
2 
Polítiques públiques municipals: com prioritzar i 
gestionar adequadament les polítiques locals?

 

Política municipal.                                                                               Fundació Democràcia i Govern Local 
Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals                               ISBN: 978-84-615-0725-2                                   

 



 

Política municipal.                                                                               Fundació Democràcia i Govern Local 
Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals                               ISBN: 978-84-615-0725-2                                   

 



capítol 2
Polítiques públiques municipals: com prioritzar 
i gestionar adequadament les polítiques locals?

Considerem l’imaginatiu i sorprenentment eficaç esforç de Texas 
per reduir les escombraries a les seves carreteres. Les autoritats 
estaven preocupades pel fracàs d’una massiva campanya publicitària 
a la qual havien dedicat generosos mitjans, en la qual intentaven 
convèncer la gent que el seu deure cívic era no llençar la brossa a 
terra. Molts dels qui embrutaven eren homes d’entre divuit i vint-i-
quatre anys, als qui no entusiasmava el fet que una elit burocràtica 
intentés canviar el seu comportament. Llavors les autoritats van 
decidir que necessitaven ‘un eslògan desafiant que també apel·lés 
al particular esperit de l’orgull texà’. Amb l’objectiu explícit d’arribar 
a una audiència indiferent, l’Estat va demanar a jugadors famosos 
del Dallas Cowboys que participessin a una campanya de publicitat 
televisiva en la qual recollien amb les mans llaunes de cervesa del 
terra i grunyien: Compte amb Texas! ... L’important és que el primer 
any de campanya les escombraries del terra es van reduir a Texas 
un 29 per cent. Els seus primers sis anys, les deixalles llançades a 
la cuneta s’han reduït un 72 per cent. I tot això s’ha aconseguit no 
amb ordres ni coaccions, sinó amb un nudge creatiu.

DON’T MESS WITh TEXAS

Richard h. Thaler, Cass R. Sunstein
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Introducció

És en la crisi que neix la inventiva, els descobriments i les grans 
estratègies.

Albert Einstein

Els municipis, en qualitat de poders públics territorials, disposen d’una sèrie d’atribucions 

(competències), que són la mesura del seu poder polític (potestats que es projecten sobre 

determinats àmbits materials).

Certament no se’ns escapa que la delimitació de quines són les competències dels municipis 

espanyols és molt difusa, ja que en bona mesura és de “geometria variable”, segons la Co-

munitat Autònoma on s’insereixin, degut sobretot al fet que la definició del marc concret de 

les competències locals es reenvia a la legislació sectorial.

Però no interessa en aquest moment centrar-se en aquests aspectes formals. Els municipis, 

igualment, tenen assignats per la legislació bàsica un seguit de “serveis obligatoris”, que no 

són pròpiament parlant “competències”. Encara que la veritat és que, sigui quina sigui 

l’assignació de competències als municipis i els “serveis obligatoris” que per Llei han 

de prestar, els municipis espanyols fan moltes més coses.

Aquest “plus” d’activitat es deu, d’una banda, a demandes ciutadanes específiques i, de l’al-

tra, a la inacció dels altres poders públics territorials (Estat i Comunitat Autònoma). Aquestes 

“activitats extra” municipals, en alguns casos han estat denominades “serveis no obligato-

ris”, i en altres, de manera imprecisa, “competències impròpies”.

El realment important és que els municipis espanyols, normalment, han anat incre-

mentant gradualment la seva “oferta de polítiques públiques”, fins endinsar-se en 

àmbits o sectors en els quals tradicionalment no intervenia el poder local (promoció 

econòmica, ocupació, medi ambient, telecomunicacions, educació, formació, etc.), junta-

ment amb altres en què s’ha incrementat la “cartera de serveis” existent anterior-

ment (cultura, serveis socials, consum, habitatge, etc.).

El resultat és ben conegut: els municipis intervenen en amplis sectors d’activitat i disposen, 

comunament, d’una generosa “cartera de serveis”, que en algun cas s’ha arribat a anome-

nar -en un to no exempt de certa provocació, encara que molt descriptiu- “la bombolla dels 

serveis públics locals”.
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L’evolució social i econòmica de les societats avançades, especialment a partir de la segona 

meitat del segle XX fins als nostres dies, ha suposat un increment enorme de l’actuació dels 

nostres poders públics locals. En efecte, els governs locals no han estat aliens a aquest feno-

men. Durant els anys 80 i 90 s’ha produït -tal com s’ha dit- un fort desenvolupament expansiu 

en la prestació de serveis públics a la ciutadania, en tractar-se del nivell de govern més proper 

al ciutadà.

