
1. PRESENTACIÓ

El  present  reglament  pretén  regular  l’elecció  de  la  ciutat  seu  de  la  conferència  que
organitza anualment l’Observatori Internacional de la Democràcia Participativa-OIDP. 

L’OIDP es defineix com un espai obert a totes aquelles ciutats, ens locals i organitzacions
que vulguin conèixer, intercanviar i aplicar experiències sobre democràcia participativa
en  l’àmbit  local.  Aquest  objectiu  principal  es  materialitza  en  la  celebració  d’una
conferència internacional anual que permeti avançar en el debat sobre la participació en
les democràcies locals i facilitar el coneixement dels projectes de les diferents ciutats. 

2. PARTICIPANTS

Podran presentar les seves candidatures tots aquells governs locals socis de l’OIDP. 

D’acord amb la dinàmica d’alternança de ciutats on se celebra la conferència, cada any la
ciutat seu haurà de pertànyer a un continent diferent. Així doncs, havent estat la seu de
la Conferència Internacional de l’any 2014 una ciutat brasilenya (Canoas), la ciutat seu
de la Conferència 2015 preferiblement no hauria de ser llatinoamericana. 

3. ELECCIÓ DE LA SEU

En el marc de la XIV Conferència Internacional, es realitzarà l’elecció de la ciutat seu de
la conferencia 2015.  Les ciutats candidates tindran un espai en el plenari de l’
Observatori,  a  la  reunió  interna  dels  membres  de  l’OIDP  que  tindrà  lloc  el
proper dimarts 3 de juny de 2014 a la ciutat de Canoas, per a exposar la seva
candidatura.

L’elecció es realitzarà per consens; si no s’aconseguís aquest consens es procediria a la
votació  de les  candidatures.  Els  electors  seran els  membres de l’OIDP presents  a  la
conferència que podran emetre un únic vot per membre. 

4. PRESENTACIÓ I PERÍODE DE CANDIDATURES

Les ciutats que vulguin presentar la seva candidatura hauran de remetre per e-mail la
sigüent documentació a la Secretaria Tècnica de l’OIDP:

1. Escrit del o de la responsable polític del govern local presentant la candidatura.
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2. Descripció, en línies generals, de la proposta de contingut de la Conferència 
(màxim 2 folis)

3. Descripció, en línies generals, dels recursos tècnics i econòmics del govern local 
candidat. (màxim 2 folis)

El període de presentació de candidatures s’obrirà amb una antel·lació d’un a
dos mesos abans de la celebració de la conferència  anual,  i  es  tancarà tres
setmanes abans d’aquesta (10 de maig). 

5. ACCEPTACIÓ

La ciutat que assumeixi la coordinació de la Conferència serà designada també Presidenta
de l’OIDP durant aquest any. Així mateix es comprometrà a sufragar el cost econòmic, la
preparació dels continguts i la logística de l’esdeveniment amb el suport de la Secretaria
Tècnica,  i  participar  en  les  activitats  de  l’OIDP  que  requereixi  la  presència  de  la
Presidència de la xarxa.
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