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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: Conferència Centreamericana i del Carib per a la Descentralització de l’Estat i el
Desenvolupament Local. CONFEDELCA
Organisme impulsor: Diputació de Barcelona
Àmbit territorial: Amèrica Central
Àmbit temàtic:
Política/ normativa

Medi ambient i sostenibilitat

Economia/ fiscalitat

Capacity building/ estructura
administrativa

Serveis bàsics

Diàleg multinivell

Data inici: 2001

Data finalització: en curs

Resum de la iniciativa:
La Conferència Centreamericana i del Carib per la Descentralització de l’Estat i el Desenvolupament Local
(CONFEDELCA) es planteja com un esdeveniment d’alt nivell que reuneix personalitats i actors polítics i
intellectuals de l’àmbit municipal, regional i internacional, per intercanviar experiències, reflexionar,
debatre i elaborar propostes sobre la descentralització de l’Estat i el desenvolupament local a l’Amèrica
Central.
La primera CONFEDELCA es va celebrar l’any 2001 i, des de llavors, s’ha celebrat una conferència anual (El
Salvador, 2001; Guatemala, 2002; Nicaragua, 2003; Hondures, 2004; Panamà, 2005; Costa Rica, 2006; El
Salvador, 2007; Guatemala, 2009; Costa Rica, 2010, República Dominicana 2011; Hondures 2012).
La CONFEDELCA es materialitza en una Mesa Regional (creada l’any 2008), formada per representants de
cadascuna de les Meses Nacionals dels països participants. El valor afegit més destacat de la conferència és
la seva composició, que inclou representants dels governs locals i nacionals, i també de la societat civil.
Per garantir que aquesta Conferència s’aconsegueixin els resultats esperats, es crea La Secretaria Tècnica,
instancia independent que recolza, facilita i fa el seguiment dels acords presos a les Conferències, dona
suport a la Mesa Regional i al Comitè organitzador, i contribueix a generar espais i vincles entre les Meses
Nacionals, i els actors nacionals i locals que hi participen.
Pertinència de la iniciativa en relació al context local i nacional (context econòmic, polític, social,
administratiu, organitzacional):
Aquesta iniciativa és important estratègicament perquè crea un espai de reflexió, trobada, intercanvi, debat
i formulació de propostes sobre la descentralització a l’Amèrica Central. Hi participen els governs locals i
nacionals i les organitzacions de la societat civil (posteriorment s’hi han incorporat els parlaments i, en
alguns casos, el sector privat).
Objectius:
L’objectiu central és crear un espai a l’Amèrica Central per generar propostes i elaborar agendes tant
nacionals com locals per, d’aquesta manera, promoure en tots i cadascun dels països de la regió el debat i
la reflexió sobre la temàtica de la descentralització i del desenvolupament local.
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Actors implicats, distribució de responsabilitats i mecanismes de coordinació:
La FUNDE va ostentar la secretaria tècnica de la CONFEDELCA fins al 2010. La Diputació de Barcelona és el
finançador principal de les iniciatives des dels seus orígens. Les associacions de governs locals i els
representants dels governs centrals dels països centreamericans i les diverses organitzacions de la societat
civil que hi participen són actors clau en el procés de construcció d’aquest espai.
Impactes (en matèria de política pública, cultura política o cohesió social):
A la declaració final de la primera edició es va acordar convertir la conferència en un espai permanent de
trobada, intercanvi, debat i formulació de propostes; i també promoure en cada país centreamericà el
debat i la reflexió sobre la temàtica de la descentralització i del desenvolupament local.
Per tal d’incorporar una perspectiva local a l’agenda regional, cada conferència anual ha resultat en una
declaració final sobre el tema central de la trobada. Hi podem trobar el procés d’integració
centreamericana, la descentralització fiscal, l’ordenament territorial, la crisi global i l’autonomia local.
Transferibilitat: Si, aquesta pràctica es pot replicar adaptant el seu contingut al context polític i geogràfic
corresponent.
Avaluació (observacions i lliçons apreses):
L’èxit i els resultats de les CONFEDELCA han permès consolidar la continuïtat de la feina entre les
conferències, en incrementar l’intercanvi entre les meses nacionals i altres iniciatives regionals, en crear
una nova imatge i en dotar de continguts la pàgina web, com també en preparar el tractament i
l’elaboració de propostes que potenciïn transformacions en el marc regional en pro de la descentralització
de l’Estat i el desenvolupament local.
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: Diputació de Barcelona
Municipi/ Província: Barcelona

País: Espanya

Més informació: dal.cglu@diba.cat
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