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01
Introducció
El manual que teniu a les mans només pretén ser una altra eina d’ajuda als regi-
dors i les regidores d’Esquerra que surtin elegits a les eleccions municipals del 22 
de maig del 2011. Està enfocat de manera molt diferent dels documents que les 
entitats municipalistes i alguns ens supramunicipals han estat editant fins ara, que 
trobareu ressenyats a la bibliografia i dels quals en recomanem també la lectura.

Aquí hi ha reflectides algunes de les coses que hem de saber com a regidors 
i regidores d’Esquerra, començant per quina és la nostra funció com a polítics 
i, sobretot, quina no ho és o no és necessari que ho sigui. I això, tant si som 
al govern com a l’oposició, i durant els quatre anys del mandat municipal. Una 
visió política de les relacions amb les altres administracions implicades en el 
municipi completa el primer bloc d’aquest manual.

La segona part es destina a les eines que els polítics tenim a disposició per 
desenvolupar la nostra tasca, començant pel funcionariat i introduint la neces-
sitat del directiu públic. Segueix un apartat dedicat a descriure de forma no 
administrativa les eines externes de què disposa l’ajuntament per gestionar els 
serveis públics i una proposta de lectura política del pressupost municipal, més 
enllà dels números. El darrer apartat del manual es dedica a orientar els criteris 
d’organització de l’estructura política municipal.

Des d’Esquerra estem intentant crear una nova forma de fer política municipal, 
pròpia i característica, que ens diferenciï i ens identifiqui davant el nostre electo-
rat real i potencial. Aquesta és una aposta molt agosarada que depèn molt més 
de les persones que som en el projecte que no d’un simple manual.

Aquesta és només una primera versió, fruit de les experiències d’alguns alcaldes 
i alcaldesses i regidors i regidores que ens han precedit, i que haurà de ser, si 
penseu que val la pena, millorada en el futur gràcies a les vostres aportacions. |
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02
Conceptes
generals
2.1. La funció del regidor i la regidora

Com a regidors o regidores escollits en una llista d’Esquerra som els represen-
tants del conjunt d’electors i electores que ens han votat. La nostra funció, tant 
si som al govern com si ens hem quedat a l’oposició, és intentar que l’ajunta-
ment faci les polítiques que des de la candidatura d’Esquerra hem promès en el 
programa electoral. I explicar-ho al nostre electorat, tant si ho hem aconseguit 
com si no, i per què.

Totes les nostres actuacions han d’estar inscrites sempre dins la coherència 
ètica del nostre partit i també dins el marc legal del nostre càrrec de regidor o 
regidora.

El regidor o regidora pren decisions polítiques. No hem estat escollits per fer 
de tècnics o de funcionaris. No cal ser arquitecte per ser regidor o regidora 
d’urbanisme, però sí que cal saber què espera el nostre electorat de la política 
urbanística del municipi. I a vegades també cal saber com es pot fer o qui ens pot 
ajudar a fer realitat el que n’esperen. Però si nosaltres fem de tècnics, ells faran 
de polítics. Si volem decidir quin gruix d’asfalt posem al carrer (encara que sigui 
amb l’excusa d’intentar reduir el cost del projecte), potser l’arquitecte o arquitec-
ta decidirà quina amplada tindrà la vorera i, per tant, qui tindrà preponderància 
en aquest carrer, si les persones vianants o els cotxes.

La nostra funció és saber com vol el nostre electorat que sigui aquell carrer (ha 
de ser preferentment de vianants o de cotxes?), i aconseguir que es faci així. No 
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sempre (de fet gairebé mai) tothom hi està d’acord, i la gestió del conflicte és l’es-
sència de la política i bona part de la nostra tasca com a polítics i polítiques.

Com a regidors i regidores també exercim la representació política del nostre 
electorat i en el cas de l’alcalde o alcaldessa, del conjunt del municipi. Els tinents 
d’alcalde, les tinentes d’alcaldessa, els regidors delegats i les regidores delega-
des representen també el municipi en les àrees de govern delegades. 

Pel polític o política local, les funcions de representació i de presa de decisions 
(polítiques) són indelegables en personal tècnic o funcionari. Totes les altres 
funcions són delegables, i s’ha de procurar fer-ho sempre: des de la signatura 
d’un simple certificat fins a les tasques més complexes de comandament i d’or-
ganització; hem de trobar persones que ho facin, i que ho facin bé.

2.2 Govern i oposició

La capacitat de decisió dels electes locals s’expressa la majoria de vegades en 
forma de vot al ple i a les comissions informatives. Si tenim sort i som al govern, 
també l’expressarem amb el vot a les juntes de govern i en forma de decrets i 
resolucions d’alcaldia o regidoria. 

Però, tant des del govern com des de l’oposició hem d’impulsar polítiques, fer o 
induir canvis a tots els nivells, presentar propostes, corregir polítiques anteriors, 
etc. per acostar-nos més a allò que vol el nostre electorat.

