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Resum

El nivell municipal de Govern ha cobrat una importància fonamental en les nostres societats i, en aquest con-

text, les democràcies locals han acaparat un creixent interès i atenció en les investigacions empíriques de la 

ciència política. La producció científica s’ha concentrat en l’estudi de la institució més rellevant de l’àmbit local: 

la figura de l’alcalde. Aquesta tendència ha deixat momentàniament fora de focus una altra institució que 

gaudeix d’una importància similar: el ple municipal, i els actors que el componen, els regidors. Aquest treball 

presenta el disseny i alguns resultats preliminars de la recerca: Nuevos espacios para el análisis del liderazgo 

político en España. Estudio de los concejales españoles y su papel en la estructura de Gobierno local a treinta 

años de ayuntamientos democráticos, dirigida a comprendre i analitzar les maquinàries de Govern local als 

municipis espanyols de més de 10.000 habitants, prenent com a font de coneixement la visió sobre les mateixes 

dels regidors. En concret, després de presentar en la primera part l’objectiu i el disseny i mètode general de la 

recerca, aquest treball se centra en l’anàlisi d’algunes de les dimensions bàsiques de l’estudi com ara: la visió 

dels regidors sobre la democràcia local i el tipus de lideratge que s’exerceix als ajuntaments, i les seves percep-

cions sobre les noves formes de gestió pública.

Paraules clau: Govern local; democràcia; lideratge; elits polítiques; nova gestió pública.

1. Aquest article ha estat realitzat amb el suport econòmic del Pla Nacional de R+D+I a través del projecte CSO2008-06453, 
Nuevos espacios para el análisis del liderazgo político en España. Estudio de los concejales españoles y su papel en la estructura 
de Gobierno local a treinta años de ayuntamientos democráticos.
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1. Introducció

La democràcia local constitueix un pilar important del 
sistema polític democràtic d’un Estat. Les institucions 
centrals de la democràcia a nivell municipal són: el ple, 
l’alcalde i la junta de govern. Aquestes dues últimes 
institucions han rebut una major atenció per part d’es-
tudis empírics i anàlisis des de la ciència política. No 
així la primera de les mateixes, el ple municipal i els 
seus membres (els regidors). L’objectiu d’aquest treball 
consisteix a abordar una anàlisi sobre les estructures 
bàsiques del Govern local a través de l’acostament als 
components del ple, és a dir, els regidors. En concret, 
a través d’aquest estudi s’aspira a aportar coneixe-
ment sobre la figura del regidor en els governs locals 
espanyols i, més en concret, sobre algunes de les se-
ves dimensions bàsiques com ara la seva visió sobre la 
democràcia local, la percepció que tenen de les seves 
tasques, la seva relació amb altres actors del sistema de 
Govern local, etc.

El nivell de Govern local és el menys explorat per la 
ciència política espanyola (Alba i Navarro, 2003), el que 
està en procés de majors transformacions i el que pre-
senta més importants reptes de recerca (pel seu nombre 
–8.114 municipis a Espanya–, per la seva diversitat, per 
les seves diferències quant a grandària de la població, 
competències, etc.). No obstant això, a nivell comparat, 
la literatura és enormement extensa. Abunden els tre-
balls, tant els basats en l’enfocament de les tradicionals 
visions de Govern (Page i Goldsmith, 1987; Hesse i Shar-

pe, 1991), com noves contribucions que han començat 
a parlar del canvi del “govern” a la “governança” (Sto-
ker, 1998), tal com a Espanya es va fer, referides a àm-
bits geogràfics limitats (Brugué i Vallès, 2005). Alguns 
treballs han aspirat a fer una revisió de la naturalesa del 
Govern local a tot Europa (John, 2001) i dels impactes 
de la globalització en els governs locals (Hambleton et 
al., 2002), posant sota el focus d’atenció les ciutats com 
a llocs d’interès per a l’estudi de l’activitat política (Le 
Gales, 2002), la reflexió sobre el paper dels CEO (Chief 
Executive Officers) o gerents en els governs locals (Klau-
sen and Magnier, 1998), la seva relació amb els líders 
polítics (Mouritzen and Svara, 2002) i l’aparició de noves 
formes de presa de decisions (Denters et al., 2003). En 
aquestes obres, l’anàlisi del cas espanyol ha estat absent 
o ha estat molt escassament tractat.

L’article s’estructura de la manera següent. En 
l’apartat següent es presenta el marc general del tre-
ball de recerca en marxa sobre els regidors a Espanya, 
introduint-se les seves tres línies de recerca princi-
pals, així com el marc analític i metodològic proposat. 
Més endavant, en l’apartat tercer, s’ofereixen alguns 
resultats de l’estudi, en concret els referits a una de 
les línies de recerca: les elits locals i les seves visions 
de democràcia, lideratge local i gestió pública. Final-
ment, la conclusió resumeix els aspectes més rellevants 
d’aquesta anàlisi, i aclareix algunes línies de treball fu-
tur que queden obertes a causa de les potencialitats 
que es deriven d’un objecte d’estudi de l’abast i de la 
naturalesa d’aquest.

