞƐKE'ƐſŶĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ ʹi
llevat de comptades excepcions- de caràcter econòmic. La subvenció a un projecte
esdevé així en un mer expedient que cal tramitar de forma correcta i tancar
administrativament.

B. Control i justificació
dĂůĐŽŵŚĞŵĂƐƐĞŶǇĂůĂƚĂůƉĂƌăŐƌĂĨĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞůĐŽŶƚƌŽůŝũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞůƐĨŽŶƐĚ͛K
al nostre sistema de cooperació ha quedat reduït conceptualment a aspectes
ŵĞƌĂŵĞŶƚ ĞĐŽŶžŵŝĐƐ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƋƵĞ ĂƐƉĞĐƚĞƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐ ĐŽŵ ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ ĚĞ ůĞƐ
accions sobre el desenvolupament humà, sobre les condicions de vida de les
ƉĞƌƐŽŶĞƐŝĞůƐƐĞƵƐĚƌĞƚƐ͕ƐſŶŝŶǀŝƐŝďůĞƐ͕ƋƵĂŶŚĂƵƌŝĞŶĚ͛ŽĐƵƉĂƌƵŶůůŽĐĐĞŶƚƌĂůĞŶĞů
sistema. Aquest reduccionisme arriba també a la forma en què el control és exercit:
Ě͛ƵŶĂ ĨŽƌŵĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ŝ ƵŶŝĚŝƌĞĐcional (des del soci local cap a la ONGD del Nord i
Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂĂů͛ĞŶƚŝƚĂƚĨŝŶĂŶĕĂĚŽƌĂͿ͕ŽďǀŝĂŶƚĞůĐĂƌăĐƚĞƌďŝĚŝƌĞĐĐŝŽŶĂůŝŚŽƌŝƚǌŽŶƚĂůƋƵĞ
implica la coresponsabilitat dels diferents actors i el necessari control ciutadà sobre
totes aquestes accions.

9

Vegeu glossari.
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Un ƌĞĨůĞǆ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ǀŝƐŝſ ƌĞĚƵĐĐŝŽŶŝƐƚĂ ĚĞů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽďƌĞ ĞůƐ ĨŽŶƐ ĂĚƌĞĕĂƚƐ Ă
cooperació es visibilitza en què la justificació econòmica exigida als projectes no
ŶŽŵĠƐ ŶŽ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĂ Ă ůĞƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ƐŝŶſ ƋƵĞ ĨŝŶƐ ŝ ƚŽƚ͕ ŵŽůƚĞƐ
vegades, resulta contradictòria amb els objectius de desenvolupament que es
pretenen. Per exemple, es desincentiva la compra i contractació de serveis a
persones del sector informal malgrat que són, en molts casos, la millor opció per tal
Ě͛ĞŶĨŽƌƚŝƌ Ğů ƚĞŝǆŝƚ ƐŽĐŝĂů ŵĠƐ ĚĞƐĂĨĂǀŽƌŝƚ ŵĞŶƚƌĞ͕ ƉĞƌ ĐŽŶƚƌĂ͕ Ɛ͛ĂĨĂǀŽƌĞŝǆ ůĂ
realització de compres a proveïdors solament per la seua major capacitat a l͛hora
de facturar de manera més simple i acord a la normativa vigent, encara que,
generalment, siguen aliens als processos de desenvolupament promoguts; o es
posen entrebancs a projectes que requereixen una càrrega documental elevada per
Ă ůĂ ƐĞƵĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſ ;ǆŝĐŽƚĞƚĞƐ ĚĞƐƉĞƐĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĞŶ ǀĞŚŝĐůĞƐ ůŽĐĂůƐ ͞ŶŽ
ŽĨŝĐŝĂůƐ͕͟ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſĂĚƋƵŝƌŝĚĂŽƉƌĞƉĂƌĂĚĂƉĞƌƉĞƌƐŽŶĞƐĚĞůĂĐŽŵƵŶŝƚĂƚ, etc. amb
ƐƵƉŽƌƚƐŶŽĨŽƌŵĂůƐŽƉŽĐ͞ĨŝĂďůĞƐ͟ͿƋƵĂŶĞƐƚƌĂĐƚĂ͕ǀĞƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ͕ĚĞƉƌŽũĞĐƚĞƐŵĠƐ
participatius i amb major redistribució de la inversió entre la població participant.
Juntament amb aquestes carències en relació al control i justificació de la despesa,
altra constatació del Grup de diàleg ĠƐ ůĂ ĚŝƐƉĂƌŝƚĂƚ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞůƐ ƐĞƌǀĞŝƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐ͘
Aquesta diversitat de criteris té una dificultat afegida al treball de gestió realitzat
ƚĂŶƚƉĞƌůĞƐKE'ĐŽŵƉĞůƐƐĞƵƐƐŽĐŝƐĚĞů^ƵĚ͘ŵĠƐ͕ůĂĨĂůƚĂĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ ŝ ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ ĚĞ ƚĞƌŵŝŶŝƐ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ŝ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƚǌĂĚĂ ƉĞƌ ĐĂĚĂ ĞŶƚŝƚĂƚ ůŽĐĂů ƐſŶ ƵŶ ŽďƐƚĂĐůĞ ŵĠƐ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſ Ě͛ƵŶƐ
projectes que són, generalment, cofinançats10 per diverses administracions
públiques.
Als dos factors anteriors cal afegir la persistència, en moltes entitats locals, de
normatives formulades per a la seua aplicació a subvencions executables al nostre
país i que, per tant, nŽ Ɛ͛ĂũƵƐƚĞŶ Ă ůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝƋƵĞƐ ƉƌžƉŝĞƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
internacional. Açò no solament impedeix una justificació econòmica més àgil i
ĂĚĞƋƵĂĚĂĂůĂŶĂƚƵƌĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ, sinó que, a més a més, dificulta la seua
execució, el seguiment i ů͛avaluació. La inadequació de la pràctica seguida fins ara
en la justificació i control dels projectes es tradueix en què, malgrat la seua
complexitat, no ha aconseguit desterrar les pors i desconfiances que estan en la
base de les interpretacions restrictives i la burocratització imposada. Per això,
resulta evident que solament treballant amb un bon sistema que substituïsca
ů͛ĂĐƚƵĂů͕ ŝ ƋƵĞ ŝŶĐůŽŐĂ ĂƋƵş ƵŶ ĞĨĞĐƚŝƵ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ZĚ͕ ƉŽĚƌĞŵ ĂǀĂŶĕĂƌ ĐĂƉ Ă ƵŶĂ
major eficàcia de la cooperació per al desenvolupament.
Per acabar des del Grup de diàleg constatem que, de forma generalitzada, els
projectes de cooperació no són vistos com a intervencions socials que actuen sobre
10

El recurs Ăů͛anualitat uniƚĂů͛escassa capacitat de finançament de les EELL, així com la tendència
cap Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞů ͞ĐĂĨğ per a totƐ͕͟ fa que el cofinançament entre diverses AAPP i durant anys
consecutius ƐŝŐĂů͛única opció possible per a la posada en marxa de projectes de certa envergadura i
impacte i evitar la reducció de les subvencions de desenvolupament a accions puntuals, de curta
durada i sense continuïtat en el mig i llarg termini.
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ƵŶĂƌĞĂůŝƚĂƚĚŝŶăŵŝĐĂŝĐĂŶǀŝĂŶƚ͖ĞŶĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ͕ĐŽŵƵŶĂĐŽƐĂ͞ǀŝǀĂ͟ƋƵĞƌĞƋƵĞƌĞŝǆ͕
per a una execució eficaç i una gestió eficient, de mecanismes flexibles que
Ɛ͛ĂĚĂƉƚĞŶ Ă ĂƋƵĞƐƚĂ ŶĂƚƵƌĂůĞƐĂ͘ >Ă ǀŝƐŝſ ƌĞƐƚƌŝŶŐŝĚĂ ŝ ƉŽĐ ƌĞĂů ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ŝ ůĞƐ
accions de desenvolupament els converteixen en mers expedients. Aquesta és,
sens dubte, una de les raons de fons que no han permés avançar cap a una
adaptació i harmonització normativa més acord amb els fins que es persegueixen.

C. Participació i coresponsabilitat
Com hem assenyalat al punt anterior, la major part de les entitats locals han limitat
la política de cooƉĞƌĂĐŝſ Ă ƵŶĂ ƋƺĞƐƚŝſ ĚĞ ŐĞƐƚŝſ Ě͛ĞǆƉĞĚŝĞŶƚƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵƐ͘
Aquest fet resulta especialment paradoxal si tenim en compte que la gènesi de la
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂĂů͛ƐƚĂƚĞƐƉĂŶǇŽůƚŝŶŐƵĠĞůƐĞƵŽƌŝŐĞŶĞŶůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐ
ciutadanes. Encara que inicialment la participació fou consubstancial a la
cooperació municipal, amb la creació de consells de cooperació de forma
ŐĞŶĞƌĂůŝƚǌĂĚĂ͕ů͛ĞǀŽůƵĐŝſƉŽƐƚĞƌŝŽƌŚĂĚĞŝǆĂƚƐĞŶƐĞĞĨĞĐƚĞĂƋƵĞƐƚƐĐŽŶƐĞůůƐƋƵĞ tan
sols Ɛ͛ŚĂŶ ŵĂŶƚŝŶŐƵƚ ĞŶ ƵŶƐ ƉŽĐƐ ŵƵŶŝĐŝƉŝƐ11. La cooperació, allà on no ha
ĚĞƐĂƉĂƌĞŐƵƚ ŝ ůůĞǀĂƚ Ě͛ĂůŐƵŶĞƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶƐ͕ Ɛ͛ŚĂ ƌĞĚƵŢƚ Ă ƵŶĂ tasca essencialment
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĂ ƉĞƌ ůĞƐ KE' Ăŵď Ğů ĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚ Ě͛ƵŶĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐů͛ƷŶŝĐĂĨƵŶĐŝſĚĞůĞƐƋƵĂůƐĠƐĐŽŶƚƌŽůĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĚĞƐƚŝŶĂĐŝſĚels
diners públics.
ƋƵĞƐƚ ĨŽƌƚ ƌĞƚƌŽĐĠƐ ƋƵĞ Ɛ͛ŚĂ ƉƌŽĚƵŢƚ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
descentralitzada com un fet col·lectiu respon principalment al fet que a la nostra
política manca una vertadera cultura de participació. Són molt pocs els municipis
que han instaurat i mantingut models de participació democràtica. Tanmateix, en
matèria de cooperació, i més encara en un model de cooperació indirecta12, la
participació i implicació de la ciutadania és un aspecte fonamental perquè aquesta
siga visible i reconeguda com a expressió de la solidaritat internacional. Sense
implicació de la ciutadania i dels agents socials13 que la representen és impossible
ƋƵĞĞƐĚŽŶĞŶƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚ͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂ12 i, sense aquesta, és impossible
que la cooperació arribe a ser considerada com una política pública.
Un altre factor que no ha contribuït a una articulació més participativa de la
cooperació als nostres municipis és la poca eficàcia de les xarxes i espais de
coordinació entre les entitats locals, així com entre aquestes i altres agents de
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͘ŶĐĂƌĂƋƵĞĚĞƐĚ͛ƵŶƉƵŶƚĚĞǀŝƐƚĂƚĞžƌŝĐĞůƚƌĞďĂůůĞŶǆĂƌǆĂƐşĂƉĂƌĞŝǆ
com una exigència formal (reflectida en estatuts, bases normatives, documents de
planificació, etc.) en la pràctica quasi no Ɛ͛ŚĂƉŽƌƚĂƚĂƚĞƌŵŝni de manera efectiva.
11

En La cooperació per al desenvolupament en la Comunitat Valenciana (2012) i Orientacions per a
la planificació de la cooperació a les EELL de la CV (2014) es tracta aquest tema amb més detall.
12
Vegeu glossari.
13
Associacions ciutadanes de diferents àmbits, a més de les ONGD (veïnals, de dones, culturals,
ecologistes, immigrants, etc.); universitats, sindicats, etc.
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No existeix una cultura del treball en xarxa, on aquesta es conceba com un fet real i
operatiu amb suport en aspectes tècnics i de millora de la gestió.
Més aviat sembla que, en el fons, des de certes visions, resulta més pràctic no fer
efectiva la coordinació i el treball en xarxa. Ací podria destacar-se que les poques
iniciatives realitzades en aquest sentit han resultat decebedores o han donat pocs
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͕ĨĞƚƋƵĞŚĂƉŽƌƚĂƚĨŝŶƐŝƚŽƚĂůƌĞƚƌĂŢŵĞŶƚŝĂůĂĨĂůƚĂĚ͛ŝŶƚĞƌĠƐƉĞƌŝŵpulsar
Ž ĞŶĨŽƌƚŝƌ ĂƋƵĞƐƚƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͘ ǆĞŵƉůĞƐ ĐŽŵ Ğů ŽŵŝƚĠ Ě͛ĐĐŝſ ,ƵŵĂŶŝƚăƌŝĂ ŝ
Emergència (CAHE), la Comissió Interterritorial, el mateix Consell Valencià de
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana (CVCD), els processos
Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞĨŽƌŵƵůĂƌŝƐŝĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĞƐ͙ĞŶƐſŶďŽŶĂƉƌŽǀĂ͘
 ĂƋƵĞƐƚĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ ŝŶƚĞƌŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů Ɛ͛ƵŶĞŝǆ ůĂ ĨĂůƚĂ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ŝ ĚĞ
ƉƌŽĚƵĐĐŝſ Ě͛ĞƐƚƵĚŝƐ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞŶ Ă ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ĂĐĐĞĚŝƌ Ă ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ ŝ
conéixer mecanismes de gestió tendents a enfortir la cooperació descentralitzada.
Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ĠƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚ ƌĞǀĞůĂĚŽƌĂ ů͛ĂďƐğŶĐŝĂ ĚĞ
publicacions i estudis sobre les polítiques de cooperació desplegades. En aquest
ƐĞŶƚŝƚŶŽƐ͛ŚĂŶŐĞŶĞƌĂƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞĚŽŶĞŶĂĐŽŶĠŝǆĞr o oferisquen referències
ĞŶƚĞŵĞƐĐůĂƵƐĐŽŵ͗ů͛ĂƉŽƐƚĂƉĞƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŝĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝſĚĞů͛ĂũƵĚĂƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ
ƉĞƌĂůŐƵŶĞƐKE'ŝĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐ͖ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞŵŽĚĞůƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŝĂƉƌŽƉŝĂĐŝſ
democràtica, o la posada en marxa de mecanismes per a garantir la transparència
ĞŶůĂŐĞƐƚŝſĚĞů͛ĂũƵĚĂ͘
La participació és imprescindible per a generar un teixit associatiu compromès i
sensibilitzat en aquest àmbit, a través del qual debatre, identificar errors i plantejar
ƐŽůƵĐŝŽŶƐ͛͘ĂƋƵĞƐƚĂĨŽƌŵĂ, la participació esdevé en element central i transversal
en la planificació i la rendició de comptes i permet tancar el cercle entre el ex
ante14 (planificació) i el ex post (rendició de comptes). La participació a més a més
ĠƐ͕ŝĞŶů͛ĂĐƚƵĂůĐŽŶƚĞǆƚĚĞĚĞƐcrèdit pels continuats casos de corrupció més encara,
imprescindible per al control ciutadà sobre els poders públics i la recuperació de la
confiança de la ciutadania en les seues instàncies governamentals.
Per últim, però no per això menys important, és dĞƐƚĂĐĂďůĞů͛ĂďƐğŶĐŝĂĞŶĞůŵŽĚĞů
ĂĐƚƵĂů ĚĞůƐ ƐŽĐŝƐ ůŽĐĂůƐ͘ hŶĂ ĂďƐğŶĐŝĂ ƋƵĞ ŚĂ ĚĞ ĐŽŵďĂƚƌĞ͛Ɛ ĚŽŶĂŶƚ-los major
visibilitat i permetent una major vinculació amb la ciutadania del Nord, però també,
facilitant la seua participació en els processos de disseny de les nostres polítiques
ĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͘ůĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚŵƵƚƵŝů͛ĂůŝĂŶĕĂĞŶƚƌĞĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂĚĞůEŽƌĚŝĚĞů^ƵĚ
és imprescindible per a la construcció a escala global de societats més informades i
justes.

14

Vegeu glossari.
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D. Transparència i informació pública (a la ciutadania)
La realitat observada en la major part de les entitats locals de la Comunitat
Valenciana revela el seu escàs interés per informar a la ciutadania dels resultats de
les seues polítiques de cooperació. Quasi no es generen documents o memòries
anuals de la geƐƚŝſĚĞůƐĨŽŶƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŝĚĞů͛ŝŵƉĂĐƚĞƋƵĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĨŝŶĂŶĕĂĚĞƐ
ƚĞŶĞŶ ƐŽďƌĞ ůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐ ĚĞ ǀŝĚĂ ĚĞ ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶĞƐ͘ >͛ĞǆƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĨĞƚ͕ ĞŶ
opinió del Grup de diàleg, pot trobar-ƐĞ͗Ě͛ƵŶĂďĂŶĚĂ͕ĞŶů͛ĂďƐğŶĐŝĂĚ͛ƵŶĂĐƵůƚƵƌĂ
de participació que ƌĞƋƵĞƌŝƌŝĂ ůžŐŝĐĂŵĞŶƚ ĨůƵǆŽƐ ŝ ĐĂŶĂůƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ ůĂ
ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂŝů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ͖ŝĚ͛ĂůƚƌĂ͕ĞŶůĂŶŽĞǆŝƐƚğŶĐŝĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŝ
col·laboració entre administracions públiques que, en cas de donar-se, portarien
aparellada la necessitat de ĚŝƐƉŽƐĂƌĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĂĐƚƵĂůŝƚǌĂĚĂŝĐŽŵƉĂƌĂďůĞƐŽďƌĞůĂ
gestió realitzada per les diferents entitats.
>͛ĂďƐğŶĐŝĂĚ͛ƵŶĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſƋƵĞĨŝǆĞĂŵďĐůĂƌĞĚĂƚĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐŝƌĞƐƵůƚĂƚƐĞƐƉĞƌĂƚƐ
de la cooperació desplegada comporta, també en aquest cas, una limitació en
ĂƋƵĞƐƚĂĚŝŵĞŶƐŝſĚĞůĂZĚ͘>͛elaboració de plans o documents similars permetria
ůĂ ĐƌĞĂĐŝſ Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ŽƌŝĞŶƚĂƚƐ Ă ƌĞŶĚŝƌ ĐŽŵƉƚĞƐ ĚĂǀĂŶƚ ůĂ
ciutadania respecte a les accions realitzades i els resultats assolits.
Informar i vincular la ciutadania amb les accions de cooperació és essencial per tal
que aquesta puga conéixer i comprendre les realitats del Sud i així poder valorar els
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ƋƵĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚ Ɛ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝǆĞŶ Ăŵď ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĚĞ
desenvolupament. Però açò no pot aconseguir-se amb informacions puntuals i
desconnectades entre si, solament pot aconseguir-se amb compromisos de
cooperació a mig i llarg termini que permeten lligar informació i aprenentatge, i
gestionar ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĚĞƐ Ě͛ƵŶĂ ǀŝƐŝſ ĞƐƚƌĂƚğŐŝĐĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐació per al
desenvolupament.
El model actual de gestió pel qual han optat la major part de les entitats locals,
ďĂƐĂƚ ĞŶ ů͛ĂŶƵĂůŝƚĂƚ ŝ ƚĞŶĚĞŶƚ Ă ůĂ ĚŝƐƉĞƌƐŝſ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ŶŽŵďƌĞ ĞůĞǀĂƚ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕
ŝŵƉĞĚĞŝǆ ĞƐƚĂďůŝƌ ƵŶƐĨůƵǆŽƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĐŽŶƚŝŶƵĂƚƐ ŝ ĐŽŚĞƌĞnts que faciliten a la
ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ ĂƐƐŝŵŝůĂƌ ƵŶĞƐ ƌĞĂůŝƚĂƚƐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ͘ >͛ĂůƚĂ ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſ15 ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ ŝ
ů͛ĞƐĐĂƐƐĂĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚĞŶůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĨŝŶĂŶĕĂĚĞƐƐſŶƵŶĂĚŝĨŝĐƵůƚĂƚŝŶƐĂůǀĂďůĞĂů͛ŚŽƌĂ
Ě͛ĞƐĐŽůůŝƌ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĐĂƉĂĕŽƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌĂƌ ĂƋƵĞƐƚĂ ŝŵŵediatesa i
dispersió.
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Vegeu glossari.
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Un sistema de RdC acord a un nou model de cooperació
ŶĨƌŽŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƌĞĂůŝƚĂƚĚĞƐĚĞůGrup de diàleg plantegem la necessitat de dotar a
ůĂŶŽƐƚƌĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚ͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŶĚŝĐŝſĚĞĐŽŵƉƚĞƐƋƵĞƉĞƌŵĞƚĂĂůĞƐ>>
avançar cap a una cooperació més eficaç afermada en els principis de
transparència, participació, processos a mitjà ŝ ůůĂƌŐ ƚĞƌŵŝŶŝ͕ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ŝ
ů͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞ͘WĞƌĂŝǆžĚĞƐĚĞů Grup de diàleg ƉƌŽƉŽƐĞŵůĂĐƌĞĂĐŝſĚ͛ƵŶƐŝƐƚĞŵĂ
de RdC comú al conjunt de les entitats locals valencianes que permeta:
1. Harmonitzar metodologies i procediments que faciliten la posada en marxa
de processos de col·laboració i cooperació entre administracions públiques,
reduïsca despeses i aplique de forma més eficient els recursos.
2. Oferir una informació bàsica i homogènia del conjunt de donants de la
ŽŵƵŶŝƚĂƚ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ ƋƵĞ ĨĂĐŝůŝƚĞ ů͛ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝ ĚĞ ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚ͕ ĞůƐ ĞƐƚƵĚŝƐ
comparatius i el compliment amb les demandes de la FEMP i la Cooperació
ƐƉĂŶǇŽůĂĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƐŽďƌĞů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐĨŽŶƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͘
3. Anar més enllà del control econòmic per abordar aspectes de caràcter
ƚğĐŶŝĐ͕ ĐŽŵ Ğů ƐĞŐƵŝŵĞŶƚ͕ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ŝ ůĂ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſ͕ ƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚĞŶ ůĂ
generació de coneixement i la millora continua de les polítiques i pràctiques
de cooperació.
4. Fomentar una cultura cap a la generació de coneixement mitjançant
ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂ ƐŽďƌĞ ůĞƐ ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ ĚĞůƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ
agents de cooperació, on es puguen reconéixer les errades i els encerts amb
ŶŽƌŵĂůŝƚĂƚŝŵŝůůŽƌĂƌůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂĐƚŽƌƐƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶ͕ĚĞƐ
de les seues respectives perspectives i àmbits de treball, en les accions de
cooperació per al desenvolupament desplegades des del conjunt de la
Comunitat.
5. Elevar els nivells de transparència i informació pública que promoguen, al
mateix temps i de forma progressiva, la sensibilització, conscienciació i
implicació de la ciutadania en les polítiques públiques en una lògica de
foment de la comunicació per al desenvolupament.
6. Coresponsabilitzar tant a administracions públiques com a ONGD (i a la
ƌĞƐƚĂ Ě͛ĂŐĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝŵƉůŝĐĂƚƐ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſ ŝ ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂͿ
davant la ciutadania, i entendre la cooperació per al desenvolupament com
una política pública basada en la participació i col·laboració tant entre
administracions públiques com entre aquestes i els agents socials.
>͛ŽďũĞĐƚŝƵĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚĠƐƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚƉƌŽƉŽƐĂƌƵŶŵŽĚĞůĐŽŵƷĚĞZĚ
ƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ƚĂŶƚ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ ĐŽŵ els agents de cooperació i facilite a les
entitats locals de la Comunitat superar les limitacions actuals Ăŵď ů͛aprofitament
de ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂŐĞŶƚƐĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſǀĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
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V. Marc teòric de la proposta de RdC
Cap a un model participatiu i harmonitzat que responga a les necessitats de la
cooperació descentralitzada.
Com hem analitzat anteriorment, existeix entre la major part de les entitats locals
de la Comunitat Valenciana una debilitat en la formulació i la pràctica de la
cooperació. Açò no implica que no existeixen entre les entitats locals de la nostra
Comunitat casos concrets que han enfrontat amb èxit les limitacions assenyalades.
Excepcions que confirmen que és possible avançar cap a un model més acord amb
les capacitats i potencialitats que en matèria de cooperació per al
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĞƐƉŽĚĞŶĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƌĚĞƐĚĞů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͘
Per això, i abans de presentar les propostes concretes de treball, des del Grup de
diàleg destaquem tres aspectes centrals que han ser considerats, i sobre els quals
Ɛ͛ŚĂŶ ĚĞ ƉŽƐŝĐŝŽŶĂƌ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ͕ ƉĞƌ ƚĂů ƋƵĞ ůĂ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ
harmonitzat de rendició de comptes resulte eficaç.

Consideració 1:

El desenvolupament humà com a objectiu global de la política de cooperació
municipal
Per dotar-ƐĞĚ͛un sistema de rendició de comptes comú i harmonitzat en matèria
ĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſƉĞƌĂůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚƉĞƌĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐ͕ĠƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝ
que aquestes compartisquen una mateixa concepció del desenvolupament i uns
objectius similars en les seues polítiques de cooperació. En la pràctica, almenys de
forma tàcita, açò sembla ser així. Totes les entitats locals, com el conjunt de la
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂ͕ ĞŶ ů͛ăŵďŝƚ ĚŝƐĐƵƌƐŝƵ ĞƐ ƚƌŽďĞŶ ĂůŝŶĞĂĚĞƐ ƐŽƚĂ Ğů
concepte del desenvolupament humà. A més a ŵĠƐ͕ĞŶů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͕ƐĞŵďůĂƚĂŵďĠ
compartida la visió del paper de la ciutadania i de la participació com un dels trets
principals de la identitat, i de la raó de ser, de la cooperació descentralitzada.

