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Introducció. Una Guia per a una política local 
més eficient i de més qualitat institucional

La política es un sistema de soluciones a un sistema de problemas.

José Ortega y Gasset

La política sirve para que la sociedad reflexione sobre sí misma como 
totalidad y aprenda a gestionar su incierto futuro colectivo. Nada 
más y nada menos.

Daniel Innerarity
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Introducció

1. Per què una Guia institucional de política municipal?

La política municipal és una activitat apassionant, complexa i difícil; requereix dedi-

car no pocs esforços personals per obtenir resultats satisfactoris. Sens dubte hi ha un 

pes important de la vocació en qui s’ocupa d’aquests menesters.

En efecte, milers d’alcaldes i desenes de milers de regidors, dones i homes, dediquen uns 

anys de la seva vida a l’exercici d’activitats representatives (com a càrrec representatiu local) 

o, si s’escau, a dur a terme tasques de govern als ajuntaments respectius. Aquesta dedicació 

unes vegades és exclusiva, altres a temps parcial i, en la major part dels casos, implica només 

l’assistència als òrgans deliberatius o executius, compatibilitzant aquestes funcions amb la 

pròpia activitat professional que exerceix el polític local.

L’activitat política local implica un treball continuat i representa, normalment, serioses difi-

cultats perquè aquests polítics, dones o homes (especialment les primeres), puguin conciliar 

totalment l’exercici d’aquesta funció amb la seva vida personal i familiar.

La política consisteix en una dura i prolongada penetració a través de 
tenaces resistències, per a la qual es requereix, al mateix temps, passió i 
mesura. És completament cert, i així ho prova la història, que en aquest 
món no s’aconsegueix mai el possible si no s’intenta l’impossible una i 
altra vegada.

Max Weber

La política municipal suposa, per tant, en no poques ocasions sacrificis, 
dificultats, decisions complexes, tensions i, en tot cas, dedicació, molta de-
dicació. La càrrega fonamental l’arrosseguen els qui exerceixen funcions 
de govern, principalment les tasques d’alcaldia, però també els membres 
dels governs municipals que tenen assignades àrees de responsabilitat, 
algunes d’aquestes particularment sensibles i on estan en joc interessos 
contradictoris i s’han d’adoptar decisions difícils.

Les funcions d’oposició política són sempre menys vistoses, però no per 
això menys importants. L’essència de la democràcia resideix en el control 
dels governants, i en aquesta faceta el paper de l’oposició política és essen-
cial o determinant. També en aquest cas la dedicació, l’esforç i la responsa-
bilitat en el seu exercici són elements que l’acompanyen.
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Introducció

Molts polítics locals es queixen que la seva activitat i dedicació és incompresa pels ciutadans. Hi ha, 

és veritat, certes dosis de demagògia en les crítiques sobre les retribucions que percep un regidor 

municipal, però el rellevant és que el ciutadà moltes vegades desconeix la dedicació que aquesta 

persona desplega per servir la comunitat, i menys encara és conscient de les privacions i renúncies 

(personals i professionals) que la condició d’alcalde o de regidor representa en no pocs casos.

És cert que qui governa un municipi, per petit que sigui, exerceix poder. Però aquest exercici 

del poder s’ha d’emmarcar sempre en benefici dels ciutadans (veïns) i amb l’exclusiva finalitat 

de servir els interessos d’aquests. A un Estat democràtic el poder polític municipal està 

subjecte a regles i a límits que serveixen per canalitzar-ne totalment l’exercici.

La font del poder polític municipal és la legitimitat derivada de les urnes: són els 

ciutadans els qui amb els seus vots trien els governants i consenten d’aquesta manera que 

decideixin sobre els seus assumptes durant un període limitat de temps (quatre anys), a partir 

del qual s’ha de renovar la confiança de l’electorat.

L’essència d’un sistema democràtic rau en la responsabilitat dels governants davant 

els governats. Tota activitat política ha de ser objecte de control i de rendició de comptes, ja 

que són els tributs dels ciutadans els que alimenten la Hisenda pública i serveixen per posar 

en marxa les polítiques públiques.

Després de més de trenta anys de desenvolupament del Govern local a Espanya en un 

marc democràtic, es fa necessari reforçar la qualitat de la representació en aquest nivell 

de govern. Els ajuntaments i la vida municipal mateixa són una autèntica escola de democràcia, 

però els valors i les conductes democràtiques arrelen amb el pas dels anys a mesura que la cultura 

institucional tant dels ciutadans com dels seus representants s’enforteix.

En aquesta Guia es pretén, per tant, ajudar a reforçar aquesta qualitat de 
la representació i garantir un bon Govern municipal. A aquest efecte, en els 
següents capítols s’aborden els aspectes més rellevants de la institucionali-
tat municipal, i amb això es pretenen assolir els objectius següents:

Ω	 Proveir els nostres alcaldes i regidors d’un document que els ajudi en la 
interiorització de quina és la naturalesa bàsica de la seva funció en el 
nivell local de govern.

