
 

 
 

 
 

ANNEX JUSTIFICATIU  
A LA PROPOSTA DE PACTE AUTONÒMIC I LOCAL 

PER ERADICAR LA POBRESA 
. 

 
La Coordinadora d’ONG de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears 
(CONGDIB), tal com ho ha fet ja en els dos processos electorals anteriors, ha 
decidit en Assemblea presentar a tots els partits polítics i coalicions que presenten 
candidat a la presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a les 
properes eleccions autonòmiques del 27 de maig 2007 una proposta de política 
de cooperació al desenvolupament que en el cas actual en concreta en una 
proposta de PACTE AUTONÒMIC I LOCAL CONTRA LA POBRESA. Propostes 
de pactes similars han estat ja signades pels partits polítics a diverses Comunitats 
autònomes i en altres Comunitats els dits pactes s’estan negociant, amb la idea, 
consensuada en el sí de les Coordinadores Autonòmiques de Cooperació al 
Desenvolupament, agrupades en el sí de la Coordinadora Estatal (CONGDE), 
d’arribar a un PACTE D’ESTAT DE LLUITA CONTRA LA POBRESA.     
 
Per tot això la CONGDIB  
 
1.- CONSIDERA 
  
Que ha estat significativa i encoratjadora l’experiència d'aquests darrers anys en el 
camp de la cooperació internacional al desenvolupament, de la sensibilització social 
en el camp de la solidaritat, de la denúncia de les violacions i abusos dels drets 
humans, de l’educació en el respecte dels dits drets, del treball en prevenció activa 
de conflictes i en el camp de la coordinació d’un bon nombre d’ONGD i col·lectius 
implicats en la tasca de la cooperació internacional. 
 
2.- EXPOSA 
 
Que en el marc de la política de cooperació del Govern de les Illes Balears: 
 

2.1.-  l’any 2005 
 

- entrà en vigor la Llei de Cooperació de les Illes Balears; 
- es creà la Conselleria d’Immigració i Cooperació, on quedà inclosa la 

Direcció General de Cooperació; 
 
2.2.- l’any 2006 s’aprovà un nou decret sobre competències, funcions, 

composició i organització del Consell de Cooperació.  
 

No obstant, el Pla Director de Cooperació, malgrat el treball fet conjuntament amb 
les ONGD i altres col·lectius dedicats a la cooperació internacional, no arribà a 
recórrer els tràmits reglamentaris pertinents per a la seva aprovació. 
 



 

 
 
 

 
3.- ESTÀ PREOCUPADA  
 
3.1.- Pel retrocés  generalitzat de les zones més empobrides del planeta, sobretot 
de l’’Àfrica subsahariana, en la lluita contra la pobresa extrema, com mostren els 
indicadors de mesura dels progressos dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni (ODM) de les Nacions Unides per al 2015 aprovats pels caps d’estat i de 
govern dels estats membres amb el seu compromís de fer tot el possible per: 
 

ODM 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam; 
ODM 2: Aconseguir l’educació primària universal; 
ODM 3: promoure la igualtat de gènere i l’autonomia de la dona; 
ODM 4: Reduir la mortalitat infantil; 
ODM 5: Millorar la salut materna 
ODM 6:  Combatre la Sida, la malària i  altres malalties 
ODM 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient 
ODM 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament 

 
3.2.- Per la tendència dominant a les Illes Balears d’anar augmentant la 
cooperació directa o la bilateral entre institucions, quan la cooperació al 
desenvolupament a través de la societat civil organitzada és considerada per la 
CONGDIB com la que millor pot garantir la consolidació de la xarxa social de 
solidaritat i d’interculturalitat entre els nostres pobles i els pobles empobrits. 
 
3.3.- Per la tendència a la baixa els darrers anys del Govern de les  Illes Balears: 
 

 del percentatge d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) que, tot i 
representar una de les comunitats que aporten un percentatge major, ha 
disminuït d’un 0’71% del seu pressupost de despeses consolidades1 l’any 
2002 al 0’44% el 2005;  

 
 del percentatge de l’AOD (% AOD especificat per països) destinat als Països 
Menys Avançats (PMA), amb un descens considerable, de manera especial, 
de l’any 2004 (un 14’75%) al 2005 (9’15%);  

 
 del percentatge de l’AOD destinat als sectors socials bàsics, que, tot i estar 
per damunt del 20% mínim desitjable, igualment ha sofert un descens 
considerable del 35’27% l’any 2002 al 24’08% del 2005.  