Abstract

During the last years, the local level of government has gained influence and local democracies have merited 

attention of empirical studies in political science. Academic research has focused on the study of two of the 

most relevant institutions at the local level of government: mayors and boards of government. This trend has 

made city councillors an unstudied research subject. This study presents the design and preliminary results of 

the research: Nuevos espacios para el análisis del liderazgo político en España. Estudio de los concejales es-

pañoles y su papel en la estructura de Gobierno local a treinta años de ayuntamientos democráticos, devoted 

to understand and analyse the role of Spanish city councillors in municipalities up to 10.000 inhabitants. This 

study is framed by a European project with primary data derived from a common survey. This empirical study 

sheds light on various features of local councillors regarding to their political roles and careers. What is the 

role of city councillors, as political actors, in the local government, and what are the types of factors –agency 

or institutional– determining them the most. In the Spanish case, the research hypothesis is that institutional 

factors (i.e., the “strong mayor” type of local government) shape behaviours and roles of city councillors.

Keywords: Local government; democracy; leadership; political elites; new public management.
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2. Marc general de la recerca sobre les demo-
cràcies locals des de la perspectiva dels regi-
dors

Aquest apartat ofereix una aproximació al marc gene-
ral de recerca en què s’inscriu aquest article, presen-
tant les seves tres línies de treball [(a) participació ciu-
tadana i teoria democràtica, (b) nova gestió pública en 
els serveis i les polítiques públiques locals, (c) elits po-
lítiques i lideratge polític local] per centrar-se després, 
més específicament, en el marc analític i metodològic 
concret amb el qual s’aborda l’atenció als regidors es-
panyols, establint una consideració general de totes les 
variables possibles d’anàlisi que es tenen en compte, 
de cara a especificar les que s’atenen en aquest article 
i que, per la seva naturalesa, no són tan nombroses.

2.1. Estudiar les democràcies locals en un 
context canviant: línies i disseny de recerca

El principal objectiu d’aquest projecte de recerca so-
bre els regidors és avaluar l’estat de la democràcia lo-
cal a Espanya, mitjançant l’anàlisi detallada i sistemà-
tica de les noves formes de relacionar-se els governs 
locals amb la ciutadania. A més de trenta anys de la 
constitució d’ajuntaments democràtics al nostre país, 
es pretén explorar en quina mesura els canvis ope-
rats s’acomoden als desafiaments de més democràcia 
i major eficiència que tenen davant seu els sistemes 
locals. La complexa realitat en què consisteix el món 
local espanyol (per l’alt nombre i la fragmentació dels 
seus municipis) i l’absència d’estudis de suficient am-
plitud i abast que permetin analitzar el fenomen (per 
la inexistència d’estudis empírics globals sobre la ma-
tèria), van fer necessària l’obtenció de dades pròpies. 
Només sobre dades empíriques actuals que permetin 
construir coneixement de la nostra realitat local, és 
possible realitzar una anàlisi integral de l’entramat 
ampli i complex de les noves relacions ciutadans-Go-
vern en les nostres democràcies de proximitat.

Cadascuna de les dimensions enumerades a la Taula 
1 constitueix un conjunt de fenòmens per ser analitzat. 
Això es tradueix en la necessitat d’unir esforços des de 
tres camps de coneixement diferenciats, per tal de po-
der comprendre el fenomen en tota la seva extensió. 
D’una banda, relacionada amb la primera dimensió 
d’anàlisi, tindríem la presència del vector de la Teoria 
Política, que ajudaria a comprendre les implicacions que, 

per a la teoria democràtica, tenen els canvis produïts. 
En segon lloc, s’inclou en el programa la presència dels 
estudis d’Administració i Gestió Pública, per explorar els 
nous arranjaments de producció de serveis i polítiques 
públiques d’una manera més eficaç i eficient, i més pro-
pera al ciutadà, tenint en compte el paper de la NGP. 
En tercer lloc, s’incorpora el bloc d’estudis sobre Elits 
Polítiques, per tal d’analitzar el paper dels líders polítics 
en la democràcia local i en la seva reforma.

Taula 1. Tipus de canvis en la relació ciutadans/
Govern en les democràcies locals

Dimensió I

Participació 

ciutadana

Canvis en la 

presència de 

ciutadans o grups 

en els processos 

decisoris

Dimensió II

Nova gestió 

pública

Canvis en la 

producció 

dels serveis i 

les polítiques 

públiques locals

Dimensió III

Lideratge local

Canvis en els 

comportaments 

i les visions dels 

líders polítics 

locals

Indicadors:

– Mesures per a 

l’increment de 

la informació o 

transparència

– Mesures per 

propiciar la consulta 

(enquestes, ...)

– Mesures per 

incorporar 

activament els 

ciutadans en les 

decisions públiques 

(fòrums participatius, 

referèndums, vot 

electrònic, fòrums 

deliberatius: consells 

de barri, jurats 

ciutadans, plans 

estratègics, agendes 

21 locals, etc.)

Indicadors:

– Descentralització 

intraorganitzativa

– Orientació a client

– Millora en la 

qualitat

– Ús de tecnologies 

de la informació

– Privatització 

i partenariats 

publicoprivats

– Enfocament cap 

al tercer sector

– Cooperació 

intermunicipal

Indicadors:

– Tipus de líders 

polítics

– Canvis en 

les visions de 

democràcia per 

part dels líders 

polítics

– Canvis en les 

relacions dels líders 

polítics amb els 

ciutadans

Font: elaboració pròpia.