Aquest alt nivell prestacional dels poders públics, pel que fa als propis governs locals, es troba 

avui en qüestió a causa del greu context de crisi econòmica i fiscal en què es troba immers el 

sector públic espanyol. Aquest context requereix, segons dèiem, que els governs locals repen-

sin la seva actuació, i passin de ser mers prestadors de serveis a dur a terme una estratègia 

eficient d’assignació de recursos econòmics escassos.

En poques paraules, els municipis han de dissenyar i implementar, de manera estratègica, 

autèntiques polítiques públiques. Els governs locals (o, si més no, alguns d’aquests) hauran 

de “prioritzar”, com també s’assenyalava, entre diferents polítiques públiques, o, almenys, 

adequar la cartera de serveis als recursos realment disponibles. 

Quan s’innova, es corre el risc de cometre errades. El millor és admetre-ho 
ràpidament i continuar amb una altra innovació.

Steve Jobs

El dur context de contenció fiscal en què està immers el sector públic es-
panyol, exigirà els propers anys repensar necessàriament aquesta “cartera 
de serveis locals” per part dels propers governs municipals. I això requerirà 
decisions difícils. Els governs locals hauran de prioritzar determinades po-
lítiques per tal de salvar l’essencial i ser capaços de prescindir de l’adjectiu, 
així com optar -com s’indica seguidament- per l’única via possible: l’eficièn-
cia en l’ús dels recursos públics i la millora i innovació permanent de la ges-
tió pública, per aconseguir en la mesura que sigui possible seguir fent la 
major part de les coses amb menys recursos, però sobretot fer-les millor.

1. Què és una política pública?

 

Política municipal.                                                                               Fundació Democràcia i Govern Local 
Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals                               ISBN: 978-84-615-0725-2                                   

 



70

2. Polítiques públiques municipals: com prioritzar i gestionar adequadament les polítiques locals?

En resum, el procés de les polítiques públiques s’estructura de manera seqüencial, a 

manera d’itinerari, encara que de vegades no és lineal: 

a) Identificació de qüestions a resoldre.

b) Plantejament d’opcions per resoldre-les.

c) Negociació d’aquestes solucions. 

d) Resolució i execució de les mateixes.

e) I, finalment, avaluació dels resultats.

A tots els sectors o àmbits materials de competència municipal, i així mateix, tal com s’ha 

vist, en àmbits en els quals no tenen expressament competències, els municipis han de 

confeccionar i implementar un elevat nombre de polítiques públiques per fer front a 

les necessitats dels seus ciutadans.

Tot i que les polítiques públiques es duran a terme a diferents sectors (polítiques públiques 

sectorials), el municipi ha de dissenyar-les en clau estratègica global, és a dir, tenint en compte 

tots els recursos econòmics disponibles de l’Ajuntament, sempre limitats, i marcar prioritats 

a cada un dels sectors.

Per política pública entenem el procés de definició de problemes, la discus-
sió de les alternatives més adequades per a la resolució dels mateixos a 
través de la presa de decisions oportunes i, en darrer terme, la posada en 
pràctica de les decisions preses.

Tota política pública comporta un mecanisme d’assignació pública de recur-
sos i oportunitats, al que hem d’afegir la necessitat que aquesta assignació 
ho sigui de manera eficient, transparent i participativa.

Decidir és ‘mossegar’ tota la situació i no rosegar al voltant de l’accessori 
o simplement quedar-se amb les sobres dels ossos.

Bob Messing

2. Quines polítiques públiques corresponen als municipis?

 

Política municipal.                                                                               Fundació Democràcia i Govern Local 
Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals                               ISBN: 978-84-615-0725-2                                   

 



71

2. Polítiques públiques municipals: com prioritzar i gestionar adequadament les polítiques locals?

Aquest Quadre no esgota, ni de bon tros, el conjunt de responsabilitats dels municipis. És 

una mera aproximació a allò que s’exigeix   a un municipi. En tot cas, moltes d’aquestes 

polítiques públiques locals es duen a terme en àmbits de col·laboració amb altres 

administracions públiques, sia estatal sia autonòmica, en funció de les competències 

que tinguin sobre la matèria.

