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GONG
� think-and-do tank (centre d’investigació i

acció)

� Objectius:
�Millorar el sistema electoral
�Bones pràctiques de governança
� Impulsar ciutadania activa i societat civil

� Metodologia:
�Recerca
�Advocacia cicle
�Formació



Context govern a Croàcia

� Estat menut i unitari 

�Centralitzat

�Autogovern local i regional

� 576 unitats d’autogovern
�128 ciutats (local)

�428 municipis (local)

�20 comtats (regional)



Context govern a Croàcia

� Competències autogovern local:
�Benestar social, educació preescolar i 

primària

�Serveis, tràfic i ordenació territorial

�Cultura i esports

� Competències autogovern regional:
�Sanitat

�Educació secundària

�Projectes de desenvolupament



LOTUS en poques paraules
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LOTUS en poques paraules

� Estudis longitudinals 2009 - 2012 - 2014

� GONG i Associació de ciutats

� Població total de unitats de govern 
subnacional
�Escala local

� Ciutats

� Municipis

�Escala regional
� Comtats



LOTUS en poques paraules

� Objectiu: determinar la transparència i

rendició de comptes

�Fins a quin punt es compleixen les 
obligacions legals?

�Detectar tendències

�Encoratjar millores i competència

�Fomentar bones pràctiques i establir normes 
després de cada ronda

� Investigar obligacions legals i
implantació de bones pràctiques



Quins paràmetres cal mesurar?

BONA GOVERNANÇA LOCAL



Quins paràmetres cal mesurar?

Dimensions del concepte
1. Transparència del 

legislatiu local

2. Transparència de 
l’executiu local

3. Accés a la informació

4. Cooperació amb 
societat civil

5. Comissions locals

Elements dimensió
1.16 elements

2.26 elements

3.7 elements

4.15 elements

5.6 elements



Fonts de dades i puntuació
Font Núm. elements de la font

Disposicions en reglament 7 elements

Contingut de webs oficials 31 elements

Cridades telèfon 1 element

Accés oficial a informació sol·licitada 1 element

Formulari 30 elements

Barem puntuació total Clasificació resultats

0,00 – 2,50 Profundament no transparent

2,51 – 5,00 No transparent

5,01 – 7,50 Transparent

7,51 – 10,00 Altament transparent



Resultats



Resultats



Resultats

� Deficiències transparència:
� Informació exhaustiva sobre el treball de la 

legislatura local

�Contratació pública

�Processos consultius locals

�Participació ONG:
� Àrees deficients (igualtat gènere)

� Poca cooperació formal en polítiques de 
desenvolupament

�Poca participació d’actors importants no 
guvernamentals



Discurs públic

� El mantra de la descentralització

�Amb 556 unitats locals d’autogovern, forma 

part del discurs oficial

�PERÒ, quins són els efectes?

� La puntualització sobre la ineficàcia

�Perjudicial per a inversió i qualitat de vida



Recomanacions

� Principal recomanació 1: reexaminar la 

legislació actual sobre divisió territorial 

i administrativa

�La llei estableix igual responsabilitat per a 
tothom

�Les unitats locals no tenen les mateixes 
capacitats per realitzar tasques jurídicament 
prescrites

�Quin és el nombre màxim d’unitats? Quina 

és la normativa oficial per a l’execució de 

l’autogovern local?



Recomanacions

� Principal recomanació 2: diferenciació

funcional

�Consolidar i vincular funcions entre unitats 
limítrofes en lloc de suprimir-les

�Crear condicions per a la reforma territorial



LOTUS: una història d’èxit

� Premis per als governs locals de major
transparència (visibilitat alta)

� Cobertura en mitjans locals (visibilitat alta)

� Majors nivells de transparència per la 
recerca: competició premis





Base de dades LOTUS

http://www.lotus.gong.hr/
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