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Preàmbul
L'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (d'ara endavant, OIDP) es crea el
2001 en el marc dels projectes de cooperació descentralitzada del programa URB-AL de la
Comissió Europea. Des de 2006, l'OIDP treballa en col·laboració amb l'organització Ciutats i
Governs Locals Units, i actualment contribueix al desenvolupament de la producció de
coneixement innovador al servei dels governs locals en el camp de la democràcia participativa.
El novembre del 2011 es recupera i emfatitza l'objectiu original de la xarxa de convertir-se en
un espai de producció de coneixement i d'intercanvi d'experiències útil per a les ciutats que la
formen (R+D). D'aquesta manera, l'OIDP assumeix de nou el repte de la reflexió en matèria de
democràcia participativa a escala mundial, a fi d'innovar i recomanar polítiques concretes a les
administracions públiques del món, preferiblement locals, i fent de l'intercanvi d'experiències la
base principal de treball.
L'objecte d'estudi és la democràcia participativa, singularment a escala local. Per democràcia
participativa entenem la implicació dels ciutadans en el govern dels assumptes públics, més
enllà de l'elecció dels seus representants. Entre els temes que abordarà l'OIDP hi ha la
participació ciutadana, el concepte de govern obert, la transparència política i l'obertura de
dades, el paper de les organitzacions de la societat civil i qualsevol altra temàtica relacionada.

I Objectius
Són objectius de l'Observatori els següents:
1.

Actuar com la principal xarxa de ciutats i institucions del món en participació
ciutadana.

2.

Fomentar la difusió de la democràcia participativa, entesa com la implicació
dels ciutadans en la governabilitat, recuperant la confiança de la ciutadania en les
institucions democràtiques i en els seus representants polítics.

3.

Impulsar la cooperació entre els governs locals, fonamentat en l'intercanvi
d'experiències de democràcia participativa en l'àmbit municipal. Per fer-ho, es
gestiona un banc d'experiències i qualsevol altre mecanisme que pugui facilitar
aconseguir l'objectiu.

4.

Cooperar amb els governs locals en la recerca de recursos per a l'aplicació i
el desenvolupament de les experiències objecte de l'Observatori.
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5.

Gestionar una agenda d'activitats per difondre tots els actes o programes
d'interès dels membres de l'OIDP (governs locals, organitzacions de la societat civil i
centres d'investigació).

6.

Gestionar d'un espai de notícies on es comparteixin les novetats d'interès del
nostre àmbit.

7.

Avançar en els estudis, la reflexió i l'aplicació política dels conceptes i les
pràctiques de la democràcia participativa, la regeneració democràtica i els
nous models de governança. En aquest àmbit, l'educació cívica, el suport als
actors locals i la promoció dels pressupostos participatius s'incentivaran.

8.

Ampliar l'Observatori a els governs locals, centres d'investigació i organitzacions
de la societat civil de qualsevol zona del món que comparteixin els nostres objectius.

9.

Construir aliances i acords estratègics amb altres actors destacats, com ara
centres d'investigació i organitzacions de la societat civil.

10.

Establir un mecanisme de seguiment sobre l'estat de la democràcia
participativa al món i publicar-ne un informe anual.

II Composició
L'Observatori es composa de diferents tipologies de membres:

Els promotors:
Els promotors són governs locals o regionals que fan una contribució financera substancial a l’
OIDP i formen part del comitè de direcció.
Els socis:
Podran ser-ne socis tots els governs locals, organismes o ens locals que voluntàriament
adquireixin el compromís d'impulsar la democràcia participativa en els seus propis àmbits i
col·laborin per assolir els objectius de l'Observatori.

Col·laboradors:
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Seran col·laboradores totes les entitats, organitzacions i institucions que adquireixin
voluntàriament el compromís d'impulsar la democràcia participativa i vulguin col·laborar en el
desenvolupament dels objectius de l'Observatori. Destaquem dos tipus de membres
col·laboradors: els centres d'investigació i les organitzacions de la societat civil.

III Organització

Presidència: està formada per dos co-presidents: el o la responsable polític de la
ciutat que organitza la conferència l'any en curs, i el o la responsable polític de la ciutat que va
organitzar la conferència l'any anterior. La presidència té la funció de representació política de
la xarxa. Els copresidents formen part del comitè de coordinació del OIDP. El paper principal de
la copresidència entrant és organitzar la conferència anual.

-

Secretaria General: mandat de tres anys

Estarà a càrrec d'un govern local soci, per un període de tres anys renovables, i tindrà les
funcions següents:
-

Gestionar la pàgina web de l'Observatori.

-

Gestionar el banc d'experiències.

-

Gestionar el banc de recursos.

-

Gestionar l'agenda d'activitats i les notícies.

-

Coordinador la distinció OIDP.

-

Coordinar les diferents activitats de l'Observatori.

-

Coordinar les diferents oficines regionals.

Ostentar la representació de l'Observatori davant les diferents instàncies amb què es
relacioni.

Comitè Coordinador: format per la Presidència Anual, la Secretaria General, els
membres promotors i les oficines regionals. La seva funció serà dirigir l'OIDP en el període
entre assemblees.
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-

Oficines regionals: les antenes regionals són oficines responsables de l'OIDP en una
àrea geogràfica determinada. La seva funció és representar l'OIDP en aquesta àrea
determinada, buscar nous membres i teixir aliances amb organitzacions regionals.

-

Assemblea General de membres: és la reunió dels membres de l'OIDP.

Funcions: elecció dels òrgans de direcció (Presidència, Secretaria General, Comitè
Coordinador,…), presentació dels informes de gestió i aprovació del pla de treball.

IV Funcionament
1.
Treball virtual: com que es tracta d'una organització amb abast mundial, el treball virtual
és clau per al funcionament de l'OIDP. L'Observatori utilitzarà els mecanismes disponibles a
través de la pàgina web, les xarxes socials i altres plataformes digitals per comunicar-se debatre
amb els seus socis.
2.
Es farà una "reunió anual" amb l'assistència dels socis, en un dels seus municipis, per
elaborar i aprovar els objectius anuals.
3.
Es podran constituir grups específics de treball perquè, de manera presencial o virtual,
es puguin desenvolupar aspectes específics de l'Observatori.
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