De la mateixa manera, la normativa sobre règim local preveu, expressament, l’assistència 

tècnica dels governs locals intermedis i de les mateixes comunitats autònomes, per a 

una prestació adequada dels serveis públics que es considerin mínims i obligatoris a 

prestar per part dels municipis, així com també, si s'escau (així ho fan algunes diputacions 

provincials), per al desenvolupament d’altres polítiques públiques no estrictament vin-

culades amb els serveis obligatoris.

Quan algú ajuda un altre, els dos són més forts.

Proverbi alemany

POLíTIQUES PÚBLIQUES QUE CORRESPONEN AL MUNICIPI

Endògenes o internes

Instrumentals, de suport o organització 
(“Client” intern)

◗	 Àrea econòmica: gestió dels recursos 
econòmics (generació i despesa).

◗	 Àrea d’organització: estructures i 
processos, així com implantació de les TIC 
i de l’Administració electrònica.

◗	 Àrea de recursos humans: gestió del 
personal (selecció, formació i resolució de 
conflictes).

◗	 Àrea jurídica: assessorament i informes 
jurídics no preceptius i defensa del 
Govern municipal davant els tribunals de 
justícia.

Exògenes o externes

Amb impacte en el ciutadà 
(“Client” extern)

◗	 Seguretat, ordenació del trànsit i 
altres serveis de protecció civil: cossos 
de Policia social, protecció civil i extinció 
d’incendis.

◗	 Urbanisme i territori: fomentar el 
desenvolupament sostenible i polítiques 
d’accés a l’habitatge.

◗	 Medi ambient i serveis públics: 
abastament d’aigua, clavegueram, neteja 
de la via pública.

◗	 Serveis socials: atenció a col·lectius 
desfavorits, polítiques de salut, centres 
d’atenció, serveis funeraris, foment de 
l’educació, la cultura i l’esport.

◗	 Promoció econòmica i social: 
polítiques actives d’ocupació, promoció 
del dinamisme econòmic i turístic del 
municipi.
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En aquest sentit, el municipi no es troba “sol davant el perill”, sinó que dis-
posa d’una important i essencial ajuda que li ofereixen institucionalment 
aquests governs locals intermedis (particularment, les diputacions), ja que 
tant municipis com províncies (així com les illes) formen part integrant del 
que el Llibre Blanc dels governs locals a Espanya denomina una única “co-
munitat política local”. El Llibre Verd dels governs locals intermedis abunda 
en aquest important paper institucional que tenen assignat les mateixes 
diputacions provincials, els cabildos i els consells insulars, els quals han de 
configurar la seva cartera de serveis, a través d’un procés de concertació, 
pensant en les necessitats dels mateixos ajuntaments i en la idea de servei 
als ciutadans.

3. Com s’han d’implementar aquestes polítiques públiques? Una 
proposta de metodologia

Per tal de dissenyar una política pública i posteriorment implementar-la, cal comptar 

amb un esquema de treball fàcilment comprensible per tothom, que sense grans com-

plicacions permeti traslladar a la ment dels membres del Govern municipal un esque-

ma senzill de treball en el quefer diari.

El cicle PDCA o també anomenat roda de Deming, no és més que la plasmació d’un 

procés lògic i elemental d’afrontar la manera de fer les coses, amb l’ànim de millo-

rar de manera contínua els resultats obtinguts. En terminologia absolutament senzilla, 

seria comptar amb un pla, portar-lo a la pràctica, i a la vista dels resultats aprendre dels 

nostres errors.

Qui treballa amb diligència però sense mètode llança amb una mà el que 
guanya amb l’altra.

