COMISSIÓ DE DESCENTRALITZACIÓ I AUTONOMIA LOCAL
PLA DE TREBALL 2013-2016
La Comissió té l'objectiu de reforçar els processos de descentralització i autonomia local
per tal de millorar la governabilitat local a totes les regions del món amb la finalitat
d'aconseguir governs locals més eficients i millorar els serveis a la ciutadania. El seu
treball contribueix a l'estratègia de l'Organització mundial en aquest àmbit.
0. Introducció
El pla de treball 2013-2016 de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local de CGLU
és la continuació del treball que la Comissió ha desenvolupat al llarg dels mandats 20102013. Aquest s'estructura seguint les prioritats estratègiques de CGLU: 1) Lideratge i
Governabilitat, 2) Representació; 3) Intel·ligència; 4) Cooperació i 5) Organització.
1. Lideratge i governabilitat
Amb l'objectiu de contribuir a la construcció d'una estratègia comuna en favor de la
descentralització i la governabilitat local, la Comissió proposa realitzar un seguit
d'activitats per augmentar la participació política i el lideratge compartit en la definició
d'una agenda de futur conjunta:
▪ Suport al Secretariat Mundial en l'elaboració i difusió del Tercer Informe Mundial
de la Descentralització i la Democràcia Local (Informe GOLD) sobre la governança
dels serveis bàsics locals, la presentació del qual tindrà lloc en el marc del IV
Congrés Mundial de CGLU, el proper octubre de 2013.
▪ Suport al Secretariat Mundial en el procés d'elaboració del Quart Informe GOLD.
▪ Impuls a l'Observatori Mundial de la Descentralització i Democràcia Local de
CGLU com a eina de coneixement en l'anàlisi d'avanços i retrocessos de la
descentralització al món.
▪ Reforç a l'estratègia de comunicació com a element fonamental d'acció de la
Comissió per promoure els principis de la descentralització i l'autonomia local a
nivell mundial. Això inclou la difusió de les activitats que realitza tant la pròpia
Comissió com la resta dels seus membres i socis. La Comissió centra el seu treball
en el desenvolupament i millora dels instruments de comunicació:
La pàgina web de la Comissió és una plataforma d'actualitat al voltant de la
descentralització i la governabilitat local que agrupa informació d'interès
per als governs locals. L'objectiu és aconseguir una web dinàmica, amb
informació actualitzada, que fomenti la interacció entre els membres de la
Comissió i del Secretariat Mundial.
Enviament periòdic de circulars als membres i socis de la Comissió amb
informacions d'interès relacionades amb la missió i activitats de la
Comissió.
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Elaboració d'un butlletí electrònic mensual amb un apartat de notícies
d'actualitat relacionades amb els processos de descentralització al món, un
altre específic per a les activitats realitzades per la Comissió i una agenda
d'activitats i esdeveniments previstos.
2. Representació
El treball de la Comissió promou els processos de descentralització a nivell internacional i
dóna suport a l’autonomia dels governs locals i regionals. Amb aquesta consigna, i amb la
intenció d’augmentar la influència dels governs locals i regionals en la formulació de
polítiques, la Comissió participa en iniciatives i col·labora amb socis d'interès:
Col·laboració amb organismes multilaterals per tal d'assegurar la representació
dels governs locals en aquests organismes (p.ex. participació en iniciatives
impulsades per ONU Habitat).
Participació en trobades especialitzades amb l'objectiu de promoure els principis
de la descentralització des d'un punt de vista global (p. ex. Fòrum Iberoamericà de
Governs Locals).
Elaboració de documents d'anàlisi per incidir políticament en les decisions dels
organismes internacionals, protegir i fomentar els interessos locals a nivell global
(p. ex. Seguiment del Comitè de les Regions).
3. Intel·ligència
Per enfortir els processos de descentralització és necessari que els governs locals i
regionals disposin d'eines d'anàlisi, informació i capacitació ajustades a la situació actual.
Aquest fet permet definir estratègies, compartir coneixements i millorar la posició dels
governs locals. Per això, la Comissió continua apostant per les següents activitats:
Curs online de descentralització i governabilitat local, creat per respondre a les
demandes de formació de les diferents seccions, membres i governs, aportant
coneixement tècnic i pràctic, enfortint les capacitats dels participants i creant un
espai de reflexió comú per fomentar el debat.
Elaboració de la Revista D+ de Descentralització i Autonomia Local, de caràcter
bianual, quadrilingüe i d'abast mundial, amb articles de reflexió, notícies
d'actualitat i entrevistes. Aquesta publicació s'elabora a través d'aportacions
d'electes locals i experts en aquest àmbit.
Impuls del Banc de bones pràctiques en descentralització i governabilitat local,
accessible a través de la pàgina web de la Comissió, amb l'objectiu de promoure,
difondre i intercanviar experiències.

4. Cooperació
La cooperació descentralitzada ha demostrat ser un instrument d'intercanvi, promoció i
progrés per als governs locals. Durant aquest període la Comissió ha treballat en aquest
àmbit acumulant experiència, especialment en les regions d'Amèrica Llatina i la
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Mediterrània, i participant en xarxes de cooperació internacional. Per tant, la Comissió
aposta per la cooperació descentralitzada i col·labora en projectes internacionals:
Col·laboració amb xarxes de governs locals i regionals, com ara l'Arc Llatí (una
xarxa de cooperació entre províncies i administracions de segon nivell d'Espanya,
França, Itàlia i Portugal).
Suport a projectes de cooperació descentralitzada i governabilitat local com la
Conferència Centreamericana i del Carib per la Descentralització de l'Estat i
Desenvolupament Local (CONFEDELCCA), o la Plataforma Local Med-Marroc (una
xarxa de municipis catalans i marroquins que promou l'aprenentatge, la
sistematització i l'intercanvi d'experiències en polítiques públiques locals).
Promoció de la capacitació i l'aprenentatge entre els governs locals a través
d'iniciatives com GOBERNA-CIUTAT, que promou el diàleg, i l'intercanvi de
coneixements i bones pràctiques de governs locals.
5. Organització
Per tal de reforçar el paper de l'Organització Mundial i contribuir a desenvolupar una
estratègia conjunta en favor dels governs locals i regionals del món, la Comissió porta a
terme activitats en diversos àmbits:
Dinamització dels membres de la Comissió, amb el propòsit de facilitar la
col·laboració i implicació dels membres en les activitats proposades per la Comissió
i crear un pla de treball conjunt que cobreixi els seus objectius i necessitats.
Participació en els òrgans de govern de CGLU per donar suport i enfortir
l'estructura de l'Organització i millorar la qualitat del seu treball, així com en les
reunions anuals de comissions i grups de treball coordinades pel Secretariat
Mundial.
Promoció i coordinació entre les seccions regionals i comissions de CGLU per tal
de crear espais de treball comú, sumant esforços i reduint les duplicitats. En aquest
sentit destaca la col·laboració amb la Comissió de la Mediterrània, la Comissió al
Desenvolupament i Diplomàcia de les Ciutats i la Comissió de Finances Locals.
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