Ω	 Dotar-los d’un instrument de reflexió al voltant del seu paper institucio-
nal i de les seves relacions amb la ciutadania.

Ω	 Enumerar-los un catàleg d’instruments que puguin ser-los d’utilitat en 
l’exercici de les seves funcions.

Ω	  I, en fi, col·laborar modestament a l’èxit en la seva gestió política, que al cap 
i a la fi revertirà en una major legitimitat de l’Ajuntament respectiu i una 
major satisfacció dels ciutadans (veïns) que viuen al municipi respectiu.
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Introducció

Aquesta Guia és un projecte col·lectiu, i ha estat elaborada a partir d’uns documents 

base que es van encarregar a diferents experts procedents d’ajuntaments, de 

diferents universitats, de l’Administració General de l’Estat (Direcció General de 

Cooperació Local) i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. La Fundació 

Democràcia i Govern Local s’ha ocupat de les funcions de direcció i coordinació del 

projecte, així com de la redacció definitiva del text d’acord amb les contribucions 

remeses pels experts.  

La finalitat de la Guia és molt clara: es pretén que sigui un material de fàcil accés pel que fa als 

continguts i missatges, senzill en l’enunciat i clar en l’exposició, didàctic, útil en les propostes, 

i en tot cas allunyat de molts altres productes que han anat apareixent al llarg d’aquests trenta 

anys i que han tingut com a objecte principal desenvolupar el marc jurídic del Govern local, 

definir les funcions o, si s’escau, donar una informació exhaustiva a alcaldes i regidors sobre 

l’organització, les competències i el finançament dels municipis.

No s’ha de buscar aquí, per tant, cap informació legal ni tampoc cap resposta a 

problemes concrets amb els quals es pugui enfrontar un alcalde o un regidor. Hi 

ha, com dèiem, innombrables publicacions que pretenen donar resposta a aquesta finalitat. 

L’Annex documental recull un llistat ampli de materials (manuals, guies, documents, etc.), que 

serveixen de complement necessari al que es recull aquí i als quals es pot acudir per tal de 

consultar determinades qüestions puntuals.

La Guia és, per tant, un producte que té com a fil conductor reforçar la cultura 

institucional en els nostres governs locals. S’estructura en una Introducció i sis 

Capítols, en els quals s’analitzen tots els aspectes més rellevants de la política 

municipal des de la perspectiva institucional. La finalitat ja enunciada de la Guia és 

millorar la qualitat de la representació local i, en conseqüència, apostar pel bon govern i la 

qualitat democràtica dels governs locals.

Però tot això seria purament instrumental si no pensem en qui és el destinatari últim 

d’aquesta millora institucional: el ciutadà (o el veí, per ser més exactes).

El problema central és la capacitat institucional (...) Bon govern i 
democràcia no són fàcilment separables. Una bona institució és la que 
serveix amb eficàcia les necessitats dels ciutadans.

Francis Fukuyama
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Introducció

La política municipal és la manifestació més evident de la política de proximitat. En 

aquest espai la relació entre polític i ciutadà és estreta, propera i, fins i tot, epidèrmica, sobretot 

a localitats mitjanes o petites. El polític local té proximitat a les persones i proximitat 

als problemes. A més, s’hi ha de mostrar accessible. Tot això condiciona, en no poques 

ocasions, l’esdevenir quotidià de la política local, i en dificulta (encara que la fa molt més real 

i apassionant) l’exercici mateix.

La política municipal té, en efecte, un plus de dificultat en relació, per exemple, amb 

la política estatal, autonòmica o provincial, ja que en aquests casos la relació del polític 

amb els ciutadans és més difusa, llunyana i distant.

No hi ha dubte que a alguns municipis de tamany reduït les relacions de veïnatge, les 

mateixes relacions familiars o de parentiu, així com les amistats (o enemistats), poden 

enterbolir la necessària objectivitat i distància que requereix un polític per a la presa de 

determinades decisions. Així i tot, el polític local ha de procurar adoptar sempre una 

posició de distanciament objectiu a l’hora de decidir sobre assumptes que afecten la 

comunitat.

L’acció política local té, per tant, com a destinatari efectiu el ciutadà, situant-se així 

aquest al centre del sistema polític local. Del ciutadà parteix la legitimitat de la institució 

municipal, gràcies al ciutadà (i a les seves contribucions) es poden exercir determinades 

polítiques públiques locals i prestar determinats serveis, i, en fi, els ciutadans han de ser així 

mateix partícips del procés de formulació, execució i avaluació de polítiques públiques locals. 

Res no s’explica totalment en la vida política municipal sense ser conscients de la 

posició de centralitat que ocupa el ciutadà (veí).

Però el ciutadà no és un simple receptor de prestacions i serveis locals, ni un simple “subjecte 

tributari” o “votant”, sinó que ha de contribuir també a fer ciutat, assumint les seves 

pròpies responsabilitats i els deures inherents a la seva condició, i accentuant a través 

del seu exercici el seu sentit de pertinença al municipi.

