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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: DeLoG: Grup de treball de Socis per al Desenvolupament sobre Descentralització i
Governança Local
Organisme impulsor: GIZ (Agencia alemanya de cooperació internacional)
Àmbit territorial: internacional
Àmbit temàtic:
Política/ normativa

Medi ambient i sostenibilitat

Economia/ fiscalitat

Capacity building/ estructura
administrativa

Serveis bàsics

Diàleg multinivell

Data inici: 2006

Data finalització: vigent

Resum de la iniciativa:
Fundada el 2006, DeLoG és una xarxa informal de socis per al desenvolupament bilaterals i multilaterals. El
grup de treball va sorgir d'una creixent consciència entorn al fet que és necessària una major aliniació i
harmonització per fer que el suport a la descentralització i a la governança local sigui més eficaç. La seva
tasca es veu facilitada per una secretariat coordinat per la GIZ amb seu a Bonn. La xarxa es concreta en:
- Intercanvi i difusió de coneixements a través d'un espai web i butlletins informatius;
- Realització d'estudis sobre qüestions de crucial importància per a la millora de l’eficàcia del
desenvolupament en l’àmbit de la Descentralització i la Governança Local (DLG);
- Generació de documents base sobre la DLG en el debat internacional sobre desenvolupament;
- Contribució al disseny d’estratègies conjuntes de suport a socis per al desenvolupament
- Direcció i facilitació de formacions conjuntes per aconseguir un suport més eficaç en matèria de DLG.
Pertinència de la iniciativa en relació al context local i nacional (context econòmic, polític, social,
administratiu, organitzacional):
Les expectatives relacionades amb les reformes de descentralització inclouen la millora de la prestació de
serveis bàsics, l’augment de la participació ciutadana en les decisions locals, així com el desenvolupament
econòmic local a través de polítiques econòmiques ajustades a les condicions locals. DeLoG proposa a
través del seu treball complir amb algunes de les expectatives que en el passat, no sempre s’han complert
Objectius:
Amb la finalitat d'aprofitar el potencial de la DLG a l’hora de fer front als desafiaments del
desenvolupament, DeLoG ha definit unes línies estratègiques per al 2012/2013 que consisteixen a
augmentar els socis per al desenvolupament, recolzar la DLG i posicionar-lo en els debats sobre eficàcia de
l'ajut a les agendes post ODM mitjançant la cooperació entre els socis per al desenvolupament en aquest
àmbit. S’espera que amb intervencions harmonitzades i coordinades, i en línia amb els acords
internacionals sobre l’eficàcia de l’Ajut, es millori l'eficàcia del desenvolupament en matèria de DLG.
Actors implicats, distribució de responsabilitats i mecanismes de coordinació:
Els principals actors i socis del Secretariat DeLoG són els membres bilaterals i multilaterals del propi grup
de treball (per a una llista completa dels membres, visiti www.delog.org). A més, DeLoG també és part de
learn4dev (www.learn4dev.net), una xarxa de desenvolupament de capacitats que tracta d'harmonitzar i
millorar l'efectivitat de les propostes del desenvolupament. Els principals socis estratègics son CGLU
(Ciutats i Governs Locals Units), CLGF (Commonwealth Local Government Forum), la Universitat de Nova
York i l'Urban Institute.
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Impactes (en matèria de política pública, cultura política o cohesió social)
Les activitats concretes realitzades en el segon semestre de 2012, van incloure un taller per al personal
dels socis per al desenvolupament sobre eficàcia de l'ajut i descentralització a Suïssa, així com un taller a
Benín que va reunir a tots els actors rellevants en el procés de descentralització per a discutir els èxits, els
obstacles i el camí a seguir. DeLoG també va donar suport a la recerca sobre el possible paper dels governs
locals en un marc post ODM i va organitzar una sessió especial sobre els ODM i l'agenda post-2015: Suport
als socis per al desenvolupament dels governs locals en la 6ª Cimera d’Africités al mes de desembre a
Dakar (Senegal).
Transferibilitat: Si, aquesta pràctica es pot replicar adaptant el seu contingut al context polític i geogràfic
corresponent.
Avaluació (observacions i lliçons apreses):
La descentralització i les reformes de govern locals són processos altament polítics. Involucren als diferents
nivells de govern i una multitud d’actors amb diferents interessos i incentius. Amb la finalitat de maximitzar
el potencial de les reformes sobre DLG, cal tenir en compte aquestes dinàmiques d’economia política. Ha
d’establir-se un marc jurídic i institucional adient i ha d’estar coherentment integrat en un procés més
ampli de reforma del sector públic. També han de proveir als governs de nivells inferiors amb suficients
recursos financers, idealment per mitjà de transferències intergovernamentals i d’un accés significatiu a
recursos locals d’ingressos. Els socis per al desenvolupament han de tenir en compte tots aquests aspectes
a l’hora de donar suport a iniciatives de reforç de la DLG. Per tant, l’intercanvi d’experiències i la
coordinació de les diferents activitats per recolzar aquestes reformes han demostrat ser molt útils.
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: GIZ (Agencia alemanya de cooperació internacional)
Municipi/ Província: Bonn

País: Alemanya

Més informació: dal.cglu@diba.cat
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