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 Fitxa de bones pràctiques

Els preguem que remetin la fitxa degudament complimentada al Secretariat de la Comissió DAL,
restant a la seva disposició davant qualsevol dubte o observació.
Email: dal.cglu@diba.cat

Fitxa de bones pràctiques de Descentralització i Gobernabilitat Local
Títol: Seminari sobre descentralització al Pròxim Orient
Organisme impulsor: Oficina de Ciutats i Governs Locals Units Líban- Síria -Jordània
Àmbit territorial: Líban i altres països del Pròxim Orient i del Mediterrani
Àmbit temàtic:
Política/ normativa

Medi ambient i sostenibilitat

Economia/ fiscalitat

Capacity building/ estructura
administrativa

Serveis bàsics

Diàleg multinivell

Data inici: 01 de maig de 2009

Data finalització: 31 de març de 2010

Resum de la iniciativa:
Seminari sobre l’estat de la descentralització al Pròxim Orient organitzat per iniciativa de les autoritats
locals libaneses en resposta a l’anunci presidencial d’elaborar un projecte de llei de descentralització
administrativa al Líban. Tenint en compte l’avanç escàs de la descentralització als països del Pròxim Orient i
els esforços dels governs locals de la regió per reforçar les seves capacitats, el seminari ha adquirit una
envergadura internacional, amb la participació de càrrecs electes locals del Pròxim Orient i de la
Mediterrània. Junts han identificat els reptes i les oportunitats que ofereix la descentralització per al
desenvolupament sostenible del país. D’aquesta manera, el seminari ha permès emmarcar en un context
internacional el debat sobre la descentralització administrativa al Líban.
Pertinència de la iniciativa en relació al context local i nacional (context econòmic, polític, social,
administratiu, organitzacional):
En l'àmbit local, l'anunci del projecte de llei de descentralització administrativa justifica l'interès per part
dels ens locals de generar un debat entorn la qüestió de la descentralització. Més enllà, com es detalla en
el punt anterior, el mateix estat de la descentralització en l’Orient Pròxim en general motiva l'extensió de la
iniciativa a tot aquest àmbit geogràfic.
Objectius:
L’objectiu d’aquest seminari era reunir actors polítics, experts i representants institucionals de tots els
nivells de govern del Líban i dels països del Pròxim Orient i de la Mediterrània per, d’una banda, establir un
diàleg de fons entre les autoritats locals libaneses i els representants dels òrgans centrals de l’Estat a fi de
reflexionar plegats sobre les modalitats de la descentralització amb vista al nou projecte de llei, i, de l’altra,
posar en relleu els reptes tant de la descentralització a la regió com de l’eficiència del paper dels municipis
en la gestió dels seus territoris, i intercanviar bones pràctiques en matèria de prestació de serveis locals
públics bàsics.
Actors implicats, distribució de responsabilitats i mecanismes de coordinació:
Comunitat Urbana d’Al-Fayhaa (Trípoli, Al-Mina i Beddaoui), Comitè d’Alcaldes Libanesos, Oficina Tècnica
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de les Ciutats Libaneses (BTVL), oficina de representació de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) al Líban,
Síria i Jordània, Diputació de Barcelona i Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU.
Impactes (en matèria de política pública, cultura política o cohesió social):
Aquest seminari va permetre als governs locals libanesos interactuar i intercanviar experiències per
primera vegada, a més d’iniciar un debat sobre la descentralització amb les institucions del Govern central,
especialment amb el Ministeri de l’Interior i dels Municipis i el Parlament. Els representants dels òrgans del
Govern central han acollit favorablement aquesta iniciativa i han demanat que se segueixin organitzant
seminaris d’aquest tipus. Així, doncs, aquest seminari ha preparat el terreny per a una institucionalització
progressiva, encara que difícil, de la comunicació i del debat entre les diferents esferes de govern. Els
participants del Pròxim Orient i de la Mediterrània han manifestat el desig d’organitzar seminaris similars
sobre descentralització als seus països respectius per definir un marc de debat intergovernamental sobre
els temes que els preocupen.
Transferibilitat: Si, aquesta pràctica es pot replicar adaptant el seu contingut al context polític i geogràfic
corresponent.
Avaluació (observacions i lliçons apreses):
Les conclusions són diverses i revelen principalment:
En el cas del Líban
a) Cal considerar com a bona la llei municipal 118, de 1977. No obstant això, tant els diferents decrets que
l’han modificada com la seva aplicació aproximativa la fan ineficaç.
b) La reflexió sobre la descentralització ha d’anar acompanyada de l’enfortiment de les institucions locals.
c) L’Estat hauria de comptar més amb les autoritats locals per a la gestió dels seus territoris i per a la
realització de projectes de desenvolupament local.
d) Es fa necessària la coordinació entre totes les parts implicades. En aquest sentit, el Comitè d’Alcaldes
Libanesos ha de ser un interlocutor privilegiat.
En el cas dels països del Pròxim Orient
a) Cal reconèixer la situació complexa de les autoritats locals del Pròxim Orient, on la diversitat cultural i
política s’entela amb les dificultats internes de nombrosos països.
b) Cal disposar de normes que aclareixin el repartiment de competències entre les diferents esferes de
govern, tenir càrrecs electes formats degudament i dotar els municipis dels mitjans necessaris per actuar.
Documentació addicional (espai per adjuntar documentació així com enllaços web que complementen la
descripció de la fitxa):

Dades bàsiques de l’organisme impulsor (govern local, regional, associació de
municipis o Ministeri que han liderat el procés)
Nom de la institució promotora: Oficina de Ciutats i Governs Locals Units Líban- Síria -Jordània
Municipi/ Província: Antelias

País: Líban

Més informació: dal.cglu@diba.cat
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