La tesi de la superioritat de la civilització occidental, cal circumscriure-la al 
context de la ‘bona ciutat’, que institueix la ciutat dels ciutadans en lloc de 
la ciutat dels súbdits.

Giovanni Sartori

2. La centralitat del ciutadà en la política municipal
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Introducció

El ciutadà (veí) no només participa, com dèiem, en el finançament del municipi a través de 

les seves contribucions, sinó que ha d’adoptar una actitud de respecte actiu enfront dels 

altres veïns i una conducta responsable davant els béns i equipaments públics, que 

no són realment propietat de l’Ajuntament respectiu, sinó que són de tots els ciutadans 

que habiten al municipi.

El ciutadà, en efecte, ha d’interioritzar que té una sèrie de deures i responsabilitats 

que l’obliguen, per exemple, a adoptar conductes ecològicament responsables, amb la fina-

litat de disposar d’un municipi sostenible mediambientalment en totes les seves expressions 

quotidianes (ús del vehicle privat, tractament selectiu de residus, evitació del soroll, etc.). Així 

mateix, ha de ser portador d’hàbits cívics i de responsabilitats ciutadanes que es ba-

sin en la idea que la seva llibertat està limitada pel respecte a la llibertat dels altres 

veïns. 

Tenim una democràcia sense ciutadans. O amb ciutadans els deures de 
ciutadania dels quals es limiten al pagament obligat d’impostos i a fer ús 
del dret al vot. El ciutadà es concep a si mateix com a subjecte de drets, 
però no com a subjecte de deures.

Victòria Camps

Ocurre también el caso insólito de que en nuestra ciudad una parte 
considerable de los vecinos tiran papeles y objetos menudos al suelo y 
el Ayuntamiento paga a otros vecinos para que los recojan. De seguir 
en incremento esta sorprendente conducta, pudiera ocurrir que la mitad 
de los vecinos arrojasen papeles y otros objetos a la vía pública y la otra 
mitad los recogiesen.

Enrique Tierno Galván

Els polítics municipals, alcaldes i regidors, no poden fer-ho tot, no poden 
canviar la ciutat i no podran tampoc millorar la seva qualitat de vida, si els 
ciutadans declinen les seves responsabilitats i els deures propis de la seva 
condició.

Els poders públics locals han de promoure campanyes de sensibilització 
ciutadana, regular conductes i sancionar infraccions, però només una inte-
riorització efectiva i pacífica (així com una “internalització”) per part dels 
ciutadans de les regles adoptades representarà un pas endavant en la pro-
moció d’un clima de convivència ciutadana basat en el respecte actiu.
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Introducció

Els nostres ajuntaments s’assenten en el principi de la democràcia representativa. 

La legitimitat democràtica dels nostres alcaldes i regidors no pot ser mai posada en 

dubte. El sistema polític municipal es basa en una sèrie de regles que regulen l’adopció de les 

decisions polítiques per part dels òrgans competents en cada cas.

No obstant això, l’espai local de govern, per les seves dimensions (no en tots els casos), les 

seves funcions i la seva proximitat, es presta naturalment a l’exercici d’una sèrie d’instruments 

i de tècniques de participació ciutadana.

Així, han proliferat a alguns dels nostres municipis innombrables tècniques participatives de 

diferent signe i calat (audiències públiques, pressupostos participatius, consultes populars, 

etc.). Particularment formalitzats estan els procediments de participació en els processos 

d’elaboració de normes locals o en la formulació d’instruments de planejament urbanístic.

Però hi ha moltes altres modalitats de participació que han proliferat a l’abric del desplega-

ment de les TIC i de l’Administració electrònica. Internet i les xarxes socials estan revo-

lucionant, així mateix, els sistemes de participació de la ciutadania en els processos 

de deliberació pública i en l’escrutini de les seves decisions. Sobre aquests aspectes es 

torna en el Capítol 6 d’aquesta Guia.

En qualsevol cas, el desenvolupament d’instruments participatius tant en els processos de 

formulació com en l’execució i avaluació de polítiques públiques, no ens ha d’allunyar mai de 

la idea central en la qual s’assenta el sistema local de govern: la responsabilitat última de 

les decisions adoptades és de l’alcalde i del seu propi Govern o, si s’escau, del Ple de 

l’Ajuntament. La participació no pot obviar mai que la decisió última la té l’òrgan titular de 

la competència, i les responsabilitats polítiques i no polítiques deriven d’aquesta imputació 

d’atribucions.

Els polítics municipals han d’adoptar una actitud sempre oberta, receptiva a les ne-

cessitats de la ciutadania. Han d’observar atentament l’entorn, tenir un contacte directe 

amb els ciutadans, celebrar amb ells reunions formals i informals, treballar sobre el terreny i 

“fer territori” (“córrer el carrer”), ser receptors oberts de queixes, suggeriments i crítiques. 

En fi, han de ser accessibles i receptius. Com després s’hi indicarà, un polític municipal ha 

d’”escoltar, escoltar i escoltar” sempre.