És cert que des del govern es pot fer molt més que des de l’oposició, però no és 
cert que des de l’oposició no es pugui fer res. Una proposta al ple coherent amb 
la política que vol el nostre electorat, encara que sigui feta des de l’oposició, si 
està formulada en positiu i té sentit comú, serà difícilment rebutjada pels altres 
grups municipals i, si ho és, ho tindran molt complicat per fer-ho entendre cohe-
rentment entre els seus partidaris. Si s’aprova, podrem demostrar als nostres 
electors i electores (reals i potencials) que podem aconseguir influir en la política 
municipal; i si no s’aprova, haurem igualment aconseguit una fita: allunyar els al-
tres grups polítics del nostre electorat (real i potencial). Davant la nostra propos-
ta, els altres grups polítics intentaran negociar amb dos objectius: apuntar-se-la 
també com a seva i treure-li allò que no s’adiu amb la seva política (i sí amb la 
nostra). Evidentment, la nostra habilitat de negociació consistirà a aconseguir el 
primer objectiu sense perdre el segon.
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Tenir sempre temes vius d’interès dels nostres electors i electores ha de ser 
la nostra fita de tot el mandat. És el que en altres paraules se’n diu «marcar el 
calendari». Des del govern es tenen moltes més oportunitats de fer-ho: aprova-
ció de projectes, inauguracions, festes, etc. Però si aconseguim fer-ho des de 
l’oposició, forçant el govern a anar a remolc o en contra de les nostres propostes 
(agafant fort un tema de discrepància amb l’equip de govern, per exemple, fins i 
tot provocant mobilitza cions), aconseguirem el protagonisme que com a polítics 
tots necessitem.

I la darrera, però no menys important, tasca de l’oposició és el control de legali-
tat de les decisions de l’equip de govern. Aquest control només ens pertoca en 
part, i no pot pas centrar les nostres actuacions, ja que l’estructura administra-
tiva municipal té els seus mecanismes interns (secretaria, intervenció) i externs 
(Sindicatura de Comptes), que normalment ja funcionen, i haurien de funcionar, 
bé. Però sempre hi ha d’haver una vigília constant per part dels membres de 
l’oposició perquè el funcionariat corresponent se senti ajudat en la seva tasca 
de control de legalitat.

Al final, però, la nostra tasca de regidor o regidora no serveix de res si no la fem 
conèixer al nostre electorat: directament parlant amb ells i elles, per mitjà de la 
nostra militància i de les persones simpatitzants, dels mitjans de comunicació 
propis (revista del grup municipal o de la secció local), públics (revista, ràdio o 
televisió municipal) o privats (diaris, televisió, etc.).

Per pura lògica electoral, cal que els nostres electors i electores sàpiguen què 
aconseguim o què fem per intentar-ho, encara que no ho aconseguim, i en tot 
cas per què no ho assolim. Per tant, cal mantenir un contacte permanent amb el 
conjunt de votants, per interpretar correctament el seu sentiment i prendre les 
decisions que considerem que prendrien si poguessin ser consultats directament 
(i cal consultar-los sempre que es pugui).

2.3 El pla de mandat polític

Els mandats municipals, mentre no canviï la llei, són de quatre anys pràcticament 
exactes. Les eleccions són a final de maig, i la presa de possessió del càrrec a mit-
jan juny. Aquestes tres setmanes són les que ens permeten, en condicions normals, 
negociar entre els grups polítics per formar govern. No entrarem aquí, per escrit, so-
bre les tècniques de negociació. Aquest és un tema reservat a l’oferta formativa de 
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l’Institut de Formació d’Esquerra. Però, com a norma general i amb les excepcions 
que calgui, és molt més fàcil aconseguir fer realitat el nostre programa electoral des 
del govern que des de l’oposició. 

Les primeres setmanes de govern, des de la presa de possessió fins a les vacan-
ces, han de servir per a conèixer l’ajuntament a fons, si no el coneixíem, i per a 
estructurar l’equip de treball municipal (càrrecs directius, personal de confiança, 
etc.) que necessitarem per començar el curs polític al setembre amb tota la po-
tència de treball necessària per fer la nostra política. Normalment, tot això i més 
es fa oficial en el que s’anomena usualment «ple del cartipàs». Pot fer-se tot en 
un ple o en més d’un, en funció de la complexitat de cada ajuntament. 

Una alerta: fins i tot en cas de majoria absoluta, és convenient intentar pactar certs 
temes de cara a un bon clima de diàleg (sempre necessari) entre govern i oposició: 

— Horari i periodicitat dels plens. 

— Retribucions dels grups municipals i dels càrrecs electes. En aquest punt 
hem de ser honestos i no utilitzar-lo mai com a arma electoral, llevat que es 
tracti de retribucions alarmants, que normalment no és mai el cas. Hem de 
ser conscients de la dedicació que requereix un càrrec públic i de la necessi-
tat de retribuir-lo correctament. A més dels diners que es perden o es deixen 
de guanyar per la dedicació política, s’ha de valorar també la responsabilitat 
que s’assumeix i, en menor mesura però no menys rellevant, els diners que 
directament costa exercir alguns càrrecs públics (desplaçaments, dietes fora 
de casa, invitacions obligades, etc.).

— Presència dels diferents grups polítics en els organismes de descentralització 
municipal (consells de districte, empreses, organismes autònoms, patronats, 
etc.).

— Espais de participació en els mitjans de comunicació locals (revista municipal, 
ràdio o televisió, etc.).

El primer curs. Fins al desembre, l’ajuntament estarà gestionant un pressupost 
aprovat per l’anterior consistori. S’hi poden introduir canvis (o proposar-los des 
de l’oposició), si realment cal modificar urgentment alguna actuació política de 
l’anterior consistori, però també hem d’aprofitar aquest espai de temps per plani-
ficar els nostres pressupostos (o les nostres propostes pressupostàries).
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És molt important fer atenció a les ordenances fiscals. Ara és el moment de 
plantejar des del govern les puges d’impostos que siguin necessàries. Aquest és 
un tema sempre impopular però necessari, i si ho fem el primer any aconseguim 
dues coses importants: tenir més recursos durant tot el mandat i poder demos-
trar al nostre electorat que el que paguen de més es transforma en una veritable 
millora o ampliació dels serveis que es reben.  No cal dir que si som a l’oposició 
hem de ser molt conscients que les puges d’impostos són la font a través de la 
qual el govern podrà tirar endavant les seves polítiques.