2.2. Primera línia de recerca: participació ciu-
tadana i teoria democràtica

El primer dels àmbits d’estudi es refereix als estudis de 
teoria democràtica. En aquest primer bloc de temes, 
al treball empíric d’identificació de les formes posades 
en marxa de participació ciutadana en els municipis 
objecte d’estudi, li seguiria la reflexió sobre la seva vin-



 23
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 27, octubre de 2011, p. 20-35
Fundació Democràcia i Govern Local

estudiar Les demoCràCies LoCaLs des de La perspeCtiva deLs regidors. demoCràCia i aCtors poLítiCs aLs aJuntaments espanyoLs

culació amb un model o un altre de democràcia i les 
seves implicacions. Hi ha moltes maneres de participar, 
i cadascuna té diversos subtipus interns amb comple-
xitat i intensitat diferents. Com a tipus bàsics se solen 
establir diferències entre: 1) informació, 2) consulta, i 
3) implicació (codecisió). Les diferents formes de parti-
cipació que en l’actualitat s’estan practicant a tots els 
municipis acaben en propostes o decisions que poden 
tenir un caràcter més o menys vinculant. Un dels cen-
tres d’atenció més interessants en la matèria resideix 
a determinar-ne el grau d’influència en les decisions 
finals.

Aquest és un dels criteris que molts autors con-
sideren rellevant a l’hora d’avaluar si hi ha hagut 
transferència substantiva de poder als ciutadans. 
L’actual LBRL (Llei reguladora de les bases del rè-
gim local, de 1985) és clara en atribuir la decisió als 
representants polítics, el que fa que de cap procés 
participatiu no es pugui derivar una decisió automà-
ticament vinculant. Tanmateix, una altra qüestió és 
el compromís dels representants electes de respectar 
l’acordat en els fòrums ciutadans, o la cultura que 
en un moment donat les autoritats puguin desenvo-
lupar d’assumir la voluntat ciutadana i incorporar-la 
en la decisió de què es tracti. Així mateix, se solen 
destacar altres efectes de la participació que poden 
tenir tant o més valor, com el fet que es desenvo-
lupin processos deliberatius o s’hi impliqui un gran 
nombre de ciutadans.

Al corpus empíric obtingut del treball de camp en 
aquesta dimensió, després de sotmetre’l a una classifi-
cació i, si s’escau, generació de tipus, se li aplicaran les 
preguntes de recerca següents:

– De quin tipus de participació es tracta (informa-
ció/consulta/implicació ciutadana).

– Quin és el grau de vinculació de les propostes (alt, 
mitjà, baix).

– Qui l’ha impulsat (Govern, ciutadans).
– En quina fase del procés decisori s’ha utilitzat (dis-

seny, decisió, implementació, avaluació).
– Quin ha estat el grau de deliberació que s’ha pro-

duït (alt, mitjà, baix).
– Impacte del model de participació (extensiu, in-

tensiu).
– Quina és la base de l’esquema de participació (as-

sociativa, ciutadana, mixta).
– Quin és l’àmbit del seu desenvolupament (secto-

rial, territorial).

De les respostes que s’obtinguin a aquestes pre-
guntes, s’espera poder construir una reflexió sobre la 
mesura en què aquestes fórmules estan aconseguint o 
no participar realment i influir de manera directa en les 
polítiques que afecten les seves vides, i quines implica-
cions té això per al model democràtic local.

2.3. Segona línia de recerca: nova gestió pú-
blica en els serveis i les polítiques públiques 
locals

En aquest segon bloc es pretén contrastar la incor-
poració en l’àmbit local de l’enfocament de la nova 
gestió pública (NGP). Aquí, el treball empíric pretén 
identificar innovacions en la gestió dels serveis i de 
les polítiques públiques locals dins dels ajuntaments 
objecte d’anàlisi. En aquest sentit, han estat consi-
derats diferents mecanismes d’innovació adminis-
trativa que caminen en la direcció de la superació 
de la realitat burocràtica anterior, entre d’altres, 
mitjançant la recerca: a) del reforçament de la co-
ordinació governamental; b) de la descentralització 
i simplificació de les estructures administratives; c) 
de la separació creixent de les responsabilitats polí-
tiques respecte de les de gestió; d) de la delegació 
de la gestió de serveis en agències amb major au-
tonomia i controlades pels seus resultats; e) de la 
incorporació d’elements de competència en la pres-
tació de serveis públics; f) de la difusió d’instruments 
de mesurament de la qualitat dels serveis; g) de la 
creixent orientació als clients dels serveis; h) de la 
participació d’actors del sector privat; i) de la coope-
ració intergovernamental desplegada, així com j) de 
l’adopció i la difusió de tecnologies d’informació i de 
comunicació en aquests processos.