 
3.4.- Pel fet que ni la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, ni la Llei autonòmica 5/2002, de 21 de juny, de Subvencions i la 
seva modificació a través de la Llei 6/2004, de 23 de desembre, no han tingut en  

                                                 
1 A la Memòria  de Cooperació 2005 la Conselleria d’Immigració i Cooperació indica que la Comunitat 
Autònoma destina el 0’7% del seu pressupost a l’AOD, mentre que les dades publicades en el “Plan Anual de 
Cooperación Internacional” (PACI) 2005 mostren que la dita ajuda es manté encara lluny d’aquesta xifra. És 
probable que la diferència es basi en la partida sobre la qual es calculà aquest percentatge. Des de la 
CONGDIB, seguint les orientacions dels càlculs que es fan dins la línia del PACI, consideram que per calcular 
el dit percentatge la referència ha de ser el pressupost de despeses consolidades de la CAIB, inclòs els dels 
seus organismes autònoms.    



 

 
 
 

 
compte les especificitats de les organitzacions sense afany de lucre, i pel fet que a 
les  institucions de Illes Balears se’n fa en general una interpretació i aplicació 
restrictives. 
  
3.5.- Per la manca, per part de les institucions de les Illes Balears, de 
reconeixement real i valorització del treball voluntari realitzat per nombrosos 
membres de les organitzacions de cooperació al desenvolupament i per la manca 
de suport per a les despeses d’infrastructura i de funcionament de les dites 
organitzacions. 
 
3.6.- Per la manca d’harmonització entre els diversos ens finançadors dels 
formularis i procediments de participació, finançament i justificació dels recursos 
concedits per a cooperació al desenvolupament. 
 
3.7.- Per la tendència del Consell de Mallorca a delegar la seva responsabilitat en 
ens no institucionals en política de cooperació, en lloc de tenir-ne una de pròpia.  
 
3.8.- Per la composició majoritàriament institucional del Consell de Cooperació, la 
qual cosa dificulta la funció participativa i no només consultiva que pertoca a les 
ONGD davant les institucions.  
 
4.- ESTÀ CONVENÇUDA 
 
4.1.- Que, tenint els recursos necessaris per acabar amb la pobresa a nivell 
mundial i sent la primera generació capaç de dur-ho a terme, no ens podem 
resignar a que: 

 
 1.100 milions de persones hagin de sobreviure amb menys d’un dòlar diari; 

 
 el 10 % de la població mundial gaudeixi del 70% de les riqueses del 
planeta; 

 
 1.200 milions de persones no tinguin accés a l’aigua potable; 

 
 el 70 % de les persones pobres del planeta siguin dones; 

 
 30.000 menors morin cada dia per malalties fàcilment curables.  

 
4.2.- Que les polítiques de cooperació al desenvolupament no haurien de  
dependre de possibles canvis de signe polític, perquè la lluita contra la pobresa 
s’ha de basar en principis universalment reconeguts i immutables, governi qui 
governi. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
5.- PER AIXÒ 
 
5.1.- REAFIRMA, de comú acord amb les diferents Coordinadores Autonòmiques, 
la Coordinadora Estatal d’ONGD (CONGDE) i altres plataformes locals, el seu 
compromís irrevocable de lluita contra la pobresa en el marc de la Campanya 
POBRESA ZERO per assolir els 8 Objectius de Desenvolupament del Mil·leni per 
al 2015, tal com han fixat els caps d’Estat i govern a nivell mundial; 
 
5.2.- I S’ADREÇA a tots els partits polítics i coalicions que presenten candidatura 
a la presidència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fer-los una 
PROPOSTA DE PACTE AUTONÒMIC I LOCAL DE LLUITA CONTRA LA 
POBRESA. 
 

_______________________________________________________________ 
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PACTE AUTONÒMIC I LOCAL 
PER L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA MUNDIAL 

 
 
Sr./Sra. ................................................................................................................. 
 
en nom del partit …………………………………………....................................... 
 
 
1.- EXPRESSA: 
 

a) la seva preocupació per l’empobriment de massa zones del planeta i pel 
retrocés que segons els indicadors experimenta el desenvolupament humà 
dins els països més empobrits del planeta, de manera especial a l’Àfrica 
Subsahariana; 

 
b) la seva convicció que avui és possible reduir de forma significativa la 

pobresa i amb ella una gran part dels sofriments de la humanitat, si s’arriba 
a Pactes a tots els nivells per eradicar-la. 

 
 
2.- ES COMPROMET A: 
 
2.1.- implicar el seu partit a impulsar un PACTE AUTONÒMIC I LOCAL DE 

LLUITA CONTRA LA POBRESA 
 

a) de caràcter AUTONÒMIC a través de donar suport a una PROPOSTA NO 
DE LLEI en el Parlament de les Illes Balears; 

 
b) de caràcter INSULAR a través d’una MOCIÓ en els Consells de Mallorca, 

de Menorca i d’Eivissa i Formentera;  
 
c) de caràcter LOCAL a través d’una MOCIÓ en els Ajuntaments de les Illes 

Balears on tingui representació. 
 