També hem d’aprofitar aquest primer curs per prendre les mesures estructurals 
que convingui de cara a executar les nostres polítiques. Una bona pràctica és 
negociar el conveni amb el personal laboral i funcionari (sobretot per separat, 
són règims absolutament diferents) amb una vigència de quatre anys. Així ens 
estalviem, segur, les possibles pressions del personal en període preelectoral, on 
els polítics som molt més vulnerables.

En general, però, qualsevol tema d’estructura o de personal de rellevància s’ha 
d’afrontar el primer any: remodelacions de departaments, canvis d’ubicació (tret 
que siguin clarament per a millorar, però en tot cas s’han de planificar ara), su-
pressió de serveis (a vegades necessari), etc.

En qualsevol cas, però sobretot si som nous al govern, durant aquest primer curs 
també caldria executar alguna petita inversió o posar en marxa algun servei que 
faci visible a fora el treball que s’està portant a dins.

El segon i tercer cursos (en aquest mandat, de setembre del 2012 a juliol del 
2014) han de ser de treball intens per fer realitat les nostres propostes. Encara 
som a temps de canviar coses, però hem de tenir clara la cita electoral, ja que 
no s’ha de fer res que no es pugui consolidar abans de les eleccions. És temps 
de les grans inversions, del desplegament dels serveis, de promoure canvis o im-
pulsar noves ordenances (no econòmiques, sinó mediambientals, de convivència, 
etc.). És el temps d’aplicar, al màxim, el nostre programa electoral. 

Això no vol dir que pensem només fins al 2015. La planificació estratègica a llarg 
termini del municipi és essencial per saber encabir-hi els projectes, per no anar 
sense rumb, mancats d’una estratègia clara. Hem de saber com volem (o com vol 
el nostre electorat actual i potencial) que sigui el poble, vila o ciutat l’any 2025, 
per poder planificar i/o executar ara els projectes que ens hi han de portar. Si no 
s’ha fet ja, un procés participatiu seriós per definir aquest futur pot ser també un 
dels projectes a desenvolupar en aquest període.
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El quart curs teòricament té només vuit mesos i mig, ja que es veu estroncat 
abans d’hora per les eleccions (maig 2015). En realitat, però, és molt més curt. 

A la pràctica, la campanya electoral pública (la real ha de durar quatre anys), co-
mença el setembre del 2014 per a les poblacions grans (ciutats amb mitjans de 
comunicació propis) i el gener per a tots els altres municipis. 

Si som al govern és l’hora de fer conèixer els resultats de la nostra gestió i 
les nostres polítiques al capdavant de l’ajuntament (balanços sectorials, nous 
equipaments, millores urbanístiques, etc.), preferentment entre Cap d’Any i Set-
mana Santa, ja que abans pot ser que no se’n recordin, i després pot ser que 
no tinguin temps de valorar-ne la millora. S’ha d’intentar evitar la traca final d’in-
auguracions els dos darrers mesos, ja que la població les pot interpretar (amb 
l’ajuda de l’oposició) com un intent desesperat de justificar la feina del mandat 
(«inauguracions electoralistes»). Una cadència d’inauguracions (petites o grans) 
al darrer curs, en canvi, ajuda a donar la sensació que s’estan recollint els fruits 
del treball de tot el mandat. 

Si som al govern, tampoc no es pot donar la sensació que tots els temes s’han 
solucionat. La sensació de final d’etapa pot ser molt desincentivadora per al 
nostre electorat potencial. S’han d’obrir nous reptes, fer propostes de futur i 
presentar-nos nosaltres mateixos com els millors situats per afrontar-los. I si 
som a l’oposició, hem de recordar i retreure aquells temes no resolts per l’equip 
de govern i proposar també nous reptes de futur, ja que el fet d’haver estat a 
l’oposició aquest mandat no ens condemna pas a ser-hi el proper.

2.4 Relacions amb altres administracions

La ciutat (el poble, la vila) i el seu ajuntament no són mons tancats. La gran ma-
joria d’actuacions que hem de fer des del govern depenen, d’una o altra manera, 
de les administracions d’àmbit territorial més gran: Consell Comarcal, Diputació, 
Generalitat i, en menor mesura, l’Estat. Permisos, informes i, sobretot, finança-
ment, és el que haurem d’obtenir necessàriament de les altres administracions.

Aconseguir subvencions. Anar a demanar diners és actualment una de les princi-
pals tasques de l’alcalde o alcaldessa. I no es pot menystenir. Tot i les dificultats 
econòmiques actuals, sempre hi ha oportunitats de trobar recursos per a nous 
projectes necessaris i interessants per al nostre municipi. Si, com la majoria, no 
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tenim una macrozona industrial o un equipament d’aquests que compensen amb 
diners a l’ajuntament l’afectació al municipi (presons, abocadors, etc.), haurem 
de «guanyar-nos la vida» recorrent els despatxos de diputats provincials i direc-
tors generals o consellers per obtenir el suport econòmic i polític necessari per 
tirar endavant els nostres projectes.  Hem de saber «vendre» el nostre municipi 
a fora, i no pas per fer-nos propaganda, sinó per obtenir el que demanem. Per tal 
de realitzar correctament i òptimament aquesta tasca, no estaria de més especi-
alitzar algun funcionari  o funcionària municipal en el seguiment de les diferents 
línies d’ajuts i subvencions que atorguen les diferents administracions per veure 
si el perfil del municipi propi hi encaixa d’una o altra manera.