Desenvolupament humà ǲ±s el procés ǯampliació de les opcions de la gent, que augmenten
les funcions i les capacitats humanes... Representa un procés a la vegada que un fi. En tots els nivells
de desenvolupament les tres capacitats essencials consisteixen en què la gent visca una vida llarga i
saludable, tinga coneixements i accés als recursos necessaris per a un nivell de vida digne. PerÖǯàmbit
del desenvolupament humà va més enllà: ǯopcions que la gent considera en gran
mesura i que inclouen la participació, la seguretat, la sostenibilitat, les garanties dels drets humans,
totes necessàries per a ser creatiu i productiu i per a gaudir del respecte per un mateix, potenciació i
sensació de pertànyer a una comunitat. En definitiva, el desenvolupament humà és el
desenvolupament de la gent, per a la gent i peǤǳ
(Informe sobre Desenvolupament Humà, PNUD 2000).
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Tot i això, des del Grup de diàleg considerem necessari que les entitats locals
manifesten expressament el seu posicionament respecte a la cooperació
internacional per al desenvolupament, bé mitjançant un pla de cooperació, o un
document similar, que explicite el seu compromís amb la constrƵĐĐŝſ Ě͛ƵŶ ŵſŶ
ŵĠƐ ũƵƐƚ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ĞƐ ƌĞĐŽŶĞŝǆ ĞǆƉůşĐŝƚĂŵĞŶƚ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
ĐŽŵ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ƉƷďůŝĐĂ ũƵŶƚ Ăŵď ůĂ ƌĞƐƚĂ ĚĞ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ƐŽĐŝĂůƐ ƋƵĞ ů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚ
ĂƐƐƵŵĞŝǆ ĚĂǀĂŶƚ ůĂ ƐĞƵĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͕ ŝ Ɛ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆĞŶ ĞůƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ ŝ ŽďũĞĐƚŝƵƐ
ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂĞŶĞůŵŝƚũă i llarg termini. Aquests objectius, en línia amb el
concepte de desenvolupament perseguit i del paper de les entitats locals en el
context global, Ɛ͛ŚĂŶ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚĂƌ ĞŶ ů͛ĂƐƐŝŐŶĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ĚŽƚĂĐŝſ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚăƌŝĂ
anual16 i la consideració de les dues línies estratègiques fonamentals de treball:


ůƐƵƉŽƌƚŝĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŝŽŶƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĂů^ƵĚŽƌŝĞŶƚĂĚĞƐĂ
garantir els drets de les persones, la justícia social i la millora de les
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞǀŝĚĂĚ͛ĂĐŽƌĚĂůĞƐƐĞƵes aspiracions.



ů ĨŽŵĞŶƚ͕ ĞŶ ůĂ ŶŽƐƚƌĂ ƐŽĐŝĞƚĂƚ͕ Ě͛ƵŶĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂĚĂ ŝ
compromesa amb el desenvolupament.

El disseny i la construcció de la política pública de cooperació municipal concretarà
aquestes línies estratègiques i definirà els objectius establerts per a cadascuna
Ě͛ĞůůĞƐŝĞůƐŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƋƵĞĐĂĚĂĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůƉŽƐĂƌăĞŶƉƌăĐƚŝĐĂƉĞƌ
ƚĂůĚ͛ĂƐƐŽůŝƌ-los. El sistema de rendició de comptes haurà de respondre als objectius
fixats i formarà part de la política de cooperació municipal, explicitada als
documents corresponents, tant si ĞƐ ƚƌĂĐƚĂ Ě͛un pla de cooperació com Ě͛altres
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐƋƵĞĐĂĚĂĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͛ĂĐŽƌĚĂůĞƐƐĞƵĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ17.

Consideració 2:

Participació i coresponsabilitat en el centre del sistema de rendició de comptes
>ĞƐ ĚĂƌƌĞƌĞƐ ĚğĐĂĚĞƐ ŚĂŶ ŵŽƐƚƌĂƚ ƋƵĞ ů͛ĂĐƚƵĂů ŵŽĚĞů ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
descentralitzada, encara que tingué la seua gènesi en la participació ciutadana, ha
abandonat i deixat en un segon plànol aquest paper central de la ciutadania als
processos de desenvolupament. Malgrat que és la societat civil la que assumeix -a
ƚƌĂǀĠƐƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĚĞůĞƐKE'͕ƉĞƌžƚĂŵďĠĚ͛ĂůƚƌĞƐĂŐĞŶƚƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĐŽŵ
universitats, sindicats, etc.- ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂŵĂũŽƌƉĂƌƚĚĞůƐĨŽŶƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ůĂ
participaĐŝſŝů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂĐŽŶƚŝŶƵĞŶƐĞŶƚƵŶĂĂƐƐŝŐŶĂƚƵƌĂƉĞŶĚĞŶƚĞŶ
la major part de les administracions públiques. Açò, juntament amb el
desmantellament actual i generalitzat de les polítiques de cooperació, ha motivat
ƋƵĞ ĚƵƌĂŶƚ ĞůƐ ĚĂƌƌĞƌƐ ĂŶǇƐ Ɛ͛Śaja demandat la necessitat de reprendre els
processos de participació ciutadana.
16

Aquesta assignació haurà de respondre al compromís ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚ͛ĂƉŽƌƚĂƌĞůϬ͕7% dels
pressupostos de les administracions públiques a accions computables com AOD.
17
Vegeu Orientacions per a la planificació de la cooperació a les EELL de la CV (2014).
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Els consells de cooperació, que durant anys foren impulsats en la major part de
municipis com a part consubstancial i indissoluble de la posada en marxa de les
polítiques de ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ƐſŶů͛ĞƐƉĂŝƉƌŝǀŝůĞŐŝĂƚŽŶƐ͛ĂƉƌŽĨƵŶĚĞŝǆĞŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſ
democràtica, on la ciutadania participa en la definició i execució de la política de
cooperació per assolir uns objectius de desenvolupament compartits pel conjunt de
la societat.
Per això, el Grup de diàleg ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĞůŽŶƐĞůůĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſĐŽŵů͛žƌŐĂŶƉƌŝŶĐŝƉĂů
del sistema de rendició de comptes i proposem, com a premissa sine quanon la
constitució de consells de cooperació, o el seu enfortiment en aquelles entitats
locals on existeŝǆĞŶ͕ ĚĞƐ Ě͛ƵŶĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂ ůĂ ƐĞƵĂ ŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚĂƚ͕ i
mantinguen el principi de ser un espai col·lectiu i horitzontal.
Per acabar, per tal que la participació i coresponsabilitat en matèria de cooperació
per al desenvolupament siga coherent amb els principis i objectius que la inspiren
hem de considerar i reforçar la presència dels socis del Sud ʹtant organitzacions
socials com la mateixa població que participa en els processos de
desenvolupament- en les diferents dimensions de la rendició de comptes.

Consideració 3:

hŶƐŝƐƚĞŵĂĚĞZĚĞĨŝĐĂĕŝĐŽŵƷĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ
hŶĂĚĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůƐĚŝĨŝĐƵůƚĂƚƐƉĞƌĂů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞZĚ més eficaços
és la manca de recursos, tant humans com econòmics, que les entitats locals poden
ĚĞƐƚŝŶĂƌ Ă ĂƋƵĞƐƚ Ĩŝ͘ ĕž ŚĂ ƉŽƌƚĂƚ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŐĞŶĞƌĂůŝƚǌĂĚĂ͕ Ă ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ƵŶ
sistema limitat al control econòmicofinancer, en general excessivament
burocratiƚǌĂƚ͖ Ă ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ǀĞƌƚŝĐĂů ŽŶ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞŝǆ ĐŽƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĂƚ
entre els actors implicats; i a la inexistència, o ů͛abandonament, de procediments
Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂŝĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞƋƵĞĂƉŽƌƚĞŶƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƌĞĂůƐŽďƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚĞ
de les accions de cooperació realitzades.
Una major coordinació i col·laboració entre administracions públiques facilitaria
ů͛ĂďŽƌĚĂƚŐĞ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ ĚĞďŝůŝƚĂƚƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽůͼůĞĐƚŝǀĂ ŝ ƉĞƌŵĞƚƌŝĂ ĂƉƌŽĨŝƚĂƌ ůĞƐ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĞƐĐĂůĂ ƋƵĞ ĞƐ ŐĞŶĞƌĞŶ ƚƌĞďĂůůĂŶƚ ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚ͘ >͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ
Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐŽŵƉĂƌƚŝƚƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ĞŶƵŶĞƐƉĂŝŐĞŽŐƌăĨŝĐƌĞĚƵŢƚŽŶŵŽůƚƐĚŽŶĂŶƚƐ
coincideixen en la destinació final dels fons que concedeixen i on existeixen
institucions de caràcter supramunicipal que podrien facilitar aquesta coordinació,
resulta necessari i inajornable.
Per això, des del Grup de diàleg instem les entitats locals a promoure espais de
trobada, de caràcter estable i perfil tècnic per a posar en comú les seues
experiències i poder coordinar i compartir recursos.
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VI. Proposta de RdC per a les EELL de la Comunitat Valenciana
Les propostes que es llancen a continuació tenen com a premissa facilitar la
coordinació i complementarietat entre actors per afavorir una RdC eficient i eficaç
en la consecució dels objectius de desenvolupament.
Existeix consens en el Grup de diàleg quant a les quatre dimensions que
conformarien el sistema harmonitzat de rendició de comptes per a les entitats locals
i que analitzarem seguidament amb major profunditat. Cadascun inclou un conjunt
de procediments i instruments que les entitats locals ŚĂŶĚ͛aplicar, obligatòriament
alguns i voluntàriament altres, sota uns procediments harmonitzats, per garantir una
RdC més efectiva i millorar Ăŝǆş ƚĂŶƚ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĐŽŵ ů͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
valenciana per al desenvolupament. Els instruments proposats no limiten les
possibilitats de municipis i diputacions i són, per tant, compatibles amb altres
iniciatives que, segons la seua experiència i capacitat, cada govern local decidisca
posar en marxa.
ŝǆş͕ ĞŶƚĞŶĞŶƚ ůĂ ZĚ ĚĞƐ Ě͛ƵŶĂ ĐŽŶĐĞƉĐŝſ àmplia i multidimensional i partint del
diagnòstic realitzat -que reflectim en el capítol tercer-, des del Grup de diàleg,
considerem que són ƋƵĂƚƌĞ ůĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐ ƋƵĞ ŚĞŵ Ě͛ŝŶĐůŽƵƌĞ ĞŶ Ğů
sistema harmonitzat de rendició de comptes:
A. Eficàcia i impacte de la cooperació.

C. Participació i coordinació.

B. Control i justificació.

D. Informació a la ciutadania.

QUADRE NÚM. 1

MODEL DE RENDICIÓ DE COMPTES PER A LES ENTITATS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
A

B

C

D

Eficàcia i impacte ĚĞů͛K

Control econòmic i
justificació

Participació i
coordinació

Información a la ciutadanía

A.1. Selecció de projectes i
programes
A.2. Seguiment i avaluació de
projectes i programes
A.3. Avaluació de polítiques

D.1. DĞŵžƌŝĂĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ
B.1. Adequació normativa

C.1. Consell de cooperació

B.2. Harmonització de la
interpretació
normativa

C.2. Òrgans de govern
C.3. Coordinació

D.2. Informe anual de gestió

D.3. Govern obert
D.4. Altres vies de comunicació

Cal assenyalar que aquest document respon a les necessitats identificades en unes
administracions que han optat de forma majoritària per la cooperació indirecta, és
a dir, per canalitzar la major part dels seus fons de cooperaciſĂƚƌĂǀĠƐĚ͛KE'Ž
altres agents de cooperació. Encara així, amb independència de la fórmula escollida
per a canalitzar els fons de cooperació, la participació i implicació de la ciutadania
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ha de potenciar-ƐĞ ĚĞƐ ĚĞ ů͛ăŵďŝƚ ůŽĐĂů ĐŽŵ Ă ƚƌĞƚƐ ƉƌŽƉŝƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂ͘ >͛ŽƉĐŝſ ƉĞƌ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěe gestió totalment o parcialment
directa18 no pot ser excusa per a limitar la participació ciutadana, motiu pel qual les
ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐƋƵĞŝŶĐůŽƵĂƋƵĞƐƚŵĂŶƵĂůƐſŶƚĂŵďĠĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĞŶĂƋƵĞƐƚƐĐĂƐŽƐ͘

A. EFICÀCIA i IMPACTE DE LA COOPERACIÓ
Per a mesurar ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ŝ ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ƌĞƐƵůƚĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ĞƐƚĂďůŝƌ
prèviament els objectius i resultats que a mitjà ŝ ůůĂƌŐ ƚĞƌŵŝŶŝ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ůŽĐĂů ǀŽů
assolir. Per això, és necessari que els governs locals manifesten el seu compromís
amb la cooperació intĞƌŶĂĐŝŽŶĂůŵŝƚũĂŶĕĂŶƚů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſĚ͛ƵŶPla de cooperació que
establisca els objectius per a cadascun delƐĞŝǆŽƐŽůşŶŝĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſĂůƐƋƵĂůƐ es
decidisca a donar suport: Projectes de cooperació al Sud; Educació per al
desenvolupament; i, si fos el cas, ĐĐŝſ ŚƵŵĂŶŝƚăƌŝĂ ŝ Ě͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ19. Aquesta
definició dels objectius perseguits permetrà concretar els resultats i els indicadors
ƉƌĞĐŝƐŽƐ ƉĞƌ ŵĞƐƵƌĂƌ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝŵƉƵůƐĂĚĂ ĚĞƐ ĚĞů ŵƵŶŝĐŝƉŝ Ž ůĂ
diputació. Cal tenir present que és important ĨĞƌ Ğů ƉĂƐ ĐĂƉ Ă ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ
Gestió per a Resultats de Desenvolupament20 i superar el model actual que es
redueix a la correcta gestió administrativa dels expedients de concessió de fons.
Entre els elements que han integrar-se en el sistema de RdC ĞŶƌĞůĂĐŝſĂů͛ĞĨŝĐăĐŝĂŝ
ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ ĚĞ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ƌĞĐŽŵĂŶĞŵ ĞƐƚĂďůŝƌ ŝ
harmonitzar tres processos: la selecció de projectes i programes; el seguiment i
ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĨŝŶĂŶĕĂĚĞƐ͕ŝů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĞƐƉŽůşƚŝƋƵĞƐĚĞĐooperació.

QUADRE NÚM. 2

A.

A.1. Selecció de projectes i programes
A.1.1 Aplicació de criteris tècnics i
participació democràtica.

EFICÀCIA i IMPACTE DE L͛AOD

A.2. Seguiment y avaluació de projectes

A.3. Avaluació de polítiques

A.2.1 Departaments tècnics: EELL, ONG,
altres agents de cooperació

A.3.1 Avaluació de la política
de cooperació.

A.2.2 Consell de cooperació

A.1.2 Harmonització de procediments
entre les EELL de la Comunitat

A.3.2 Coherència de polítiques

A.2.3 Comissions mixtes de seguiment
A.2.4 Avaluació en terreny

18

Vegeu glossari.
En Orientacions per a la planificació de la cooperació a eell de la CV (2014) es tracta amb més detall
la definició Ě͛objectius i resultats de la cooperació desplegada des de les administracions locals.
20
Vegeu glossari.
19
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A.1. SELECCIÓ DE PROJECTES i PROGRAMES.
El sistema de concessió anual de fons a través de projectes fomenta la dispersió,
ĚŝĨŝĐƵůƚĂůĂĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚŝƉƌĞĚŝĐŝďŝůŝƚĂƚĚĞů͛ĂũƵĚĂŝŝŵƉĞĚĞŝǆůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſĞŶĞůŵŝtjà
i llarg termini, aspectes bàsics en matèria de desenvolupament. Per això,
ƌĞĐŽŵĂŶĞŵ ů͛ĂƐƐŝŐŶĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƚŽƚĂůŝƚĂƚ Ž Ě͛un percentatge substancial dels
pressupostos de cooperació a estratègies de desenvolupament de mitjà i llarg
termini que asseguren la predicibiůŝƚĂƚ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ i fomenten la concentració i
continuïtat de les accions.
>ĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐŚĂƵƌŝĞŶĚĞƐĞůĞĐĐŝŽŶĂƌ͕Ě͛ĂĐŽƌĚĂůƐĨŽŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕ƵŶŶŽŵďƌĞ
ƌĞĚƵŢƚ Ě͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ ;ƉƌŽũĞĐƚĞƐ Ž ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ ƚĂŶƚ ĞŶ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĐŽŵ ĞŶ ĞĚƵĐĂĐŝſ
per al desenvolupament) que tinguen suport en el mitjà i llarg termini (un mínim de
ϰ ĂŶǇƐͿ͘ ůƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ ďăƐŝĐƐ ƋƵĞ ĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĂŶ ƉĞƌ Ă ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ
estratègies seran:
 la solvència i la capacitat tècnica i institucional ʹque incloga els seus
mecanismes de rendició de comptes- de les entitats que portaran a
termini la seua execució (el que inclou tant a les entitats sol·licitants com
els seus socis locals al Sud).
 ůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŝƉƌĞƐğŶĐŝĂĂĐƚŝǀĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐŝĞůƚƌĞďĂůůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂƚ
ĞŶů͛ăŵďŝƚŵƵŶŝĐŝƉĂů(o provincial);
 ů͛ĂůŝŶĞĂĐŝſĂŵďĞůƐŽďũĞĐƚŝƵƐŝůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƚƐŐĞŽŐƌăĨŝƋƵĞƐŝƐĞĐƚŽƌŝĂůƐƋƵĞŚĂũĂ
establert cada entitat local, el seu Pla de cooperació o document similar;
 La qualitat, la viabilitat, la sostenibilitat i ů͛impacte dels programes i
projectes;
Aquest procés, que és central per al desplegament de la política de cooperació
municipal, haurà de ser obert i participatiu i tindrà com espai principal de treball el
Consell de Cooperació.
La selecció, tant de les estratègies com de les entitats executores Ě͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ,
ĐŽŶƚƌŝďƵĞŝǆ Ě͛ƵŶĂ ďĂŶĚĂ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌ ůĂ ĐŽŶƚŝŶƵŢƚĂƚ ŝ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ͕ ŝ ƉĞƌ
altra a reduir la càrrega administrativa i burocràtica de les concessions anuals. La
continuïtat en el finançament de les estratègies seleccionades es debatrà
ĂŶƵĂůŵĞŶƚ ĞŶ Ğů ŽŶƐĞůů ĚĞ ŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝ Ɛ͛ŝŶĨŽƌŵĂƌă Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď ĞůƐ resultats
obtinguts, el compliment en la justificació i la rendició de comptes per part de les
entitats executores.
Ŷ Ğů ĐĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐ ĚĞ ů͛ĚƵĐĂĐió per al desenvolupament, una bona opció seria
ĞůĂďŽƌĂƌƵŶĂƐƚƌĂƚğŐŝĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚ͛ƉĚĞĐĂƌăĐƚĞƌƉůƵƌŝĂŶƵĂůĂŵďůĂĐŽŶĐƵƌƌğŶĐŝĂ
i participació dels diversos agents socials presents al municipi (ONGD, associacions
ůŽĐĂůƐ͕ ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ͙Ϳ ŝ ůĂ ŝŵƉůŝcació de diferents àrees municipals
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(joventut, cultura, etc.) en la qual puguen aprofitar-se les capacitats, les
experiències i els rĞĐƵƌƐŽƐ ĚĞ ĐĂĚĂƐĐƵŶ Ě͛ĞůůƐ ƉĞƌ ĂǀĂŶĕĂƌ ĐĂƉ Ă ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ ĐŽŵƷ
Ě͛ŝŶĨormar, conscienciar i implicar la ciutadania. Aquesta opció, en molts municipis
ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ͕ ĐŽŶƐŝƐƚŝƌŝĂ ĞŶ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ ĐŽŶũƵŶƚĂ͕ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĂƉƌŽĨŝƚĂƌ ůĂ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚĂƚ ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ͕ Ě͛ĂĐĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ũĂ ǀĞŶĞŶ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŶƚ-se en
ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚŝƋƵĞĞŶĨŽƌƚŝƌŝĞŶĂŝǆşůĂƐĞƵĂĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚ͛ŝŵƉĂĐƚĞĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſ͘>͛ĞƐƉĂŝ
ŽŶ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ ĂƋƵĞƐƚ ĞǆĞƌĐŝĐŝ ĚĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĂ ůŽĐĂů Ě͛Ɖ ŚĂ ĚĞ ƐĞƌ Ğů
Consell de Cooperació o la Comissió o Grup de Treball en què es delegue el seu
disseny tècnic.
>͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐŽƉrogrames proposats per al seu finançament a
mitjà i llarg termini no ha de limitar-se a la seua qualitat tècnica. Per norma
general, es dóna una importància menor a les característiques i funcionament de
les entitats sol·licitants, amb una tendència a considerar-les com un grup homogeni
Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐƐĞŶƐĞăŶŝŵĚĞůƵĐƌĞ͘
Des del Grup de diàleg, sense entrar a considerar i valorar les diferents tipologies
Ě͛KE' ŝ Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ Ăŵď ĐĂƉĂĐŝƚĂƚ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ ĨŽŶƐ ƉƷďůŝĐƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕
considerem necessari que les administracions públiques, des dels seus consells de
cooperació, realitzen una reflexió prèvia sobre les diferents tipologies
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝŽŶƐ͕ Ğůs seus sistemes de democràcia interna, la seua base social i
capacitat de mobilització, la seua vinculació amb el municipi i la seua capacitat i
interès pel treball participatiu amb la ciutadania, el tipus de relació amb els seus
ƐŽĐŝƐĚĞů^ƵĚŝůĞƐĂůŝĂŶĐĞƐĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂŶĂ͕ĞůǀŽůƵŵĚĞĨŽŶƐ
ƉƌŽƉŝƐ ŐĞƐƚŝŽŶĂƚƐ ŝ Ğů ƐĞƵƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ŚƵŵĂŶƐ͕ ĞƚĐ͘ ͛Ăquesta forma, es disposarà
Ě͛ƵŶĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƌĞůůĞǀĂŶƚ ƉĞƌ ƉŽĚĞƌ ĂǀĂůƵĂƌ Ăŵď ŵĂũŽƌ ĐƌŝƚĞƌŝ ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ŝ
programes concrets presentats i poder seleccionar per al seu finançament les
ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĞƐ Ě͛ĂƋƵĞůůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ƋƵĞ ŵĠƐ Ɛ͛ajusten al model de cooperació que es
vulga impulsar des de cada administració. En definitiva es tracta de trencar la
dinàmica del ͞ƉƌŽũĞĐƚŽƌĂƚ21͕͟ la distribució del pressupost entre accions puntuals
de caràcter anual sense compromisos de continuïtat, i avançar cap al suport a
processos de desenvolupament, cosa ƋƵĞ ŝŵƉůŝĐĂ ĂŶĂƌ ŵĠƐ ĞŶůůă ĚĞ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ
Ě͛ƵŶĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſƉƵŶƚƵĂůƉƌŽƉŽƐĂĚĂƉĞƌƵŶĂĞŶƚŝƚĂƚ͘
Respecte a aquest darrer punt volem destacar que donada la relació directa entre
ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĨŝŶĂŶĕĂĚĞƐŝůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĂƚƐi formes de treball de les entitats
executores, Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ Ě͛ĂǀĂŶĕĂƌ ĞŶ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſ Ě͛ƵŶƐ ŵşŶŝŵƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ
pública que ŚĂŶ Ě͛oferir les entitats sol·licitants de fons públics i que incloguen
informació sobre:


21

ƚŝƉƵƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſ͖ŵĞŵďƌĞƐĚĞůĞƐũƵŶƚĞs directives i patronats; vinculació
ĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂĐŝſĂŵďĂůƚƌĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐƋƵĞůŝĚŽŶĞŶƐƵƉŽƌƚŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂů͕

Concepte utilitzat per Rodríguez-Carmona (2008).
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relació del personal laboral (amb detall de les retribucions aplicades segons
ůůŽĐƐĚĞƚƌĞďĂůů͕ƚŝƉƵƐĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſ͙ͿŝǀŽůƵŶƚĂƌŝĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂció,



volum de fons propis i privats gestionats anualment i origen de les
subvencions i ingressos rebuts; memòria econòmica anual detallada,



ŵĞŵžƌŝĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐĞŶĞůƐĚĂƌƌĞƌƐĂŶǇƐ͘

A.1.1. Aplicació de criteris tècnics per a la valoració de projectes i programes.
La qualitat i viabilitat tècnica de totes les accions de cooperació amb el suport
Ě͛ƵŶĂĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůŚĂŶĚĞƋƵĞĚĂƌŐĂƌĂŶƚŝĚĞƐƉĞƌƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂ͘WĞƌ
això, Ɛ͛ŚĂŶ Ě͛ĞƐƚĂďůŝƌ ƵŶƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ Ě͛ĞůĞŐŝďŝůŝƚĂƚ Ăŝǆş ĐŽŵ Ƶn barem públic per a
ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐƋƵĞƉƌĞƚĞŶŐƵĞŶƐĞƌŽďũĞĐƚĞĚĞƐƵďǀĞŶĐŝſ͘ƋƵĞƐƚƐ
ĐƌŝƚĞƌŝƐ ŝ ďĂƌĞŵƐ ƐĞƌĂŶ Ě͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ăŵď ŝŶĚĞƉĞŶĚğŶĐŝĂ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝſ
Ě͛ĂũƵĚes. És a Ěŝƌ͕ Ɛ͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌĂŶ ƉĞƌ Ă ůĂ ƐĞůĞĐĐŝſ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂts en
convocatòries públiques, per a les programacions anuals que formen part
Ě͛ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐĂĚŽƉƚĂĚĞƐĂŵďĐĂƌăĐƚĞƌƉůƵƌŝĂŶƵĂů;ŝĨŝŶĂŶĕĂĚĞƐŵŝƚũĂŶĕĂŶƚĐŽŶǀĞŶŝƐ
ĂŶƵĂůƐͿ ŝ ƉĞƌ Ă ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞůůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞ ĞƐ ƉƌĞƚĞŶŐƵĞŶ ĞǆĞĐƵƚĂƌ
mitjançant gestió directa per part de ů͛entitat local. Amb això, no sols es garanteix
la qualitat de les accions que compten amb el suport ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ ůŽĐĂů͕
també es redueix al mínim el marge de discrecionalitat ŝ Ɛ͛ĞǀŝƚĂ ů͛ĂĚŽƉĐŝſ ĚĞ
decisions segons criteris o valors aliens als fixats per la política de cooperació i al
mateix concepte de desenvolupament que es persegueix.
ů ƐŝƐƚĞŵĂ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƉƌğǀŝĂ ha de fonamentar-se en alguns principis bàsics. En
primer lloc, la responsabilitat última en la concessió ha de correspondre al Govern
local i aquesta no pot descarregar-se en entitats alienes que puguen realitzar
ƚĂƐƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƵůƚŽƌŝĂ ƉĞƌ Ă ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƉƌğǀŝĂ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͘ Ŷ ƐĞŐŽŶ ůůŽĐ͕ ĞůƐ
ďĂƌĞŵƐĂƉůŝĐĂďůĞƐƉĞƌĂů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐhan de ser públics i han de
ƋƵĞĚĂƌĞƐƚĂďůĞƌƚƐŝƉƵďůŝĐĂƚƐĂŵďĂŶƚĞƌŝŽƌŝƚĂƚĂůĂĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĂĚ͛ĂũƵĚĞƐ͘ŶƚĞƌĐĞƌ
ůůŽĐ͕ ŚĂ ĚĞ ƋƵĞĚĂƌ ĐůĂƌ ƋƵĞ ůĂ ĨƵŶĐŝſ ĚĞ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƉƌğǀŝĂ ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ ũĂ ƐŝŐĂ
realitzada per personal tècnic de la mateixa entitat local com per entitats externes,
ƐĞƌăůĂĚ͛ĞƐƚĂďůŝƌůĂƋƵĂůŝƚĂƚŝů͛adequació dels projectes a la convocatòria realitzada,
a partir de la qual, cada entitat local, segons eůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚ͛elegibilitat, decidirà quins
projectes seran objecte de subveŶĐŝſĞŶƚƌĞĂƋƵĞůůƐƋƵĞŚĂŐƵĞŶƐƵƉĞƌĂƚů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ
tècnica prèvia.
ǆŝƐƚĞŝǆĞŶ ĞŶ ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƚğĐŶŝĐĂ ƉƌğǀŝĂ ;ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĚĞ
baremació) que resulten vàlids i que poden ser incorporats per les entitats locals
valencianes a la seua norŵĂƚŝǀĂ ƉĞƌ Ă ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝſ Ě͛ĂũƵĚĞƐ ĞŶ ŵĂƚğƌŝĂ ĚĞ
cooperació. Com a ĐƌŝƚĞƌŝ ŐĞŶĞƌĂů ƉĞƌ Ă ů͛ĂĚŽƉĐŝſ Ě͛ĂůŐƵŶĞƐ ĚĞ ůĞƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ
proposades Ɛ͛ŚĂŶĚĞ considerar les característiques pròpies de cada administració:
capacitat tècnica, volum de la convocatòria, nombre de projectes a subvencionar o
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possibilitat de comptar amb suport ĞǆƚĞƌŶ ƉĞƌ Ăů ƉƌŽĐĠƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ͘ >Ă ŝĚĞĂ
ƐƵďũĂĐĞŶƚ ĠƐ ůĂ Ě͛ƵƚŝůŝƚǌĂƌ ĞŝŶĞƐ ƋƵĞ representen una càrrega administrativa i de
ŐĞƐƚŝſ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĞƐ Ăů ǀŽůƵŵ ĚĞ ĨŽŶƐ Ă ŐĞƐƚŝŽŶĂƌ͘ Ŷ ů͛AnnĞǆ / Ɛ͛ŽĨĞƌĞŝǆ ƵŶĂ
ƌĞůĂĐŝſ ĚĞ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƚğĐŶŝĐĂ ƉƌğǀŝĂ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ
administracions locals poden adoptar i/o adaptar. És a dir, cada entitat local podrà
assignar un major o menor pes als diferents ítems de valoració inclosos en els
barems aplicats, de forma que aquests responguen a les seues prioritats i
preferències de la política de cooperació internacional.
>͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ;ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƚğĐŶŝĐĂ ƉƌğǀŝĂͿ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞƐĐĂƌƚĂƌ
aquells projectes que no hagen obtingut la puntuació mínima exigible i que, per
tant, no reuneixen les característiques exigibles, així com establir una prioritat
entre els projectes que superen aquest primer filtre per ordre de qualitat. En el cas
que la disponibilitat de fons no arribe a la totalitat dels projectes que han superat
ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂ͕ĐĂĚĂĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůƐžƌŐĂŶƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſĞƐƚĂďůĞƌƚƐ͕
haurà de valorar aquells que seran proposats per a la concessió de subvenció. Els
ĐƌŝƚĞƌŝƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝƐ Ě͛ĞůĞŐŝďŝůŝƚĂt que el Grup de diàleg ƌĞĐŽŵĂŶĂ ƉĞƌ Ă ů͛ĂƉƌŽǀĂĐŝſ
ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƚĂŶƚ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĐŽŵ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ ĞŶ
consonància amb ĂůůžƋƵĞƐ͛ŚĂ esmentat a l͛ŝŶŝĐŝĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƉĂƌƚĂƚ͕han de ser:
Implantació i presèŶĐŝĂŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞů͛ĞŶtitat sol·licitant al municipi.
dƌĂũĞĐƚžƌŝĂĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚŝƌĞůĂĐŝſĂŵďů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂů͘
Continuïtat de projectes finançats en anys anteriors i sobre els quals Ɛ͛ŚĂ
ƌĞĂůŝƚǌĂƚƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚexecutora una correcta execució.
Cofinançament del projecte per altres entitats locals del mateix àmbit
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐ͛ĂƉŽƐƚĞƉĞƌůĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚĂƚŝůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ
entre administracions públiques.
ůŝŶĞĂĐŝſĂŵďůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂƚƐĞƐƚƌĂƚğŐŝƋƵĞƐĞƐƚĂďůĞƌƚĞƐƉĞƌů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂů͘
Nivell de transparència i mecanismes de rendició de comptes aplicats per
les entitats sol·licitants22.
ƋƵĞƐƚƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ Ě͛ĞůĞŐŝďŝůŝƚĂƚ ŚĂŶ ĚĞ ƉƌŝŵĂƌ ƉĞƌ ƐŽďƌĞ ĚĞ ůĞƐ ƉƵŶƚƵĂĐŝŽŶƐ
ŽďƚŝŶŐƵĚĞƐƉĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐĞŶů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂƐĞŵƉƌĞŝƋƵĂŶůĂƐĞƵĂĂƉůŝĐĂĐŝſ es
faça de forma participativa i amb consens amb ĞůƐžƌŐĂŶƐĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŝƐ͛ĂĚŽƉƚĞ
ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſ ĂůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ƐƵƉĞƌĂƚ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ƉƌğǀŝĂ ĚĞ
caràcter tècnic.

22

Seria convenient ů͛elaboració consensuada per part dels agents de cooperació Ě͛uns requisits
mínims Ě͛informació i transparència que ŚĂŶĚ͛ŽďƐĞƌǀĂƌůĞs entitats sol·licitants de subvencions per
poder accedir a fons públics.
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hŶĂ ĨŽƌŵĂ Ě͛ĂƉůŝĐĂƌ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ůžŐŝĐĂ ŝ ĐŽŚĞƌĞŶƚ ĞůƐ ďĂƌĞŵƐ ĚĞ ƉƵŶƚƵĂĐŝſ ĠƐ ůĂ
Ě͛ĂƉůŝĐĂƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ͞ůşŶŝĞƐ ĚĞ ƚĂůů͘͟ WĞƌ ƌĞŐůĂ ŐĞŶĞƌĂů, Ɛ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆ ƵŶĂ ƉƵŶƚƵĂĐŝſ
mínima (un mínim de qualitat tècnica) per davall de la qual els projectes no podrien
ser finançats. A més a més ĚĞů͛ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĞŶŵŽůƚƐĐĂƐŽƐĞƐĨŝǆĞŶƚĂŵďĠ͞ůşŶŝĞƐĚĞ
ƚĂůů͟ ĞŶ ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ ĐƌŝƚĞƌŝƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ͕ ĐŽŵ ĞŶ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ů͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ ƉƌğǀŝĂ ĚĞ
ů͛ĞŶƚŝƚĂƚƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚŝͬŽůĂĐŽŶƚƌĂƉĂƌƚ͕ůĂƐĞƵĂƉƌĞƐğŶĐŝĂŝͬŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĂƚĚĞƐĞƵĞŶĞů
municipi/província, el seu percentatge de cofinançament en el projecte, etc. i
Ɛ͛estableixen així uns mínims sense els quals, malgrat poder aconseguir una
ƉƵŶƚƵĂĐŝſ ĞůĞǀĂĚĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĂůŝƚĂƚ ĚĞů ƉƌŽũĞĐƚĞ͕ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ŶŽ ƉŽĚƌŝĂ ŽƉƚĂƌ Ă ƐĞƌ
subvencionada.
Cal dir que encara que les decisions finals corresponguen sempre als òrgans de
govern municipal o provincial, la participació i informació per part del Consell de
Cooperació ŚĂĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌů͛ĂďƐŽůƵƚĂƚƌĂŶƐƉĂƌğŶĐŝĂĞŶƚŽƚƐĞůƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐƌĞĂůŝƚǌĂƚƐ
en aquesta fase de selecció i aprovació de projectes i programes.

A.1.2. Harmonització de procediments.
Per garantir una adequada RdC i una major eficiència dels recursos de tots els
ĂŐĞŶƚƐ ŝŵƉůŝĐĂƚƐ ĞŶ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞůƐ ĨŽŶƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ ĚĞƐ ĚĞů Grup de diàleg
ƉƌŽƉŽƐĞŵ ů͛ĂĚŽƉĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ŝ ƵŶĞƐ ĨĞƌƌĂŵĞŶƚĞƐ ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ Ğů
conjunt de les entitats locals.
Ŷ ůĂ ĨĂƐĞ ĚĞ ƐĞůĞĐĐŝſ ŝ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝſ Ě͛ĂũƵĚĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŵ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞƐĚŝƌĞĐƚƌŝƵƐĐŽŵƵŶes que faciliten la presentació de projectes, per la qual cosa
ƉƌŽƉŽƐĞŵ ů͛ĂĚŽƉĐŝſ Ě͛ƵŶ ĨŽƌŵƵůĂƌŝ ƚŝƉƵƐ ƉĞƌ Ăů ĐŽŶũƵŶƚ Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ĚĞ ůĂ
Comunitat. Aquest formulari, a més a més, pot ser adoptat per la Generalitat
Valenciana i altres organismes públics o privats que concedisquen ajudes en
ŵĂƚğƌŝĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĂĨŝĚĞŵŝůůŽƌĂƌů͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſǀĂůĞŶĐŝĂŶĂ͘
>͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐĨŽrmularis de sol·licitud de subvencions de cooperació per al
desenvolupament permetria, a més, avançar cap a ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƷŶŝĐ
ƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĞů͛ĂĐĐĠƐŝůĂĐŽŶƐƵůƚĂĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŝŵƉƵůƐĂĚĞƐ
des de les administracions públiques valencianes.
Aquesta harmonització de requisits i documents no significa en cap cas renunciar a
les especificitats i preferències de cada entitat local, que podrà seguir aplicant-les
Ě͛ĂĐŽƌĚĂůƐƐĞƵƐƉƌŽƉŝƐĐƌŝƚĞƌŝƐ͘WĞƌĂŝǆž, els formularis tipus han de contemplar la
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚ Ě͛ŝŶĐůŽƵƌĞ ƵŶƐ ĂƉĂƌƚĂƚƐ ĨŝŶĂůƐ ŽŶ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ƋƵĞ ŚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶ
ƉƵŐƵĞŶ ŝŶĐůŽƵƌĞ ĚĞŵĂŶĚĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝƋƵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƐŽďƌĞ ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕
programes i/o entitats que concursen.
Altra recomanació que llancem des del Grup de diàleg͕ Ă Ĩŝ Ě͛ĂƉůŝĐĂƌ ĐƌŝƚĞƌŝƐ
Ě͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ ĞŶ ů͛ƷƐ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƷďůŝĐƐ͕ ĠƐ ƚƌĂƐůůĂĚĂƌ ů͛ĞǆŝŐğŶĐŝĂ ĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞ
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documentació administrativa i institucional al moment de concessió de les ajudes.
͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĨŽƌŵĂ͕ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĠƐ ƉƌĞǀŝ ĚĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ ŝ selecció únicament seria
exigible a les entitats sol·licitants la presentació del compromís i certificació del
compliment dels requisits exigits en les respectives convocatòries. Es tracta
Ě͛ĂƉůŝĐĂƌ ƵŶ ĐƌŝƚĞƌŝ ƐĞŵďůĂŶƚ Ăů ĚĞ ůĞƐ ŽƉŽƐŝĐŝŽŶƐ Ƶ ĂůƚƌĞƐ ƉƌŽĐĞĚiments on,
solament si es concedeix la subvenció, es procedeix a la presentació de documents
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵƐŝůĞŐĂůƐ͕ŝƐ͛ĞǀŝƚĂ haver de tramitar expedients complets de projectes
que finalment no són subvencionats.
>͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ ŚĂ Ě͛arribar no solament als aspectes formals
(presentació de documentació, formularis, etc.) sinó també al calendari de les
convocatòries i als concursos públics o els processos de selecció de projectes i
programes. Aquesta harmonització i coordinació entre entitats locals facilitarà el
cofinançament de projectes i programes entre diferents administracions públiques,
cofinançament que ja es dóŶĂ ĞŶ ů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ ƉĞƌž Ăŵď ƵŶĞƐ ĂůƚĞƐ ĚĞƐƉĞƐĞƐ ĚĞ
gestió per a organitzacions sol·licitants i una molt limitada possibilitat de
concertació prèvia entre les mateixes entitats locals.

QUADRE NÚM. 3

Esquema dels processos i instruments associats a la fase de selecció de projectes i programes


Enfortir les funcions del Consell de Cooperació per assegurar la seua participació en el procés
de selecció de projectes i programes.



Les actes de les sessions del Consell de Cooperació seran de caràcter públic i accessibles en línia.



Publicació dels criteris Ě͛elegibilitat establerts i dels barems que serĂŶĚ͛aplicació.



Elaboració de formats harmonitzats de sol·licitud per aůĐŽŶũƵŶƚĚ͛EELL de la Comunitat.



Presentació de documentació administrativa únicament en el cas de ser objecte de concessió de
subvenció.



Publicació dels resultats de les avaluacions prèvies realitzades, tant si són realitzades per
personal tècnic municipal com per personal extern.



Cal que es posen a disposició del Consell de Cooperació (i en línia per a ciutadania) la informació
completa i detallada relativa a les contractacions externes realitzades.



Elaboració de formats harmonitzats per a la informació pública dels projectes finançats i de les
entitats perceptores de subvencions aplicables pel conjunt Ě͛EELL de la Comunitat.



Publicació de la informació bàsica de cadascun dels projectes objecte de finançament.



Publicació Ě͛informació rellevant de les entitats perceptores de subvencions.
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A.2. SEGUIMENT i AVALUACIÓ TÈCNICA DE PROJECTES i PROGRAMES.
Ŷů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚ͕ĐŽŵŚĞŵĚĞƐƚĂĐĂƚĞŶů͛ĂŶăůŝƐŝĚĞĐŽŶƚĞǆƚ͕ĞůƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ
ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƋƵĞĚĞŶ ĞŶ ƵŶ ƐĞŐŽŶ ƉůăŶŽů͕ ƐĞŶƚ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ĞĐŽŶžŵŝĐ ů͛ĞůĞŵĞŶƚ
principal en la justificació dels projectes de cooperació i educació per al
desenvolupament23. Per la seua part, les actuacions de seguiment i avaluació
tècnica són, per regla general, realitzades exclusivament per les entitats executores
i el personal tècnic municipal.
En el model de RdC proposat es preveu que ambdós processos cobren una
importància major, sent el controů ĞĐŽŶžŵŝĐ ƵŶ ĞůĞŵĞŶƚ ŵĠƐ͕ ƉĞƌž ŶŽ ů͛ƷŶŝĐ ŝ
ĐĞŶƚƌĂů͕ĞŶĞůƉƌŽĐĠƐĚĞŐĞƐƚŝſĚĞů͛ĂũƵĚĂ͘ŵĠƐĂŵĠƐ͕ƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝĂǀĂůƵĂĐŝſ han
de formar part de les funcions del Consell de Cooperació amb la finalitat
Ě͛ĂƉƌŽǆŝŵĂƌůĂƌĞĂůŝƚĂƚĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ŝĂŵďĂŝǆžůĂƌealitat de les persones amb les
quals ƚƌĞďĂůůĞŵ͕ Ă ůĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ Ɛ͛aconsegueix una major
coresponsabilitat i implicació del municipi (administració i ciutadania) en els
ƉƌŽũĞĐƚĞƐƋƵĞƐ͛ŝŵƉƵůƐĞŶ͘
Però perquè açò siga possible, ŚĞŵ Ě͛ĞǀŝƚĂr l͛ĞǆĐĞƐƐŝǀĂ ďƵƌŽĐƌĂƚŝƚǌĂĐŝſ ŝ
ƐŽďƌĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂ͕ů͛ĂďƷƐĚĞůĂƋƵĂůĞŶůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂŚĂ
generat una distància cada vegada major entre la ciutadania i la pràctica de la
solidaritat i la cooperació. Per això cal aplicar processos més propers, que
impliquen els diferents actors socials presents al municipi i intensifiquen la relació
directa i el protagonisme de la població del Sud. A més a més, és necessari valorar
el treball que els socis del Sud i les ONGD -i altres agents de cooperació- del Nord
realitzen tant en el seguiment i avaluació dels processos de desenvolupament com
en les intervencions en EpD que impulsen, ŝ Ɛ͛ĞǀŝƚĞ la constant superposició i
duplicació de treballs que ja realitzen aquestes organitzacions.
Una rendició de comptes com la proposada -que incorpora al sistema tradicional
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſ ĂůƚƌĞƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĞůĂĐŝſ ĚŝƌĞĐƚĂ Ăů Ɛi del Consell de
Cooperació, i de visibilització i participació de la població del Sud- pot resultar més
eficient i efectiva per al seŐƵŝŵĞŶƚ ŝ ů͛avaluació dels projectes; però també pot
ĂĨĂǀŽƌŝƌ͕ĞŶŵĂũŽƌŵĞƐƵƌĂ͕ůĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨƵŶĐŝſĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƌŝĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŝ
presa de consciència de la ciutadania sobre els problemes del desenvolupament.
Els mecanismes proposats són:

23

Aquesta és una realitat generalitzada en la Comunitat, la qual cosa no vol dir que no Ɛ͛ŚŝĚŽŶĞŶ
experiències i exemples Ě͛>> que realitzen una gestió dels fons de cooperació orientada a
resultats.
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A.2.1. Seguiment tècnic i avaluació final realitzada pel personal tècnic de les
entitats locals, els agents de cooperació i els seus socis locals.
Des del Grup de diàleg es considera positiu el manteniment de les fórmules
clàssiques de RdC amb informes de seguiment i informes finals que cada
entitat executora ha de presentar sobre els projectes i els recursos
percebuts. Cal destacar que en les entitats locals de la Comunitat que han
mantingut un compromís estable amb la cooperació i que han comptat amb
ƉĞƌƐŽŶĂů ƚğĐŶŝĐ ĚĞĚŝĐĂƚ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſ ĚĞ ů͛K ĞǆŝƐƚĞŝǆ
una trajectòria consolidada i ben valorada per les ONGD en aquest aspecte.
ŶƚƌĞ ůĞƐ ƌĞĐŽŵĂŶĂĐŝŽŶƐ ƉĞƌ ŵŝůůŽƌĂƌ ů͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ ĞŶ ůĂ ŐĞƐƚŝſ ĚĞ ů͛K ĚĞƐ
del Grup de diàleg considerem necessari avançar cap a una harmonització
ĚĞůƐĨŽƌŵƵůĂƌŝƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƐƐĞŵĞƐƚƌĂůƐŝĨŝŶĂůƐĞǆŝŐŝƚƐƉĞƌůĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚracions
públiques valencianes. Una altra de les recomanacions aplicables per al
ĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐƐĞƌŝĂůŝŵŝƚĂƌů͛ĞǆŝŐğŶĐŝĂĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƐ
de caràcter periòdic semestral a aquells projectes i programes la subvenció
dels quals siga superior als 50.000 euros anuals, així com considerar el
factor del cofinançament per part de diferents administracions públiques
ƉĞƌ Ă ů͛ĞƐƚĂbliment dels terminis de presentació dels informes finals i
justificatius de la despesa.
La informació aportada pels informes de seguiment i finals, en formularis
tipus convenientment harmonitzats, serà la base de la informació lliurada
als membres del Consell de Cooperació i, en uns formats estandarditzats,
hauran de ƋƵĞĚĂƌĂů͛ĂďĂƐƚĚĞůĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͘
A.2.2. Participació activa del Consell de Cooperació en les tasques de seguiment i
avaluació dels projectes.
El Consell de Cooperació rebrà informació periòdica i de manera presencial
ƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚĞǆĞĐƵƚŽƌĂŝĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƚğĐŶŝĐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐŽďƌĞůĂŵĂƌǆĂ
ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ Ăŝǆş ĐŽŵ ĚĞ ůĂ ƐĞƵĂ ĂǀĂůƵĂĐŝſ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ,
Ɛ͛ĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝǆƋƵĞůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐ se
sotŵĞƚĞŶ Ă ůĂ ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞ ƋƵĂůƐĞǀŽů ŵĞŵďƌĞ ĚĞů
Consell.
Ŷů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚĞŶaquests processos presencials poden incorporar-se, gràcies
a les noves tecnologies, els socis locals i la població beneficiària, i es permet
un major apropament i un intercanvi directe entre la població del Nord i del
Sud, ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ Ɛ͛ĂǀĂŶĕĂ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ ŐůŽďĂů
ĐŽŵƉƌŽŵĞƐĂ Ăŵď Ğů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵĂŶĞƌĂ ůĞƐ ĨƵŶĐŝŽŶƐ ĚĞ
seguiment i avaluació transcendeixen la limitada concepció actual del
ƐĞŐƵŝŵĞŶƚ ŝ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĐŽŵ ŵĞĐĂŶŝƐŵĞƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚ ĚĞ ŽŶƚƌŽů ƉĞƌ Ă
permetre un major coneixement mutu, ů͛ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝ Ě͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ ŝ ůĂ
coresponsabilitat en el sistema de cooperació.
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A.2.3. Creació de comissions mixtes de seguiment.
Les entitats locals, Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď el volum de la seua AOD i de la tipologia
dels projectes i programes de cooperació i educació per al
desenvolupament que decidisquen impulsar, podran considerar la
constitució de comissions de seguiment. Aquestes comissions estaran
ŝŶƚĞŐƌĂĚĞƐƉĞƌƉĞƌƐŽŶĂůƚğĐŶŝĐŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ů͛KE'ŽĞŶƚŝƚĂƚŐĞƐƚŽƌĂĚĞůEŽƌĚ͕
el soci local del Sud i representants del Consell de Cooperació.
Encara que la responsabilitat, i per tant la presa de decisions sobre la marxa
del projecte, correspon a cada ONGD i al seu soci local, les comissions
ƉĞƌŵĞƚĞŶĂƵŐŵĞŶƚĂƌĞůĨůƵǆĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĞŶƚƌĞƚŽƚĞƐůĞƐƉĂƌƚƐ͕ĐŽŵƉĂƌƚŝƌĞůƐ
problemes i reptes a què Ɛ͛ĞŶĨƌŽŶƚĂů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐŝĨŽŵĞŶƚĂƌƵŶĂ
presa de decisions basada en la coresponsabilitat.
Les comissions de seguiment poden constituir-se per a projectes específics o
ĚĞ ŵĂũŽƌ ŝŵƉůŝĐĂĐŝſ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƉĞƌ Ă ĂĐĐŝŽŶƐ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů
desenvolupament, o per a diferents programes o projectes, decisió aquesta
que correspon a cada entitat local. Podran funcionar mitjançant sessions
presencials de treball o a través de ů͛ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſen línia, i definir
segons la tipologia dels projectes la forma més operativa de funcionament.