En aquesta dimensió, el treball empíric orientat a 
la identificació de noves formes de gestió dels ser-
veis i de les polítiques públiques estaria lligat a un 
esforç d’anàlisi sobre l’orientació predominant de 
les iniciatives desplegades a l’àmbit local, així com 
els constrenyiments institucionals més rellevants 
que s’han trobat a la seva emergència i desenvolu-
pament. Els canvis esperats es podrien considerar, 
sia com a reformes d’aspectes poc importants en la 
línia d’una NGP, els valors de la qual solen contras-
tar amb les característiques del model administratiu 
espanyol, sia com a transformacions de major calat 
en la línia de millora de la governança local des d’un 
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enfocament més ampli, en el qual la participació de 
diferents agents de l’entorn de referència esdevé un 
aspecte clau dins dels processos de producció dels 
serveis i de les polítiques públiques locals.

L’anàlisi amb base empírica dels serveis i de les polí-
tiques públiques locals se centra en l’intent de resposta 
d’una sèrie de preguntes de recerca que es desprenen 
dels estudis més recents en la matèria:

– Quin tipus de mecanismes d’innovació de la ges-
tió dels serveis i de les polítiques públiques han estat 
identificats?

– Quina és l’orientació predominant en les refor-
mes a les organitzacions o tipus d’organitzacions ana-
litzats?

– Quines han estat les característiques institucionals 
més decisives a l’hora d’impulsar/inhibir les innovaci-
ons proposades?

– Quina és la intensitat de la implantació de les ac-
tuacions desenvolupades? (discurs, decisions, pràcti-
ques actuals, resultats)

– Quin és el grau d’implicació dels diferents actors 
politicoadministratius en el seu desenvolupament? 
(alta, mitjana, baixa)

– Quin és el model de relació amb el públic que 
s’adopta com a referent per a la innovació en la gestió 
dels serveis públics? (consumidor-finançador, propieta-
ri-ciutadà)

Els resultats de l’anàlisi de les dades i les respostes a 
les preguntes formulades, permetran l’aprofundiment 
en la reflexió al voltant de la direcció de les innovacions 
en la gestió dels serveis i de les polítiques públiques lo-
cals. De manera específica, en aquest àmbit es pretén 
donar continuïtat a la temàtica de la primera dimensió, 
donant compte de la major o menor presència conce-
dida a la ciutadania com a referent dels canvis en l’ac-
ció pública, considerant la rellevància de la legitimitat 
dels seus resultats.

2.4. Tercera línia de recerca: elits polítiques i 
lideratge polític local

L’anàlisi de les dades obtingudes permetrà accedir al 
nivell d’anàlisi relatiu a l’elit política local. Sabem molt 
poc dels qui han conformat i formen avui dia aquest 
grup de líders. Però sí que sabem que, com a tals líders 
urbans, donen forma a les decisions acordades –són 
actors clau en els processos de presa de decisions– i, 
al seu torn, estan afectats per tot un seguit de varia-

bles exògenes. Sens dubte veurem una realitat carac-
teritzada per la interdependència entre les estructures 
i regles que estableixen els àmbits del lideratge i la 
mateixa personalitat dels nostres líders urbans. Això té 
una relació molt estreta amb els marcs organitzatius i 
les regles de funcionament dins dels quals operen els 
líders locals. I, finalment, per poder completar l’escena 
haurem d’atendre als aspectes relacionats amb el com-
portament polític, els trets de la seva personalitat i les 
percepcions polítiques de la nostra classe política local:

Com perceben els nostres polítics locals els proble-
mes dels seus municipis i com s’orienten a la solució 
dels mateixos?

La literatura més rellevant sobre lideratge fa espe-
cial èmfasi en la resposta a aquest interrogant, com 
a font de coneixement per poder classificar els líders 
d’acord amb els seus mapes cognitius i les seves per-
cepcions polítiques i predisposicions per actuar.

2.5. Disseny de recerca: marc teòric i meto-
dològic

Per abordar les tres dimensions d’anàlisi exposades 
a dalt han estat emprades diferents tècniques de re-
cerca, tant quantitatives com qualitatives. No obstant 
això, el mètode fonamental d’obtenció de dades ha 
estat l’aplicació d’un qüestionari als membres dels con-
sistoris municipals. S’hi els preguntava sobre l’evolució 
de la seva carrera política, les seves motivacions per 
exercir el càrrec, les seves característiques sociode-
mogràfiques, actituds, comportament en l’exercici de 
les seves funcions, percepcions sobre l’estructura del 
Govern local, patrons d’interacció amb la resta d’ac-
tors de l’Ajuntament, patrons d’interacció amb la resta 
d’actors del municipi (ciutadans, grups, mitjans) i amb 
la resta de nivells de Govern. En total, el qüestionari 
constava de 307 variables d’anàlisi.

La pregunta de recerca que ens fèiem per guiar-nos 
en l’elaboració del qüestionari era: quin és el paper dels 
regidors en el Govern local i quins factors –individuals 
o contextuals– el determinen? Per a més clarificació 
reproduïm més avall el marc analític per a l’estudi dels 
regidors (Figura 1). En el cas espanyol, la hipòtesi de 
partida és que els factors institucionals (en especial els 
referents al marc institucional: entre d’altres el model 
d’alcalde fort) tenen un pes preponderant en les per-
cepcions dels regidors sobre la maquinària de Govern 
local i el seu comportament i paper en la mateixa.