3. Ciutadania i participació

La ciutat que no és discutida no és construïda.

Proverbi africà
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Introducció

No hi ha dubte, així mateix, que els polítics locals han d’impulsar com a regla d’or en les 

seves respectives institucions la transparència. Sens dubte la transparència ajuda al fet que 

la imatge que perceben els ciutadans de les seves institucions locals estigui imbuïda de con-

fiança i credibilitat. En efecte, una democràcia local de qualitat exigeix necessàriament trans-

parència per part dels diferents governs locals.  

La proximitat del polític local als seus propis ciutadans el fa particularment 
visible. I si qualsevol polític ha d’adoptar conductes exemplars, amb més 
raó un polític municipal es veu obligat a exercir amb un plus d’exemplaritat 
les seves responsabilitats, i conduir-se en la seva vida privada i social amb 
les mateixes exigències. El polític local, més encara si és alcalde, és el mirall 
de la institució en què es miren tots els ciutadans. La confiança en les insti-
tucions municipals depèn en bona mesura de la conducta dels seus propis 
responsables polítics. I si els ciutadans confien i es mostren satisfets amb 
les seves pròpies institucions, la legitimitat d’aquestes augmenta.

El político se esforzará por crearse una imagen atractiva, pero a la postre 
lo que cuenta en él es que ‘predique con el ejemplo’, puesto que en 
el ámbito moral, solo el ejemplo predica de modo convincente, no las 
personas ni los discursos.

Javier Gomá

El político no se dirige directamente a su público. El auditorio directo y 
primario del político es en la actualidad el formado por los periodistas. 
Estos son los que, en una fase ulterior, permitirán ampliar su visibilidad a 
públicos amplios.

Félix Ortega

4. Política municipal i mitjans de comunicació social

La libertad de comunicar libremente información veraz, junto con la libertad de expresión, son 

dos libertades públicas fundamentales que contribuyen a la formación de una opinión pública 

libre y son pilares básicos del funcionamiento del Estado democrático. Un político ha de ser 

siempre consciente de la trascendencia que tales libertades públicas tienen. 
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Introducció

La llibertat de comunicar lliurement informació veraç, juntament amb la llibertat d’expressió, 

són dues llibertats públiques fonamentals que contribueixen a la formació d’una opinió públi-

ca lliure i són pilars bàsics del funcionament de l’Estat democràtic. Un polític ha de ser sempre 

conscient de la transcendència que aquestes llibertats públiques tenen.

Els polítics municipals, alcaldes i regidors, estan subjectes a l’escrutini de l’opinió 

pública per les seves activitats polítiques, però també la seva vida personal i privada 

pot tenir interès mediàtic, perquè no es pot oblidar que són “càrrecs públics repre-

sentatius”, i els seus actes, públics i privats, no resulten indiferents a la ciutadania. 

Això els situa en una posició diferent i distant de la resta dels ciutadans. I convé que tots els 

qui exerceixen funcions polítiques en el nivell de govern local interioritzin aquestes restricci-

ons.

Encara que en política local el ciutadà té una informació molt més directa i un accés també 

més fàcil (no en tots els casos) als responsables polítics, no és menys cert que també la po-

lítica local està molt condicionada pels mitjans de comunicació i les informacions i 

opinions que s’hi aboquen.

En efecte, també la política local sempre ha estat un jaciment de notícies. Tots els diaris 

disposen de seccions locals, on s’esventen determinades informacions relatives a les incidènci-

es o als resultats de la política municipal. Les cartes al director i altres apartats dels diaris tenen 

una importància cabdal en la vida municipal, i són molt llegits per la ciutadania.

La ràdio està particularment atenta a aquesta activitat municipal. I hi ha no poques televisi-

ons que s’ocupen, fins i tot amb profusió, de notícies locals. Internet i les xarxes socials 

contribueixen al fet que els tests d’escrutini sobre l’acció política municipal i les persones que 

l’exerciten siguin intensos.

El polític local està molt atent als mitjans de comunicació social, fins i tot incentiva -en els 

casos en què es disposa de recursos per a això- l’edició de revistes o la promoció de mitjans 

audiovisuals de caràcter públic per difondre i promoure les polítiques públiques locals, entre 

altres fins.

Els gabinets de premsa i els responsables de comunicació són un element important en les 

relacions entre polítics i periodistes, a causa del diferent context cognitiu i de les distàncies en 

els interessos que mouen cada un d’aquests actors.

Els polítics han de tenir una cura exquisida de la relació amb els mitjans, mitjançant 

missatges clars, concisos, i mostrant una (relativa) accessibilitat. De la mateixa manera, 

han de preparar adequadament les entrevistes, i ser cortesos i educats amb els entrevistadors. 