A.2.4. /ŶƚĞŐƌĂĐŝſĞŶůĂŐĞƐƚŝſĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐŝƉƌŽŐƌĂŵĞƐĚĞů͛ĂǀĂůƵĂció tècnica en
terreny.
Si volem aplicar un nou model de gestió que aposte per la continuïtat i els
processos a mitjà i llarg termini, les avaluacions hauran de realitzar-se de
forma periòdica, cada dos o tres anys, i hauran de centrar-se en aquells
aspectes que al llarg del seguiment han estat identificats com de major
interés.
>͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶǇ ƚé ƐĞŶƚŝƚ ĞŶ ů͛ăŵďŝƚ ĚĞ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ͕ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſ ĚĞ
coneixement sobre la realitat en la qual actua la cooperació i la valoració de
ů͛ŝŵƉĂĐƚĞ sobre les condicions de vida de les persones. La seua realització
comporta ƚĂŵďĠ ůĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſ Ě͛ĞƐƉĂŝƐ ŽŶ ĞƐƚĂďůŝƌ ƵŶĂ ŵĂũŽƌ ƌĞůĂĐŝſ ĞŶƚƌĞ
donant i receptor, i augmenta el coneixement i la confiança mútua. En
projectes amb suport de caràcter anual, sense compromisos de continuïtat,
o aplicada exclusivament com un mecanisme de control i fiscalització,
ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĞŶ ƚĞƌƌĞŶǇ ƉĞƌĚ ůĂ ƐĞƵĂ ĞĨŝĐăĐŝĂ ŝ ƌĞƐƚĂ ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ Ă ůĂ ŐĞƐƚŝſ ĚĞ
ů͛K͘
͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞŶĞůŵŽĚĞůĚĞŐĞƐƚŝſĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂƋƵĞ
proposem, amb una major i més constant relació i implicació de la
municipalitat als projectes finançats, el recurs a les avaluacions puntuals
realitzades per personal expert però extern al municipi perd pes en favor de
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ůĞƐĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐŵŝǆƚĞƐƋƵĞƐ͛ĂũƵƐƚĞŶŵĠƐĂůĞƐƉŽƚencialitats i especificitats
de la cooperació descentralitzada. Això no impedeix que, en determinats
ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ƚŝƉƵƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ ƌĞƐulte una
opció adequada a la qual els governs locals poden recórrer.
En el cas de les entitats locals, i donada la gran diversitat i capacitat de
finançament que disposen, la despesa en avaluació haurà de ser
proporcional i ajustada a la inversió, i vetlarà ƐĞŵƉƌĞƉĞůƉƌŝŶĐŝƉŝĚ͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ
ĞŶů͛ƷƐĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐ͖ƉĞƌƚĂŶƚ, haurà de ser cada entitat local la que valore la
necessitat i oportunitat de realitzar les avaluacions. En qualsevol cas, des
del Grup de diàleg ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝŶĞǆĐƵƐĂďůĞƉĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐ
conjuntes, la coordinació entre els diferents donants, especialment entre
aquells el cofinançament dels quals es concentra en projectes executats per
una mateixa entitat.

QUADRE NÚM. 4

Esquema dels processos i instruments associats a la fase de seguiment i avaluació de projectes i
programes


Presentació per part de les entitats beneficiàries de subvencions i de la mateixa entitat local,
en el cas de cooperació ĚŝƌĞĐƚĂ͕ Ě͛informes de seguiment i finals dels projectes i/o accions
executades amb finançament públic.



Accessibilitat, per part dels membres del Consell de Cooperació, als informes de seguiment i
finals dels projectes finançats.



Elaboració de formats harmonitzats Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƉĞr aů ĐŽŶũƵŶƚ Ě͛EELL de la Comunitat, que
incloga seccions específiques per a ser publicades i accessibles en línia.



Contemplar en el reglament del Consell de Cooperació funcions específiques en matèria de
seguiment i avaluació de projectes i programes.



Publicació en línia de les actes de les sessions del Consell de Cooperació.



Creació, en els casos que cada entitat local així ho determine, de comissions mixtes de
seguiment de programes i projectes.



Establiment de criteris i procediments per a la realització Ě͛Ăvaluacions sobre el terreny dels
projectes finançats.



En el cas de contractació Ě͛Ăvaluacions externes, el procés de selecció haurà de ser informat
per el Consell de Cooperació i la informació haurà de ser accessible en línia.



Coordinació amb altres administracions públiques per a la realització Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐĐŽŶũƵŶƚĞs.



Publicació de les avaluacions realitzades.
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A.3. AVALUACIÓ i COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES24.
͘ϯ͘ϭǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĞƐƉŽůşƚŝƋƵĞƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ;ƉůĂŶƐ͕ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ͙Ϳ͘
Com hem assenyalat abans, ŶŽ ƉŽĚĞŵ ƌĞĚƵŝƌ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
cooperació municipal Ă ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ƉƵŶƚƵĂůƐ ƋƵĞ ƉƵŐƵĞŶ ƐĞƌ
finançats. Per això, des del Grup de diàleg considerem necessari que el Consell de
ŽŽƉĞƌĂĐŝſƌĞĂůŝƚǌĞĚĞĨŽƌŵĂƉĞƌŝžĚŝĐĂƵŶĂĂǀĂůƵĂĐŝſƐŽďƌĞů͛ĞĨŝĐăĐŝĂĚĞůĂƉŽůşƚica
de cooperació desplegada. Això vol Ěŝƌ ƋƵĞ ŚĂƵƌĞŵ Ě͛ĂǀĂůƵĂƌ Ɛŝ Ăŵď ůĞƐ ŵĞƐƵƌĞƐ
impulsades estem avançant en els objectius fixats en matèria de cooperació. Uns
objectius que ŚĂŶĚ͛ŝŶĐůŽƵƌĞƚĂŶƚůĂŵŝůůŽƌĂĞŶůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞǀŝĚĂŝĞŶů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝ
dels drets de la ciutadania del Sud, com ů͛increment en la conscienciació i
compromís de la ciutadania del nostre municipi cap als problemes del
desenvolupament.
>͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĞŶƐ ƉĞƌŵĞƚ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌ Ɛŝ ĞǆŝƐƚĞŝǆ
coherència interna entre els objectius fixats per la política de cooperació i les
accions realitzades per assolir aquests objectius. Als efectes, serà de gran utilitat la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ ƉĞů ƐĞŐƵŝŵĞŶƚ ŝ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĚĞůƐ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ
assolits pels diferents projectes (de cooperació, educació per al desenvolupament i
acció humanitària25). Juntament amb això, és fonamental realitzar una reflexió
sobre els instruments utilitzats (convenis, convocatòries, cooperació
directa/indirecta), el nivell de participació i implicació de la ciutadania
(funcionament del Consell de Cooperació i implicació del moviment ciutadà), així
com el grau de coordinació i complementarietat amb altres agents de cooperació
(altres administracions públiques i donants, ONGD, CVONGD, etc.).
Perquè ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĞǆĞƌĐŝĐŝ Ě͛ĂǀĂůƵĂció done resultats vàlids i
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĞ ůůŝĕŽŶƐ Ă ĂƉůŝĐĂƌ ƉĞƌ ŵŝůůŽƌĂƌ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ůŽĐĂů͕ ƌĞƐƵůƚĂ
necessari que aquĞƐƚĂŚĂũĂĚŽƚĂƚůĂƐĞƵĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ
de caràcter plurianual26 les previsions de la qual seran objeĐƚĞ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ͘ Ŷ
ƋƵĂůƐĞǀŽů ĐĂƐ͕ ĨŝŶƐ ŝ ƚŽƚ ƐĞŶƐĞ ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ Ě͛ƵŶĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ ĨŽƌŵĂů͕ ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſ
Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐŝƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƌĞŐƵůĂƌ͕ ĐĂĚĂ
quatre o cinc anys, resulta imprescindible per millorar els processos de gestió i de
presa de decisions i per adaptar-los periòdicament a la realitat canviant de la
cooperació per al desenvolupament.
En aquells casos en què les entitats locals consideren apropiat recórrer a personal
ĞǆƚĞƌŶƉĞƌĂĐŽŶĚƵŝƌĞůƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚ͛ĂǀĂůƵació de la política de cooperació, el seu
cost associat ha de ser proporcional a ů͛ĞƐĨŽƌĕ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐtari realitzat. En aquest
sentit, la possibilitat de comptar amb el suport Ě͛ĂŐĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
24

Vegeu glossari.
Vegeu glossari.
26
O, com hem reiterat al llarg del document i en Orientacions per a la planificació de la cooperació
per al desenvolupament a les EELL de la CV (2014), en documents o disposicions similars on queden
establerts els objectius i instruments de la cooperació municipal per al desenvolupament.
25
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ĞƐƉĞĐŝĂůŝƚǌĂƚƐ Ž Ăŵď ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĂ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ʹONGD, departaments
universitaris, altres administracions públiques, etc.- poden facilitar no solament la
ƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚĞů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌĞǀŝƐƚĂƐŝŶſƚĂŵďĠĨŽŵĞŶƚĂƌů͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞĚĞůƐĂŐĞŶƚƐ
locals de cooperació en aquesta matèria.
Cal destacar que tan importĂŶƚĐŽŵĞůƐƌĞƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĠƐů͛ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞŝ
ů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſƋƵĞƵŶƉƌŽĐĠƐĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂƉŽƌƚĂimplícit.

A.3.2 Coherència de polítiques
>͛ŽďũĞĐƚŝƵ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ƚŽƚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſ ƉƷďůŝĐĂ ƋƵĞ assumisca el concepte de
desenvolupament humà, com entenem que és el cas dels nostres governs locals, és
el de garantir a totes leƐƉĞƌƐŽŶĞƐĞůƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĞĐĞƐƐĂƌŝƐƉĞƌĂů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝĚĞůƐƐĞƵƐ
ĚƌĞƚƐ ŝůůŝďĞƌƚĂƚƐ͕ ƚĂŶƚĚŝŶƐ ĚĞůŶŽƐƚƌĞ ăŵďŝƚĚŝƌĞĐƚĞ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ ;Ğů ŵƵŶŝĐŝƉŝ Ž ůĂ
província en el cas de ůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐͿĐŽŵĨŽƌĂĚ͛ĂƋƵĞƐƚƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂ
cooperació internacional.
>͛ĞƐƚƵĚŝĚĞůĂĐŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞƉŽůşƚŝƋƵĞƐƉĞƌŵĞƚĂŶĂůŝƚǌĂƌůĂƌĞůĂĐŝſĞŶƚƌĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐ
ĚĞƐƉůĞŐĂĚĞƐĚĞƐĚĞůĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŝĂƋƵĞůůĞƐŝŵƉƵůƐĂĚĞƐĚĞƐĚ͛Ăůƚƌes
àrees de gestió municipal, i Ă ƉĂƌƚŝƌ Ě͛Ăcí͕ ĚŽƚĂƌ Ă ů͛ĂĐĐŝſ ƉŽůşƚŝĐĂ Ě͛ƵŶĂ ŵĂũŽƌ
cohesió i evitar no només les contradiccions, sinó aprofitar els espais comuns i les
sinergies que es poden generar entre departaments que fins ara han treballat,
generalment, com a departaments estancs.
ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚƚĂŵďĠĠƐĚĞƐƚĂĐĂďůĞ͕ĚŝŶƐůĂĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚĚ͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐƋƵĞƉŽĚĞŵ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƌ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ͕ ů͛ĞǆŝƐƚğŶĐŝĂ ĚĞ ƉƵŶƚƐ ĚĞ ƚƌŽďĂĚĂ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ
polítiques de joventut i les de cooperació internacional o entre la comunitat
ĞĚƵĐĂƚŝǀĂ ůŽĐĂů ŝ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͘ ŶĐĂƌĂ ƋƵĞ
menys explorades i aprofitades, també pot vincular-se el teixit social i productiu
local amb la població destinatària dels projectes de cooperació i les organitzacions
sòcies als països del Sud, qüestió que requereix una concertació i comunicació
entre les distintes àrees municipals.
Encara que és un àmbit de treball poc abordat des de les administracions locals i
autonòmiques, caldria començar a considerar-se el seu abordatge de forma que
permeta actuar de forma transversal, i compartir i aprofitar les sinergies entre les
ĚŝƐƚŝŶƚĞƐƉŽůşƚŝƋƵĞƐŵƵŶŝĐŝƉĂůƐĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐ͛ĂǀĂŶĐĞ cap a la integració i adopció
del concepte de desenvolupament humà en totes les polítiques municipals.
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QUADRE NÚM. 5

ƐƋƵĞŵĂĚĞůƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚƐĂůĂĨĂƐĞĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞƉŽůşƚŝƋƵĞƐ


Establir els criteris i procediments per portar a termini de manera periòdica processos
Ě͛Ăvaluació de polítiques al si del Consell de Cooperació.



Publicació i difusió dels resultats de les avaluacions realitzades, tant si són portades a terme
per personal tècnic municipal com per personal extern.



En el cas de contraĐƚĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶs externes, el procés de selecció haurà de ser
informat pel Consell de Cooperació i la informació serà accessible en línia.



ZĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞů͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚ i pertinència Ě͛abordar la coherència de polítiques en les
entitats locals.

B. CONTROL i JUSTIFICACIÓ
Com destacàvem al diagnòstic de situació, el sistema aplicat per al control i
justificació dels fons de cooperació s͛ha centrat en aspectes econòmics, ŝ Ɛ͛ŚĂ
deixat en un segon plànol, fins i tot impossibilitant un vertader seguiment i
ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĞŶ ů͛ús dels recursos. La situació actual ens mostra un
sistema de gestió excessivament burocratitzat, poc eficient i alié a les necessitats
de les polítiques de cooperació.
La proposta que llancem des del Grup de diàleg en aquest àmbit de la rendició de
comptes apunta a una racionalització i ús eficient dels recursos del conjunt dels
agents de cooperació (administracions públiques, entitats receptores de
subvencions i socis locals del Sud), i Ă ů͛increment del control efectiu respecte al
correcte ús dels fons en vincular, indissolublement, el control econòmic amb
ů͛ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ŝ ů͛ĂǀĂůƵació dels resultats assolits. Això implica,
com reflecteix Ğů ƋƵĂĚƌĞ ŶƷŵĞƌŽ ϲ͕ ĂǀĂŶĕĂƌ ĞŶ ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ ŝ ů͛harmonització
normativa.

QUADRE NÚM. 6

B. CONTROL ECONÒMIC i JUSTIFICACIÓ

B.1. Adequació normativa

B.2. Harmonització en la interpretació de la normativa

ArticulĂƚĞƐƉĞĐşĨŝĐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſĂůƐƌĞŐůĂŵĞŶƚƐĚ͛ĞǆĞĐƵĐŝſ
pressupostària i/o les ordenances de subvencions.

Aplicació de criteris homogenis en la interpretació
Ě͛ƵŶĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĐŽŵƵŶĂĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛>>͘

Aplicabilitat del Reial Decret 794/2010 que regula les
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů.

Espais de coordinació supramunicipals per a la difusió
de bones pràctiques.
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B.1. Adequació del marc normatiu
En primer lloc, des del Grup de diàleg considerem necessari que existisca una
normativa harmonitzada entre les entitats locals a fi de realitzar una gestió eficient
ĚĞůƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͘ Ŷ ů͛ĂĐtualitat, i malgrat els anys transcorreguts i els intents
Ě͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƚǌĂĐŝſƌĞĂůŝƚǌĂƚƐĚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐŝŶƐƚăŶĐŝĞƐ;ĞŶĞƐƉĞĐŝĂůƉĞƌůĂ&DWĐŽŵ
a òrgan de coordinació de les entitats locals), persisteixen encara marcs normatius
molt diversos i -en no pocs casos- inadequats per a les necessitats de la cooperació
per al desenvolupament. Per això, en primer lloc considerem necessari adoptar en
les normatives municipals els continguts següents (ja aplicats en molts municipis i
proposats des de la FEMP27 per la qual cosa, la seua adequació i factibilitat està ja
demostrada):


Consideració com a ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂďůĞƐ ůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ ĂĐĐŝſ ŚƵŵĂŶŝƚăƌŝĂ ŝ Ě͛ĞŵĞƌŐğŶĐŝĂ͕ ŝ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ Ăů
desenvolupament (encara que aquestes puguen desenvolupar-se fora de
ů͛ăŵďŝƚŵƵŶŝĐŝƉĂůͿ͘



Establir el pagament anticipat de les subvencions en matèria de
cooperació, incloent-hi la possibilitat de rebre noves subvencions malgrat
no haver justificat una subvenció anterior, sempre i quan Ɛ͛estiga dins dels
terminis autoritzats per a la seua execució.



>͛ŝŶŝĐŝ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐ ĞŶ ŵĂƚğƌŝĂ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ƉŽĚƌă
establir-se dins dels tres mesos posteriors a la recepció efectiva dels fons
concedits. Les entitats receptores de subvencions en matèria de
coŽƉĞƌĂĐŝſ ŝŶĨŽƌŵĂƌĂŶ ĚĞ ůĂ ĚĂƚĂ Ě͛ŝŶŝĐŝ Ě͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ĚĞů ƉƌŽũĞĐƚĞ ƵŶĂ
vegada rebuts els fons, ŝƐ͛Ğstablirà una durada màxima del projecte (que
cada entitat local decidirà).



Les subvencions en matèria de cooperació hauran de ser justificades
després de la seua finalització en el termini que cada entitat establisca28.
En el cas de projectes plurianuals͕ůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſƐ͛ŚĂurà de presentar en el
termini estipulat després de cada anualitat.

 De forma excepcional, es podran admetre comprovants de despesa que no
reunisquen els requisits del DĞĐƌĞƚ ϭϰϵϲͬϮϬϬϯ ƐĞŵƉƌĞ ŝ ƋƵĂŶ Ɛ͛ĂĚũƵŶƚĞŶ
rebuts que identifiquen el pagador i el perceptor i es justifiquen les causes
Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚƉĞƌĂů͛ĞŵŝƐƐŝſĚĞĨĂĐƚƵƌĂ29.

27

Manual de Gestión de la Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos locales. FEMP 2011.
Des del Grup de diàleg recomanem no establir mai un termini inferior a tres mesos.
29
Aquesta propŽƐƚĂĚ͛articulaƚƐ͛ha extret, senƐĞƐĞƌůŝƚĞƌĂů͕ĚĞů͛ŽƌĚĞŶĂŶĕĂŐĞŶĞƌĂůĚĞƐubvencions
de ů͛Aj. de Quart de Poblet aprovada en ů͛any 2008 i adaptada a la Llei general de subvencions, i de
les bases de convocatòria de subvencions de cooperació de ů͛Aj. de València.
28
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Donat el caràcter específic i diferencial de les accions de cooperació, i més
ĐŽŶĐƌĞƚĂŵĞŶƚ Ě͛ĂƋƵĞůůĞƐ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂĚĞƐ Ă ů͛ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ ƌĞƐƉĞĐƚĞ Ă ĂůƚƌĞs
subvenciones concedides per les EELL, els requisits específics que hauran de regir la
seua concessió i justificació han de recollir-se en les normes municipals de major
rang. Aixž ŐĂƌĂŶƚĞŝǆ ƚĂŶƚ ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŚĞƌĞŶƚ Ăŵď ůĞƐ ĂĐĐŝŽŶƐ Ă
executar com la seua adopció i interiorització pel personal municipal, tant el
personal tècnic del departament amb competències en matèria de cooperació com
ƉĞůƐ ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͘ ͛ĂƋƵĞƐƚĂ manera els rĞŐůĂŵĞŶƚƐ Ě͛execució
pressupostària, els plans estratègics de subvencions30 i/o les ordenances generals
de subvencions ŚĂƵƌĂŶĚ͛incorporar, com de fet ja ocorre en algunes entitats locals
de la Comunitat, els aspectes específics aplicables als fons de cooperació per al
desenvolupament destacats anteriorment.
͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞŶƚŽƚĂůůžƋƵĞĞƐƌĞĨĞƌĞŝǆĂůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ
ĞǆĞĐƵƚĂƚƐ Ăů ^ƵĚ͕ ŝ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ů͛ĂƉůŝĐĂció per part de les intervencions
mƵŶŝĐŝƉĂůƐ Ě͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ĚŝĨŝĐƵůƚen la seua execució i limiten el seu
impacte, cal incorporar en la normativa municipal i provincial, tal com recomana la
&DW͕ ů͛ĂƉůŝĐĂďŝůŝƚĂƚ ĚĞů ZĞial decret 794/2010 de 16 de juny del Ministeri de
WƌĞƐŝĚğŶĐŝĂƉĞůƋƵĂůĞƐƌĞŐƵůĞŶůĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐŝĂũƵĚĞƐĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
internacional a les subvencions concedides per les entitats locals en aquest mateix
àmbit31.
Els articles del Reial decret 794/2010 que haurien de ser, en opinió del Grup de
diàleg͕ŝŶƚĞŐƌĂƚƐĞŶůĂƐĞƵĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƉĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚ͕
tant per a harmonitzar el conjunt normatiu com per a adaptar-ůĞƐĂů͛ĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚĂƚ
de la cooperació per al desenvolupament, serien:
Article 27. Que estableix el pagament per avançat del 100% de la subvenció
concedida sense exigència de constitució de garanties, llevat de casos excepcionals
en els quals aquesta puga ser exigida.
ƌƚŝĐůĞ Ϯϵ͘ YƵĞ ĞƐƚĂďůĞŝǆ ůĂ ŶŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſ ĚĞ ƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ de les
subvencions per part dels socis locals que han estat degudament identificats en el
projecte en qüestió.
Article 34. Que estableix uns terminis de justificació així com d͛ĞƐŵĞŶĂ adequats a
la realitat de la cooperació per al desenvolupament.
Articles 35, 36 i 37 relatius a les modalitats de justificació de les subvencions. En
aquest cas és especialment rellevant la possibilitat de justificar, tant mitjançant
ů͛ŚĂďŝƚƵĂů ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ ĚĞ ĨĂĐƚƵƌĞƐ ŽƌŝŐŝŶĂůƐ Ž ĚĞŐƵĚĂŵĞŶƚ ĐŽŵƉƵůƐĂĚĞƐ͕ ĐŽŵ

30

Tal com exigeix l͛article 8.1 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

31

Pàg. 96 i següents del Manual de Gestión de la Cooperación de los Gobiernos locales. FEMP 2011.
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mitjançant auditoria de comptes sense necessitat de presentació de justificants32.
En aquest segon cas, Ɛ͛Ăconsegueix significativament reduir la càrrega de treball
que representa la revisió individualitzada de factures que continuen sent un dels
motius de major sobrecàrrega dels equips tècnics de les administracions públiques.
Les entitats receptores de les subvencions i els socis locals, que continuen assumint
la responsabilitat en el control i revisió individualitzada dels justificants de les
despeses, veuen reduïda notablement la càrrega de treball perquè no és necessària
la tasca de fotocopiar, compulsar i enviar una quantitat considerable de
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘ >͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŵŽĚĂůŝƚĂƚ ĚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſ hauria Ě͛ĂŶĂƌ
acompanyada, en opinió del Grup de diàleg͕ Ě͛ƵŶ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ seguiment i avaluació
ĚĞƉƌŽũĞĐƚĞƐĞŶƚĞƌƌĞŶǇƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſĨŝŶĂŶĕĂĚŽƌĂ33, que com a mínim
caldria realitzar dins un període no superior als quatre anys i que permetria no
ƐŽůĂŵĞŶƚĐŽŵƉƌŽǀĂƌů͛ĂĚĞƋƵĂĚĂŐĞƐƚŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ƐŝŶſ͕ŝ el que és
més important, comprovar ů͛impacte dels projectes en la població beneficiaria,
ǀĂůŽƌĂƌů͛ĞĨŝĐăĐŝĂĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ŽďƚĞŶŝƌƵŶĂŵĂũŽƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞůĂƌĞĂůŝƚĂƚƐŽďƌĞ
la qual es pretén incidir i establir una major relació amb els socis del Sud i la
població destinatària dels fons de cooperació per al desenvolupament.
En relació a les despeses indirectes, i encara que el Reial decret 294/2010 i el
Manual de Gestió de la FEMP, establisca que no siga exigible la seua justificació
documental, des del Grup de diàleg es recomana, per a una correcta rendició de
comptes i evitar, en el context actual, generar cap ŽŵďƌĂƐŽďƌĞů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĚĞůƐĨŽŶƐ
públics, que les despeses indirectes siguen justificades mitjançant la presentació
dels comprovants corresponents34. Resulta ƵŶĂ ŝŶĐŽŶŐƌƵğŶĐŝĂ ƋƵĞ ŶŽ Ɛ͛ĞǆŝŐŝƐca
justificació per a aquest tipus de despesa, la presentació de la qual és perfectament
assumible per les entitats gestores de subvencions, i en canvi no es contemplen
excepcions per a algunes despeses executades al Sud (com per exemple viàtics i
alimentació) que solen resultar un vertader mal de cap per a les organitzacions
locals donada la dificultat que comporta aconseguir justificants documentals en
ĐŽŶƚĞǆƚƐ Ăŵď ƵŶĂ ĨŽƌƚĂ ƉƌĞƐğŶĐŝĂ Ě͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂů͕ ĚĞ ĚĞspeses que són
inherents i inevitables a la mateixa realització de les activitats.
Per acabar, donada la realitat canviant en què Ɛ͛ĞǆĞĐƵƚĞŶ ĞůƐ ƉƌŽũĞĐƚĞƐ ĚĞ
cooperació, i de vegades ƚĂŵďĠĚ͛ĞĚƵĐĂĐŝſƉĞƌĂůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ŚĂĚ͛haver en
les entitats locals una perfecta coordinació i entesa entre les àrees de cooperació i
intervenció. No es tracta únicament de certificar la legalitat i correcció dels
documents justificants de la despesa, sinó també la seua adequació als fins del
projecte i la seua coherència amb les activitats previstes.