 25
Quaderns de Dret Local (QDL)

ISSN: 1695-8438, núm. 27, octubre de 2011, p. 20-35
Fundació Democràcia i Govern Local

estudiar Les demoCràCies LoCaLs des de La perspeCtiva deLs regidors. demoCràCia i aCtors poLítiCs aLs aJuntaments espanyoLs

Figura 1. Marc analític per a l’estudi de les visions dels regidors sobre el funcionament del 
Govern local

 

 

1. Variables independents
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Font: elaboració pròpia a partir del projecte europeu MAELG (Municipal Assemblies in European Local Governments).

Els quadres 4-5 i 12-15 contenen la llista de va-
riables per ser operacionalitzades en les preguntes 
del qüestionari (o en alguns casos recollides d’altres 
fonts). Les variables independents (1) poden ser divi-

dides en individuals (2; 4) i contextuals (3; 5). La vari-
able dependent (7) és el paper dels regidors. Aquest 
“rol” o paper pot ser organitzat en un nombre d’es-
feres d’interacció (9). Aquestes poden ser considera-
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2. Aquesta investigació s’origina en un treball que des de fa 7 anys du a terme un equip europeu i la primera fase del qual 
es va centrar en l’anàlisi de la figura de l’alcalde. L’anàlisi que es va portar a terme va partir del treball empíric realitzat sobre els 
líders polítics d’ajuntaments de 17 països d’Europa a través d’un qüestionari aplicat als alcaldes i alcaldesses de ciutats europees 
de més de 10.000 habitants. S’emmarca en el projecte: Political Leaders in European Cities, desenvolupat a disset països de tot 
Europa. Els països inclosos en l’estudi van ser Àustria, Bèlgica, República Txeca, Dinamarca, Regne Unit, França, Alemanya, Grè-
cia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Holanda, Polònia, Portugal, Espanya, Suècia i Suïssa. Es van obtenir dades que contenen respostes 
de més de 2.700 líders europeus. Per al cas espanyol es van obtenir 156 qüestionaris autocomplimentats dels 646 municipis 
de més de 10.000 habitants, el que representa un 24,1% de respostes de l’univers total, que va ser considerat com a mostra 
representativa de la realitat espanyola. El maig de 2006 es va publicar la primera monografia amb els resultats d’aquest estudi: 
H. BäcK, H. HeineLt & A. MaGnier (ed.), The European Mayor: Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy, VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2006. A aquesta, li han seguit diferents publicacions, i actualment es prepara una 
monografia sobre la figura de l’alcalde en el sistema de Govern local espanyol.

des des de dues perspectives (8): una és actitudinal 
o normativa. L’altra és de comportament (behaviou-
ral). Les esferes d’interacció poden ser subdividides 
en interaccions externes (10) i interaccions internes 
(11). Es poden continuar fent subdivisions de les in-
teraccions externes en “comunitat local” (12) i “al-
tres nivells de Govern” (13). De la mateixa manera 
les interaccions internes poden ser subdividides en 
“dins del ple municipal” (14) i la “resta d’autoritats 
locals” (15).

Tenint present aquest mapa de variables, l’objec-
tiu d’aquest article és oferir una aproximació a les 
percepcions i visions dels regidors espanyols sobre 
alguns dels seus aspectes clau. En particular, es mos-
tren els primers passos de l’anàlisi de l’estudi: Nue-
vos espacios para el análisis del liderazgo político en 
España. Estudio de los concejales españoles y su pa-
pel en la estructura de Gobierno local a treinta años 
de ayuntamientos democráticos.2 Cal destacar que 
aquesta recerca té un corpus que ascendeix als 2.000 
casos distribuïts en una mostra estadísticament signi-
ficativa de 96 municipis espanyols de més de deu mil 
habitants. La principal tècnica de recollida de dades 
va ser un qüestionari autocomplimentat per 504 re-
gidors espanyols. Per tant, es pot dir que es disposa 
de més del 25% de la mostra de regidors inicialment 
seleccionada, sense que hagin estat detectats biaixos 
dins d’aquesta, ni per raons de partit polític, ni per 
comunitat geogràfica. En definitiva, es tracta d’un 
treball empíric sobre el qual s’oferiran dades estadís-
tiques descriptives.

A més de realitzar una breu descripció dels líders 
polítics en l’àmbit local espanyol, s’elaboren algunes 
conclusions temptatives sobre tres variables contex-
tuals plantejades en el marc analític. En primer lloc, a 
partir de la tipologia sobre les formes de Govern local 
que desenvolupen Mouritzen i Svara (2002), s’analit-

zen les percepcions dels regidors espanyols en rela-
ció amb el concepte d’”alcalde fort”, que, segons els 
autors, és la forma de govern típica dels països del 
Sud d’Europa.

En segon terme, s’examinen les visions de la 
democràcia local que tenen aquests actors. Per a 
això es tenen en compte els quatre models de de-
mocràcia que proposa Sweeting (Haus i Sweeting, 
2006): representativa, participativa, de mercat i de 
xarxes. D’aquesta manera, s’intenta entreveure quin 
d’aquests models predomina en les percepcions dels 
líders polítics espanyols.