2.2.- que el PACTE: 
 
a) sigui fruit de decisions polítiques consensuades, fixant fites i terminis específics, 

per tal de donar-li continuïtat i estabilitat, evitant que depengui de possibles 
canvis polítics;  

 
b) garanteixi un increment de la quantitat, la qualitat i la transparència en les 

ajudes de cooperació al desenvolupament de la Comunitat Autònoma de les  
 
 
 



 

 
 
 

 Illes Balears, dels Consells Insulars i dels Ajuntaments, prioritzant en tot 
moment els sectors més vulnerables dels pobles empobrits, com són les 
dones, els infants, les persones discapacitades i els col·lectius de poblacions 
indígenes; 

 
c) doni suport clar i decidit a les xarxes de la societat civil organitzada; 
 
d) fomenti la creació d’una Associació Mundial per al Desenvolupament en el marc 

de  l’Objectiu 8è dels ODM; 
 
e) sigui un compromís ineludible d’aprovar, de manera consensuada amb els 

agents socials de cooperació i dins el termini previst a la Llei de cooperació de 
les Illes Balears, el Pla Director de Cooperació;  

 
f) garanteixi en el Consell de Cooperació: 
 

 la composició majoritària de les ONGD i altres agents de la societat civil 
organitzada implicats en el camp de la cooperació internacional al 
desenvolupament, de la sensibilització i de l’educació en el respecte dels 
drets  humans, en el desenvolupament sostenible i la pau;   

 
 que la major part dels representats de les ONGD en el dit Consell siguin 

proposats per la Coordinadora d’ONGD de Cooperació al Desenvolupament 
de les Illes Balears (CONGDIB), tal com es fa en els Consells de Cooperació 
de la major part de les altres Comunitats Autònomes de l’estat espanyol;  

 
   el compliment de les decisions preses en el seu si, en relació a les prioritats 

establertes en l’adjudicació dels fons econòmics per a l’execució de projectes, 
per tal que quedi garantida una política de cooperació coherent, transparent i 
participativa; 

 
   la realització d’un debat anual obert a tots els agents de cooperació, amb 

informació suficient i prèvia, sobre les bases reguladores i convocatòries per 
a la concessió de tot tipus d’ajuts per a projectes de cooperació al 
desenvolupament, d’ajuda humanitària i d’emergència, de sensibilització de 
la població en la cultura de la solidaritat i d'educació per la pau i el respecte 
dels drets humans;    

 
   una informació completa de tots els recursos previstos per a cooperació i del 

seu ús, per tal que les ONGD puguin fer un seguiment adient de la política de 
cooperació. 

 
g) reculli com a criteris bàsics de política de cooperació al desenvolupament els 
següents: 
  

• que la major part dels recursos es canalitzin cap a les persones que més ho 
necessiten, cap a les zones més empobrides i amb un índex de 
desenvolupament humà més baix del planeta, tenint com a objectiu bàsic la  



 

 
 
 

lluita contra l’eradicació de la pobresa, sense cap vinculació a l’exportació de 
productes nacionals ni a cap altre tipus d’interès que no sigui la satisfacció de les 
necessitats de les poblacions empobrides.  

 
• que l’ajuda oficial al desenvolupament doni suport a projectes que incloguin la 

perspectiva de gènere com a aspecte capital en el desenvolupament 
comunitari i també a projectes que contemplin aspectes dels ODM; 

 
• que tots els instruments de cooperació, independentment de la seva 

naturalesa, es regeixin pels mateixos criteris de solidaritat i transparència;  
 

• que per al desenvolupament dels projectes de cooperació es garanteixin a les 
ONGD i altres col·lectius de caràcter no lucratiu en general els recursos 
suficients per poder a dur a terme la identificació, el seguiment i l’avaluació 
dels projectes conjuntament amb els socis locals; 

 
• que els sistemes de gestió i justificació estiguin adaptats a la naturalesa de la 

cooperació internacional i a les seves especificitats;  
 

• que totes les institucions autonòmiques, insulars i locals destinin al menys el 
0’7% íntegre del seu pressupost anual a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament 
(AOD), prenent com a referència el pressupost de despeses consolidades, 
inclòs el dels seus organismes autònoms, i garantint:  

 
◊ que al menys un 75% dels tots els seus recursos econòmics destinats per 

les institucions públiques a la cooperació al desenvolupament siguin 
gestionats per ONGD de les Illes Balears; 

 
◊ una política estable de cooperació que reparteixi al menys el 0’7% íntegre 

dels fons destinats a l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) amb el 
següents criteris:  

 
 83% a projectes de cooperació al desenvolupament, seguint per a la 
distribució d’aquest percentatge les orientacions següents: 
 
- que es destini, con a mínim, el 20% de l’AOD (% AOD especificada 

per països) als Països Menys Avançats (PMA),  
 
- oferint una major atenció a l’Àfrica Subsahariana, tenint en compte 

aquest criteri a l’hora de definir els països prioritaris i no dispersant 
l’ajuda amb la finalitat d’aconseguir un major impacte; 

 
- que es destini al menys els 20% de l’AOD distribuïble als Sectors 

Socials Bàsics (necessitats socials bàsiques).  
 