32

La Generalitat ja contempla al Decret135/2010, article 44 i següents, la possibilitat de justificació
en certs supòsits, sense presentació de factures ni comprovants de la despesa.
33
Que pot realitzar directament aquesta tasca o bé, amb la finalitat de fer un ús eficient dels
recursos, confiar-la a entitats especialitzades o altres administracions públiques.
34
En tot cas, la seua exigència de justificació haurà Ě͛estar en relació a la seua quantia sent raonable
ů͛admissió de certificacions quan es tracte de quantitats xicotetes.
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͘Ϯ͘,ĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĞŶů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
Les entitats locals es regeixen en el seu conjunt per normes generalƐĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĂ
ƚŽƚĞƐ ĞůůĞƐ͘ >͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ ŝ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ŵĂƌĐ ŶŽƌŵĂƚŝƵ ŐĞŶĞƌĂů a les
necessitats específiques de la cooperaciſ͕ ƚĂů ĐŽŵ Ɛ͛ŚĂ ƚƌĂĐƚĂƚ Ăů ƉƵŶƚ anterior,
ƉĞƌŵĞƚƌŝĂ ĚŝƐƉŽƐĂƌ Ě͛ƵŶ ĐŽƐ ůĞŐĂů ƐŝŵŝůĂƌ ĞŶ Ğů ĐŽŶũƵŶƚ Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůs de la
Comunitat, com ja ocorre entre aquelles que han apostat responsablement per la
cooperació internacional.
Però a més de la necessària harmonització normativa, cal insistir en la necessitat
ƋƵĞ ƉĞƌ ƉĂƌƚ ĚĞ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ Ɛ͛ĂƉůŝƋƵĞ ŝ Ɛ͛interprete aquesta normativa
específica de la mateixa manera o, almenys, de forma coherent. Encara que
disposem de suficients exemples de bones pràctiques en aquest camp, amb
ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ƋƵĞ ĂƉůŝƋƵĞŶ ŝ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĞŶ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ Ě͛ĂĐŽƌĚ ĂůƐ ĨŝŶƐ ĚĞ ůĂ
cooperació, persisteixen encara massa casos en els quals la interpretació restrictiva
de la norma dificulta ĞŶŽƌŵĞŵĞŶƚůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚĚ͛ĞǆĞĐƵƚĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂĐŽŚĞƌĞŶƚĞůƐ
fons de cooperació.
Resulta per tant pertinent exigir a les entitats supramunicipals amb competències
en la matèria un major esforç de coordinació i promoció de les bones pràctiques en
matèria normativa. La Comissió de Cooperació de la FEMP, la Comissió
Interterritorial de Cooperació i altres espais de coordinació creats a tal efecte en
ů͛ăŵďŝƚ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ ŚĂƵƌŝĞŶ Ě͛ĂƐƐƵŵŝƌ ƚĂŶƚ ů͛ĂĚŽƉĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂĚĞƋƵĂĚĂ ĐŽŵ ů͛ĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚĞ ĐƌŝƚĞƌŝƐ homogenis i coherents en la seua
interpretació.

QUADRE NÚM. 7

Esquema dels processos i instruments associats al control econòmic i la justificació
Adequació i aprovació del marc normatiƵ ĚĞ ů͛entitat local (ordenances de subvencions,
reglament Ě͛execució pressupostària i bases per a la concessió de subvencions) Ě͛ĂĐŽƌĚĂůĞs
necessitats de la cooperació per al desenvolupament.
Publicació de la normativa i accessibilitat a aquesta.
Aplicabilitat del Reial decret 794/2010, que regula les subvencions ŝ ĂũƵĚĞƐ ĞŶ ů͛ămbit de la
cooperació internacional, a les subvencions concedidĞƐƉĞƌů͛entitat local en aquest àmbit.
Assegurar, mitjançant la coordinació entre el servĞŝ Ě͛intervenció ŝ ů͛àrea tècnica de
cooperació, no solament la legalitat i correcció dels documents justificants de la despesa sinó
també la seua adequació als fins del projecte i la seua coherència amb les activitats previstes.
AsƐĞŐƵƌĂƌ ů͛Śarmonització de la normativa aplicable en matèria de cooperació per al
desenvolupament entre el conjunt de les entitats locals de la Comunitat, així com una
interpretació homogènia de la norma.
Difusió i socialització de la normativa local als òrgans de participació i de coordinació
supramunicipals.
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C. PARTICIPACIÓ i COORDINACIÓ
Les possibilitats que ofereix la cooperació descentralitzada, i especialment la
ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĚĞƐĚĞůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐ͕ĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ŝŵƉůŝĐĂĐŝſĐŝƵƚĂĚĂŶĂŝƉĞƌƚĂŶƚĞŶ
ůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂ͕ tant al Nord com al Sud, és sens
dubte el seu tret més diferenciador i a la vegada valuós respecte a altres modalitats
Ě͛K͗ƚĂŶƚůĂƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĚĞƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂůƐĐŽŵĚĞƐĚĞů͛'͘

QUADRE NÚM. 8

C. PARTICIPACIÓ i COORDINACIÓ

C.1. Consell de cooperació

C.2. Òrgans de govern

C.3. Coordinació supramunicipal

Fer realitat aquesta potencialitat i aprofundir així en la necessària apropiació
democràtica dels processos de desenvolupament, implica, en opinió del Grup de
diàleg, avançar en tres aspectes: fer efectiva la participació a través, principalment,
dels consells de cooperació; adoptar el consens, per part dels òrgans competents,
com a forma preferent en la presa de decisions, i garantir la coordinació i
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĞƚĂƚ͕ ĚŽŶĂƚ Ğů ŐƌĂŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂĐƚŽƌƐ͕ ĞŶƚƌĞ Ğů ĐŽŶũƵŶƚ Ě͛ĞŶtitats
locals de la Comunitat. Les propostes realitzades se centren en aquests tres
aspectes.

C.1. Consell de Cooperació.
La participació i implicació de la ciutadania és una potencialitat de la cooperació
descentralitzada que, malauradament, ha quedat relegada a un segon plànol en el
ŵŽĚĞů ĂĐƚƵĂů ĚĞ ŐĞƐƚŝſ ĚĞ ů͛K͘ WĞƌ Ăŝǆž, des del Grup de diàleg considerem
necessari recuperar aquest protagonisme de la ciutadania, per a la qual cosa cal
ƚƌĞďĂůůĂƌ ĚĞƐ Ě͛ƵŶ ŶŽƵ ŵŽĚĞů ĚĞ ŐĞƐƚŝſ ŝ ǀŝƐŝſ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ƋƵe permeta als
diferents actors socials del municipi aportar tot el seu potencial de
desenvolupament.
Els consells de cooperació35 han estat el mecanisme de participació més estès en
ů͛ĂĐƚƵĂůŵŽĚĞůĚĞĐŽŽƉĞƌació descentralitzada i ha perméƐƵŶƐŶŝǀĞůůƐĚ͛ĂƉropiació i
de transparència molt valuosos. Per això, des del Grup de diàleg considerem
necessari reprendre la constitució i en alguns casos remodelació dels consells de
35

En Orientacions per a la planificació de la cooperació per al desenvolupament a les EELL de la CV
(2014) abordem també el tema de la participació i les característiques dels Consells de Cooperació.
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cooperació perquè puguen convertir-se en aquest espai fonamental de
participació. Els consells han de ser òrgans operatius i amb funcions rellevants en
ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝ ĚĞ ZĚ͕ ƉĞƌ Ăŝǆž, des del Grup de
Diàleg proposem el següent:
Composició: en consonància amb les recomanacions de la FEMP, en la composició
dels consells de cooperació ha de prevaldre la representació de la pluralitat i evitar
caure en la tendència actual amb una configuració de majories del mateix equip de
govern. Segons la realitat municipal, els consells de cŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŚĂŶ Ě͛ŝŶĐůŽƵƌĞĞůƐ
representants següents:

Regidoria amb competències de cooperació.

Grups Polítics amb representació municipal

Equip tècnic assignat al programa de cooperació. CVONGD i ONGD amb presència al municipi.
Ciutadans i ciutadanes individuals amb especial
trajectòria en matèria de cooperació.

Associacions locals (immigrants, culturals,
joventut, dones, veïns i veïnes, etc.)

Universitats

Col·legis professionals

Consell Escolar Municipal

Sindicats

36

Font: Elaboració pròpia .

Ŷ Ğů ĐĂƐ ĚĞ ůĞƐ ĚŝƉƵƚĂĐŝŽŶƐ ŚĂƵƌŝĞŶ Ě͛ŝŶƚĞŐƌĂƌ-se en el consell de cooperació els
municipis de la província que mantinguen el seu compromís amb la cooperació per
al desenvolupament.
>Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ Ě͛KE'ͬsKE' ƉŽƚ ƐĞƌ Ă escala municipal de les ONGD amb
presència local i convidar la CVONGD a sumar-se, mentre ĞŶ ů͛ăŵďŝƚ provincial
(diputacions), per ser operatius, la representació del sector pot ser de la CVONGD;
ĚĞ ůĞƐ ĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ǀeïns i veïnes; associacions de dones; del
Consell de la Joventut de la CV, etc.
͛ĂůƚƌĂďĂŶĚĂ͕ĞŶů͛ĂĐƚƵĂůŝƚĂƚĨĞŶƚƐĞƌǀŝƌůĞƐŶŽǀĞƐƚĞĐŶŽůŽŐŝĞƐ͕ĠƐƉŽƐƐŝďůĞĨĂĐŝůŝƚĂƌůĂ
participació dels socis del Sud als òrgans de participació. Per això, cal considerar la
seua incorporació en sessions específiques on puga establir-se una relació més
directa i puga produir-se una interacció directa entre la ciutadania del municipi i
aquella amb la qual es mantenen relacions de cooperació.

Funcions del Consell de Cooperació en matèria de RdC:
 WĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĞŶ ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſ ĚĞů WůĂ ĚĞ ŽŽƉĞƌĂĐŝſ (o document similar) que
establisca les prioritats i objectius de la política municipal de cooperació per
al desenvolupament.

36

Ídem.
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 Participar en la selecció de les estratègies de cooperació i EpD així com en
ů͛ĞƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚ͛ĞůĞŐŝďŝůŝƚĂƚŝĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĂƉůŝĐĂƚƐ͘
 Ser informats i rebre informació detallada de les actuacions en matèria de
cooperació (actes del consell de cooperació, bases de concessió de
subvencions, informes de seguiment i finals dels projectes, informes
Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂĚĞůƐƉƌŽũĞĐƚĞƐ͕ĞƚĐ͘ͿŝĞŵĞƚƌĞĞůƐŝŶĨŽƌŵĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐ
quan siga necessari.
 Participar, en el cas de constituir-se, en les comissions de seguiment (elegir
als seus membres) i ser informat de les accions realitzades per aquestes
comissions.
 ^ĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚƐŽďƌĞůĞƐŝŶĐŝĚğŶĐŝĞƐŽĂƐƉĞĐƚĞƐƌĞůůĞǀĂŶƚƐĞŶů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞůĂ
política de cooperació.
 Qualsevol membre del Consell podrà sol·licitar informació addicional sobre
la marxa dels projectes (o les entitats que hi participen) i proposar
actuacions de seguiment i avaluació Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐ quan es considere necessari.
 Els membres del Consell hauran de disposar de tota la informació generada
en relació a les avaluacions finals, auditories institucionals de les entitats
participants, processos de contractació, de concessió de fons de cooperació
ŽĚĞů͛ĞǆĞĐƵĐŝſĚĞĨŽŶƐƌĞĂůŝƚǌĂĚĂĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚƉĞƌů͛ũƵŶƚ͘ (o la Diputació).
 Participar en el disseny i la realització de les avaluacions periòdiques de la
política de cooperació.
 ^ĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŶů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐƉĞƌĂůĂĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚĞ
serveis externs que siguen requerits, i la conformació dels equips per a les
avaluacions mixtes que siguen realitzades.

Estructura: El Consell comptaƌă Ě͛ƵŶ ƉůĞŶĂƌŝ ŝ͕ Ɛŝ ĨſƌĂ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕ Ě͛ƵŶĂ Ɛecretaria
permanent. Es podran constituir comissions o grups de treball específics, que
permeten una major operativitat, i remetre al plenari els seus acords per al
ĚŝĐƚĂŵĞŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚ͘>͛ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůŽŶƐĞůůĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſŚĂƵƌăĚĞƌespondre
i adaptar-se a les necessitats de cada entitat local37.
Totes aquestes característiques seran concretades reglamentàriament per a la
seua legitimació mitjançant la corresponent aprovació pel Pla municipal o de la
ŝƉƵƚĂĐŝſ ŝ Ɛ͛ĂĚĂƉƚĂƌĂŶ͕ ůžŐŝĐĂŵĞŶƚ, a les característiques i necessitats que cada
entitat local determine segons la seua pròpia realitat.

37

Els textos sobre participació democràtica i el Consell de Cooperació apareixen en Orientacions per
a la planificació de la cooperació per al desenvolupament a les EELL de la CV (2014).
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C.2. Òrgans de govern municipal i provincial
En el model ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝƵƋƵĞƉƌŽƉŽƐĞŵůĂĚĞůŝďĞƌĂĐŝſ͕ů͛ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŝĞůƐ
ĐŽŶƐĞŶƐŽƐ Ɛ͛ĞƐƚĂďůĞŝǆen al Consell de Cooperació i altres instàncies que cada
ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůƉŽƚĂƌƚŝĐƵůĂƌƉĞƌƚĂůĚ͛ĞŶĨŽƌƚŝƌŝƉƌŽŵŽƵƌĞů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂ͘ů
Consell elevarà les seues propostes i informarà sobre les qüestions que plantegen
els òrgans de govern perquè siŐƵĞŶ ĂƋƵĞƐƚƐ ƋƵŝ͕ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ă ůĞƐ ĐŽŵƉĞƚğŶĐŝĞƐ ŝ
atribucions legals, prenguen les decisions pertinents mitjançant les aprovacions
finals.
ů WůĞ ĠƐ ů͛žƌŐĂŶ ĚĞ ŵăǆŝŵĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ůĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ Ăů 'ŽǀĞƌŶ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů;ŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůͿ͛͘ĂĐŽƌĚĂůƐŝƐƚĞŵĂĚĞƌĞŶĚŝĐŝſĚĞĐŽŵƉƚĞƐƋƵĞƉƌŽƉŽƐĞŵ
el Ple (municipal o provincial) ha de debatre i ratificar les directrius fonamentals de
la política de cooperació (ja siga en forma de Pla de Cooperació o altres
resolucions), així com ser informats i aprovar els corresponents informes de gestió,
ŵĞŵžƌŝĞƐ ĂŶƵĂůƐ ŝ ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝƵ ƐĞƌă ƋƵĞ ůĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶƐ
preses compten amb el màxim suport i consens entre els representants polítics i les
ĚŝƐƚŝŶƚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚĞƐ Ă ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ůŽĐĂů ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ůĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ
cooperació puga orientar-se a objectius en el mitjà i llarg termini i evitar que les
alternances en el govern local porten a modificacions substancials de les principals
directrius de la cooperació.
Perquè açò siga així, el funcionament, la composició i les funcions atribuïdes al
ŽŶƐĞůůĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſŚĂŶĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌƋƵĞƐ͛ĂƐƐŽůŝƐĐĂĂƋƵĞƐƚĐŽŶƐĞŶƐŝƋƵĞĞƐĚŽŶĞ
una apropiació democràtica tant per part de la societat civil com dels representants
polítics respecte de les orientacions i previsions de la política de cooperació.
En el model de gestió i definició de la política de cooperació que proposem Ɛ͛ŚĂƵƌŝĂ
Ě͛evitar el funciŽŶĂŵĞŶƚ ƉĞƌ ĚĞĐƌĞƚ ŝ ůĂ :ƵŶƚĂ ĚĞ 'ŽǀĞƌŶ >ŽĐĂů ;Ž ů͛žƌŐĂŶ
corresponent en la Diputació) hauria de respectar els acords o consensos
traslladats des del Consell de Cooperació. Perquè la participació siga efectiva,
Ɛ͛ĞŶĨŽƌƚŝƐĐĂŝŝŵƉůŝƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂĞĨĞĐƚŝǀĂůĂ ciuƚĂĚĂŶŝĂ͕ĐĂůƋƵĞƉĞƌƉĂƌƚĚĞů͛Ğquip
de Govern la participació siga valorada positivament. Molts dels espais de
participació han deixat de ser operatius al acabar imposant-se, sense debat previ,
ĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚĞů͛ĞƋƵŝƉ de govern, fet que converteix en inoperants i inútils els espais
de participació i desincentiven així la implicació ciutadana.
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C.3. Òrgans de coordinació supramunicipals
Com assenyalàvem en el capítol 3, a la nostra Comunitat les escasses experiències
de coordinació supramunicipals han resultat decebedores. Això ha portat al
rĞƚƌĂŢŵĞŶƚŝĂůĂƉğƌĚƵĂĚ͛ŝŶƚĞƌĠs per impulsar o enfortir aquests processos que, al
ĐŽŶƚƌĂƌŝ͕ ĞƐ ŵŽƐƚƌĞŶ ĐŽŵ ƵŶĂ ƉĞĕĂ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂů ĞŶ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
descentralitzada. Per això, resulta necessari i urgent redefinir els espais de
coordinació supramunicipals i dotar-los de funcions i objectius concrets.
En relació a la RdC el Grup de diàleg considera prioritari avançar en el redisseny
Ě͛ĂƋƵĞƐƚƐĞƐƉĂŝƐi per tant, proposem les mesures següents:
Reformar i posar en funcionament la Comissió Interterritorial de Cooperació38 de
la Generalitat com a òrgan de coordinació interinstitucional de la Comunitat
Valenciana i no com una ferramenta al servei exclusiu de la Generalitat, encara que
siga aquesta administració la que, per la seua capacitat i competències, li done
empara formal͘ >Ă ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ĐŽŵŝƐƐŝſ haurà de respondre als
compromisos de les diferents administracions valencianes en matèria de
cooperació i, per tant, hauran Ě͛estar representades en ella aquelles
administracions públiques que responguen a uns criteris objectius que demostren
el seu esforç cap a la cooperació. A més de les administracions públiques
valencianes, hauran de formar-ne part: la Comissió de Cooperació de la FVMP, la
CoordinadŽƌĂ sĂůĞŶĐŝĂŶĂ Ě͛KE'͕ Ğů &s^ ŝ ůĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƐ ƉƷďůŝƋƵĞƐ ǀĂůĞŶĐŝĂŶĞƐ
que ho sol·liciten.
La Comissió Interterritorial haurà de tenir un marcat caràcter i funció tècnica i
entre els seus objectius immediats ŚĂŶĚ͛ĞƐƚĂƌ͗ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůƐƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ
ĚĞ ŐĞƐƚŝſ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ;ĨŽƌŵƵůĂƌŝƐ ĚĞ ƐŽůͼůŝĐŝƚƵĚ͕ ŵŽĚĞůƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƐ ƉĞƌŝžĚŝĐƐ ŝ
ĨŝŶĂůƐ͕ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĂƉůŝĐĂďůĞ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͕ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ Ě͛ĂƐƉĞĐƚĞƐ ƚğĐŶŝĐƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſ
;ƐŝƐƚĞŵĞƐĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƉƌğǀŝĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐƐŽďƌĞĞůƚĞƌƌĞŶǇ͕ŝŶƚĞƌĐĂŶǀŝ
Ě͛ĞǆƉĞƌŝğŶĐŝĞƐ ĞŶ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝ ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ ŝŵƉƵůƐ Ě͛ƵŶĂ
plataforma única de coordinació i informació, etc.), així com vetlar pel compliment
ĚĞ ůĞƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶƐ ĚĞƌŝǀĂĚĞƐ ĚĞ ů͛ĂƐƐƵŵƉĐŝſ Ě͛ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂƚ ŝ ĐŽŵƷ ĚĞ
rendició de comptes per part dels agents valencians de cooperació.
Definir el paper de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en
matèria de cooperació, perquè assumisca o delegue de forma expressa en la
Comissió Interterritorial, Ě͛ĂĐŽƌĚ amb el treball desenvolupat per la Comissió de
ŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞůĂ&DW͕ůĞƐůşŶŝĞƐĚ͛ĂĐĐŝſ següents:


Centralitzar i coordinar la recepció de la informació relativa a les actuacions
que en matèria de desenvolupament realitzen anualment els municipis de la
Comunitat Valenciana i les tres diputacions provincials.

38

La proposta realitzada requereix la modificació del Decret 18/2009, de 23 de gener, del Consell,
que regula la Comissió interterritorial de Cooperació al Desenvolupament (DOCV de 27 de gener de
2009) la redacció actual del qual no respon al paper que assignem a aquesta Comissió.
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Elaborar un informe anual de la cooperació de les EELL valencianes (o
traslladar i donar difusió al que elabora la Comissió de Cooperació de la
FEMP).



Difondre i facilitar informació rellevant entre les EELL valencianes, a través
de la Comissió Interterritorial; també la generada directament per la
Comissió de Cooperació de la FEMP en relació als models de bases de
convocatòria, recomanacions en matèria de procediments per a la
justificació econòmica de les actuacions en matèria de desenvolupament i
altres temàtiques de caràcter legal i funcional que es porten a terme des de
la FEMP.



Proposar accions formatives per al personal tècnic de les entitats locals
valencianes.



KďƌŝƌĞƐƉĂŝƐĚĞƚƌŽďĂĚĂ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŝƌĞĨůĞǆŝſĚĞƐĚ͛Ƶna perspectiva tècnica
i política entre les EELL entorn de la cooperació per al desenvolupament.