En tercer lloc, es consideren les perspectives que 
compten en referència als instruments de la NGP 
aplicats a l’entorn de les administracions locals. En 
aquest sentit, s’atenen alguns dels components bà-
sics de la NGP sobre com gestionar els serveis pú-
blics (Hood, 1991, 1996a, 1996b; Pollit, 1990): ges-
tió directa professional (hands-on management); 
estàndards explícits i mesures de rendiment; èmfasi 
en el control dels impactes (outcomes); col·laboració 
publicoprivada i desagregració d’unitats del sector 
públic; introducció de competència i instruments de 
mercat; accent en pràctiques de gestió del sector pri-
vat. Tots aquests, d’alguna manera, han estat pre-
sents en el sector públic espanyol, si bé no amb la 
mateixa intensitat, en gran mesura pels dubtes dels 
responsables polítics sobre la utilització d’alguns dels 
mateixos.

3. Resultats sobre l’estudi dels regidors espa-
nyols

Abans de considerar els resultats de l’estudi realitzat en 
les tres dimensions plantejades, aquest apartat pretén 
oferir una caracterització bàsica dels regidors a Espa-
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3. S’hi pot destacar que aquesta investigació es realitza sobre municipis de més de 10 mil habitants, deixant fora tots els 
que tenen una població inferior. Això reduïa l’univers de l’estudi a un total de 650 municipis.

nya. Segons dades globals de què disposem en l’actu-
alitat, procedents del Registre de Representants Electes 
del Ministeri d’Administracions Públiques (Ministeri 
d’Administració Territorial, 2008), a Espanya el nombre 
d’alcaldes era de 8.112 i el de regidors se situava en 
els 66.132, dels quals el 31 per cent eren dones.3 Pel 
que fa a l’edat dels regidors, el 51,48 per cent tenia 
entre 26 i 45 anys, mentre que el 42,47 per cent tenia 
entre 46 i 65 anys. En referència a la seva formació, el 
33,78 per cent dels regidors té un nivell educatiu uni-
versitari, el 59,31 per cent ha arribat a un nivell edu-
catiu mitjà, i només el 6,91 per cent no ha completat 
la formació obligatòria. D’altra banda, l’ocupació de 
la majoria dels regidors, un 36,23 per cent, correspon 
al sector de serveis. El 19,25 per cent treballa al sector 
públic, mentre que un 12,02 per cent es dedica al sec-
tor de l’agricultura, un 10,50 per cent són empresaris 
i un 14,80 per cent no tenen cap ocupació. Com s’ha 
esmentat abans, els qüestionaris disponibles permeten 
comptar amb una mostra representativa dels regidors 
espanyols, sense que s’hagin identificat biaixos.

3.1. La noció d’”alcalde fort” entre els regi-
dors espanyols

Després d’oferir aquest panorama global dels regi-
dors espanyols i les seves característiques generals, 
passarem a considerar els resultats preliminars del 
nostre estudi. El primer dels temes en qüestió es 
refereix a la percepció que tenen els mateixos regi-
dors sobre la forma de govern que predomina entre 
els municipis d’Espanya. En aquest sentit, prendrem 
la tipologia construïda per Mouritzen i Svara (2002) 
sobre els quatre tipus ideals de Govern local. Segons 
la seva anàlisi, els municipis espanyols es troben en-
tre els governs d’”alcalde fort” (strong mayor), així 
com succeeix en la major part dels països del sud 
d’Europa. Aquesta categoria de l’alcalde fort dóna 
compte d’un tipus de Govern on el poder resideix 
en aquesta figura. L’alcalde controla la majoria en 
el ple i té l’autonomia suficient com per decidir en 
totes les qüestions executives sense necessitat del 
consentiment d’altres actors. En aquesta forma de 

Govern local, l’alcalde té una forta orientació par-
tidària que el porta a promoure els interessos del 
seu partit i la seva plataforma política (Mouritzen i 
Svara, 2002).

En relació amb aquest concepte d’alcalde fort és 
possible observar que les percepcions dels regidors 
espanyols apunten a sostenir aquesta teoria, de ma-
nera força clara. En efecte, per al 95,5 per cent dels 
regidors, l’alcalde del seu municipi té una influèn-
cia alta o molt alta en les activitats del Govern local, 
independentment dels procediments formals (Taula 
2). Aquest aspecte resulta molt significatiu sobre la 
percepció que tenen els regidors dels seus caps al 
Govern local.