La imatge és molt important, però el contingut també. Per la seva banda, els mitjans han 

d’actuar de manera responsable, i ser conscients que estan contribuint a formar una 

opinió pública lliure, i que del seu tractament informatiu depèn la confiança i credi-

bilitat que els ciutadans tinguin en les seves institucions. 
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Introducció

El fet de ser polític local, exercir una activitat política a un municipi i, més concretament, ser 

alcalde o regidor, requereix desenvolupar una sèrie de rols, actuar d’acord amb uns 

principis de bon govern i disposar d’una sèrie de competències polítiques per tal de 

garantir l’èxit en la seva gestió.

La Diputació de Barcelona desenvolupa a l’inici de cada mandat un Programa de Formació 

d’electes en el qual, entre altres qüestions, també s’hi desenvolupen algunes de les compe-

tències requerides per a l’exercici de les responsabilitats representatives als governs locals.

Rols o responsabilitats dels alcaldes i regidors

És important, en primer lloc, interioritzar plenament que un alcalde (també en menor mesura 

un regidor) té dos rols o responsabilitats bàsiques: a) Representació; i b) Lideratge. 

Convé no confondre’ls, ja que tots dos tenen una projecció diferent. Vegem el Quadre ad-

junt:

5. Quins rols i competències bàsiques ha de desenvolupar un polític 
municipal?

QUÈ S’ESPERA D’UN POLíTIC MUNICIPAL?

Els seus rols o responsabilitats

Representació

◗	 El ciutadà s’ubica al centre de l’actuació 
del polític municipal, que en tot moment 
ha d’actuar en defensa dels seus 
interessos, drets, i intentar satisfer-ne les 
necessitats.

◗	 La representació inclou el 
desenvolupament i l’aplicació de 
polítiques públiques, l’assignació de 
recursos públics i serveis, l’assistència 
als ciutadans en les seves relacions amb el 
Govern local, i mantenir contínuament el 
contacte amb el ciutadà.

Lideratge

◗	 El lideratge és la suma de totes les 
contribucions del polític municipal a 
l’interès general de la seva comunitat 
durant el seu mandat.

◗	 El lideratge és afrontar els problemes 
de la comunitat mitjançant principis de 
bon govern, competències pràctiques, i 
mesurar i avaluar els resultats obtinguts.

Font: UN-HABITAT, Key Competencies for Improving Local Governance.
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Per tant:

El rol de representació té una dimensió institucional i, principalment, externa. L’alcal-

de o el regidor no representa “la part” o el “partit” (o els qui l’han votat), sinó el tot. És la 

cara (per bé i per mal) de la institució. Respon davant els ciutadans per les polítiques locals, 

i aquests, per tant, focalitzen la seva atenció en ell. Aquest rol deriva de la seva legitimitat 

democràtica, i imposa als qui el tenen una sèrie de responsabilitats addicionals i de virtuts 

pròpies del càrrec (conducta exemplar, temprança, moderació, sentit de justícia, etc.).

D’altra banda, el rol de lideratge té una projecció essencialment interna, encara que 

el seu exercici correcte comporta el fet de reforçar la imatge representativa del polític 

municipal. Suposa més aviat un estil de direcció política que es projecta sobre una estructura 

de govern a través d’una sèrie de qualitats que impliquen més cohesió de l’organització i un 

alineament correcte en l’obtenció dels objectius marcats.

Els principis de bon govern

La qualitat de les nostres institucions locals està directament relacionada amb una 

sèrie de principis que inspiren quina ha de ser l’actuació del polític municipal, que es-

tan a la base de la confiança dels ciutadans cap a les seves institucions (i, en concret, 

cap al seu propi Ajuntament: l’alcalde i el seu Govern) i que en sustenten la legitimi-

tat. Aquests principis són els exposats en el Quadre adjunt.  

Alguns d’aquests principis ja han anat apareixent en aquest Capítol introductori (per exemple, 

la participació, la transparència o la necessitat de respondre davant la ciutadania pels resultats 

de la seva gestió política). Altres són a la base de l’actuació d’un poder públic municipal a un 

Estat constitucional de Dret (com és el respecte per l’Estat de Dret i pels drets fonamentals, 

com a límit a l’exercici del seu poder).

I, en fi, n’hi ha que estan directament imbricats amb l’actuació d’aquest poder públic local 

(equitat, cohesió social i gestió de la diversitat) en el marc d’un Estat social o amb la necessà-

ria i imprescindible gestió eficient i racional dels recursos públics, més encara en un 

L’art del lideratge és actuar com un representant per a un nombre de 
ciutadans molt més gran que els que et van votar.

Peter Parker

En última instància el lideratge és la fortalesa de suportar els cops, i 
l’energia per promoure una idea.

Benazir Bhutto
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context de forta crisi fiscal com és en el que han de desenvolupar les seves funcions 

els governs locals en el pròxim mandat (2011-2015).

Des d’una altra perspectiva de gestió de recursos, el bon govern en el nivell local té una sèrie 

de característiques que apareixen perfectament desglossades en el Quadre següent:

NORMES OBJECTIUS PRINCIPIS OPERATIUS

Sostenibilitat

Equilibri en prioritats 
socials, econòmiques i 
ambientals

Participació dels 
interessats

Ω consultar les parts interessades sobre la visió 
i l’estratègia;

Ω promoure la planificació i gestió ambiental;

Ω aplicar el principi de precaució;

Ω promoure la participació de tots els 
ciutadans en la vida econòmica de la 
comunitat.