El que no podem perdre de cap manera és la dignitat que el càrrec ens dóna, 
sigui d’alcalde o alcaldessa o de regidor o regidora. La mateixa funció de repre-
sentació que ens dóna el càrrec ens obliga a un nivell de seriositat en allò que 
demanem, en com ho demanem, i per a què ho demanem, que implica no poder 
traspassar les fronteres de la veritat, ni de la coherència amb el nostre propi pro-
jecte. Els diners no ho són tot, i en política menys. I per sort de tots, cada quatre 
anys hi ha eleccions, i els nostres votants se’n recorden. 

Tot el que passa al poble, a la ciutat, és de la incumbència de l’alcade o al-
caldessa, encara que no sigui competència de l’ajuntament. Aquesta màxima 
reflecteix el que espera la gent del seu alcalde o alcadessa, o de qui esperen que 
ho sigui en un futur. Qualsevol qüestió que afecta els veïns i veïnes del municipi 
ha de merèixer l’atenció dels polítics locals, encara que no sigui competència 
municipal. El cas del servei estatal de Correus n’és un exemple prou clar: el 
mal funcionament generalitzat respon a uns defectes d’estructura que difícilment 
podrem aconseguir que s’arreglin des d’una alcaldia. Però podem fer el segui-
ment del problema, presentar reclamacions públiques, demanar reunions amb 
els responsables, impulsar mocions als parlaments a través dels nostres grups 
parlamentaris, i sobretot fer saber tot això als nostres veïns i veïnes!

Hem d’afrontar els problemes. A la inversa, quan el problema és municipal s’ha 
d’afrontar amb la major celeritat possible (consulteu el ComuniCA’T sobre la ges-
tió de crisis polítiques). Buscar culpables a fora pot servir per despistar durant un 
temps, però si el problema no es resol tornarà a sortir, i amb més força. I per poc 
espavilada que sigui l’oposició, se n’aprofitarà per fer-nos mal. El que sí s’ha de 
buscar sempre és l’ajuda (suport tècnic i econòmic) de les altres administracions 
per superar el problema. |
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03
Eines a l’abast 
dels regidors
i de les regidores
3.1 Estructura municipal:

polítics, personal directiu i funcionari

Amb qui primer hem de comptar si volem fer bé la nostra tasca de regidors o 
regidores és amb el personal de l’ajuntament. I això val tant si som al govern 
com a l’oposició. Com en qualsevol col·lectiu, entre el personal funcionari hi 
trobarem de tot però la gran majoria tenen ganes de treballar, es creuen la seva 
feina i volen servir el poble o la ciutat que els ha contractat. Cal que ens traiem 
de sobre els mites del funcionariat gandul. N’hi ha, com en qualsevol altre col-
lectiu humà, i si aquí ho poden demostrar més és més per culpa del sistema que 
hem instal·lat que no de les persones. De totes maneres, pensem que és molt 
més fàcil motivar les persones a treballar per la col·lectivitat (pel seu poble, per 
la seva ciutat) que no pas perquè una empresa faci diners; per tant, la motivació 
que ens toca fer com a polítics és relativament fàcil si expliquem bé als nostres 
col·laboradors i col·laboradores què pretenem i que comptem amb elles i ells 
per aconseguir-ho. I pel que fa als temes complexos, val més comptar amb bons 
professionals de la gestió de personal. 

Per incrementar la productivitat de l’Administració i el creixement professional 
permanent de cada treballador públic, cal posar els mitjans formatius i assegurar 
unes retribucions justes i suficients a la feina que es fa. Encara que sigui un 
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tòpic, la formació permanent del personal de l’ajuntament és una eina imprescin-
dible per tenir una administració moderna i que pugui donar el servei que volem 
com a ciutadans i ciutadanes. L’oferta de formació de l’Escola d’Administració 
Pública, de les Diputacions i de les entitats municipalistes és prou completa 
perquè s’hi pugui trobar pràcticament tot allò que necessitem sense haver d’anar 
a consultores privades, que, amb honroses excepcions, solen buscar massa des-
caradament només el benefici econòmic.

Alts càrrecs i càrrecs de confiança. Si l’àmbit polític decideix i el funcionarial 
executa, ja ho tenim tot lligat? De cap manera. ¿Qui es preocupa de millorar el 
rendiment de l’Administració, de fer que tot funcioni, de coordinar els diferents 
departaments o les diverses persones que han de fer realitat un projecte, una 
obra, un servei? Qui pot ajudar els polítics a fer bé la feina, a tenir un bon discurs, 
a portar una agenda ordenada, a tractar amb la premsa?

Estem parlant de funcions que no són pròpies del personal funcionari típic de 
l’Administració, tot i que en molts casos les pot fer. Podem distingir dues clas-
ses de treball. El primer, el de directiu públic, que fa les funcions que faria un 
director o directora o un gerent o gerenta a l’empresa privada, però amb criteris 
de valor públic. El segon, el del personal assessor o càrrecs de confiança del 
polític. En el nostre partit, a vegades, fruit de la inexperiència de govern, hi ha 
una certa tradició de criticar aquests càrrecs quan s’és a l’oposició i, en canvi, 
després es troben a faltar si governem. Tot és criticable, i segur que hi ha, al 
món municipal, molts càrrecs de confiança sobrers; però no ho podem genera-
litzar, ja que aquestes funcions són necessàries per a la bona gestió política 
de l’Administració i, en funció de les possibilitats econòmiques de cada ajunta-
ment, hi han de ser.