Els fons municipals de cooperació, en el cas valencià el Fons Valencià per la
Solidaritat, juguen un paper molt important en la implicació i la participació de les
entitats locals, i especialment aquelles de dimensions més reduïdes, en les
polítiques de cooperació per al desenvolupament. La participació del FVS, i amb
això de les seues entitats associades, en els espais de coordinació supramunicipals
resulta donĐƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂů ƉĞƌ ƚĂů Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƌ ů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſ ĚĞŵŽĐƌăƚŝĐĂ ĚĞ ůĞƐ
polítiques de cooperació desplegades des de la Comunitat. Per la seua naturalesa
jurídica39 el FVS disposa dels seus propis estatuts i no està subjecte a les lleis de
funcionament i regulació de les entitats locals. Malgrat això, des del Grup de diàleg
considerem que bona part de les orientacions contingudes en aquesta guia són
ĂƉůŝĐĂďůĞƐ ƚĂŵďĠ ƉĞů &s^ Ă Ĩŝ Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂƌ ĞůƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĞŶĚŝĐŝſ ĚĞ
comptes entre el conjunt de les entitats locals de la Comunitat, amb independència
que aquestes actuen de forma individual o agrupades en associacions o a través de
mancomunitats comarcals.
Per últim des del Grup de diàleg considerem que al si de las diputacions40 i amb
participació dels agents de cooperació caldria obrir un procés de reflexió sobre el
paper de les diputacions en matèria de cooperació. Fins avui, la seua funció
principal ha estat el finançament de projectes de cooperació i, en alguns casos,
Ě͛Ɖ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƐŝŵŝůĂƌ Ă ůĂ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ per altres administracions públiques. Es
ƚƌĂĐƚĂƌŝĂĚĞƌĞĨůĞǆŝŽŶĂƌƐŽďƌĞů͛ĞǆĞƌĐŝĐŝĚ͛ƵŶƉĂƉĞƌŵĠƐĂĐƚŝƵĚĞůĞƐĚŝƉƵƚĂĐŝŽŶƐĞŶ
diverses qüestions: en matèria de coordinació entre les EELL donants de la
província; de suport Ă ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĐŽŶũƵŶƚĂ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚes cofinançats per diverses
39

Els fons de cooperació es constitueix legalment com a associacions de municipis, es regularan pel
dret privat i no estan subjectes a la normativa específica aplicable a les EELL.
40
El Grup de Diàleg no ha entrat a debatre la conveniència Ž ŶŽ Ě͛eliminar o redissenyar les
diputacions provincials. En el document actual ens limitem a assenyalar, en el marc institucional
actual, la necessitat de reflexionar sobre el paper de les diputacions pel que fa a AOD.
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EELL de la província; organitzar activitats o fòrums de formació/debat/reflexió;
crear un consell de participació (o un òrgan de trobada i treball) amb els municipis
de la província amb pressupostos destinats a cooperació i amb la CVONGD,
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƚƐ͕ĨĞĚĞƌĂĐŝŽŶƐĚ͛ĂƐƐŽĐŝĂĐŝŽŶƐĚĞĚŽŶĞƐ͕ĞĐŽůŽŐŝƐƚĞƐ͕ǀĞŢŶƐŝǀĞŢŶĞƐ͕ĞƚĐ͘

QUADRE NÚM. 9

Esquema dels processos i instruments associats a la participació i la coordinació
Creació del Consell de Cooperació o enfortiment a les entitats locals on existeix, amb funcions
específiques pel que fa a la rendició de comptes.
Foment del diàleg ŝ ĚĞ ů͛adopció Ě͛ĂĐŽrds per consens al si del Consell de Cooperació abans
Ě͛elevar les seues resolucions a les instàncies ĚĞů͛entitat local amb capacitat decisòria.
Aprovació en el Ple municipal, o provincial, amb el màxim suport i consens entre les distintes
forces polítiques representades, dels aspectes fonamentals de la política de cooperació de
manera que les alternances en el govern local no representen modificacions substancials en
les principals directrius de la cooperació.
Modificació o refundació de la Comissió Interterritorial de Cooperació de la Generalitat
Valenciana per tal que assumisca eficaçment les funcions de coordinació i harmonització entre
les diferents administracions valencianes compromeses amb la cooperació per al
desenvolupament.
Crear espais adequats (ja siga des de la Comissió Interterritorial, o la FVMP o altres instàncies
creades ad hoc) per assegurar la coordinació entre administracions públiques, la recollida
Ě͛informació sobre la AOD desplegada per les administracions públiques valencianes, el diàleg,
la reflexió conjunta i la formació.
Adaptar els contŝŶŐƵƚƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂŐƵŝĂĚ͛orientacions per a la RdC en les EELL de la Comunitat
per a la seua adopció per altres entitats donants a fi Ě͛Śarmonitzar els sistemes de RdC entre
el conjunt Ě͛administracions públiques valencianes.
Obrir espais per a reflexionar sobre el paper de les diputacions en matèria de cooperació per
al desenvolupament.
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D. INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA
La implicació de la ciutadania en les polítiques de cooperació per al
desenvolupament és una de les potencialitats que confereix a la cooperació
descentralitzada un valor singular i diferencial. Materialitzar aquesta potencialitat
requereix ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĞĨŝĐĂĕŽƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ă ůĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞůƐ ƋƵĂůƐ ĞƐ
puga aprofundir en la participació democràtica i en la creaciſ Ě͛ƵŶĂ ĐŽŶƐĐŝğŶĐŝĂ
ciutadana cap als problemes del desenvolupament. Tal como assenyala Nacions
Unides41 ͞Ğls processos de comunicació són fonamentals per ampliar les pràctiques
Ě͛ĞŵƉŽĚĞƌĂŵĞŶƚ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĞƐƋƵĂůƐůĞƐƉĞƌƐŽŶĞƐĂĐŽŶƐĞŐƵĞŝǆĞŶĞŶƚĞŶĚƌĞƉĞƌƐí
mateixes assumptes, considerar i debatre idees, negociar i participar en debats
ƉƷďůŝĐƐĚ͛ăŵďŝƚůŽĐĂůŝŶĂĐŝŽŶĂů͘͟
Ŷ ĐĂŶǀŝ͕ ĐŽŵ ǀĞŝĞŵ Ă ů͛ĂŶăůŝƐŝ ƐŽďƌĞ ůĂ ZĚ Ă ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝƚĂƚ͕
aquesta és una assignatura pendent en la nostra Comunitat. Per això, des del Grup
de diàleg, ens alineem amb la perspectiva de la comunicació per al
desenvolupament de Nacions Unides i considerem necessari que des dels governs,
ƐŝŐƵĞŶůŽĐĂůƐ͕ĂƵƚŽŶžŵŝĐƐŽĞƐƚĂƚĂůƐ͕ĞƐŐĂƌĂŶƚŝƐĐĂů͛ĂĐĐĠƐĂƵŶĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĐůĂƌĂ i
veraç sobre les polítiques de cooperació desplegades.
En aquest sentit, i com orientació general cap a les entitats locals, una primera
decisió hauria de ser adoptar la perspectiva de la comunicació per al
desenvolupament com a eix de la seua política ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ͘ ĞƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞůƐ ŵŝƚũĂŶƐ ŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĐŝƵƚĂĚĂŶĂ ĚĞ ůĞƐ ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ
(pàgina web, butlletins i periòdics municipals, fòrums de debats, etc.) haurien
Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƌ-ƐĞ ĐĂƉ Ă ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ ŝŶĨŽƌŵĂĚĂ ŝ formada amb
capacitat i opcions de participació en la discussió sobre les polítiques locals,
estatals i internacionals.
Pel que fa a la comunicació per al desenvolupament, des del Grup de diàleg
ůůĂŶĐĞŵƋƵĂƚƌĞƉƌŽƉŽƐƚĞƐƉĞƌĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚĚĞĨŽƌŵĂ
que siga possible articular processos de comunicació que permeten tant la
ĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſ Ě͛ƵŶĂ ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ ĐŽŵƉƌŽŵĞƐĂ Ăŵď Ğů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ĐŽŵ
ů͛intercanvi i ů͛anàlisi comparatiu de les polítiques de cooperació desplegades des
de la Comunitat.
QUADRE NÚM. 10

D. INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA (COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT)

D.1
Informe anual de gestió

41

D.2.
Memòria d͛activitats

D.3.
Govern obert

D.4.
Altres vies de comunicació

En Comunicación para el desarrollo. Fortaleciendo la eficacia de las Naciones Unidas. PNUD (2011).
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D.1. Informe Anual de Gestió
>͛Informe Anual de Gestió és un document de caràcter tècnic que ha de realitzar-se
Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăůs estàndards i els criteris generals emprats en la Cooperació per al
Desenvolupament. Per aquesta raó, des del Grup de diàleg instem les entitats
locals de la Comunitat que, a través dels òrgans de coordinació supramunicipals,
ĐŽŶƐĞŶƐƵĞŶƵŶĨŽƌŵĂƚƷŶŝĐĚ͛/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĚĞ'ĞƐƚŝſĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ Ɛ͛assumisca
un compromís col·lectiu cap a la transparència.
>͛ƷƐĚ͛ƵŶĨŽƌŵĂƚƵŶŝĨŝĐĂƚƉĞƌŵĞƚƌŝĂ, a més a més, poder processar la informació de
forma eficient i superar ůĞƐůŝŵŝƚĂĐŝŽŶƐĂĐƚƵĂůƐĚ͛ĂĐĐĠƐĂůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŝ
qualitativa de la cooperació valenciana per al desenvolupament.
WĞƌƚĂůĚ͛ĂǀĂŶĕĂƌĞŶů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĚĞƐĚĞůGrup de
diàleg proposem el esquema ƐĞŐƺĞŶƚĚ͛/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĚĞ'ĞƐƚŝſ͗
QUADRE NÚM. 11

INFORME ANUAL DE GESTIÓ DE LA COOPERACIÓ
I. Informe econòmic.
Es realitza seguint la tauůĂ ĚĞ ƌĞĐŽůůŝĚĂ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĞůĂďŽƌĂĚĂ ƉĞƌ ůĂ &DW ĚĞ
manera que no comporta un treball afegit per a les entitats locals de la Comunitat.
Cada entitat local haurà de completar la informació relativa als projectes i accions
amb suport anualment.
ƉĂƌƚŝƌĚ͛ĂƋƵĞƐƚĂƚĂƵůĂǆĐĞůĚĞůĂ&DWƐ͛ĞůĂďŽƌĂƌĂŶϱŐƌăĨŝĐƐ͗
Gràfic 1: Projectes de Desenvolupament / EpD / AH / Despeses de gestió
Gràfic 2: Cooperació directa / indirecta
Gràfic 3: Per països.
Gràfic 4: Comparativa AOD pressupostada / planificada / executada
Gràfic 5: Percentatge destinat a cooperació sobre pressupost consolidat i sobre els
ingressos propis.
II. Informe por eŝǆŽƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͗
^͛ĞǆƉůŝĐĂƌăƚŽƚĂůůž que es realitza en cadascun dels quatre eixos (Desenvolupament,
EpD, AH i Gestió) i adjuntaran els criteris seguits per a les concessions i el formulari
resum de cadascun dels projectes i/o accions finançades. En el ĐĂƐ Ě͛ŚĂǀĞƌ-se
realitzat avaluacions en terreny, Ɛ͛ĂũƵŶƚĂƌĂŶĞůƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĞŶƚƐŝŶĨŽƌŵĞƐĚ͛avaluació.
Pel que fa a la gestió, es donarà compte dels recursos destinats, contractacions
ĞǆƚĞƌŶĞƐŝĚŝĨŝĐƵůƚĂƚƐŽĂǀĂŶĕŽƐĞŶůĂŐĞƐƚŝſĚĞů͛K͘
III. Informe del treball desenvolupat pel Consell de Cooperació.
^͛ĂĚũƵŶƚĂƌĂŶĞůƐŽƌĚƌĞƐĚĞůĚŝĂŝĞůƐĂĐŽrds principals (actes de les sessions).
/s͘WĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſĚĞů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞŶĨžƌƵŵƐƐƵƉƌĂŵƵŶŝĐŝƉĂůƐ͗
Consells de cooperació, consells comarcals, amb diputacions, etc.
V. Altres qüestions que es considere important destacar.
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Ŷ ƌĞůĂĐŝſ Ă ů͛ĞƐƋƵĞŵĂ ƉƌŽƉŽƐĂƚ cal destacar, en primer lloc, que es tracta
Ě͛ĂƉƌŽĨŝƚĂƌŝƌĞƵŶŝƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſũĂĞůĂďŽƌĂĚĂĂůůůĂƌŐĚĞů͛ĂŶǇƐŽďƌĞĞůƋƵĂů Ɛ͛ŝŶĨŽƌŵĂi
reduir Ăů ŵăǆŝŵ ůĂ ƌĞĚĂĐĐŝſ ĚĞ ŶŽǀĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƉĞƌ ƚĂů Ě͛Ğvitar sobrecarregar de
treball els departaments tècnics municipals.
En relació a la informació econòmica, se seguiran els criteris de la FEMP i, per tant,
no comporta treball addicional al requerit per la FEMP.
Per complementar la informació peƌĞŝǆŽƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſƐ͛ĂĚũƵŶƚĂƌĂŶĞůƐĨŽƌŵƵůĂƌŝƐ
tipus (que hauran de ser harmonitzats per les entitats locals de la Comunitat) dels
ƉƌŽũĞĐƚĞƐĂƉƌŽǀĂƚƐ͕ĞůƐŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƐĨŝŶĂůƐ͕ŶŽƐĞŶƚƉĞƌƚĂŶƚ
ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĂĚĚŝĐŝŽŶĂů͘ Per a completar la informació es
podrà sol·licitar als agents de cooperació que elaboren informació específica dels
projectes finançats.
>͛/ŶĨŽƌŵĞ ŶƵĂů ĚĞ 'ĞƐƚŝſ ƐĞƌă ĞůĂďŽƌĂƚ ƉĞƌ ů͛ĞƋƵŝƉ ƚğĐŶŝĐ ĚĞů ĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚ Ăŵď
competències en matèria de cooperació i presentat, prèviament a la seua
publicació, al Consell de Cooperació.
Els Informes Anuals de Gestió, que com assenyalem haurien de ser complementats
en un format harmonitzat per la totalitat de les entitats locals amb pressupostos
ĐŽŵƉƵƚĂďůĞƐĐŽŵĂK͕Ɛ͛elaboraran en el quadrimestre posterior a la finalització
ĚĞů͛ĂŶǇŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐĞƌĂŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂǁĞďĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůŝͬŽĚŝĨſƐ
electrònicament entre els membres del Consell de Cooperació, altres departaments
ĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂů͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶts polítics i entre els agents valencians de cooperació:
CVONGD, Consell de Cooperació de la Comunitat Valenciana, Comissió
Interterritorial, universitats, etc.

͘Ϯ͘DĞŵžƌŝĂĚ͛ĐƚŝǀŝƚĂƚƐ
>ĞƐ ŵĞŵžƌŝĞƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ ƐſŶ Ğů ŵĞĐĂŶŝƐŵĞ ŵĠƐ ŐĞŶĞƌĂůŝƚǌĂƚ ĚĞ ƉƌĞƐĞntació a la
ciutadania de les activitats desenvolupades des de les àrees de cooperació. A la
nostra Comunitat, en canvi, són escasses les entitats locals que han publicat de
ĨŽƌŵĂ ƌĞŐƵůĂƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ƚŝƉƵƐ͘ Ŷ ĂůŐƵŶĞƐ ŽĐĂƐŝŽŶƐ ůĞƐ ŵĞŵžƌŝĞƐ ĞƐ
publiquen amb caràcter quadriennal, coincidint amb els finals de les legislatures,
més com a instrument Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ůĂďor realitzada pels equips de govern
que acaben mandat que com a mecanisme institucional de rendició de comptes.
Des del Grup de diàleg considerem necessari que les entitats locals adopten la
memòria de caràcter anual com un mecanisme formal de rendició de comptes. Els
ƐĞƵƐ ĨŽƌŵĂƚƐ͕ĚŝĨƵƐŝſ ŝ ĐŽŶƚŝŶŐƵƚƐ ƐĞƌĂŶ ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĂƐ ĂĚŽƉƚĂƚƐĚ͛ĂĐŽƌĚ ĂůĂ ƌĞĂůŝƚĂƚ
local. Aquestes decisions, que prendran els respectius governs locals, hauran de
comptar amb el màxim consens i suport del Consell de Cooperació, el qual ha de
ũƵŐĂƌƵŶƉĂƉĞƌĂĐƚŝƵĞŶů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůĞƐŵĞŵžƌŝĞƐĂŶƵĂůƐ͘>ĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐ͕ƉĞƌƚĂŶƚ͕
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ĂƐƐŽĐŝĂĚĞƐ Ă ů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſ ŝ ĚŝĨƵƐŝſ ĚĞ ůĞƐ ŵĞŵžƌŝĞs anuals han de ser
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĞƐ ŝ ĐŽŚĞƌĞŶƚƐ Ăŵď ů͛ĞƐĨŽƌĕ ƌĞĂůŝƚǌĂƚ ĞŶ ŵĂƚğƌŝĂ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ ƐĞŶƚ
ů͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂƵŶĐƌŝƚĞƌŝĐůĂƵĂƚĞŶŝƌĞŶĐŽŵƉƚĞ͘
Amb la intenció de facilitar certa harmonització i oferir orientacions a les entitats
ůŽĐĂůƐƉĞƌĂů͛ĞůĂďŽƌĂĐŝſĚ͛ƵŶĂŵĞŵžƌŝĂĂŶƵĂů͕ĚĞƐĚĞůGrup de diàleg proposem els
continguts següents:

QUADRE NÚM. 12

ŽŶƚŝŶŐƵƚƐďăƐŝĐƐĚĞůĂDĞŵžƌŝĂĚ͛ĐƚŝǀŝƚĂƚƐ
Presentació del Programa de
ŽŽƉĞƌĂĐŝſĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂů

Organigrama: responsable polític, responsable(s)
tècnic(s); membres del consell de cooperació, grups de
treball, etc.

Pressupost executat amb
distribució per eixos de treball.

^͛ŽĨĞƌŝƌăůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂĞůĂďŽƌĂĚĂĞŶ
ů͛Informe Anual de Gestió, que hi inclourà el llistat de
projectes finançats.

Breu informació dels projectes
executats i del seu impacte.

Les entitats executores de projectes elaboraran una
breu informació que permeta a la població entendre
la realitat de la població amb la qual es treballa i de
ƋƵŝŶĂŵĂŶĞƌĂƐ͛ĞƐƚăŝŶƚĞƌǀĞŶŝŶƚ͘

WƌĞǀŝƐŝſƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚăƌŝĂŝĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐƉĞƌĂů͛ĂŶǇĞŶĐƵƌƐ͘
Continguts complementaris
ƌƚŝĐůĞƐĚ͛ŽƉŝŶŝſƐŽďƌĞƚĞŵăƚŝƋƵĞƐǀŝŶĐƵůĂĚĞƐĂŵďĞůƐƉƌŽďůĞŵĞƐĚĞůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͗
cooperació internacional, drets humans, etc.
Informació sobre llibres, revistes, exposicions, etc. que informen i sensibilitzen la població
sobre els problemes globals del desenvolupament.
Difusió de la cultura i costums del món: tradicions, poesies, cançons, contes, receptes,
etc.

>ĞƐ ŵĞŵžƌŝĞƐ Ě͛Ăctivitats ŚĂƵƌŝĞŶ Ě͛Ğlaborar-ƐĞ ŝ ĚŝĨŽŶĚƌĞ͛Ɛ ĚƵƌĂŶƚ Ğů ƉƌŝŵĞƌ
quadrimestre posterior a ůĂ ĨŝŶĂůŝƚǌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂŶǇ ĚĞů ƋƵĂů informen. A més de la
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƚ ĚĞ ů͛ĞĚŝĐŝſ ĞŶ ĂůƚƌĞƐ ƐƵƉŽƌƚƐ, les entitats ŚĂƵƌŝĞŶ Ě͛assegurar la seua
difusió a través de la pàgina web, així com la seua distribució entre els membres del
Consell de Cooperació, altres departaments municipals, representants polítics i
agents valencians de cooperació: CVONGD, Consell de Cooperació de la Comunitat
Valenciana, Comissió Interterritorial, FVS, universitats, etc.
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D.3. Govern obert
ĂĚĂǀĞŐĂĚĂƐſŶŵĠƐĞůƐŐŽǀĞƌŶƐ͕ƚĂŶƚĂů͛ăŵďŝƚĞƐƚĂƚĂůĐŽŵĂů͛ĂƵƚŽŶžŵŝĐŝůŽĐĂů͕
que adopteŶ Ğů ĐŽŶĐĞƉƚĞ ĚĞů ͞'ŽǀĞƌŶ ŽďĞƌƚ͟ ĐŽŵ ƵŶĂ ƉŽůşƚŝĐĂ ƉƷďůŝĐĂ ƋƵĞ
afavorisca la transparència, la participació i la col·laboració entre administració i
ciutadania. Des del Grup de diàleg instem els governs locals que assumisquen
ƚĂŵďĠ ůĂ ƉƌăĐƚŝĐĂ ĚĞů ͞ŐŽǀĞƌŶ ŽďĞƌƚ͟ i posen en marxa les ferramentes i els
mecanismes adients per al sĞƵĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĞŶů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͘
hŶĂ ĚĞ ůĞƐ ĨĂƐĞƐ ŝŶŝĐŝĂůƐ ĚĞ ůĂ ƉŽƐĂĚĂ ĞŶ ŵĂƌǆĂ ĚĞůƐ ͞ŐŽǀĞƌŶƐ ŽďĞƌƚƐ͟ és la
instauració de sistemes de ͞ŽƉĞŶĚĂƚĂ͟ƋƵĞƉĞƌŵĞƚĞŶĂůĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂů͛ĂĐĐĠƐĂůĞƐ
bases de dades públiques de forma gratuïta i en formats reutilitzables i lliures de
ůůŝĐğŶĐŝĞƐ͘ŶĂƋƵĞƐƚƐĞŶƚŝƚ͕ĞůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŐĞŶĞƌĂĚĂƉĞƌůĞƐƉŽůşƚŝƋƵĞƐĚĞ
cooperació desplegades pels governs locals (que se sintetitza en els quadres 3, 4, 5,
7, 9 i 11) haurien de formar part de les bases de dades publicĂĚĞƐĞŶ͞ŽƉĞŶĚĂƚĂ͘͟
WĞƌĂĂŝǆž͕ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞĨŽƌŵĂƚƐ;ĨŽƌŵƵůĂƌŝƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĞĐŽŶžŵŝĐĂ͕ŝŶĨŽƌŵĞƐ͕
ĞƚĐ͘ͿƋƵĞƌĞĐůĂŵĞŵĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐĂƉĂƌƚĂƚƐĚ͛ĂƋƵĞƐƚĚŽĐƵŵĞŶƚƌĞƐƵůƚĂŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ
i hauria de ser una prioritat dels òrgans de coordinació de la cooperació valenciana.

D.4. Altres vies de comunicació
Jornades Anuals de Cooperació i Solidaritat Internacional
ĞůĞďƌĂĐŝſ Ăŵď ĐĂƌăĐƚĞƌ ĂŶƵĂů Ě͛ƵŶĞƐ ũŽƌŶĂĚĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂĚĞƐ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ͕ ůĂ
reflexió i el diàleg entre els agents de cooperació i la ciutadania. La durada, els
continguts i els ĨŽƌŵĂƚƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚĞƐ ũŽƌŶĂĚĞƐ ŚĂƵƌĂŶ ĚĞ ƐĞƌ ĚĞĐŝĚŝĚĞƐ ĞŶ Ğů ŵĂƌĐ
dels respectius consells de cooperació segons les capacitats i les possibilitats de
cada entitat local. Com recomanacions de caràcter general des del Grup de diàleg
realitzem les consideracions següents:


Les jornades ŚĂŶĚ͛orientar-se a fomentar la participació i la implicació de la
ciutadania, per això, cal buscar formats que permeten el diàleg i la
interrelació entre la ciutadania i els agents de cooperació implicats en la
política de cooperació.



Ŷ Ğů ŵĂƌĐ ĚĞ ůĞƐ ũŽƌŶĂĚĞƐ ŚĂ Ě͛ŽĨĞƌŝƌ-se informació completa i accessible
sobre la política de cooperació executada: pressupost executat, distribució,
activitats i projectes amb suport, planificació, etc.



Cal fomentar la participació de la població beneficiària i dels socis del Sud
amb els quals es treballa. Les noves tecnologies ofereixen la possibilitat
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƚǌĂƌ ĐŽŶĨĞƌğŶĐŝĞƐ Ž ĐŽŶǀĞƌƐĂĐŝŽŶƐ en línia i altres formats com
vídeos en els quals es visibilitze i es done veu directament a les persones i
les organitzacions del Sud.
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Les jornades són a la vegada un espai de rendició de comptes cap a la
ĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ͕ ŽŶ ů͛ĞŶƚŝƚĂƚ ůŽĐĂů ŝ ĞůƐ ĂŐĞŶƚƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ ŝŶĨŽƌŵĞŶ ƐŽďƌĞ ůĞƐ
accions realitzades i se sotmeten Ă ů͛ĞƐĐƌƵƚŝŶŝ ƉƷďůŝĐ͕ ĐŽŵ ƵŶĂ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚ
de sensibilitzar, formar, conscienciar i implicar la ciutadania.



Les depeses associades a la celebració de les jornades, així com els recursos
que puguen utilitzar-se (exposicions, material audiovisual, conferències,
desplaçaments, activitats culturals, etc.) han de ser proporcionades amb la
inversió realitzada en matèria de cooperació ƚĞŶŝŶƚŵŽůƚƉƌĞƐĞŶƚů͛ĞǆŝŐğŶĐŝĂ
Ě͛ƵƐĂƌĚĞĨŽƌŵĂĞĨŝĐŝĞŶƚĞůƐĨŽŶƐƉƷďůŝĐƐ͘dŽƚĞƐůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐhan de quedar
ƌĞĨůĞĐƚŝĚĞƐ ĞŶ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĂŶƵĂů ƐŽďƌĞ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ ƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚăƌŝĂ ŝ ƐĞƌ
Ě͛ĂĐĐĠƐƉƷďůŝĐ͘



Les entitats locals que comparteixen cofinançament en projectes de
cooperació, educació per al desenvolupament i/o acció humanitària, i
aquelles properes entre elles, han de realitzar un esforç de coordinació per
a realitzar programacions conjuntes i fer un ús més eficient dels recursos.

Xarxes socials
Cada vegada més les xarxes socials, i les possibilitades que aquestes ofereixen, són
més utilitzades per la població. Moltes són les entitats locals que disposen ja dels
seus comptes en diferents xarxes socials que ŚĂƵƌŝĞŶĚ͛aprofitar per incloure, des
de la perspectiva de la comunicació per al desenvolupament, informació relativa a
les polítiques de cooperació.

Mitjans de comunicació
hŶ ŐƌĂŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ ůŽĐĂůƐ ĐŽŵƉƚĂ Ăŵď ŵŝƚũĂŶƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ ƉƌŽƉŝƐ͘ ůƐ
més comuns són les revistes o butlletins municipals, però en alguns casos es
compta amb ràdios, televisions locals. Un primer esforç seria incorporar els temes
ĚĞů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ ĞŶ Ğů ƐĞƵ ƐĞŶƚŝƚ ŵĠƐ ĂŵƉůŝ͕ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂŐĞŶĚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ
oferida pels mitjans propietat de les entitats locals. La difusió a travéƐ Ě͛ĞůůƐ͕
mitjançant espais específics, o bé mantenint una presència periòdica, és una
ferramenta de gran utilitat per a donar a conéixer entre la població els problemes
del desenvolupament, les accions impulsades des del seu municipi (o província) i
per a posar en contacte la ciutadania del Nord amb la població del Sud amb la qual
es treballa.
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Un altre aspecte a abordar des dels consells de cooperació municipals és el de
generar una agenda informativa sobre el desenvolupament en mitjans de
comunicació amb presència als municipis i les províncies, tant de propietat pública
ĐŽŵƉƌŝǀĂĚĂŝĚ͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͕ĐŽŵĂƌĐĂůŽŵĠƐŐĞŶĞƌĂů͘WĞƌƌĞŐůĂŐĞŶĞƌĂů, existeix una
tendència i ha existit una llarga tradició en la generació de formes de comunicació
específiques per a traslladar a la ciutadania la informació i reflexió sobre els
problemes del desenvolupament (exposicions, conferències, cursos, etc.). En canvi,
ŶŽ Ɛ͛ŚĂ ĂĐŽŶƐĞŐƵŝƚ ƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂ ƌĞĂůŝƚĂƚ͕ ĐĂĚĂ ǀĞŐĂĚĂ ŵĠƐ apressant i que exigeix
una implicació de governs i ciutadania (canvi climàtic, desigualtat mundial, pèrdua
ĚĞ ƐŽďŝƌĂŶŝĂ ĞŶ ƵŶ ŵſŶ ŐůŽďĂůŝƚǌĂƚ ĞĐŽŶžŵŝĐĂŵĞŶƚ͕ ĞƚĐ͘Ϳ ĨŽƌŵĞ ƉĂƌƚ ĚĞ ů͛ĂŐĞŶĚĂ
informativa. Aquest ha de ser un repte en el qual͕ĂĐƚƵĂŶƚĚĞƐĚĞů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͕ŚĞŵ
Ě͛ŝŵƉůŝĐĂƌ-nos per avançar cap a un model de comunicació més proper a les
pràctiques de la tan necessària comunicació per al desenvolupament.

