
CRITERIS DEL CONSELL DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT DE 
CENTELLES PER A LA SELECCIÓ DE PROJECTES  

DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 

 
a) Sobre l’àmbit geogràfic: 

- Es prioritzaran projectes en països menys avançats segons la classificació 
de Nacions Unides. 

- Dins d’un mateix país es prioritzaran les zones més necessitades, els 
sectors rurals i les zones aïllades. 

 
b) Sobre els destinataris: 

- La Ong executora del projecte haurà d’estar present a la zona on es 
desenvolupi el projecte i acreditar temps i experiència en el lloc. 

- Es prioritzaran els col·lectius de població més vulnerables: indígenes, dones 
i infants. 

- Es valorarà la quantitat de persones que es beneficien directa i 
indirectament del projecte. També es valorarà la iniciativa i participació dels 
propis beneficiaris. 

 
c) Sobre els sectors: 

- Es prioritzaran tres sectors: 
1. Producció i estratègies d’autososteniment de les poblacions. 
2. Serveis bàsics: educació i sanitat. 
3. Desenvolupament dels drets humans. 

- Es valorarà que el projecte promogui canvis estables que modifiquin la 
situació i evitin la reproducció dels problemes. 

- Es valorarà que el projecte sigui respectuós i estigui arrelat a l’entorn i la 
cultura del país on es desenvolupi. 

 
d) Sobre la presentació i el seguiment del projecte: 

- S’exigirà una descripció de la problemàtica a resoldre, de les activitats a 
realitzar, les estratègies a desenvolupar i un pressupost detallat per partides 
i anys d’execució. 

- Es demanarà un informe sobre l’evolució del projecte durant els anys que 
duri la seva execució. El Consell de Cooperació podrà enviar o delegar 
alguna persona o institució per fer una avaluació dels resultats sobre el 
terreny. 

 
Documentació a presentar al registre de l’Ajuntament de Centelles: 
 

1- Instància de presentació del projecte. 
2- El projecte 
3- Resum del projecte (màxim 5 pàgines) 

 
 

 
Partida pressupostària per a projectes de cooperació al Desenvolupament per l’any 
2019 és de: 15.000 euros 
 