Taula 2. Influència de l’alcalde en les activi-
tats del Govern local

N %

Sense influència 2 0,4

Poca influència 7 1,4

Alguna influència 13 2,5

Influència alta 99 19,4

Influència molt alta 388 76,1

No és rellevant 1 0,2

Total 510 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Aquesta tendència es pot veure reforçada quan es 
consulta els regidors sobre quins són els actors capaços 
d’influir en les decisions del ple. En aquest punt es va 
preguntar de manera independent per cada un dels ac-
tors de les democràcies locals (vegeu Taula 3). Com es 
pot observar a la Taula 3, l’alcalde és l’actor més asse-
nyalat, amb el 95,4 per cent. A continuació apareixen 
els líders dels grups polítics municipals (82,4 per cent) 
i els membres de la Junta de Govern (70,7 per cent). 
Molt per darrere es troben altres actors amb potencial 
capacitat d’influència en aquest tipus de processos de 
decisió. Les dades accentuen la correspondència que 
hi ha entre el tipus de Govern d’alcalde fort i els muni-
cipis espanyols.
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Taula 3. Actors locals que s’han de considerar 
per prendre les decisions del ple

N %

Els líders dels grups 
polítics municipals 408 82,4

Els presidents d’una o 
de diverses comissions 
municipals 157 33,0

L’alcalde 479 95,4

Els membres de la Junta 
de Govern 342 70,7

Els directors/caps dels 
departaments municipals 212 44,4

Els tècnics o experts 
municipals 274 56,1

Empresaris locals, 
propietaris de botigues, 
etc. 159 33,7

Les associacions 
empresarials/cambres de 
comerç locals 238 50,0

Membres del Parlamento 
o ministres del municipi 113 24,6

Sindicats locals 148 31,2

Els periodistes 174 36,4

L’Església 28 6,0

Associacions (voluntàries) 
locals 190 40,1

Els grups d’interès locals 201 42,4

Òrgans de govern 
autonòmics o estatals 185 39,0

Altres 45 13,1

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Un altre element que dóna suport a aquesta teoria 

sorgeix de l’opinió dels regidors sobre la possibilitat 

d’establir l’elecció directa de l’alcalde. En aquest sen-

tit, la Taula 4 mostra que un 85,7 per cent dels regi-

dors pensen que aquest tipus de mecanisme d’elecció 

és apropiat o molt apropiat, mentre que només un 2,8 

per cent el considera no apropiat o molt inapropiat. 

Això donaria lloc a una personalització de la política 

local en detriment dels partits polítics. En conseqüèn-
cia, a més de llevar-li pes a una visió representativa 
de les democràcies locals, tema que abordarem més 
endavant, enfortiria enormement l’alcalde, en dotar-
lo d’una legitimitat diferent. Aquesta no seria la pro-
vinent d’un típic sistema parlamentari en el qual els 
vots dels seus correligionaris i els possibles partits en 
coalició l’instal·len com a alcalde. Per contra, serien 
els vots directes de l’electorat els que el deixarien en 
condicions de formar Govern, transformant la demo-
cràcia local en una possible competència de perso-
nalitats i beneficiant els qui aconsegueixin una major 
visibilitat política.

Taula 4. Percepció de la necessitat d’elecció 
directa de l’alcalde

N %

Molt inapropiada 2 0,4

No apropiada 12 2,4

Indiferent 58 11,5

Apropiada 323 64,2

Molt apropiada 108 21,5

Total 503 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Algunes dades ens mostren l’existència d’alguns 
elements constrictors del poder de l’alcalde que hem 
estat esmentant, tal com ho exposen els regidors es-
panyols. D’aquesta manera, cal destacar que gaire-
bé la totalitat dels regidors consideren que una de 
les seves tasques més importants és la de controlar 
l’activitat municipal, i per tant les accions i decisi-
ons de l’alcalde i la seva Junta de Govern (90,3 per 
cent) (vegeu Taula 5). Fins i tot quan se’ls consulta 
per la seva contribució individual a aquesta tasca, un 
grup molt significatiu la considera alta o molt alta. 
Això podria mostrar una possible tendència dels re-
gidors a intentar controlar el poder del Govern. No 
obstant això, aquestes dades també podrien ser atri-
buïdes simplement a la mera subjecció als principis 
de Govern representatiu en un sentit formal, on els 
diferents poders i institucions d’un Estat es controlen 
mútuament a l’encalç del bé comú. Com es veurà en 
el pròxim apartat, els regidors es manifesten molt a 
favor de donar suport a l’Executiu del seu municipi, 
de manera que no només posen en dubte la seva ca-
pacitat de controlar o oposar-se al seu Govern, sinó 
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que reforcen la seva visió d’una democràcia local de 
tipus representatiu.

Taula 5. Importància concedida al control de l’ac-
tivitat municipal

N %

Cap 2 0,4

Poca 6 1,2

Moderada 41 8,1

Important 202 39,9

Molt important 255 50,4

Total 506 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Per finalitzar aquest apartat, s’exposen algunes 
dades que reflecteixen la importància del suport al 
Govern municipal per als regidors. En aquest sentit, 
podem dir que el 70,1 per cent dels regidors con-
sideren que el suport al Govern municipal és d’un 
nivell d’importància alt (vegeu Taula 6). De fet, la 
majoria dels regidors manifesten que la seva con-
tribució individual a aquesta tasca és elevada. En 
conseqüència, aquest suport al Govern, i gairebé 
per extensió al mateix alcalde, acabaria de reforçar 
l’afirmació que es va plantejar en principi respecte 
al tipus de Govern que predomina als municipis del 
sud d’Europa, que encapçala aquest apartat. Segons 
la perspectiva dels regidors, hi ha una tendència sò-
lidament pronunciada a l’encalç d’un Govern d’al-
calde fort als municipis espanyols de més de 10.000 
habitants.