QUADRE NÚM. 13

Esquema dels processos i instruments associats a la informació a la ciutadania
Elaboració Ě͛ƵŶ/ŶĨŽƌŵĞŶƵĂůĚĞ'estió de caràcter públic, el format i els continguts
del qual han de ser harmonitzats entre el conjunt de governs locals.
Publicació Ě͛una memòria ĂŶƵĂůĚ͛activitats.
Instaurar polítiques ĚĞ͞Őovern obert͟ pels governs locals.
Celebració de jornades anuals de cooperació i solidaritat internacional.
Utilització dels recursos comunicatiƵƐ ĚĞ ů͛entitat local i aprofitament de les
possibilitats que ofereixen les xarxes socials per a la difusió Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ.
Aprofitar els mitjans de comunicació presents al territori per a difondre els objectius i
les accions de cooperació desplegades i fomentar la instauració Ě͛una agenda de
comunicació en línia amb la comunicació per al desenvolupament.
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WƵďůŝĐĂĐŝſĚĞůƐĐƌŝƚĞƌŝƐĚ͛ĞůĞŐŝďŝůŝƚĂƚŝĚĞůƐďĂƌĞŵƐĚ͛ĂƉůŝĐĂĐŝſĞŶůĂĐŽŶĐĞƐƐŝſĚ͛ĂũƵĚĞƐ͘

Publicació dels resultats de les avaluacions prèvies realitzades.

Informació completa al Consell de Cooperació i a la ciutadania de les contractacions externes realitzades.

Publicació de la informació bàsica dels projectes i de les entitats beneficiàries de subvencions.

3

4

5

6

Accessibilitat del Consell de Cooperació als informes de seguiment i finals dels projectes i programes.

ůĂďŽƌĂĐŝſĚĞĨŽƌŵĂƚƐŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂƚƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝĨŝŶĂůƐƉĞƌĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚĞůĂ
Comunitat amb seccions específiques per a la seua publicació i accessibilitat en línia.

Contemplar en el reglament del Consell de Cooperació funcions específiques de seguiment i avaluació.

Publicació en línia de les actes de les sessions del Consell de Cooperació.

Creació de comissions mixtes de seguiment de programes i projectes.

ƐƚĂďůŝŵĞŶƚĚĞĐƌŝƚĞƌŝƐŝƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚƐƉĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐĞŶƚĞƌƌĞŶǇ͘

ŶĞůĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌĂĐƚĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐĞǆƚĞƌŶĞƐ, el procés de selecció haurà de ser informat pel Consell de
Cooperació.

Coordinació amb altres ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐƉƷďůŝƋƵĞƐƉĞƌĂůĂƌĞĂůŝƚǌĂĐŝſĚ͛ĂǀĂůƵĂĐŝŽŶƐĐŽŶũƵŶƚĞƐ͘

Publicació de les avaluacions realitzades.

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Presentació dels informes de seguiment i finals dels projectes subvencionats o executats de manera directa.

7

Seguiment i avaluació de projectes i programes

Actes de les sessions del Consell de Cooperació de caràcter públic i accessibles en línia.

2

A. EFICÀCIA I IMPACT>͛K
Selecció de projectes i programes
1 Enfortir les funcions del Consell de Cooperació en el procés de selecció de projectes i programes.

Processos i/o instruments

ELEMENTS PROPOSATS PER A UN SISTEMA HARMONITZAT DE RENDICIÓ DE COMPTES

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

De caràcter
obligatori
per a totes
les EELL

X

X
X

X

Per a les
EELL

X

X

A consensuar
entre els
agents de
cooperació

De caràcter voluntari

En el cas de realitzar-se contractacions externes, el procés de selecció haurà de ser informat pel Consell de
Cooperació.

sĂůŽƌĂƌů͛ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚŝla ƉĞƌƚŝŶğŶĐŝĂĚ͛ĂďŽƌĚĂƌů͛ĞƐƚƵĚŝĚĞůĂĐŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞƉŽůşƚŝƋƵĞƐĞŶůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐ͘

19

20

X

ƐƐĞŐƵƌĂƌů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŝƵŶĂŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſĐŽŚĞƌĞŶƚĞŶƚƌĞĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚĞůĂ
Comunitat.

Difusió i socialització de la normativa local en els òrgans de participació i de coordinació supramunicipals.

24

25

X

Foment del diàleg i del consens en el Consell de Cooperació prèviament a elevar les seues resolucions i acords a
ůĞƐŝŶƐƚăŶĐŝĞƐĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůĂŵďĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞĐŝƐžƌŝĂ͘

27

56

X

Creació del Consell de Cooperació, o el seu enfortiment en les entitats locals on existisca, amb funcions en
matèria de rendició de comptes.

26

C. PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COORDINACIÓ

X

ƐƐĞŐƵƌĂƌ͕ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſĞŶƚƌĞĞůƐĞƌǀĞŝĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŝů͛ăƌĞĂĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕ƚĂŶƚůĂůĞŐĂůŝƚĂƚĚĞůƐ
justificants de la despesa, com la seua adequació als fins del projecte.

23

X

Aplicabilitat del Reial decret ϳϵϰͬϮϬϭϬƋƵĞƌĞŐƵůĂůĞƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶƐŝĂũƵĚĞƐĞŶů͛ăŵďŝƚĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ
internacional a les entitats locals en aquest àmbit.

22

X

A consensuar
entre els
agents de
cooperació

Aprovació per ůĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐůŽĐĂůƐĚ͛ƵŶŵĂƌĐŶŽƌŵĂƚŝƵĂĚĞƋƵĂƚĂůĞƐŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐĚĞůĂĐŽŽƉĞƌĂĐŝſƉĞƌĂů
desenvolupament. Publicació i accessibilitat a la normativa.

X

X

X

Per a les
EELL

De caràcter voluntari

21

X

X

Publicació i difusió dels resultats de les avaluacions realitzades, tant si són portades a termini per personal tècnic
municipal com si ho fa personal extern.

18

B. CONTROL I JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

X

Establir els criteris i procediments per a portar a termini de manera periòdica processos Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞƉŽůşƚŝƋƵĞƐ
al si del Consell de Cooperació.

17

Avaluació de les polítiques de cooperació i de la coherència de polítiques

Processos i/o instruments

De caràcter
obligatori
per a totes
les EELL

X

Obrir espais per a reflexionar sobre el paper de les diputacions en matèria de cooperació per al
desenvolupament.

31

DĞŵžƌŝĂŶƵĂůĚ͛ĐƚŝǀŝƚĂƚƐ

Instaurar polítiques de Govern obert

Jornades de Cooperació i Solidaritat Internacional

Utilització de les xarxes socials

hƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞŵŝƚũĂŶƐĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſůŽĐĂůƐĚĞĐĂƌăĐƚĞƌƉƷďůŝĐŝŵŝƚũĂŶƐƉƌŝǀĂƚƐĚ͛ăŵďŝƚůŽĐĂůŝĐŽŵĂƌĐĂů

33

34

35

36

37
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Informe Anual de Gestió

32

X
X
X
X
X

X

Adaptar els continguts Ě͛ĂƋƵĞƐƚĂ ŐƵŝĂƉĞƌĂůĂƐĞƵĂĂƉůŝĐĂĐŝſƉĞƌĂůƚƌĞƐĞŶƚŝƚĂƚƐĚŽŶĂŶƚƐĂĨŝĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂƌĞůƐ
sistemes de RdC en la cooperació valenciana.

30

X

X

ƌĞĂƌĞƐƉĂŝƐĂĚĞƋƵĂƚƐƉĞƌƚĂůĚ͛ĂƐƐĞŐƵƌĂƌůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſ͕ůĂƌĞĐŽůůŝĚĂĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſƐŽďƌĞů͛KĚĞůĞƐ
administracions públiques valencianes, el diàleg conjunt i la promoció de la formació.

29

D. INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA (COMUNICACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT)

X

Modificació o refundació de la Comissió Interterritorial de Cooperació de la Generalitat Valenciana perquè
assumisca eficaçment les seues funcions.

28

X

A consensuar
entre els
agents de
cooperació

Aprovació en Ple, amb el màxim consens entre les distintes forces polítiques representades, dels aspectes
fonamentals de la política de cooperació.

Per a les
EELL

De caràcter voluntari

27

Processos i/o instruments

De caràcter
obligatori
per a totes
les EELL

ACRÒNIMS
AGE
AOD
AECID
AH
AAPP
CAHE
CV
CVCD
CVONGD
EELL
EpD
FEMP
FVMP
FVS
ONGD
PNUD
RdC

Administració 'ĞŶĞƌĂůĚĞů͛ƐƚĂƚ
Ajuda Oficial per al Desenvolupament
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Acció Humanitària
Administracions Públiques
ŽŵŝƚğĚ͛ĐĐŝſ,ƵŵĂŶŝƚăƌŝĂŝŵĞƌŐğŶĐŝĂĚĞůĂŽŵƵŶŝƚĂƚsĂůĞŶĐŝĂna
Comunitat Valenciana
Consell Valencià de Cooperació per al Desenvolupament
ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂsĂůĞŶĐŝĂŶĂĚ͛KE'
Entitats Locals
Educació per al Desenvolupament
Federación Española de Municipios y Provincias
Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Fons Valencià per la Solidaritat
Organització No Governamental de Desenvolupament
Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament
Rendició de Comptes

GLOSSARI
Acció Humanitària: ͞ŽŶũƵŶƚ ĚŝǀĞƌƐ Ě͛ĂĐĐŝŽŶƐ Ě͛ĂũƵĚĂ Ă ůĞƐ ǀşĐƚŝŵĞƐ ĚĞ ĚĞƐĂƐƚƌĞƐ
(ocasionats per catàstrofes naturals o per conflictes armats), orientades a alleugerir-ne el
sofriment, garantir-ne la subsistència, protegir-ŶĞ ĞůƐ ĚƌĞƚƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐ ŝ ĚĞĨĞŶĚƌĞ͛Ŷ ůĂ
dignitat, així com, de vegades, a frenar el procés de desestructuració socioeconòmica de la
comunitat i preparar-ůĂĚĂǀĂŶƚĚĞƐĂƐƚƌĞƐŶĂƚƵƌĂůƐ͘͟ Joana Abrisketa i Karlos Pérez de Armiño.
Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. HEGOA.

Agents de cooperació: Aquells subjectes col·lectius que tenen o poden tenir un paper actiu
en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament. Generalment, es
consideren agents de cooperació: les administracions públiques, les ONGD, les universitats,
els sindicats, les organitzacions empresarials i els socis dels països del Sud, siguen
organismes governamentals o no governamentals. En la cooperació descentralitzada, i
ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞŶů͛ăŵďŝƚůŽĐĂů͕ĂƋƵĞƐƚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŚĂƵƌŝĂĚĞ ƚĞŶŝƌƵŶƐĞŶƚŝƚŵĠƐĂŵƉůŝŝ
ŚĂƵƌŝĂ Ě͛ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ĂƐƐŽĐŝĂĐŝŽŶƐ ŝ ĐŽůͼůĞĐƚŝƵƐ ĚĞ ĐŝƵƚĂĚĂŶƐ ŝ ĐŝƵƚĂĚĂŶĞƐ ;ĂƐƐŽĐŝĂĐŝŽŶƐ ĚĞ
dones, ecologistes, de veïns i veïnes, comunitat educativa, immigrants, etc.).
El primer Pla director de la cooperació de Navarra caracteritza els agents de cooperació per
la seua capacitat per posar en contacte i involucrar la societat del Nord i la del Sud, per
ƉƌŽŵŽƵƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂĐŝſ ĐŝƵƚĂĚĂŶĂ͕ ůĂ ŵŽďŝůŝƚǌĂĐŝſ ƐŽĐŝĂů ŝͬŽ ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů
desenvolupament, per aportar el seu valor agregat a la cooperació i per donar legitimitat i
suport social a les polítiques públiques de cooperació.
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Apropiació democràtica͗ WƌŝŶĐŝƉŝ Ě͛ĂĐŽƌĚ Ăŵď Ğů ƋƵĂů ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĂƉůŝĐĂĚĞƐ ƌĞƐƉŽŶĞŶ Ă
les necessitats identificades i demandades per la ciutadania, que comporta, per tant, la
participació efectiva de la societat civil, en la construcció consensuada i la gestió conjunta
ĚĞůĞƐĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐĚĞĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ĞůƐƉƌŽŐƌĂŵĞƐ͕ĞůƐƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚŽƐ͙WĞƌquè açò siga
possible Ɛ͛ŚĂĚĞ garantir que les veus de la ciutadania ocupen un lloc centƌĂůĞŶů͛ĂŐĞŶĚĂ
política mitjançant mecanismes que possibiliten la participació democràtica. La
transparència, el lliure accés a la informació i la lliure i efectiva participació són prerequisit
ƉĞƌ Ă ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ĂƉůŝĐĂĐŝſ ĚĞůƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝƐ Ě͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſ ĚĞŵŽĐràtica. A partir de Martínez I. i
Sanahuja J.A. -Fundación Carolina- i Más i Mejor Ayuda ʹCONGDE-.

Coherència de polítiques: ͞^͛ŚĂ Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ ĐŽŵ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſ ĚĞ ůĂ ǀŝƐŝſ ĚĞů
desenvolupament en el disseny, ů͛execució i ů͛avaluació de totes les polítiques públiques
Ě͛ƵŶ ƉĂşƐ͟ (Natalia Millán, Plataforma2015ymás)͘ Ŷ ĂƋƵĞƐƚĂ ĚĞĨŝŶŝĐŝſ͕ Ɛ͛Śŝ ŝŶĐůŽƵĞŶ ĚƵĞƐ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ĨŽŶĂŵĞŶƚĂůƐ͗ ůĂ ƉƌŝŵĞƌĂ͕ ůĂ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſ ĚĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ ĚĞů
ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ ŚƵŵă ƉĞů ĐŽŶũƵŶƚ ĚĞ ůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ Ě͛ƵŶĂ ŵĂƚĞŝǆĂ ŽƌŐĂŶŝƚǌĂció/AP, de
ŵĂŶĞƌĂƋƵĞĐĂƉĚĞůĞƐƐĞƵĞƐƉŽůşƚŝƋƵĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĞŽůŝŵŝƚĞů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚĚ͛ĂƋƵĞƐƚŽďũĞĐƚŝƵ͖ůĂ
ƐĞŐŽŶĂ͕ĂŵƉůŝĂĂƋƵĞƐƚĐŽŶĐĞƉƚĞĂůĐŽŶũƵŶƚĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐtracions o entitats, les accions de les
quals afecten el desenvolupament dels països del Sud, per la ƋƵĂů ĐŽƐĂ ŚĂŶ Ě͛ĞǀŝƚĂƌ ůĞƐ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐĐŝŽŶƐĞŶƚƌĞƐŝŝůĞƐĂĐĐŝŽŶƐƋƵĞƉĞƌũƵĚŝƋƵĞŶů͛ŽďũĞĐƚŝƵĐŽŵƷƋƵĞƉĞƌƐĞŐƵĞŝǆĞŶ͘
Comunicació per al Desenvolupament: ŶĨŽĐĂŵĞŶƚ ĞŶ ŵĂƚğƌŝĂ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſ ů͛ŽďũĞĐƚŝƵ
principal del qual és crear les condicions necessàries que permeten a les persones
expressar la seua opinió i participar en el desenvolupament de solucions per als problemes
ƋƵĞ ĞůƐ ƉƌĞŽĐƵƉĞŶ͘ ĞƐ Ě͛ĂƋƵĞƐƚ ĞŶĨŽĐĂŵĞŶƚ Ɛ͛ŚĂŶ Ě͛identificar i abordar les capacitats
específiques precises perquè les persones puguen accedir a la informació, entendre-la i
ĂĚƋƵŝƌŝƌĐŽŶĨŝĂŶĕĂƉĞƌĂĂĐƚƵĂƌ͘ĞƐĚĞů͛žƉƚŝĐĂĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſƉĞƌĂůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕
ĞůƐƐƵďũĞĐƚĞƐĚĞĚƌĞƚƐƉŽĚĞŶǀĞƵƌĞ͛ŶƐĐŽŵa ciutadans i ciutadanes que reclamen al govern
i a altres organismes estatals informació accessible i clara sobre assumptes que conformen
les seues vides, així com oportunitats per a expressar opinions que siguen escoltades i
tingudes en compte en la realització de polítiques. Els garants apareixen com a actors
ĞƐƚĂƚĂůƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ Ě͛ĂƐƐĞgurar i propiciar un entorn legislatiu i regulador dels mitjans
Ě͛ŝŶƚĞƌéƐ ĚĞů ƉƷďůŝĐ ŝ ůĞƐ ĐŽŵƵŶŝƚĂƚƐ͕ ƉĞƌ Ă ƉƌŽǀĞŝƌ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ĚŝǀĞƌƐĂ ŝ ĂĐƚƵĂůŝƚǌĂĚĂ ŝ
ƌĞƐƉŽŶĚƌĞĂů͛ŽƉŝŶŝſƉƷďůŝĐĂ͘(PNUD)
Cooperació directa: Aquella que és canalitzada directament per un govern cap als seus
socis del Sud, siguen aquests organismes públics o privats, o bé és executada directament
ĞŶ ĂĐĐŝŽŶƐ Ě͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ƉĞƌ Ăů ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ Ž ĂůƚƌĞƐ ĂĐĐŝŽŶƐ ĐŽŵƉƵƚĂďůĞƐ ĐŽŵ Ă K
executades al seu propi territori. En aquesta modalitat, el donant, una administració
ƉƷďůŝĐĂ͕ĂƐƐƵŵĞŝǆůĂŐĞƐƚŝſĚĞů͛K͘
Cooperació indirecta: ƋƵĞůůĂƋƵĞĠƐĐĂŶĂůŝƚǌĂĚĂĂƚƌĂǀĠƐĚ͛ĂŐĞŶƚƐĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ;KE'͕
universitats, etc.) distints del donant perquè siguen aquests qui assumisquen la seua
gestió, ja siga en accions de cooperació a desenvolupar als països del Sud o en accions
executades al Nord computables com AOD.
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Educació per al Desenvolupament: ͞ŶĨŽĐĂŵĞŶƚ ƋƵĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ĐŽŵ ƵŶ ƉƌŽĐĠƐ
dinàmic, interactiu i participatiu, orientat: a la formació integral de les persones, a la seua
conscienciació i comprensió de les causes locals i globals dels problemes del
desenvolupament i les desigualtats Nord-^ƵĚŝĂůƐĞƵĐŽŵƉƌŽŵşƐƉĞƌĂů͛ĂĐĐŝſƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĂŝ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌĂ͘͟>͛ĞĚƵĐĂĐŝſƉĞƌĂůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĞƐƉŽƌƚĂĂƚĞƌŵĞĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐăŵďŝƚƐ͕
ĐŽŵ ů͛ĞĚƵĐĂĐŝſ ĨŽƌŵĂů ŝ ŶŽ ĨŽƌŵĂů͕ ŝ ŝŶĐůŽƵ ƵŶĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚŝǀĞƌƐŝƚĂƚ Ě͛ĂĐĐŝŽŶƐ ŝ ăŵďŝƚƐ
especialitzats de treball. Marlen Eizagirre. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al
Desarrollo. HEGOA.

Ex ante / ex post: Terminologia utilitzada, respectivament, per a designar els processos
portats a termini abans de l͛ŝŶŝĐŝ ĚĞ ů͛ĞǆĞĐƵĐŝſ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞĐƚĞ ĚĞ Ěesenvolupament, o
ĂƋƵĞůůĞƐ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ ĐŽŶĐůŽƐĂ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͘ 'ĞŶĞƌĂůŵĞŶƚ Ɛ͛ĞŵƉƌĞŶ ŵĠƐ
habitƵĂůŵĞŶƚǀŝŶĐƵůĂƚƐĂů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſŝĞƐ distingeixen ĂŝǆşĞŶƚƌĞĂƋƵĞůůĂƋƵĞƐ͛ĞĨĞĐƚƵĂĂďĂŶƐ
de posar en marxa una intervenció per al desenvolupament (avaluació ex ante) amb la
finalitat de determinar la seua pertinença, la factibilitat i la sostenibilitat abans de prendre
ůĂ ĚĞĐŝƐŝſ Ě͛ĂƚŽƌŐĂƌ-ŶĞ Ğů ĨŝŶĂŶĕĂŵĞŶƚ͕ ŝ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ Ğǆ ƉŽƐƚ͕ ƌĞĂůŝƚǌĂĚĂ ƵŶĂ ǀĞŐĂĚĂ
ĨŝŶĂůŝƚǌĂĚĂůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͕ů͛ŽďũĞĐƚŝƵĚĞůĂƋƵĂůĠƐ ĞŵĞƚƌĞƵŶũƵĚŝĐŝƐŽďƌĞů͛ğǆŝƚŽĨƌĂĐăƐĚĞůĂ
intervenció desenvolupada. A partir del Manual de gestión de evaluaciones de la cooperación
española. 2007.

&ƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ͗ És una de les principals crítiques envers la cooperació
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝƚǌĂĚĂ͕ ƋƵĞ ĞƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂ ƉĞƌ ůĂ ƐĞƵĂ ĞǆĐĞƐƐŝǀĂ ĂƚŽŵŝƚǌĂĐŝſ ;ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ
en un nombre elevat de projectes o accions de poc pressupost) i dispersió en la destinació
dels recursos (cap a un nombre elevat de països i regions sense connexió entre si). Es
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂ͕Ăŝǆş͕ƋƵĞĂƋƵĞƐƚĂĂƚŽŵŝƚǌĂĐŝſŝĚŝƐƉĞƌƐŝſůŝŵŝƚĂů͛ŝŵƉĂĐƚĞĚĞůĐŽŶũƵŶƚĚĞů͛Kŝ
ƌĞĚƵĞŝǆ ů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ ĂůŚŽƌĂ ƋƵĞ ĞůĞǀĂ ůĞƐ ĚĞƐƉĞƐĞƐ ĚĞ
gestŝſ;ƚĂŶƚĂůEŽƌĚĐŽŵĂů^ƵĚͿŝĚŝĨŝĐƵůƚĂĞůƐĞŐƵŝŵĞŶƚŝů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſĚĞůĞƐĂĐĐŝŽŶƐ͘
Gestió orientada a resultats͗hŶŵŽĚĞůĚĞŐĞƐƚŝſƋƵĞŝŵƉůŝĐĂƚƌĞďĂůůĂƌĞŶĨĂǀŽƌĚ͛ŽďũĞĐƚŝƵƐŝ
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ ĐŽŶĐƌĞƚƐ ŝ ŵĞƐƵƌĂďůĞƐ͘ ŝǆž ƉĞƌŵĞƚ ƌĞĂůŝƚǌĂƌ Ğů ƐĞŐƵŝŵĞŶƚ ŝ ů͛ĂǀĂůƵĂció de les
accions realitzades i mesurar-ŶĞů͛ĞĨŝĐăĐŝĂĞŶů͛ĂƐƐŽůŝŵĞŶƚĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝƵƉƌğǀŝĂŵĞŶƚĚĞĨŝŶŝƚ͘
Per tant, la gestió orientada a resultats és un procés continu: significa que hi ha una
ƌĞƚƌŽĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſ͕ ƵŶ ĂƉƌĞŶĞŶƚĂƚŐĞ ŝ ƵŶ ŵĂƌĐ Ě͛ĂĐƚƵĂĐŝſ͖ ůĂ ƌĞŶĚició de comptes és un
principi bàsic per a la seua aplicació. A partir del Manual de planificación, seguimiento y
evaluación de los resultados del desarrollo. PNUD 2009.