 Charles Caleb Colton

 

Política municipal.                                                                               Fundació Democràcia i Govern Local 
Guia per a la millora de la qualitat institucional i l’eficiència dels governs locals                               ISBN: 978-84-615-0725-2                                   

 



73

2. Polítiques públiques municipals: com prioritzar i gestionar adequadament les polítiques locals?

En definitiva, per fer qualsevol cosa hem de saber el que volem fer i com fer-ho. A 

continuació ens posem a executar-ho, i hem de comprovar els resultats obtinguts, entre altres 

raons per saber si hem aconseguit el que ens havíem proposat.

En vista d’aquests resultats, podrem valorar si el que hem fet era el més adequat o es podria 

haver fet millor, cas en què tornarem a actuar aprenent dels errors comesos, si s’escau, refor-

çant les conductes que ens hagin donat un bon resultat. 

CICLE PDCA- RODA DEMING

Encara que les seves sigles són en anglès, són molt senzilles, i signifiquen:

Plan: Planificar, què volem fer i la manera de fer-ho.

Do: Fer, executar el que hem planificat prèviament.

Check: Comprovar, verificar els resultats de l’executat.

Act: Actuar, a la vista dels resultats obtinguts.

No temi equivocar-se. Però no cometi el mateix error dues vegades.

Akio Morita
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Amb un exemple s’entendrà de manera més clara el missatge:

PLAN (PLANIFICAR)

L’objectiu és implantar la recollida domiciliària de residus sòlids urbans 
tots els dies. Es comprova que hi ha consignació pressupostària i que le-
galment es reuneixen tots els requisits legals exigits.  

DO (FER)

Es porta a terme la contractació amb el concessionari del servei de recolli-
da d’escombraries, i el mateix comença l’execució del contracte, recollint 
les escombraries diàriament.

ChECK (COMPROVAR)

Es realitzaran enquestes de satisfacció als usuaris del servei, així com altres 
mesuraments d’índole objectiva per tal d’aconseguir tenir la informació 
dels resultats obtinguts, a tots els nivells, i es determinarà el grau de com-
pliment dels objectius marcats inicialment.

ACT (ACTUAR)

Es podran adoptar decisions com ara deixar de recollir les escombraries els 
dissabtes a la nit, davant l’escassa incidència que suposa en la millora, i, 
tanmateix, l’elevat cost que la dita mesura suposa. També es pot estudiar 
la possibilitat d’utilitzar un altre tipus de camions més silenciosos, que 
utilitzen sistemes que economitzen la presència d’operaris, contenidors de 
diversa capacitat segons necessitats, així com qualsevol altra consideració 
en la direcció de fer positiva la present equació en els seus dos termes: 
estalvi de costos/millora en la prestació del servei.
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Deixant de banda la metodologia proposada, hi ha una sèrie d’elements que són imprescindi-

bles per a l’elaboració i la implementació de les polítiques públiques a un municipi: comptar 

amb un Pla de Govern o Actuació municipal, explorar les possibilitats del Pla General d’Orde-

nació Urbana, disposar d’informació adequada i fiable, dotar-se d’una adequada organització 

de mitjans i personal i assignar els recursos econòmics eficaçment.

En el Capítol 6 d’aquesta Guia s’aposta, així mateix, perquè els municipis espanyols desple-

guin plans estratègics per tal de poder definir quin model de ciutat volen per al futur. Si fos 

així, no hi ha dubte que aquests plans estratègics condicionarien les opcions que duguin a 

terme els plans de Govern o d’Ordenació Urbana, per només portar a col·lació dos tipus de 

plans als quals caldria afegir un ampli catàleg de plans sectorials o instrumentals que també 

s’aproven en l’àmbit local.

Primer: el Pla de Govern o Actuació municipal (PAM)

El PAM o Pla de Govern és, tal com s’ha vist en el Capítol 1, un instrument cabdal en 

el procés de racionalització de la política municipal i la seva incardinació amb els espais 

de gestió de la mateixa organització. Tota l’activitat de definició d’objectius i d’avaluació tant 

de polítiques com de processos i de persones exigeix   com a pas ineludible una determinació 

prèvia d’un PAM, del qual es puguin posteriorment desagregar de manera articulada els dife-

rents objectius sectorials i de les unitats corresponents.

4. Alguns elements clau per implementar les polítiques públiques

Si no saps on vas, qualsevol camí et portarà allà.