El directiu públic —càrrec anomenat a vegades director o directora de serveis, 
gerent o gerenta d’àrea, gerent o gerenta a seques o noms similars— és la per-
sona responsable de la gestió d’una àrea municipal (o de tot l’ajuntament). És 
l’estament intermedi entre el món polític i el món administratiu. Com a idea ge-
neral, si els polítics ens preocupem de l’eficàcia (que es faci just allò que volem o 
volen els nostres electors i electores), el directiu públic s’ha de preocupar de l’efi-
ciència: que es faci amb el mínim de recursos possible. La gestió econòmica, la 
gestió de personal, la direcció de projectes concrets són àmbits típics d’aquests 
llocs de treball. A més de la confiança del polític, ha de tenir capacitat de gestió i 
hauria de ser avaluat o avaluada en funció dels resultats obtinguts: millora de la 
gestió, estalvi de recursos, compliment de terminis, criteris de planificació, etc. 
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Us recomanem que estudieu a fons les necessitats de gestió del vostre ajunta-
ment i, en funció d’aquestes i de les possibilitats econòmiques, creeu les places 
adequades i busqueu les persones adients per ocupar-les. 

Com contractar-los? L’Administració local, encara regulada per les lleis de bases 
de règim local de l’Estat, no reconeix específicament la direcció pública com una 
funció específica dins l’estructura administrativa, però deixa la porta oberta per 
crear places de funcionaris i funcionàries eventuals amb funcions de direcció pú-
blica. El nomenament i la destitució d’aquests càrrecs és potestat política: no hi 
ha ni concurs ni oposicions, es fa directament per decret. Això té a vegades un alt 
cost polític, perquè es confon la seva tasca amb la del regidor o regidora, i l’oposi-
ció acusa el govern de voler «col·locar» les amistats o els regidors i regidores que 
no han estat elegits. Val a dir que a vegades des d’Esquerra hem comès aquest 
error, que no s’hauria de repetir. Tot i que la llei no ho impedeix, no és recomanable 
fer servir els mecanismes ordinaris de proveïment de places (oposicions, concur-
sos, etc.) per cobrir aquests llocs de treball, ja que la condició d’eventuals que 
poden ser destituïts en qualsevol moment per qui els ha nomenat no seria entesa 
per una persona que ha guanyat un concurs o s’ha presentat a unes oposicions. 
Si no coneixeu algú amb el perfil adequat, podeu recórrer a les bases de dades de 
la Secretaria de Política Municipal o del mateix partit, a la mateixa Escola d’Admi-
nistració Pública (màsters de direcció pública) o a altres entitats de formació (ESA-
DE, IESE, etc.), que formen professionals amb aquest perfil. Pot ser també que 
dins el mateix ajuntament hi hagi funcionaris i funcionàries aptes per a aquestes 
funcions, i se’ls pot escollir, però sempre ha de quedar clar que el nomenament és 
eventual, que no forma part de la carrera administrativa i que poden ser destituïts i 
haver de tornar al seu lloc de treball (i sou) anteriors en qualsevol moment, i sense 
que sigui necessari legalment donar explicacions de la destitució. En qualsevol 
cas, cal justificar políticament qualsevol nomenament o remoció. El més habitual 
i recomanable és justificar-ho mitjançant un canvi organitzatiu i, en casos molt evi-
dents, per la pèrdua de confiança en la persona destituïda. Tot té un cost polític, i 
un extreballador o extreballadora (encara que sigui eventual) «rebotat» ens pot fer 
molt mal, i molt més si és del mateix municipi, i encara més si és un municipi petit 
o mitjà. Abans de nomenar algú, s’ha de tenir en compte també quina sortida hi 
ha en cas que sigui necessari rellevar-lo del càrrec.  

Altres assessors i assessores. A més dels directius públics, a l’ajuntament és 
necessari comptar amb suport de persones de confiança per poder fer les tas-
ques pròpies del polític. Alguns dels càrrecs més habituals que es nomenen de 
forma eventual són els següents: 
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— Cap de premsa. És el periodista o la periodista que s’encarrega de la gestió 
de la informació que surt a l’exterior. Ha de ser de la confiança del polític, 
però també ha de ser un bon professional. És un element clau en situacions 
de crisi. 

— Cap de gabinet. És la persona que porta els temes de l’alcaldia; sense pren-
dre decisions, segueix els temes, coordina la resta de personal assessor, 
com ara el cap o la cap de secretaria, que porta directament l’agenda,

o el/la 

— Cap de protocol. És la persona encarregada de preparar els actes públics en 
què participarà el polític.

Un apart per als secretaris i secretàries. Si bé, com a qualsevol col·lectiu, també 
hi trobarem de tot, l’especial estatus dels secretaris i de les secretàries, i es-
pecialment el secretariat interventor, mereix una consideració especial. Per llei, 
són un element de control de legalitat de l’actuació municipal, tant en l’aspecte 
pròpiament legal com en l’econòmic, i tenen un sistema d’accés a la carrera i de 
provisió de places de caire estatutari: el secretari o la secretària té un «estatus» 
dins l’ajuntament aconseguit via oposició i concurs de mèrits. Però, en la majoria 
d’ajuntaments mitjans i petits el secretariat interventor s’ha autoadjudicat les 
funcions de gerència de l’ajuntament. El resultat és, la majoria de vegades i 
amb honroses excepcions, nefast. I a més, molt difícil d’arreglar, sobretot sense 
diners, com és el cas de la immensa majoria d’ajuntaments petits. No donarem 
tampoc aquí pautes per solucionar aquest problema, però des de la Secretaria 
de Política Municipal ens poden ajudar en cas de necessitat. 

