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Fitxa de bones pràctiques de Descentralització i Gobernabilitat Local
Títol: Seminaris- tallers sobre el procés de descentralització a l’Uruguai

Organisme impulsor: PNUD – Programa de Desenvolupament Rural ART Uruguai

Àmbit territorial: Canelones, Uruguai

Àmbit temàtic:
Política/ normativa

Medi ambient i sostenibilitat

Economia/ fiscalitat

Capacity building/ estructura
administrativa

Serveis bàsics

Diàleg multinivell

Data inici: 25 setembre 2008

Data finalització: 10 desembre 2008

Resum de la iniciativa:
Es tracta d’un procés de diàleg i debat concretat en una sèrie de seminaris- tallers referents a les
dinàmiques de descentralització del país i desenvolupades en el marc del programa de Nacions Unides ARTUruguai. Tres edicions d’aquests seminaris- tallers s’han celebrat a Canelones: la primera va tenir lloc el 25
de setembre de 2008, sota el títol “Diàlegs per la descentralització. Nous governs locals: la nova
institucionalitat i la seva incidència en el desenvolupament local”; la segona, “Diàleg per la
descentralització”, es celebrà el 26 de novembre del mateix any, on es va aprofitar per presentar la
publicació “Cuadernos para el desarrollo Local”; i la tercera edició, titulada “Per la descentralització i
l’enfortiment municipal a l’Uruguai” va tenir lloc el 10 de desembre de 2008.
Pertinència de la iniciativa en relació al context local i nacional (context econòmic, polític, social,
administratiu, organitzacional):
L'aprovació del projecte de llei de descentralització a l’Uruguai rep el suport d’un ampli consens polític i,
d'aquesta manera, obre un procés de reestructuració territorial del poder polític en el qual tota reflexió o
debat poden aportar valuosos elements de configuració del mateix.
Objectius:
Mitjançant la realització d'aquests seminaris- tallers es pretenia reunir actors polítics, experts i
representants institucionals de tots els nivells de govern existents al país per debatre, en general, sobre el
projecte de Llei de Descentralització a l’Uruguai i, més concretament, sobre qüestions com ara la necessitat
de recursos dels governs locals, els instruments i eines de gestió dels serveis públics locals en el marc del
projecte de llei, la descentralització i la participació ciutadana, les claus per al desenvolupament territorial,
l'articulació intergovernamental del nivell de govern local en el marc del procés de descentralització o el
paper de l’Oficina de Planificació i Pressupost de la Presidència de la República d'Uruguai (OPP) en aquest
procés.
Actors implicats, distribució de responsabilitats i mecanismes de coordinació:
El Programa de Desenvolupament Local ART- Uruguai, l'Oficina de Planificació i Pressupost de la
Presidència de la República d'Uruguai, el Congrés d'Intendents d'Uruguai, la Diputació de Barcelona,
l'Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament i la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica
d'Administració i Polítiques Públiques.
Impactes (en matèria de política pública, cultura política o cohesió social):
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Les observacions i propostes fruit d'aquests seminaris- tallers van influir en el propi procés legislatiu que
s'aproximava a actors polítics que no constaven en la Cambra de Representants i a la ciutadania
uruguaiana, guanyant així en transparència i legitimitat. Tot això va contribuir a remoure els obstacles que
afrontava la institucionalització efectiva del nivell municipal a Uruguai.
Transferibilitat: Si, aquesta pràctica es pot replicar adaptant el seu contingut al context polític i geogràfic
corresponent.
Avaluació (observacions i lliçons apreses):
Els tallers van permetre arribar a diverses conclusions. Principalment:
a) hi ha incongruències entre les disposicions contingudes en el projecte de llei de descentralització i altres
lleis uruguaianes, fins i tot el text constitucional;
b) hi ha importants deficiències en el si de l'estructura territorial del poder polític del país;
c) cal una major clarificació i precisió de les competències dels nous governs locals, de les seves vies de
finançament i dels seus mecanismes d'interacció amb altres nivells de govern;
d) cal que els nous governs locals disposin de recursos per poder donar una resposta eficaç a les demandes
de la ciutadania;
e) per assegurar la sostenibilitat del projecte descentralitzador a mig termini cal capacitar degudament als
quadres públics perquè aquests posin en marxa polítiques públiques eficaces, i
f) finalment, cal que tots els nivells de govern s'apropin a la població per garantir una gradual devolució del
poder polític a la ciutadania.
Documentació addicional: www.citieslocalgovernments.org/committees/dal/library.asp?L=CAT

Dades bàsiques de l’organisme impulsor (govern local, regional, associació de
municipis o Ministeri que han liderat el procés)
Nom de la institució promotora: PNUD – Programa de Desenvolupament Rural ART Uruguai
Municipi/ Província: Canelones

País: Uruguai

Més informació: dal.cglu@diba.cat
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