 10% a la sensibilització social i a l’educació per al desenvolupament; 

 
 



 

 
 
 

 
 7% a ajuda  humanitària i d’emergència, sense que la dita ajuda 
depengui d’una convocatòria, atès el  caràcter imprevisible de les 
emergències.   

 
• que es destini un percentatge dels pressupostos generals de les institucions a 

donar suport a les ONGD per a les seves despeses d’infraestructura i de 
funcionament, per tal de facilitar-les el servei que presten en la lluita per 
eradicar la pobresa;  

 
• que es signi un conveni de col·laboració amb la CONGDIB per tal de garantir 

el seu funcionament i la prestació de serveis, necessaris per a reforçar la 
cohesió del teixit social dedicat a la cooperació;  

 
• que s’estabilitzi l’aportació de recursos i es materialitzin, a través de convenis 

i plans plurianuals, les relacions de les ONGD i col·lectius que treballen en el 
camp de la cooperació internacional al desenvolupament amb les institucions 
públiques, garantint els mecanismes jurídics i administratius que els facin 
possibles; 

 
• que la distribució del pressupost per a la cooperació al desenvolupament dels 

diferents ens finançadors de cooperació es faci de tal manera que s’eviti 
l’afebliment i/o desaparició del teixit associatiu que treballa en el camp de la 
cooperació internacional; 

 
• que es doni suport  institucional clar i decidit a les ONGD que impulsen el 

comerç just i fomenten el consum responsable a les Illes Balears;  
 
• que es defineixin amb claredat els criteris tècnics establerts i els barems per a 

la selecció de projectes dins totes les bases reguladores o en les 
convocatòries d’ajuts per a la cooperació de tots els ens finançadors de 
projectes de cooperació al desenvolupament;  

 
• que s’estableixin, de manera consensuada amb els diferents agents de 

cooperació, mecanismes per garantir la transparència i la comunicació entre 
els sol·licitants i els ens finançadors. 

 
2.3.- Impulsar la creació d’una Comissió de Seguiment del Pacte amb la 

participació de les ONGD i altres col·lectius de la societat civil que treballen en 
el camp de la cooperació, amb la finalitat de:  

 
 concretar els compromisos anteriors; 

 
 reunir-se periòdicament per fer-ne el corresponent seguiment; 

 
 garantir que la dita Comissió tingui una representació del Parlament de les Illes 
Balears com a interlocutor, per tal que les observacions i suggeriments de la 
Comissió arribin degudament al dit Parlament. 



 

  
 
 

 
2.4.- Instar al Parlament espanyol i als diferents partits polítics que hi tenen 

representació: 
 
a) que formalitzin un PACTE D’ESTAT PER ERADICAR LA POBRESA 

MUNDIAL, incorporant les metes dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·leni entre els seus objectius i comprometent els recursos i mecanismes 
imprescindibles per tal de garantir la seva eficàcia a mitjà i llarg termini;  

 
b) que es comprometin per justícia històrica a donar suport a la condonació del 

100% del deute extern del Països Menys Avançats (PMA) i alleugerin la dels 
altres països, per tal que el deute no ofegui el seu desenvolupament, 
garantint en tot cas que els recursos alliberats es destinin a l’eradicació de la 
pobresa;  

 
c) que treballin per col·laborar en la reorientació del comerç internacional cap a 

unes regles justes que garanteixin el repartiment equitatiu dels seus beneficis 
i per col·laborar a la creació d’una Aliança Mundial per al Desenvolupament 
Humà equitatiu i sostenible tal com es fixa a l’Objectiu 8è dels ODM; 

 
d) que es comprometin a elaborar i aprovar dins la propera legislatura, i el més 

aviat possible, una nova Llei de Subvencions específica per a les 
subvencions destinades a les ONGD i col·lectius que treballen en el camp de 
la cooperació al desenvolupament, i a les entitats sense afany de lucre en 
general, per tal d’evitar que el treball que realitzen en la consecució dels ODM 
i, de manera especial, en la lluita per eradicar la pobresa, es faci gairebé 
impossible.  

 
 
 

Data de la signatura ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 

Signatura………………………………………………………. 
 
 
 