COM hA D’ACTUAR EL POLíTIC MUNICIPAL?

Els principis de bon govern

◗	 Fomentar la participació en els assumptes públics dels ciutadans.

◗	 Respecte per l’Estat de Dret i la garantia dels drets fonamentals.

◗	 Actuar amb transparència en la presa de decisions i proporcionar al ciutadà tota la 
informació necessària de manera fàcil i entenible.

◗	 Respondre a les necessitats amb rapidesa, implementant decisions en un temps raonable.

◗	 Estar obert al consens, mitjançar entre els diferents interessos de la societat i ser sensible 
als diferents actors socials i el seu poder d’influència, entre aquests els més pobres i 
marginats.

◗	 Promoure l’equitat, la cohesió social, i gestionar la diversitat.

◗	 Tenir en compte en tot moment els principis d’eficiència i de racionalitat en l’ús dels 
recursos disponibles.

◗	 Respondre en tot moment per la seva actuació i resultats davant la ciutadania.

Font: UN-HABITAT, Key Competencies for Improving Local Governance.

PRINCIPIS DE BON GOVERN
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NORMES OBJECTIUS PRINCIPIS OPERATIUS

Descentralització
Reforçar l’autonomia 
local

Ω proporcionar marcs clars per a l’assignació 
i la delegació de responsabilitats, i 
dimensionar recursos en proporció al nivell 
dels barris;

Ω establir un sistema participatiu  
de supervisió;

Ω realitzar transferències financeres previsibles 
i transparents;

Ω garantir una actuació eficient, transparent 
i responsable del personal administratiu, 
tècnic i de gestió.

Equitat
Marcs reguladors que 
facilitin la competitivitat

Ω definir principis d’equitat per tal de prioritzar 
el desenvolupament i fixar els preus dels 
serveis;

Ω establir incentius a la inversió dels sectors 
beneficiaris i les zones geogràfiques;

Ω garantir marcs reguladors justos;

Ω garantir igualtat entre homes i dones en 
l’accés a la presa de decisions, als recursos i 
serveis;

Ω crear regles per garantir la llibertat d’accés a 
la informació.

Eficiència

Gestió i prestació de 
serveis

Inversió eficient en 
infrastructura

Ω establir objectius clars, indicadors 
 i metes;

Ω generalitzar estàndards de servei i 
procediments de queixa;

Ω millorar l’eficiència en la recaptació 
d’impostos;

Ω desenvolupar la col·laboració publicoprivada 
per a la prestació de serveis.

Transparència 
i rendició de 

comptes

Processos de presa de 
decisions

Accés a la informació

Normes de conducta 
ètica i professional

Ω involucrar les persones i les organitzacions 
en la planificació i en el procés 
pressupostari;

Ω celebrar consultes sobre el pressupost;

Ω publicar els informes d’auditoria  
de gestió;

Ω fomentar el debat sobre els problemes locals 
als mitjans de comunicació;

Ω crear codis de conducta;

Ω eliminar els incentius a la corrupció.
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NORMES OBJECTIUS PRINCIPIS OPERATIUS

Compromís cívic i 
ciutadania

Lideratge

Construcció de cultura 
democràtica i de 
mediació

Ω desenvolupar una cultura del respecte a la 
diversitat;

Ω promoure la responsabilitat cívica entre la 
població local;

Ω fer servir els mecanismes de mediació de 
conflictes en cas que sigui necessari;

Ω promoure la participació de les dones;

Ω donar suport als grups marginals.

Seguretat

Protecció civil

Seguretat personal, 
control del crim i 
prevenció

Ω augmentar la consciència sobre els riscos 
naturals, i desenvolupar plans de gestió 
de riscos en cas de desastres naturals o 
provocats per l’home;

Ω realitzar una àmplia consulta sobre la millora 
de la seguretat;

Ω garantir un ambient segur i saludable per a 
la població infantil;

Ω evitar totes les formes d’abús contra les 
persones.

 

Competències que ha de tenir un polític municipal

Tal com s’hi indicava anteriorment, les competències són un conjunt de coneixements, 

destreses, actituds, aptituds i habilitats que un polític municipal (alcalde o regidor) 

ha de desenvolupar per a un acompliment amb èxit de les seves tasques en el Go-

vern local.

Font: UNDP-Consell d’europa, Toolkit. Towards a modern Local Government Association, 2007.

Què és la competència política? No és per descomptat la competència 
dels especialistes, dels tècnics, dels “professionals”, i, per això, l’opinió, en 
aquesta matèria, cau en la més imprudent i més lamentable confusió.