3.2 Formes de gestió dels serveis públics

A l’hora de prestar un servei, hem de considerar primer si és millor prestar-lo des 
de l’àmbit municipal o des del supramunicipal. Dit d’una altra manera, si com a 
municipi tenim capacitat tècnica i econòmica suficient per prestar el servei amb 
garanties, o es millor agrupar-se amb municipis veïns per prestar-lo conjuntament. 

Si optem per fer-ho a nivell municipal, ens hem de fer una altra pregunta: Externa-
litzar-ho és la solució? Externalitzar o crear ens diferenciats (contractar, conces-
sionar, crear organismes autònoms o empreses públiques o mixtes, etc.) s’ha de 
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fer solament si es demostra la millora efectiva respecte a la gestió amb personal 
i recursos propis. 

La gestió directa del servei es pot fer mitjançant personal propi de l’ajuntament, 
contractant o adscrivint personal funcionari o laboral al servei, o creant un orga-
nisme autònom o una societat privada municipal. Depèn, sobretot, del volum del 
servei a prestar i de les característiques que té. Té sentit crear un organisme 
autònom com a ens diferenciat si estem parlant de prou personal i la tasca que 
ha de desenvolupar realment es diferencia de les habituals de l’ajuntament, o és 
tan innovadora que cal dotar-la de recursos diferenciats. Alguns exemples poden 
ser una escola de música o un gabinet de planificació estratègica. 

Actualment, els grans municipis i les corporacions supralocals tendeixen a su-
primir aquests ens, integrant-los a l’estructura municipal, o a convertir-los en 
empreses públiques. 

Les empreses públiques poden tenir sentit si el servei a proveir té un alt per-
centatge d’autofinançament o desenvolupen funcions pròpies del mercat lliure 
i, a diferència dels organismes autònoms, no exerceixen la potestat d’autoritat 
administrativa (llicències, permisos, expropiacions, etc.).

De totes maneres, la forma més habitual de prestar un servei municipal (recollida 
de deixalles, subministrament d’aigua, enllumenat públic) és la gestió indirecta, a 
través d’una concessió o d’un contracte de prestació de serveis amb una empre-
sa privada. La contractació de serveis implica només això, que paguem una em-
presa perquè ens faci un servei concret durant un període de temps determinat 
(màxim de quatre anys prorrogables a sis). La concessió implica sempre la cessió 
temporal de la titularitat del servei, i normalment va associada a la realització 
d’inversions importants. 

En tot cas, encara que s’externalitzi, el servei extern no ha de poder convertir-
se en un monopoli i cal que siguem capaços de generar un abans (condicions 
de contractació) que ens garanteixi la qualitat en el compliment i un després 
(inspecció que sí ha de fer el personal funcionari) que ens l’asseguri. Cal també 
revisar els ens instrumentals (empreses públiques, consorcis, concessions, etc.) 
existents per confirmar que s’adapten a aquests criteris.

Serveis supramunicipals. Si optem per la fórmula de compartir, hem d’estar atents 
a la necessitat de mantenir el control polític del servei. Els consells comarcals són 
el primer referent per a la gestió supramunicipal de serveis, però amb l’estructura 
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política actual, basada en un ple format a partir dels resultats electorals a les muni-
cipals, aquests consells queden en mans del(s) partit(s) polític(s) majoritari(s) a la 
comarca, que en alguns casos ens deixa fora del control polític del Consell. Mentre 
no els transformem en veritables consells d’alcaldes (o d’equips de govern), hi ha 
dues solucions quan les majories no són favorables. La més directa és el govern 
comarcal d’àmplia coalició, formada per tots els colors polítics amb responsabi-
litat de govern a la comarca, però aquesta solució no depèn (exclusivament) de 
nosaltres. La segona solució, i no incompatible amb la primera sinó complemen-
tària, és la creació d’un consorci amb els ajuntaments que impliqui la presència 
directa dels equips de govern municipals en la direcció política del servei prestat. 
A més dels ajuntaments i el Consell Comarcal, poden entrar a formar part del 
consorci altres administracions: la Diputació, el departament responsable del 
tema de la Generalitat, o fins i tot altres entitats (cambres de comerç, sindicats, 
associacions empresarials, altres associacions, o fins i tot universitats). La llei 
permet que als consorcis també hi entrin empreses estrictament privades, però 
aquesta via és legalment complexa (cal seguir un procediment de pública con-
currència) i políticament perillosa, pel que pot implicar de tracte de favor a una 
empresa determinada. 

Altres formes de gestió supramunicipal són les comunitats i les mancomunitats 
de municipis. Menys flexibles que els consorcis, aquestes fórmules només adme-
ten la presència de municipis i, a més, la mancomunitat implica necessàriament 
la delegació de la competència municipal, amb el consegüent perill de pèrdua del 
control polític si no es traven bé als Estatuts els quòrums i les majories qualifica-
des i condicionades per prendre segons quines decisions estratègiques. 

Les comunitats de municipis són un invent legal relativament recent que pretén 
salvar una part de la rigidesa legal de les mancomunitats, però han estat molt 
poc desenvolupades.

Totes aquestes entitats poden, a la vegada, optar per qualsevol dels sistemes de 
gestió indirecta enumerats pel cas municipal.