 Caroll Lewis

El PAM defineix els nostres objectius a assolir durant tot el mandat, és a 
dir, estableix on volem anar, què volem aconseguir, i fer-ho d’una manera 
planificada, per a una posterior avaluació de l’aconseguit i reorientació, si 
s’escau, de les decisions adoptades.

Sense PAM no hi ha política municipal racional, sinó simple improvisació i 
adequació constant a les circumstàncies: la realitat fàctica s’imposa a l’or-
ganització.
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En aquest sentit, el PAM és una eina molt útil com a “pla de racionalització” 
per a una organització prestadora de serveis com és l’Ajuntament, ja que 
ha d’incorporar necessàriament projectes i accions concretes, amb recursos 
econòmics assignats, i sobretot, ha de permetre als ciutadans veure i ana-
litzar el grau de compliment del planificat.

El PAM cobra especial importància en temps de crisi. En efecte, un context de forta 

contenció fiscal obliga al fet que l’assignació de recursos sigui el més eficient possible, i per 

això necessitem comptar amb un pla d’actuació que estableixi prioritats entre sectors i assigni 

racionalment i eficaçment els recursos econòmics limitats. La política local adquireix en aquest 

marc el seu sentit ple: s’ha de triar (i justificar davant els ciutadans cada elecció) entre diverses 

opcions, ja que continuar fent el mateix serà senzillament inviable (si més no en bona part 

dels casos).

En definitiva, es tracta de materialitzar l’estratègia dissenyada marcant objectius concrets que 

pretenem aconseguir, posant els mitjans necessaris per poder portar-los a la pràctica, i anar 

controlant l’execució adequada dels mateixos.

Dit en termes ja enunciats: el PAM (o Pla de Govern) és un instrument de racionalització 

de la política municipal que permet inicialment planificar, tot seguit implementar 

i, posteriorment, avaluar les polítiques públiques d’un període de quatre anys. No 

obstant això, res no impedeix que aquesta planificació excedeixi el mandat (a través de qual-

sevol altre instrument estratègic) en determinats temes que així ho exigeixin (infraestructures, 

ordenació del territori, organització i recursos humans, etc.).

Segon: el Pla General d’Ordenació Urbana

A més del PAM, el Pla General d’Ordenació Urbana es pot considerar un dels ins-

truments més importants per al desenvolupament de polítiques públiques al mu-

nicipi.

El Pla General d’Ordenació Urbana regula no només les consideracions ur-
banístiques del municipi o de la ciutat a nivell residencial, sinó que també 
ordena tots els equipaments comunitaris destinats als diferents usos, co-
mercials, industrials, etc., així com la qualificació urbanística dels diferents 
tipus de sòl, preveient el creixement residencial del municipi, amb l’afecció 
que comporta a tot el teixit productiu de la ciutat.
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El Pla General suposa l’instrument adequat per al disseny de ciutat o municipi que 

pretenem assolir. Per aquesta raó és un document amb àmplia participació ciutadana a 

nivell legal, i ho ha de ser, també, a nivell social. Per aquesta raó, els representants de la 

voluntat popular a nivell municipal han de tenir molt en compte el Pla General, com 

a principal instrument estratègic de desenvolupament del municipi. Per això, qualsevol 

política pública, ineludiblement, produirà una afecció, major o menor, a l’esmentat disseny de 

ciutat contingut en el Pla.

Tercer: disposar d’informació suficient i fiable

Tant el PAM com el Pla General, perquè siguin autèntics instruments estratègics per a l’elabo-

ració i la implementació de polítiques públiques, s’han de confeccionar sobre la base d’infor-

mació suficient i fiable.

La informació s’ha de produir en un canal ambivalent, en el sentit que la informació ha de 

fluir contínuament de la ciutadania al gestor, i d’aquest a la ciutadania perquè conegui les 

receptes que s’estan aplicant en la solució dels problemes detectats. Una bona comunicació 

institucional és part de l’èxit d’una política pública.

Quart: dotar-se d’una organització adequada

Un cop hem planificat adequadament la nostra estratègia a través del PAM i el Pla General, 

hem de comptar amb una organització adequada, que ens permeti de complir el planificat. En 

el primer Capítol d’aquesta Guia s’aborden en detall el tema institucional i algunes qüestions 

vinculades amb l’organització, la direcció pública professional i els recursos humans.