Léon Blum

Les competències, per tant, són inherents a la persona: unes vegades es 
posseeixen de manera innata i altres (les més) s’”aprenen” o es desenvolu-
pen a través de la pràctica política quotidiana, sia de manera formalitzada 
(mitjançant la formació) sia per mitjà de la intuïció o l’autoaprenentatge.
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La política municipal, en molts casos, s’ha convertit en una activitat professional, 

encara que sigui temporal. I això implica que per al correcte exercici d’aquesta “pro-

fessió” de naturalesa temporal el ciutadà que assumeix aquestes comeses hagi d’en-

fortir una sèrie de competències. Resumidament en el Quadre adjunt s’exposen les com-

petències més rellevants:

QUINES COMPETÈNCIES hA DE TENIR UN POLíTIC MUNICIPAL?

Les 12 competències

◗	 Representar: ha de tenir en compte sempre el ciutadà, i això el permetrà de prestar un major 
servei no únicament a qui l’hagi votat, sinó a qualsevol ciutadà.

◗	 Comunicar: ha de donar i rebre informació, idees i sentiments amb precisió i de manera entenedora. 
El polític municipal està sempre “comunicant”, tant internament com externament. 

◗	 Facilitar: ha d’impulsar l’esforç en equip, ajudar els altres a solucionar problemes, i manejar 
adequadament les relacions i els conflictes de l’equip.

◗	 Utilitzar el poder: ha d’utilitzar la seva influència i els seus recursos per aconseguir resultats; és 
a dir, assolir els seus objectius.

◗	 Prendre decisions: ha de saber actuar quan hi ha diversos cursos d’acció possibles. El polític 
local ha de “prioritzar”, més encara en períodes de crisi fiscal. 

◗	 Formular polítiques: ha d’entendre la necessitat d’escometre nous objectius o de renovar 
els existents, preveure les conseqüències dels seus actes, examinar alternatives i confeccionar 
estratègies d’implementació de polítiques.

◗	 Delegar: ha de proveir altres dels mitjans necessaris per assolir resultats.

◗	 Negociar: ha d’interactuar amb les parts que tinguin altres interessos i buscar l’acord més 
beneficiós possible. Ha de ser conscient del fet que els resultats d’una negociació poden, en 
alguns casos, hipotecar polítiques futures i endeutar la ciutat o “empobrir-la”.

◗	 Prioritzar recursos escassos: ha de prendre decisions tenint en compte sempre la millor 
utilització possible dels recursos públics. L’eficiència ha de ser la regla d’actuació del polític 
municipal. 

◗	 Avaluar: ha d’avaluar i controlar contínuament que l’actuació de l’equip és adequada, i que els 
programes i serveis prestats funcionen adequadament.

◗	 Articular aliances: ha de donar suport a les necessitats i als reptes de totes les organitzacions i 
institucions que treballen amb el municipi.

◗	 Liderar: ha de tenir l’habilitat de tractar amb problemes complexos a través de l’aplicació dels 
principis de bon govern, competències pràctiques, i obtenir resultats avaluables i sostenibles.

Font: UN-HABITAT, Key Competencies for Improving Local Governance, i elaboració pròpia. 
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En conseqüència, un polític municipal (especialment, un alcalde) que pretengui dur a terme 

una gestió política reeixida en el pròxim mandat, hauria de reforçar tot aquest ampli ventall 

de competències.

En uns casos, es tracta d’una mena de“metacompetències”, com ara els casos del Liderat-

ge i de la Comunicació. Incidim una mica en ambdós punts. 

Pel que fa al Lideratge, ja hem examinat la seva dimensió com a rol: un alcalde, no hi ha 

cap dubte, exerceix una funció o rol de líder. I liderar no és manar, sinó aconseguir 

que l’organització s’alineï amb la política: treballar amb objectius polítics, desenvo-

lupar l’organització i la gestió de persones en aquesta línia i cohesionar la institució 

(tant l’estructura de govern com la directiva i administrativa) per assolir aquestes 

fites.

Una altra “metacompetència” és la relativa a la comunicació. Certament, l’efectivitat 

de la política depèn en bona mesura d’una bona competència comunicativa i sobre-

tot del fet que aquesta sigui efectiva. El polític municipal (i especialment l’alcalde) 

desenvolupa les seves competències comunicatives constantment, especialment les 

orals i, en menor mesura, les escrites. La comunicació no verbal també és molt impor-

tant en l’actuació del polític local.

Cap timoner no exerceix el seu ofici en terra ferma. 

Montaigne

La naturalesa ens ha donat una sola llengua i, en canvi, dues orelles, de 
manera que nosaltres podem escoltar dues vegades més del que parlem.

Epictetus

Un bon líder ha de tenir una sèrie d’atributs:

Ω	 Inspirar confiança. 

Ω	 Perseverar en la consecució d’objectius. 

Ω	 Comunicar amb efectivitat.    

Ω	 Actuar amb objectivitat i transparència. 

Ω	 Ser exemplar en les seves conductes públiques i privades. 

Ω	 Practicar l’empatia amb els seus col·laboradors, directius i empleats.

Ω	 Actuar amb força i decisió. 