Rendició de comptes: Processos i mecanismes mitjançant els quals un subjecte ofereix
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſ ƉĞƌ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ŝ ĚĞŵŽƐƚƌĂƌ ů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſ ŝ ůĂ ĐŽƌƌĞĐĐŝſ ĚĞ ůĞƐ ƐĞƵĞƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐ
davant un tercer. En matèria de cooperació internacional, la rendició de comptes es vincula
Ăŵď ůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚ͕ ƉĞƌ ŵŝůůŽƌĂƌ ů͛ĞĨŝĐăĐŝĂ ĚĞ ů͛ĂũƵĚĂ͕ ĚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĂƌ ůĂ Ɖarticipació i
ů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſĚĞůĐŽŶũƵŶƚ Ě͛ĂĐƚŽƌƐŝŵƉůŝĐĂƚƐ ĞŶůĂĚĞĨŝŶŝĐŝſĚĞůĞƐ ƉŽůşƚŝƋƵĞƐ ĚĞĐŽŽƉĞƌĂĐŝſ͕
ĞŶ ůĂ ƚƌĂŶƐƉĂƌğŶĐŝĂ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ĂůƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ƉƌĞƐĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŝ ĞŶ ů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ŝ
aprenentatge col·lectiu respecte als resultats i els impactes de les accions de cooperació.
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Annex I. Exemples de barems per a la valoració prèvia de projectes
Els baremƐƋƵĞĞƐŵŽƐƚƌĞŶƐſŶ͕ĚŽŶĂĚĂů͛ĂŵƉůŝƚƵĚĚ͛ĂůŐƵŶƐĚ͛ells, síntesis dels documents i
şƚĞŵƐ Ě͛ĂǀĂůƵĂĐŝſ ĂƉůŝĐĂƚƐ ƉĞƌ ĐĂĚĂƐĐƵŶĂ ĚĞ ůĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶƐͬĞŶƚŝƚĂƚƐ͘ EŽ han de ser
considerats com reproduccions literals.
A. BAREMS UTILITZATS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ PER A EL DESENVOLUPAMENT
Barem recomanat per la FEMP (Manual gestión de la cooperación para entidades locales 2011)
Ed/dd^K>ͼ>//dEdůĂƵƉĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŝů͛ŚĂƌŵŽŶŝƚǌĂĐŝſ
EXPERIÈNCIA: ŶĐŽŽƉĞƌĂĐŝſƉĞƌĂůĚĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚ͕ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŝů͛ăƌĞĂŐĞŽŐƌăĨŝĐĂĚĞůƉƌŽũ͘ƉƌĞƐĞŶƚĂƚ͘
CAPACITAT: Recursos dels quals ĚŝƐƉŽƐĂů͛ĞŶƚŝƚĂƚƉĞƌĂŐĞƐƚŝŽŶĂƌƉƌŽũĞĐƚĞƐ͘
PRESÈNCIA LOCAL: Implantació i activŝƚĂƚĞŶů͛ăŵďŝƚŐĞŽŐƌăĨŝĐĞŶƋƵğ es realitza la convocatòria.
CONTRAPART LOCAL Clau per garanƚŝƌů͛ĂƉƌŽƉŝĂĐŝſŝl͛alineament
EXPERIÈNCIA i CAPACITAT: ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌŝů͛ăƌĞĂŐĞŽŐƌăĨŝĐĂĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ͘ĂƉĂĐŝƚĂƚadministrativa.
PARTICIPACIÓ i PRESÈNCIA LOCAL: foment de les capacitats locals: base social, coordinació.
PROJECTE Clau per garantir la gestió basada en resultats i la mútua responsabilitat
PRIORITATS GEOGRÀFIQUES: Prioritat segons el WůĂĞƐƚƌĂƚğŐŝĐĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůŽůĂĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĂ͗WůĂ
Director de la Cooperació Espanyola / Comunitat Autònoma; IDH; PMA.
PRIORITATS SECTORIALS: definideƐĂůWůĂĞƐƚƌĂƚğŐŝĐĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚůŽĐĂůŽůĂĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĂ͗WůĂŝƌĞĐƚŽƌĚĞůĂ
Cooperació Espanyola / Comunitat Autònoma.
PERTINENÇA: CONTEXT / ENFOCAMENT / PLANIFICACIÓ
COHERÈNCIA: OBJECTIUS, RESULTATS i ACTIVITATS
PARTICIPACIÓ i COBERTURA
VIABILITAT i SOSTENIBILITAT
SEGUIMENT i AVALUACIÓ
RECURSOS
PUNTUACIÓ MÀXIMA TOTAL DEL PROJECTE

15 punts
5 punts
5 punts
5 punts
15 punts
10 punts
5 punts
70 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
10 punts
5 punts
5 punts
10 punts
100 PUNTS

ĂƌĞŵƵƚŝůŝƚǌĂƚƉĞƌů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞsĂůğŶĐŝĂ;ĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĂϮϬϭϱͿ͘
CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES
Justificació, identificació i diagnòstic
Identificació del projecte
3 punts
:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſĚĞů͛acció
4 punts
Implementació del Projecte Tècnic
Objectius
2 punts
Resultats
2 punts
Recursos
1 punt
Factors possibilitants
1 punt
Pressupost
Estructura pressupostària
3 punts
Estructura del
3 punts
finançament
Qualitat
Viabilitat i sostenibilitat

2 punts

Diagnòstic

10 punts
3 punts

Activitats
Indicadors
Factors de risc

10 punts
2 punts
1 punts
1 punt

Càlculs i previsions

10 punts
3 punts

Sistema comptable

3 punts

Coeficient 4

Coeficient 4

Coeficient 2

10 punts
Participació de la població
beneficiària
Impacte ecològic

2 punts

Coeficient 2
2 punts
Enfocament de gènere
2 punts
2 punts
Repercussió social
10 punts
Capacitat de les parts
3 punts
ONGD espanyola
3 punts
Contrapart local
Coeficient 3
1 punt
Suport institucional
1 punt
Altres socis
2 punts
Coordinació i gestió
La suma dels Valors Totals de cada Criteri (coeficient x puntuació= màx. 150) es dividirà per la suma dels coeficients
(1ϱͿĚĞĐĂĚĂƵŶŝƐ͛ obtindrà la puntuació ponderada per sobre d͛u de la totalitat del projecte.
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ĂƌĞŵƵƚŝůŝƚǌĂƚƉĞƌů͛ũƵŶƚĂŵĞŶƚĚĞYƵĂƌƚĚĞWŽďůĞƚ;ĨŝŶƐĂů͛ĂŶǇϮϬϬϬͿ͘
CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES
PRIORITATS GEOGRÀFIQUES (Amèrica Llatina, Carib i el Magrib)
PRIORITATS SECTORIALS ;/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƉƷďůŝƋƵĞƐůŽĐĂůƐ͖ƉƌŽĚƵĐĐŝſŝĐƌĞĂĐŝſĚ͛ŽĐƵƉĂĐŝſ͖
formació de recursos humans en la gestió municipal i de serveis públics)
COFINANÇAMENT
QUALITAT (FIABILITAT) DEL PROJECTE: Coherència interna i pressupost)
AVALUACIÓ i SEGUIMENT: ^ĞŐƵŝŵĞŶƚ͕ĂǀĂůƵĂĐŝſĨŝŶĂůŝĐĂƉĂĐŝƚĂƚĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſĂůĂĐŝƵƚĂĚĂŶŝĂ
IMPACTE: ŐƌĂƵĚ͛ŝŶĐŝĚğŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂŽŝŶĚŝƌĞĐƚĂĞŶůĂƉŽďůĂĐŝſ͘
SOSTENIBILITAT
ORGANITZACIÓ SOL·LICITANT: experiència, fŝůŽƐŽĨŝĂŝŵğƚŽĚĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ͕ƵƚŝůŝƚǌĂĐŝſĚĞ
recursos
RELACIÓ AMB QUART DE POBLET: ƉƌŝŽƌŝƚǌĂƌƉƌŽƉŽƐƚĞƐĚ͛org. amb presència activa en Quart de
Poblet

20 PUNTS
2 punts
2 punts
1 punt
3 punts
1 punt
1 punt
2 punts
3 punts
5 punts

ĂƌĞŵĂƉƌŽǀĂƚƉĞůŽŶƐĞůůĚĞŽŽƉĞƌĂĐŝſĚ͛ůǆ;ϮϬϭϱͿ
I. ONG SOL·LICITANT
Màx. 7
Ser entitat nascuda a Elx i/o tenir una implantació significativa
De 0 a 2
Valoració del treball de dinamització del teixit social de la nostra ciutat en aquest àmbit
De 0 a 3
Participació en el consell i les seues activitats i comissions en els tres anys anteriors a la convocatòria
De 0 a 2
II. ONG contrapart
Màx. 15
Nombre de projectes realitzats/Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament
De 0 a 3
Experiència en la zona i/o país
De 0 a 5
ǆƉĞƌŝğŶĐŝĂĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝſĚĞůprojecte
De 0 a 3
ĞƐĞŶǀŽůƵƉĂŵĞŶƚĚ͛ƵŶƚƌĞďĂůůĞŶǆĂƌǆĂĞŶůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ
De 0 a 5
ǆƉĞƌŝğŶĐŝĂƉƌğǀŝĂĂŵďů͛KE'ƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚ
De 0 a 2
III. PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT
Total 62
IDENTIFICACIÓ
De 0 a 11 Punts
Descripció del context (social, cultural, polític i econòmic) i coherència del projecte pel que fa al context
De 0 a 3
Descripció dels antecedents
De 0 a 5
'ƌĂƵĚ͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſĚĞůƉƌŽũĞĐƚĞ als plans integrals de la zona i de la seua administració
De 0 a 3
FORMULACIÓ TÈCNICA
De 0 a 26 Punts
Pertinença del projecte segons la necessitat que fonamenta la intervenció
De 0 a 3
Coherència entre objectius generals, específics i resultats
De 0 a 3
Validesa dels indicadors i fonts de verificació
De 0 a 2
Incorporació de resultats de desenvolupament humà i mútua responsabilitat
De 0 a 3
Coherència i grau de descripció de les activitats
De 0 a 3
ŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſĞŶĞůƚĞŵƉƐĚĞůĞƐĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ;ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐͿ
De 0 a 2
Seguiment i avaluació previstos (interns i externs)
De 0 a 2
Coherència de les partides pressupostades amb els objectius del projecte
De 0 a 2
'ƌĂƵĚĞĚĞƐŐůŽƐƐĂŵĞŶƚƉƌĞƐƐƵƉŽƐƚĂƌŝ;ĚĞƚĂůůĚĞůĞƐĚĞƐƉĞƐĞƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſĚĞĨĂĐƚƵƌĞƐƉƌŽĨŽƌŵĂ͙Ϳ
De 0 a 2
Grau de cofinançament del projecte
De 0 a 2
Recursos humans suficients per a la consecució dels objectius
De 0 a 1
Recursos tècnics suficients per a la consecució dels objectius
De 0 a 1
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA DIRECTA i INDIRECTA
De 0 a 7 Punts
Descripció precisa de les persones beneficiàries directes i les persones beneficiàries indirectes
De 0 a 2
Criteris de selecció adequats per a seleccionar les persones beneficiàries amb major necessitat
De 0 a 2
Participació dels beneficiaris en les distintes fases del projecte (apropiació)
De 0 a 3
Altres CRITERIS
De 0 a 18 Punts
Viabilitat i sostenibilitat econòmica
De 0 a 3
Viabilitat i sostenibilitat tècnica
De 0 a 3
Tancament i transferència (propietat de terrenys, infraestructures, eq. i subministres i, gestió del fons
De 0 a 1
rotatiu)
Identificació de Riscos i aspectes possibilitants (Anàlisis DAFO)
De 0 a 1
Perspectiva de Gènere
De 0 a 3
Impacte previst
De 0 a 2
WƌŽũĞĐƚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĐŽŵĂŐƌƵƉĂĐŝſĚ͛ĞŶƚŝƚĂƚƐ
De 0 a 2
Contribució a la consecució dels Objectius del Mil·lenni
De 0 a 3
Serà requisit indispensable per a obtenir subvenció, assolir la meitat dels punts del barem (42 punts)

63

Barem utilitzat per la Diputació de València (convocatòria 2015)
͘s>KZ/M>͛Yh/M>WZK:d>KEsKdLZ/
Màx. 15
Idoneïtat amb les prioritats horitzontals
Màx. 6,00
Reducció de la pobresa
De 0 a 1,50
WƌŽŵŽĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƚĂƚĚĞgènere
De 0 a 1,50
Garantia de sostenibilitat ambiental
De 0 a 1,50
Protecció i respecte als DDHH
De 0 a 1,50
Idoneïtat amb les prioritats geogràfiques
Màx. 2,00
Destinataris països/poblacions amb prioritat
De 0 a 2
Destinataris països/poblacions Ě͛ĂƚĞŶĐŝſĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ
De 0 a 2
DestinaƚĂƌŝƐƉĂŢƐŽƐͬƉŽďůĂĐŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌĠs preferent per a la Diputació
De 0 a 2
Idoneïtat amb les prioritats sectorials
Màx. 3,00
Enfortiment dels serveis socials bàsics
De 0 a 1
Millora de les condicions i drets de grups de vulnerabilitat
De 0 a 1
Millora de les condicions laborals de col·lectius desafavorits
De 0 a 1
Idoneïtat amb altres prioritats específiques
Màx. 4,00
Augmenta ů͛ŝŵƉĂĐƚĞĚ͛ĂĐĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ
De 0 a 0,5
Pla de sostenibilitat del projecte a futur
De 0 a 0,5
ŽŵƉůĞŵĞŶƚĂŽƌĞĨŽƌĕĂƉůĂŶƐĞƐƚƌĂƚğŐŝĐƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ
De 0 a 0,5
Participació activa de les persones beneficiàries en les fases del projecte
De 0 a 0,5
Coherència amb les prioritats de desenvolupament del país beneficiari
De 0 a 0,5
/ŵƉůŝĐĂĐŝſĨŝŶĂŶĐĞƌĂĐŽŶũƵŶƚĂĚĞů͛KE'ƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚŝƐŽĐŝůŽĐĂů
De 0 a 0,5
Entitats participants capacitats complementàries, treball en xarxa
De 0 a 0,5
Sol·licitant amb experiència en el sector i àrea geogràfica
De 0 a 0,5
B. VALORACIÓ DELS ACTORS DEL PROJECTE
Màx. 15
ONGD sol·licitant
Màx. 9,00
Presència de la seu central o delegació en la província de València
De 0 a 0,50
Projectes sol·licitats i finançats en anys anteriors per la Diputació i altres Institucions públiques
De 0 a 1
Experiència al país / regió / zona geogràfica beneficiària
De 0 a 1
Transparència i bon govern
De 0 a 0,50
Capacitat estratègica global
De 0 a 2
capacitat operativa global
De 0 a 2
ĂƉĂĐŝƚĂƚĨŝŶĂŶĐĞƌĂŐůŽďĂůŝŝŵƉůŝĐĂĐŝſĚĞů͛KE'ƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚ
De 0 a 2
Contrapart local
Màx. 6,00
Experiència en el sector o zona del
De 0 a 1
Capacitat financera
De 0 a 1
projecte
Capacitat organitzativa i de gestió
De 0 a 1
ZĞůĂĐŝſĂŵďů͛ĞŶƚŝƚĂƚƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚ
De 0 a 1
Relacions amb la població beneficiària
De 0 a 1
Implicació de la contrapart local
De 0 a 1
C. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
Màx. 70
Origen de la intervenció
De 0 a 9
Coherència entre objectiu general i objectius específics
De 0 a 5
Coherència entre resultats, activitats i calendari, i recursos.
De 0 a 8
Desglossament i coherència del pressupost
De 0 a 8
ǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐǀĞƌŝĨŝĐĂďůĞƐĚĞůĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝƵƐ
De 0 a 5
Factors condicionants del desenvolupament del projecte
De 0 a 5
Es tenen en compte aspectes de gènere
De 0 a 5
Viabilitat social
De 0 a 5
Viabilitat econòmicofinancera
De 0 a 5
Viabilitat tècnica del projecte
De 0 a 5
Avaluació externa del projecte
De 0 a 3
Impacte previst del projecte
De 0 a 7
D. VALORACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ i ^dZhdhZ>͛KE' EN LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA
Màx. 10
ŶǇƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſĚĞů͛KE'ĞŶůĂƉƌŽǀşŶĐŝĂĚĞsĂůğŶĐŝĂ
De 0 a 2
Ubicació de la seu central en la província de València
De 0 a 2
Estructura organitzativa de la seu o delegació en la província
De 0 a 2
capacitat de ů͛KE'ƉĞƌĂůĂ'ĞƐƚŝſĚĞ&ŽŶƐWƷďůŝĐƐĚĞůĂŝƉƵƚĂĐŝſ de València i altres Institucions
De 0 a 2
públiques de la província
Pertinença a xarxes de la província de València
De 0 a 2
DşŶŝŵŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƐƵƉĞƌĂƌů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂĚĞĐĂĚĂĂƉĂƌƚĂƚ͗
Min. 50%
Puntuació mínima GLOBAL ƉĞƌĂƐƵƉĞƌĂƌů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂ͗
Min. 60 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL (A+B+C+D)
Màx. 110 PUNTS
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B. ZD^WZWZK:d^͛h/MWZ>^EsK>hWDEd
Barem utilitzat per la Diputació de València (convocatòria 2015)
A. VALORACIÓ DE LA ADEQUACIÓ DEL PROJECTE A LA CONVOCATÒRIA
Màx. 15
Idoneïtat amb les prioritats horitzontals
Màx. 3,00
Informació i difusió de la realitat de països empobrits i les causes
De 0 a 3
WƌŽŵŽĐŝſĚĞů͛ĞƋƵŝƚĂƚĚĞŐğŶĞƌĞ͘/ŶĨŽƌŵĂŝƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂsobre el paper de la dona en la societat
De 0 a 3
Sensibilització sobre la sostenibilitat ambiental
De 0 a 3
Protecció i respecte als drets humans
De 0 a 3
Idoneïtat amb les prioritats sectorials
Màx. 6,00
&ŽŵĞŶƚĂůĂƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſŝͬŽů͛ĞĚƵĐĂĐŝſƉĞƌal desenvolupament (EpD)
De 0 a 3
Aborda alguna de les prioritats sectorials de la convocatòria
De 0 a 3
Idoneïtat amb altres prioritats específiques
Màx. 6,00
Augmenta ů͛ŝŵƉĂĐƚĞĚ͛ĂĐĐŝŽŶƐĚĞĐŽŶǀŽĐĂƚžƌŝĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌƐ
ĞϬĂϭ͛ϱ
Sostenibilitat del projecte de sensibilització a futur
ĞϬĂϭ͛ϱ
/ŵƉůŝĐĂĐŝſĨŝŶĂŶĐĞƌĂĚĞů͛KE'ƐŽůͼůŝĐŝƚĂŶƚ
ĞϬĂϭ͛ϱ
Entitats participants amb capacitats complementàries (treball en xarxa)
ĞϬĂϭ͛ϱ
B. VALORACIÓ DELS ACTORS DEL PROJECTE
Màx. 15
ONGD sol·licitant
Presència de la seu central o delegació en la província de València
De 0 a 1
Projectes sol·licitats i finançats en anys anteriors per la Diputació i altres institucions públiques
De 0 a 1
Experiència en projectes de sensibilització
De 0 a 2
Transparència i bon govern
De 0 a 2
Capacitat estratègica
De 0 a 3
Capacitat operativa
De 0 a 3
Capacitat financera
De 0 a 3
C. VALORACIÓ DE LA QUALITAT DEL PROJECTE
Màx. 70
Origen del projecte de sensibilització i/o EpD
De 0 a 10
Coherència entre objectiu general, objectius específics
De 0 a 10
Coherència entre resultats, activitats i calendari, i recursos.
De 0 a 10
ǆŝƐƚğŶĐŝĂĚ͛ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐǀĞƌŝĨŝĐĂďůĞƐĚĞ ů͛ĂĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĚ͛ŽďũĞĐƚŝƵƐ
De 0 a 6
Mètodes didàctics i innovació
De 0 a 6
Identificació de la població beneficiària
De 0 a 6
Impacte previst del projecte
De 0 a 6
Desglossament i coherència del pressupost
De 0 a 10
Difusió prevista del projecte
De 0 a 6
͘s>KZ/M>/DW>Ed/Mŝ^dZhdhZ>͛KE'E>WZKVÍNCIA DE VALÈNCIA
Màx. 10
ŶǇƐĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſĚĞů͛KE'ĂůĂprovíncia de València
De 0 a 2
Ubicació de la seu central a la província de València
De 0 a 2
Estructura organitzativa de la seu o delegació en la província
De 0 a 2
CĂƉĂĐŝƚĂƚĚĞů͛KE' per a la Gestió de Fons Públics de la Diputació de València i altres institucions
De 0 a 2
públiques de la província
Pertinença a xarxes de la província de València
De 0 a 2
DşŶŝŵŶĞĐĞƐƐĂƌŝƉĞƌĂƐƵƉĞƌĂƌů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂĚĞĐĂĚĂĂƉĂƌƚĂƚ͗
Mín. 50%
Puntuació mínima GLOBAL ƉĞƌĂƐƵƉĞƌĂƌů͛ĂǀĂůƵĂĐŝſƚğĐŶŝĐĂ͗
Mín. 60 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL (A+B+C+D)
Màx. 110 PUNTS

WƌŽƉŽƐƚĂĚ͛ŝŶĚŝĐĂĚŽƌƐĞŶŵĂƚğƌŝĂĚ͛ƉĞŶů͛ăŵďŝƚĨŽƌŵĂů;'͕ϮϬϭϰͿ42.
CRITERIS TRANSVERSALS

100 PUNTS
A les prioritats de la convocatòria; projecte educatiu a llarg termini;
construcció de ciutadania política (participació política, denúncia,
reclamació de drets, etc.) al Nord; presència activa de les veus del Sud
al projecte.

51

0.2 Perspectiva de
gènere

En les temàtiques del projecte la dona apareix com a subjecte actiu i
agent de canvi en tots o alguns dels àmbits següents: polítics, socials,
econòmics i culturals

26

0.3. Interculturalitat

En les temàtiques del projecte es promou el reconeixement i pel que
fa a la diversitat de cultures, races, religions, ètnies, etc.

23

0.1. Adequació

42

Pot consultar-ƐĞĞŶ͞Evaluación ex ante en Educación para el desarrollo. Una propuesta de
indicadores en el ámbito formal͟ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĂƐƚĞƌĐŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶ͘ƵƉǀ͘ĞƐͬŝŵĂŐĞƐͬŵĐĂĚͬĐƵĂĚͺĞĚϮ͘ƉĚĨ
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CRITERIS TIPUS

100 PUNTS

1.1. Precisió i ajustament
del diagnòstic

Valoració del coneixement previ i la informació que disposa el
projecte per a ajustar la seua formulació i resultats esperats.

11,5

2.1. Pertinència

sĂůŽƌĂĐŝſĚĞů͛ĂĚĞƋƵĂĐŝſŝĐŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƌĞƐƉĞĐƚĞĂůĂ
convocatòria, necessitats del context i població destinatària.

12,6

2.2. Eficiència

Valoració de les previsions del projecte per a optimitzar els recursos
humans, tècnics, materials i organitzatius.

10,3

2.3. Viabilitat

Valoració de les possibilitats i garanties de desenvolupament del
ƉƌŽũĞĐƚĞĚĞƐĚĞůƉƵŶƚĚĞǀŝƐƚĂĚĞůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶƐĚĞů͛ĞŶƚŝƚĂƚŝĞů
context.

10,8

2.4. Transparència i
rendició de comptes

Valoració de les previsions del projecte quant a la devolució de
resultats a la(es) comunitat(s).

10,3

2.5. Monitoratge

sĂůŽƌĂĐŝſĚĞůĂƉƌĞǀŝƐŝſĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞůƉƌŽĐĠƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ;ĂĐƚŝǀŝƚĂƚƐ͕
persones beneficiàries, organització interna, etc.).

9,9

2.6. Eficàcia/ Efectivitat

sĂůŽƌĂĐŝſĚĞů͛ĞǆƉůŝĐŝƚĂĐŝſŝĐŽŚĞƌğŶĐŝĂĚĞƌĞƐƵůƚĂƚƐĞƐƉĞƌĂƚƐĞŶ
ƚĞƌŵŝŶŝƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſĚ͛ĂĐƚŝƚƵĚƐ͕ĐŽŶĞŝǆĞŵĞŶƚƐŝǀĂůŽƌƐ͕ĂŝǆşĐŽŵĚĞƐ
de la perspectiva dels recursos metodològics i tecnològics adequats
per a aquests fins.

12,1

2.7. Sostenibilitat

Valoració de la capacitat del projecte per a perdurar en el temps més
enllà del finançament actual.

10,3

2.8. Impacte

Valoració de la capacitat del projecte per a generar resultats i efectes
ŵƵůƚŝƉůŝĐĂĚŽƌƐ͕ŵĠƐĞŶůůăĚĞů͛ăŵďŝƚĐŽŶĐƌĞƚĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſ i
contribució Ăů͛ĂƌƚŝĐƵůĂĐŝſĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ͘

12,4

Annex II. Membres del Grup de diàleg

Nom

Sector

Trini Blanch

ONGD

Pere Climent

Administració local

Anna Escrihuela

Universitat

Iluminada Fuertes

Universitat

Juan José Iborra

ONGD

Luis Lillo

Administració local

Nieves Lillo

Administració local

Adelaida Lorente

Administració local

Juan José Morte

Administració local

Elena Mut

Universitat

Salvador Penalba

ONGD

Cristina Ramón

ONGD

Ximo Revert

Universitat

Manuel Salvador

Administració local

Cati Sanz

ONGD

Eva Solà

ONGD
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P.V.P. 7€

Una de les conclusions a les quals arribàrem després
d’elaborar l’estudi La cooperació per al desenvolupament a la
Comunitat Valenciana (Plataforma2015ymás, 2012) fou la
necessitat de generar espais que permeteren impulsar les
pol ques de cooperació realitzades des de la Comunitat i que
ho feren des d’una visió dialogada i p cipa
Per això, promoguérem la generació del que hem anomenat
espais de diàleg per a l’enfor ment de la cooperació
valenciana per al desenvolupament, on mitjançant l’intercanvi
d’experiències i el diàleg col·lec u entre els principals agents
i propostes
valencians de cooperació, s’oferiren alterna
realistes per a millorar l’eĮcàcia d’aquestes pol ques. Des de
2013 hem abordat tres temes concrets: la comunicació sobre
el desenvolupament, la planiĮcació de l’ajuda i la rendició de
comptes.
Aquesta guia d’Orientacions per a la rendició de comptes en
matèria de cooperació internacional per al desenvolupament
tats locals de la Comunitat Valenciana és un dels
per a
productes generats des d’aquest treball col·lec u. Aquesta
guia pretén ser un instrument ú per als agents valencians de
cooperació, no solament per a millorar la qualitat de la nostra
ajuda, sinó també per facilitar la construcció d’una pol ca de
cooperació descentralitzada a l’altura del corrent solidari que
la impulsà. Una pol ca que done resposta als reptes que
actualment planteja el desenvolupament, tan rellevants com la
sostenibilitat, l’equitat, la coherència de pol ques i la
governança, i que demanda, per a tot això, una p cipació
decidida i estratègica dels governs locals i la ciutadania.
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