Diuen que la informació és poder, no sabem si té suport aquesta afirma-
ció, però del que no hi ha cap mena de dubte és del fet que disposar de 
manera prèvia d’una informació adequada ajuda, sobre manera, el gestor 
en la seva tasca de decidir les polítiques públiques que es considerin més 
adequades.

Las empresas buscan a sus directivos a través de procedimientos 
meritocráticos. En su propio interés no ponen amigos ni cuñados.

Francisco Longo
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Per aquesta raó les polítiques públiques en matèria de recursos humans, com anteriorment 

hem comentat, cobren especial relleu, perquè incidiran, directament, sobre les eines que uti-

litzarem per poder assolir els objectius marcats i de la manera com els hem planificat.

El dèficit de cultura organitzativa presideix l’actuació de bona part dels nostres go-

verns locals. Cal invertir molt en organització i donar-li la rellevància que mereix. Ja que 

aquesta mancança ha suposat que el polític, sovint, designi com a directius públics persones 

de la seva confiança política sense sotmetre aquestes persones a un procés previ d’acreditació 

de competències professionals, cosa que, com s’ha vist ja, és una “mala inversió” per a l’al-

calde, per al Govern local i, en fi, per als mateixos ciutadans.

Aquest plantejament dicotòmic del món local entre polítics i funcionaris ha de donar pas, 

segons dèiem, a l’emergència d’un espai directiu professional en els termes expressats en el 

Capítol 1 d’aquesta Guia.

D’altra banda, s’ha de produir un canvi de mentalitat dels funcionaris professionals, sobretot 

els de més nivell, el que ha de suposar el fet de no encasellar-se en tasques merament buro-

cràtiques, per tal de passar a exercir, progressivament, tasques gerencials o de direcció, sota 

les directrius emanades de la cúpula política.

És cert que l’heterogeneïtat de les nostres administracions locals fa que la recerca 

d’un model únic de direcció pública sigui absolutament impossible. Per tant, s’hau-

ran de desenvolupar les potestats d’autoorganització que els municipis tenen a tra-

vés d’un ús intel·ligent dels seus instruments normatius. Segurament, als municipis 

mitjans i grans, la figura del directiu públic no sigui estranya, encara que necessàriament 

caldrà reconvertir-la a aquests paràmetres de professionalització als quals ens referíem abans, 

però fins i tot als petits municipis, el paper del secretari-interventor s’haurà de reestructurar 

en un doble vessant: tècnic o legal d’una banda, i directiu o executiu de l’altra. Així ho han 

fet ja alguns governs locals.

El fet de comptar amb una organització adequada, és comptar amb els mit-
jans humans i materials necessaris (ni més ni menys), degudament coordi-
nats, per tal de poder complir l’estratègia marcada a través de la realització 
dels objectius establerts.

Una de les seves conseqüències –perilloses per al polític- és l’aparició 
d’una tendència a demanar consell a persones considerades amigues més 
que a experts.

Piero Rocchini
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Cinquè: assignar els recursos econòmics eficaçment

Hem de ser plenament conscients del necessari i indispensable que és el fet de partir d’una 

premissa indiscutible: els recursos econòmics públics, no només per ser escassos, sinó, so-

bretot, per ser públics, necessiten una consideració especial en la gestió dels mateixos. Per 

tant, és una obligació de qualsevol persona que fa servir recursos públics, polítics i/o 

funcionaris, vetllar per una assignació eficient dels mateixos.

El pressupost del municipi és, sens dubte, el document estratègic més important per 

dur a terme l’assignació de recursos. El pressupost s’ha de confeccionar en paral·lel al PAM 

i Pla General per sincronitzar, d’aquesta manera, els objectius de govern amb els recursos 

econòmics necessaris per dur-los a terme.

En definitiva, sense un pressupost adequat no comptarem amb l’eina econòmica ne-

cessària per abordar la planificació i l’execució dels objectius marcats. En el següent 

Quadre es mostra la importància d’eliminar “la bretxa”, la distància que moltes vegades hi 

ha entre la planificació estratègica (PAM i Pla General) i els recursos econòmics i humans 

(pressupost).