Font: Luis Puchol, El libro de las habilidades directivas, Díaz de Santos, Barcelona, 2006, i elaboració pròpia. 
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Parlar en públic esdevé una necessitat i s’ha de conrear aquesta destresa, per a la qual algu-

nes persones tenen aptituds òbvies i altres menys, encara que es puguin esmenar aquestes 

mancances de diferents maneres. En tot cas, la comunicació oral és una competència impres-

cindible del polític municipal, i l’ha de desenvolupar convenientment a efectes de reforçar els 

punts següents:

Ω  L’autoconfiança

Ω  L’habilitat oral i gestuall

Ω La simpatia cap a l’auditor

Ω  I la translació eficaç dels missatges polítics al ciutadà

No es pot tractar aquí tot l’ampli ventall de competències descrites abans, però potser 

convingui fer una menció molt succinta d’algunes de les que són més transcendents 

en l’exercici de la política municipal, sobretot per les possibles conseqüències que tenen 

en les polítiques públiques municipals, en el maneig dels recursos públics, i alguna que té un 

caràcter instrumental, però molt rellevant en el desenvolupament de l’acció de govern als 

municipis.

Relacionades directament amb les polítiques públiques estan, sens dubte, les competències 

de presa de decisions i de formulació de polítiques, així com la d’avaluació.

Però la presa de decisions és possiblement una de les competències clau del polític munici-

pal, sobretot per la càrrega que comporta “prioritzar” i, en conseqüència, descartar determi-

nades opcions i dir NO a determinades propostes.

El fet de decidir malament o equivocadament pot tenir conseqüències nefastes per a l’Ajun-

tament i per als seus propis ciutadans, encara que algunes vegades aquestes conseqüències 

no es visualitzin sinó a mitjà o llarg termini.

Així mateix, aquesta Guia s’ocupa també, en el Capítol 3, de tractar, encara que sigui 

indirectament,les competències vinculades amb la priorització de recursos escassos. 

Un got d’aigua és suficient per apagar un incendi del bosc... en els seus 
inicis.

Proverbi xinès

Les solucions d’ahir són els problemes d’avui i les solucions d’avui seran 
els problemes de demà.

Drucker
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N’hi ha prou ara amb el fet d’indicar que, en un marc de crisi econòmica aguda, l’ús racio-

nal i eficient dels recursos públics esdevé una competència que els polítics municipals 

han d’exercir amb una pulcritud enorme. L’austeritat, però sobretot l’eficiència, s’hi 

imposen.

I, en fi, una competència instrumental, però molt important per al desenvolupament de 

la política local (sobretot per les seves conseqüències), és la de negociació. En els innom-

brables processos de negociació que desenvolupa un polític municipal, ha de ser plenament 

conscient de les seves importants conseqüències, i ha d’actuar seguint unes pautes de con-

ducta que impliquin el reconeixement de l’altre, el que no implica coincidència ni vol dir fer 

concessions, ja que únicament representa tractar l’altre com un ésser humà que té necessitats 

i drets. Reconèixer és l’essència del respecte. 

Però en els processos de negociació, i més encara en l’àmbit municipal on els recursos 

són escassos i cal prioritzar les polítiques, s’ha de saber dir NO i evitar un ajornament 

d’algunes decisions que s’han d’adoptar en un moment donat.

Hi ha ocasions en les quals cal dir No… És un No que s’ha de pronunciar 
amb la mateixa sinceritat, amb la mateixa honradesa i el mateix to de veu 
que s’empra per dir Sí.

Luiz Inácio Lula da Silva

No se debe conceder todo, ni a todos. Tanto importa saber negar como 
saber conceder y en los que mandan es una prudencia necesaria. Y aquí 
interviene la forma: más se estima el no de algunos que el sí de otros, 
porque un no dorado satisface más que un sí a secas.

Baltasar Gracián

En resum, un alcalde i un regidor, per molt que els costi, s’hauran de ne-
gar a acceptar innombrables propostes en diferents moments. El polític 
local haurà de prioritzar enfront dels recursos escassos. ho han de fer amb 
respecte i consideració, així com reforçar aquest NO positiu concentrant 
l’atenció sobre els interessos, les necessitats i els valors que implica el fet 
d’adoptar aquesta decisió com a conseqüència d’un exercici de responsabi-
litat pública. S’ha d’explicar el perquè del NO (fonamentant-lo en els prin-
cipis i valors), però s’ha de tenir fermesa en l’adopció.
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Ω asensi romero, Pedro, El libro de la gestión municipal. Claves de éxito para políticos y di-

rectivos locales, Díaz de Santos, Madrid, 2006. 

Ω EUDEL, Guía para la transferencia de poder en los ayuntamientos, Bilbao, 2011.

Ω FEMP, Calidad Democrática y Buen Gobierno, Madrid, 2010.

Ω HeClo, Hugh, Pensar institucionalmente, Paidós, Barcelona, 2010.  

Ω UN-HABITAT, Key Competencies for Improving Local Governance, Volume 1: Quick Gui-

de, Nairobi, Kenya, 2005.    

6.  Algunes lectures complementàries
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