3.3 El pressupost incremental de valor públic

Primer de tot, hem d’entendre el pressupost municipal com una eina per a fer 
política, no com un instrument de control de despesa. Aquesta és la visió del 
secretariat interventor i d’alguns tècnics municipals, però no ha de ser pas la 
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nostra com a polítics. Ni tan sols des de l’oposició ens l’hem de mirar així, el 
pressupost. Aquesta feina és dels funcionaris i de les funcionàries, i l’únic que 
ens ha de preocupar és que la facin bé, però que la facin ells. Amb el pressupost, 
els polítics aprovem tres coses: en què volem que es gastin els diners públics 
(partides de despesa), com volem que es gastin (normes d’execució del pressu-
post) i qui ho ha de fer (personal). 

El pressupost és important, potser l’acord més important de tot l’any, i ens l’hem 
de mirar amb uns ulls diferents amb què se’l mira el personal funcionari.  Hem 
de fer l’esforç de traduir els números a polítiques i explicar-ho així als nostres 
electors i electores.

El que hem de buscar amb el pressupost és incrementar el valor públic de les ac-
tuacions de l’ajuntament. El pressupost (o l’avantprojecte de pressupost) ens el 
donaran en euros. Nosaltres l’hem de convertir a valor públic. Estem d’acord que 
el valor públic de les actuacions que s’hi mostren en euros no és quantificable 
directament, però sí que podem fer una valoració objectiva de l’interès (directe o 
indirecte) que té l’actuació reflectida en euros per al nostre electorat.  

Ordenem per valor públic, no per preu econòmic. Un bon exercici és ordenar, per 
ordre de major a menor valor públic (o valor polític, si ho preferiu), totes les actu-
acions reflectides en el pressupost i les possibles alternatives. Si ordenem les 
mateixes actuacions per cost econòmic, igualment de major a menor, i comparem 
les dues llistes, de seguida veurem què val la pena i què no del pressupost.  

Plantegem-nos orientar l’assignació de recursos cap a aquelles actuacions que 
tinguin més valor públic i signifiquin poca despesa econòmica. Cal que ens plan-
tegem reduir o equilibrar els serveis que costin molt i tinguin poc valor públic i 
suprimir aquells serveis o actuacions que no tinguin valor.  

Del pressupost, sempre en donen les xifres d’increment de les partides. No són 
aquestes les importants. El que importa és si aconseguim fer allò que volem, o 
millor dit, allò que volen els nostres electors i electores. 

A l’hora de fer la valoració del potencial polític d’una actuació, cal que tinguem 
en compte també què pot passar si no es fa. Les despeses en seguretat i pre-
venció (de riscos laborals, d’incendis forestals, d’inundacions, de contaminació 
del medi, etc.) s’ha de valorar des d’aquest punt de vista. També ens ho hem de 
mirar en clau de futur. Una actuació pot ser irrellevant políticament, però impres-
cindible per a fer-ne d’altres de molt importants.



22

MANUAL DEL REGIDOR I LA REGIDORA

Tinguem en compte també que hi ha despeses necessàries que, encara que no 
tinguin valor polític, no es poden eliminar (des de la neteja de l’ajuntament fins 
a les despeses de representació). Tampoc no ens hem d’agafar als sous, ni tan 
sols als dels polítics, si no són coses molt exagerades respecte a l’entorn. En 
tot cas, cal que estudiem la possibilitat de destinar les persones a tasques més 
productives des del punt de vista públic. 

Tot i que no és la nostra tasca directa procurar que els serveis costin menys 
(siguin més eficients), si som al govern hem d’intentar trobar bons professionals 
que facin bé aquesta feina; i si som a l’oposició, hem de mirar que no es mal-
baratin recursos amb actuacions il·legals: podem buscar en les pròrrogues de 
contractes o de concessions amb canvis de condicions favorables al contractista, 
en les adjudicacions reiterades a una mateixa empresa del mateix servei o sub-
ministrament o de diversos, o diferents empreses adjudicatàries amb el mateix 
domicili fiscal o amb el mateix representant legal, etc. Però tampoc no ens hi 
obsessionem fins al punt de centrar aquí tota la nostra actuació política. 

Si s’ha de suprimir un servei, hem de procurar sempre que les persones que hi 
són no es vegin menystingudes. Els hem de buscar una bona alternativa. Parlem 
(nosaltres o el directiu públic encarregat) amb elles, les escoltem i els fem pro-
postes fins que trobem una sortida viable. Tothom és reciclable i pot donar més 
valor públic a la seva acció. 

I, finalment, hem d’aplicar la perspectiva de gènere al pressupost. Els pressu-
postos amb una perspectiva de gènere incorporada no signifiquen donar recursos 
només a programes específics per a les dones, ni suposen un increment del 
pressupost global, i tampoc no es tracta de fer dos pressupostos separats per a 
dones i per a homes. Per contra de tot això, els pressupostos de gènere suposen 
donar una mirada transversal, en clau de gènere, a tots els departaments d’un 
pressupost amb instruments adequats per analitzar-lo des del punt de vista de 
la satisfacció de les necessitats de les dones i de la correcció del seu impacte 
diferenciat entre homes i dones. 