Els principis d’eficàcia i eficiència signifiquen assolir els objectius marcats al 
menor cost possible, no només per raons d’índole econòmica, sinó també 
d’índole ètica i moral: els recursos són de tots, i això comporta una gran 
responsabilitat.

VISIÓ
Què volem ser?

MISSIÓ
Què fem per aconseguir la visió?

VALORS
Com ho fem? Amb quins valors?

El pla estratègic 
Plans de possibilitats, tendències i necessitats (hi cap tot)

PRESSUPOSTOS
Recursos per a inversions i despesa corrent

RESULTATS

OBJECTIUS PERSONALS
Què és el que jo haig de fer?

Una ciutat
sostenible

Uns ciutadans que 
valoren la institució

Procediments 
executius

Equip compromès 
i motivat
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El problema és que molts polítics saben el que volen fer (moltes vegades 
no ho tenen formalitzat en un document, però sí en la seva ment), quina és 
la seva visió, però desconeixen els recursos que tindran per assolir els seus 
objectius, així com l’organització, el capital humà (els directius, funcionaris 
i tècnics) que ho ha de fer possible. Per tal de superar aquest problema, en 
poques paraules, s’hauria d’alinear (posar en la mateixa direcció, en línia) 
el que volem fer (la nostra estratègia política) amb els recursos econòmics 
i humans de què disposem. Alguns governs locals han optat per dissenyar 
i implementar una política alineada amb la pròpia organització i amb els 
recursos disponibles: l’increment de l’eficiència en els resultats és evident.

5. Els principis de la gestió pública

Des del punt de vista de la gestió, és molt important saber com donar curs 
a la creativitat innata de la gent.

Akio Morita

Encara que aquests principis no formen part substancial de les funcions exquisidament políti-

ques a un municipi, sinó més aviat de l’organització que dirigeixen, no és menys cert que tot 

polític local ha de conèixer l’abast d’aquests principis de gestió pública per tal d’impulsar en 

les seves organitzacions respectives un canvi d’estructures, de procediments, i introduir una 

cultura de resultats que vagi en la direcció que aquests principis enuncien.

La gestió de tota Administració pública, en general, i molt particularment la dels governs 

locals, ha d’estar presidida per una sèrie de principis irrenunciables, que són:

1. La integritat de l’actuació administrativa: respecte a l’Estat de Dret.

L’actuació administrativa ha de ser legal, això vol dir, i no per obvi és menys important, que ha 

de complir els paràmetres legals exigits per la nostra normativa aplicable. No és negociable un 

discurs en altres termes que no siguin el compliment de la norma.

2. La simplificació administrativa: la necessària agilitat en la gestió.
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Ara bé, que el compliment de la norma sigui obligatori, no per això ha de generar, ne-

cessàriament, procediments llargs, excessivament burocratitzats i tediosos. Cal introduir 

elements que permetin l’agilitat en aquests procediments, i és possible en els temps 

actuals amb l’ús de les noves tecnologies. Sobre aquests punts es tornarà en el Capítol 6 

d’aquesta Guia. 

3. La transparència en la gestió.

El fet de portar a terme una gestió àgil, sempre que aquesta sigui legal, no produeix res més 

que una gestió transparent i modèlica, i no pot ser de cap altra manera en les nostres actuals 

societats avançades, en què la informació flueix de manera molt veloç, i gairebé tothom hi 

té accés.

L’escassetat d’integritat, l’incompliment de la norma, la lentitud en la solució dels problemes 

als ciutadans, ens faran transitar pel camí de l’opacitat, i ens situaran a un escenari totalment 

oposat a la transparència en la gestió que ara prediquem.

4. L’eficiència en la gestió.

L’eficiència en la gestió, no l’hem de traslladar, exclusivament, a l’àmbit econòmic, aquella ha 

de ser predicable de qualsevol assignació de recursos, tant humans com materials, en tots els 

nivells de l’organització.

5. La participació ciutadana.

Entroncaria directament amb la transparència en la gestió, però en termes no només d’in-

formació, sinó de participació directa dels ciutadans mateixos en la presa de decisions col-

lectives. Una cosa que, d’altra banda, s’ha desenvolupat en les últimes dècades a través de 

diversos instruments o mecanismes participatius. També ens hi hem ocupat en fases anteriors 

d’aquesta Guia (Vegeu: Introducció; principalment).

