COMISSIÓ DE DESCENTRALITZACIÓ I AUTONOMIA LOCAL
BALANÇ D’ACTIVITATS 2010-2013
0. Introducció
Aquest document recull un resum de les principals activitats realitzades per la
Comissió durant el període 2010-2013. El balanç de resultats de la Comissió de
Descentralització i Autonomia Local durant aquest mandat ha estat positiu, ja que
s'han complert els objectius inicialment plantejats.
1. Observació dels processos de descentralització
La Comissió ha actuat com a observatori d'anàlisi en els processos de descentralització
i governabilitat local al món, per tal de definir estratègies d'incidència política i enfortir
l'autonomia local ajustant-se a les realitats de cada país o regió. En aquesta línia les
principals activitats que s'han realitzat han estat:
a. Recolzament a l’Informe sobre la Descentralització i Democràcia Local - GOLD
Durant aquests anys s'han publicat tres informes GOLD, en els quals la Comissió ha
dedicat molt d’esforç, participant activament en forma de suport econòmic i en
l'elaboració dels continguts. Així mateix, s'ha treballat per difondre els resultats
obtinguts, col·laborant en les activitats que ha programat el Secretariat Mundial de
CGLU i impulsant actes propis de presentació i difusió per cadascun dels informes.
GOLD II- El Finançament dels Governs Locals: Desafiaments del segle XXI
(2010)
GOLD III – La governança dels serveis bàsics (2013)
b. Recolzament a organismes, institucions i xarxes
La cooperació internacional entre governs locals, regionals i organismes
multilaterals, així com la promoció de processos de descentralització i el reforç als
governs locals, són objectius generals de CGLU. És per això que la Comissió treballa
conjuntament amb l'Observatori Global de la Descentralització de CGLU per tal
d’aconseguir una major incidència.
2. Investigació i publicacions
La Comissió ha elaborat una sèrie de documents d'anàlisi i publicacions per a
promoure la reflexió i el debat al voltant de la descentralització i els seus impactes:
a. Elaboració de la Revista D+, el contingut de la qual està directament relacionat
amb la missió i els objectius de la Comissió. La publicació és de caràcter bianual i
s'edita en quatre idiomes (anglès, francès, castellà i català).
b. Elaboració de documents i publicacions de posicionament i incidència política
de la Comissió. Entre alguns dels documents més destacats es troben:
Concept note sobre els riscos i oportunitats de la descentralització.
Elaboració d’un document d'anàlisi sobre les "Directrius internacionals
sobre descentralització i accés als serveis bàsics per a tots" d'ONUHàbitat, en col·laboració amb el Secretariat Mundial de CGLU.
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Task force sobre la descentralització i el paper de l'autonomia local i
regional en el procés legislatiu, així com la seva implementació a nivell
europeu a través de la Comissió CIVEX del Comitè de les Regions.
3. Millora de las capacitats dels governs locals
L'enfortiment de les capacitats dels governs locals i regionals és un mitjà per
aconseguir aprofundir i expandir el debat al voltant de la descentralització des d'una
perspectiva local. Per a això, la Comissió ha desenvolupat una sèrie d'instruments que
s'han anat consolidant amb el temps. Entre ells destaquen:
a. Formació online sobre Descentralització i Gobernabilitat Local, adreçada a
electes i tècnics de governs locals, regionals i centrals, així com altres actors
d'interès d'arreu del món. Aquesta formació està composta per dos cursos (un en
anglès amb un enfocament global i un altre en espanyol dirigit a Amèrica Llatina).
La quarta edició se celebrarà entre setembre i desembre de 2013.
b. Glossari de termes sobre descentralització, necessari per establir i consolidar
termes com descentralització, autonomia local, subsidiarietat i governabilitat local.
c. Banc de bones pràctiques, eina pensada per afavorir i fomentar l'intercanvi de
bones pràctiques i reforçar el paper dels governs locals en els processos de
descentralització, provisió dels serveis públics de qualitat i millora del finançament
local.
4. Incidència política
Les accions d'incidència política són fonamentals per a l'avenç de la descentralització i
l'enfortiment de l'autonomia dels governs locals. Per tant, la Comissió dedica una part
important del seu treball al suport dels governs locals i les seves associacions en el
desenvolupament d'estratègies d'incidència. Algunes de les accions dutes a terme
durant aquest període han estat:
Programa de Diàlegs nacionals de descentralització
Suport a l'elaboració i promoció de la Carta Iberoamericana d'Autonomia
Local.
Promoció de les Directrius de Descentralització i Enfortiment de les Autoritats
Locals i de les Directrius d'Accés als Serveis Bàsics d'ONU-Hàbitat.
Suport a la constitució del grup de ministres de governs locals
llatinoamericans.
Participació en esdeveniments i conferències internacionals com el Fòrum Urbà
Mundial.
Comitè de Pilotatge del projecte d'ONU-Hàbitat "Identificació de bones
pràctiques, polítiques públiques i legislació facilitadora per a la provisió local de
serveis urbans bàsics”.
5. Estratègia de comunicació
Durant aquest període s'han creat i utilitzat diferents instruments de comunicació amb
l'objectiu de difondre i compartir els coneixements, activitats i estratègies elaborades
des de la Comissió. Aquests instruments són els següents:
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a. Circulars, enviades periòdicament als membres de la Comissió amb informació
actualitzada relativa a la missió i objectius de la Comissió.
b. Butlletí de la Descentralització. Durant aquests anys s'han elaborat butlletins
amb una periodicitat mensual, editats en quatre idiomes (anglès, francès,
espanyol, català) i s'han rebut més de 725 subscripcions.
c. Pàgina web, plataforma virtual dinàmica i amb contingut actualitzat, disponible
en quatre idiomes, on es pot trobar informació referent als processos de
descentralització i autonomia local al món, a més d'altra informació d'interès per
als governs locals i regionals.
6. Participació en òrgans de govern de CGLU i reunions de la Comissió
Per tal de garantir l'èxit de les iniciatives de l'Organització Mundial i contribuir a
desenvolupar una estratègia comuna que afavoreixi als governs locals i regionals del
món, la Comissió ha participat activament en les iniciatives i projectes realitzats per la
Secretaria Mundial de CGLU. Així mateix, a fi de garantir el compliment dels seus
propis objectius i pla d'acció durant aquest període, la Comissió ha realitzat diverses
reunions i activitats de coordinació.
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