Així, doncs, els pressupostos de gènere analitzen, en una primera fase, els pres-
supostos del govern des d’una perspectiva de gènere i n’estableixen l’impacte 
diferenciat sobre les dones i els homes. En una segona fase, apliquen eines cor-
rectives de l’impacte diferenciat que tenen aquests pressupostos, aparentment 
neutres, entre homes i dones. I finalment, acaben convertint els compromisos del 
govern en termes de polítiques de dones, en compromisos pressupostaris.
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3.4 Una organització municipal orientada

a les persones votants

En l’estructura actual dels ajuntaments, gairebé totes les competències execu-
tives o de govern recauen d’entrada en l’alcalde o alcaldessa. Aquest càrrec, 
mitjançant decret, les pot delegar en la junta de govern o en les tinències d’alcal-
dia i en les regidories delegades. D’aquesta manera s’estructura l’organització 
política municipal en regidories delegades.

Si som coherents amb la visió de la nostra funció com a polítics orientada a les 
persones votants, no té cap sentit que mantinguem regidories dividides en funció 
de l’estructura interna de l’ajuntament, com es feia als inicis de la democràcia, 
als anys vuitanta, ni en funció de les competències municipals, com es va fer als 
noranta. Així, cal que ens oblidem de crear regidories com les d’hisenda, perso-
nal, informàtica, governació, serveis administratius, subministraments, i tantes 
altres de similars que es poden trobar per aquests ajuntaments nostres.

Al capdavant d’aquests temes hi podem posar personal funcionari o un directiu 
públic, que segur que ho farà tan bé o millor que qualsevol regidor o regidora, i en 
tot cas ja li farem passar comptes de la seva actuació davant l’equip de govern.

Els polítics ens hem de posar al capdavant de projectes que necessitin un impuls 
polític, no una gestió tècnica. Tots sabem que ens els municipis petits és molt 
difícil disposar de suficient personal tècnic i bo, però substituir-lo per polítics no 
és pas la bona solució. I si ho hem de fer perquè no tenim cap més remei, hem de 
saber que tot el que fem substituint tècnics i tècniques té un valor polític que ten-
deix a zero si surt bé, i pot significar una catàstrofe (política) si surt malament. 

Hi ha tres grups d’actuacions sobre els quals és imprescindible una atenció 
especial d’una regidoria o de la mateixa alcaldia: les lligades a la representació 
(comunicació, relacions institucionals, protocol, atenció ciutadana, promoció ex-
terior del municipi), les orientades a votants (per col·lectius o per barris), i les 
vinculades a programes o projectes estratègics per al municipi o per al nostre 
govern.

Les regidories representatives són les més importants, i per això solen anar 
lligades a l’alcaldia. Que necessitin un polític al capdavant no vol dir que no ne-
cessitin una estructura tècnica al darrere, per poc que l’ajuntament s’ho pugui 
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permetre. Però, en tot cas, és millor que d’aquests temes s’ocupi un regidor o 
una regidora o el mateix alcalde o alcaldessa que no pas ningú.

La regidoria de comunicació s’ha d’ocupar, almenys, dels mitjans de comuni-
cació propis (butlletí o revista municipal, ràdio o televisió, si s’escau), de les 
relacions amb els mitjans de comunicació locals o comarcals (notes de premsa, 
rodes de premsa, reculls de premsa, etc.) i de la publicitat de les activitats 
municipals (en el sentit més ampli). Les relacions institucionals inclouen des 
de les visites a conselleries, direccions generals o diputacions provincials (per 
demanar, sempre per demanar) fins als dinars d’alcaldies veïnes o el seguiment 
de les subvencions europees.

Les regidories orientades a col·lectius: n’hi ha de clàssiques, com les de joven-
tut, i de més noves, com la de promoció de la gent gran, la de suport a les famíli-
es o la d’ocupació (orientada als treballadors i treballadores que busquen feina). 
I, mentre no haguem aconseguit la igualtat de gènere de fet, continuarà essent 
necessari tenir una regidoria transversal de polítiques de dones. També podem 
parlar de regidories de comerç, d’indústria, d’esports, o d’ensenyament... si pen-
sem que necessitem un interlocutor o interlocutora amb aquests col·lectius.

Les regidories de districte, de barri o d’urbanització no han de ser una exclusiva 
de les grans ciutats, ni han de respondre necessàriament a una divisió adminis-
trativa. Tenir regidors i regidores que s’ocupin de fer arribar a l’ajuntament els 
problemes i les expectatives de les urbanitzacions, dels  barris, i que alhora hi 
puguin fer arribar les informacions que els afecten és imprescindible per a la 
bona actuació política del govern municipal, per petit que sigui el municipi, el 
barri o la urbanització. 

També necessiten un càrrec polític al capdavant d’aquells projectes estratègics 
que signifiquen un avenç, un canvi respecte a la situació passada. El disseny, la 
construcció i la posada en marxa d’un gran equipament (el pavelló d’esports per 
a un municipi petit o la biblioteca) necessita un regidor o regidora que el segueixi 
de prop. El pla de mobilitat no es mourà si no hi ha un polític que l’impulsa. Igual-
ment amb una revisió del pla general o la definició d’un pla estratègic.

L’impuls de la societat del coneixement, la millora del paisatge urbà i l’impuls 
d’una fira especial poden ser objecte d’una delegació especial a un regidor o 
regidora perquè el segueixi i s’ocupi que realment el projecte va cap on volem 
que vagi. 
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I, per últim, necessitem una regidoria de planificació estratègica. Algú ha de pen-
sar en el futur. Pot ser una persona o un grup. Pot ser un regidor o regidora o 
més d’un, o pot tenir ajuda de persones que no estiguin a l’ajuntament, però 
hem saber cap on volem portar el municipi si volem actuar amb coherència en 
les tasques del dia a dia, i impulsar els canvis necessaris per aconseguir-ho. |



bp
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