En aquest sentit, cobren especial relleu les associacions ciutadanes de diferent signe, com a 

instruments de participació ciutadana reconeguts legalment, i s’ha de tenir en compte tot 

l’ampli teixit associatiu que, en cada cas, hi pugui haver a un municipi determinat, i que és 

particularment dens i complex a les ciutats més grans. 
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6. L’excel·lència en la gestió.

Qualsevol gestió pública ha de ser presidida, al marge dels principis anteriors, per l’intent de 

consecució permanent d’una qualitat adequada en la prestació de serveis i la resta d’activitats 

que exerceix, o, almenys, ha de tendir a això. Per tant, els serveis públics s’han de prestar amb 

uns criteris mínims de qualitat.

7. La responsabilitat en la gestió.

Finalment, qualsevol gestió d’assumptes públics exigeix   respondre davant dels ciutadans per 

la tasca duta a terme.

Aquest respondre davant dels ciutadans, ho és tenint en compte que hem de conjugar tots 

els principis enunciats anteriorment. El comportament ètic exigeix   no assolir els objectius a 

qualsevol preu, o dit amb altres paraules, el fi no justifica els mitjans.

Amb comportaments ètics (tant de polítics com de funcionaris) basats en la legalitat que ha 

de presidir qualsevol actuació pública, no exempta d’una agilitat; transparència, participació 

i eficiència en la gestió, ens presentarem davant els ciutadans amb els èxits obtinguts, per tal 

que siguem valorats i examinats per aquests.
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1. Els municipis han de deixar de ser mers prestadors de serveis i passar a dissenyar 

i implementar polítiques públiques, encara més en un marc de crisi econòmica on 

els recursos són escassos.

2. A causa d’aquesta escassetat i de l’elevat nombre de polítiques públiques que 

han de dur a terme els municipis -en l’àmbit de la seguretat, l’urbanisme, el medi 

ambient, la protecció social, la promoció econòmica, etc.-, cobra especial importància 

una planificació estratègica adequada de les polítiques públiques, que al seu torn 

estigui en línia amb els recursos econòmics i humans disponibles per al municipi.

3. Un cop les polítiques públiques estiguin adequadament planificades i es disposi 

dels mitjans suficients per dur-les a terme, el municipi les ha de gestionar seguint 

els principis d’una bona gestió pública, que són: respectar la legalitat, simplificar 

sempre que es pugui els tràmits burocràtics, actuar amb transparència facilitant tota la 

informació possible al ciutadà, buscar sempre l’eficiència per reduir costos, fomentar la 

participació ciutadana en tota actuació, perseguir sempre la bona qualitat en la prestació 

dels serveis, i sotmetre’s a l’avaluació contínua dels ciutadans pels resultats de la gestió.

6. Conclusions
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1. Planificar les polítiques públiques que el municipi vol implementar. Per a això cal 

elaborar els documents estratègics o de planificació: entre d’altres, el Pla de Govern o 

d’Actuació municipal (PAM) i el Pla General d’Ordenació Urbana (Pla General). 

2. Alinear la planificació estratègica amb els recursos econòmics disponibles per tal 

d’executar efectivament les polítiques públiques ideades. Per a això cal elaborar 

un pressupost municipal d’acord amb els ingressos que es preveuen obtenir i el nivell de 

despesa esperat.

3. Implementar les polítiques públiques planificades i degudament dotades de recursos 

econòmics d’acord amb els principis que han de regir tota bona gestió pública: fer un 

seguiment de l’execució, així com avaluar els resultats obtinguts.

7. Instruments de gestió
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8. Algunes lectures complementàries per tal d’aprofundir

Ω Brugué, Quim i Gomà, Ricard, Gobiernos locales y políticas públicas, Ariel, Barcelona, 

1998. 

Ω Font, Joan (coord.), Ciudadanos y decisiones públicas, Ariel, 2a edició, Barcelona, 2007.

Ω Kaplan, Robert i norton, David, Alignment, Ediciones Gestión 2000, Barcelona, 2007.

Ω Ramió, Carles (coord.), La colaboración público-privada y la creación de valor público, 

Diputació de Barcelona, Barcelona, 2009.
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