Taula 6. Importància atorgada al reforçament/su-
port del Govern municipal

N %

Cap 25 4,9

Poca 50 9,9

Moderada 76 15,0

Important 154 30,4

Molt important 201 39,7

Total 506 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

3.2. Visions de democràcia local

Aquest segon apartat ofereix els resultats relacionats 
amb les percepcions sobre la democràcia local amb 
què compten els regidors espanyols. Segons Haus i 
Sweeting (2006 i 2007), és possible construir una ti-
pologia de quatre formes ideals de les democràcies 
locals. Els autors sostenen que les categories d’aques-
ta classificació no són mútuament excloents, sinó que 
una democràcia local pot prendre elements de diver-
ses de les mateixes. No obstant això, aquesta tipifica-
ció serveix per analitzar les diferents combinacions de 
característiques que reuneix un Govern local i així de-
tectar quina forma predomina i en conseqüència quin 
tipus de governança produeix. Les quatre formes de 
democràcia són, a saber: representativa, participativa, 
de mercat (market form) i de xarxes (network form).

La forma de democràcia representativa es basa en 
el principi d’elecció de representants que posteriorment 
formaran part d’un cos de representants encarregat de 
prendre i d’executar les decisions. És important destacar 
que aquests representants, una vegada que han estat 
elegits, tenen independència dels electors. Això vol dir 
que aquests electors només manifesten la seva voluntat 
en votar, i en fer-ho deleguen en aquests representants 
la competència de prendre decisions en nom de tots 
els membres d’una comunitat política determinada. En 
aquest sistema es pressuposa que els diferents interessos 
d’una societat es troben representats en l’esmentat cos.

Per la seva banda, en la forma de democràcia par-
ticipativa els preceptes que la sostenen difereixen de 
l’anterior. En efecte, la interacció i la deliberació entre 
els ciutadans són essencials, ja que mitjançant aquests 
processos s’aconseguiran conèixer les diferents visions 
i postures sobre un tema. El seu objectiu és arribar a un 
consens entre els diferents posicionaments.

En el cas de la forma de democràcia de mercat el 
supòsit inicial és la consideració del ciutadà com un 
consumidor, i que es comporta com a tal en la recer-
ca d’un servei públic que satisfaci les seves demandes. 
Així, els valors del sector privat com la competència, el 
tracte amb el client, la demanda del consumidor i la 
qualitat del servei, entre d’altres, passen a ocupar un 
lloc d’importància majúscula.

Finalment, la forma de democràcia de xarxes posa 
l’èmfasi en el rol que juguen els diferents actors polítics, 
socials i econòmics que afecten les institucions de Govern. 
En aquest sentit, els actors i el Govern, com agents inter-
dependents en una xarxa, han de procurar l’acord de les 
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decisions i les polítiques. Així, els interessos dels diferents 
sectors, mitjançant l’acció dels actors electes i no electes 
d’una societat determinada, són defensats i negociats.

Un cop esmentades les quatre formes de democrà-
cia representativa (Sweeting i Copus, 2009), passarem a 
continuació a delinear quina o quines d’aquestes visions 
i quins dels seus elements són els que predominen en 
l’àmbit local espanyol. Hem dit abans que els regidors 
sostenen una visió de la democràcia local que, en gene-
ral, es pot considerar de tipus representatiu. Encara que 
també és cert que aquesta tendència té alguns matisos 
que mostren la influència d’alguns elements de les altres 
formes. En conseqüència s’exposen en primer terme les 
dades que configuren la visió predominant dels regidors 
consultats, i en segon lloc s’assenyalen les eventuals 
contradiccions i les possibles aparicions d’elements pro-
pis d’altres concepcions de democràcia local.

Per començar, la gran majoria dels regidors opinen 
que les eleccions són un mecanisme efectiu o molt efec-
tiu a l’hora de conèixer l’opinió pública. Aquesta dimen-
sió representativa dóna suport a la visió que el votant 
manifesta la seva voluntat quan emet el seu sufragi, i en 
conseqüència, en ser un mecanisme tan efectiu, ja no 
cal la seva participació en la presa de decisions a través 
d’altres fórmules, especialment les que se celebren entre 
els comicis electorals. En aquest sentit, el 86,6 per cent 
dels regidors locals considera efectives o molt efectives 
les eleccions (vegeu Taula 7). Si a això li afegim que els 
regidors creuen que en la seva tasca és important o molt 
important desenvolupar el programa polític del seu par-
tit, podem considerar que la tendència cap a una demo-
cràcia local més representativa és molt clara.

Taula 7. Nivell d’efectivitat de les eleccions per co-
nèixer les opinions dels ciutadans

N %

No efectiu 1 0,2

Insuficient 18 3,6

Moderadament efectiu 49 9,7

Efectiu 165 32,7

Molt efectiu 272 53,9

Total 505 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

En congruència amb aquesta visió de la represen-
tació en la democràcia local, els regidors segueixen 
el seu grup polític en situacions controvertides. En 
efecte, els regidors manifesten que davant l’existèn-
cia d’un conflicte entre les seves pròpies opinions 
com a regidor, del seu grup polític i dels ciutadans, 
s’ha de votar segons la decisió del grup polític. El 
55,7 per cent dels regidors dóna suport a aquesta 
orientació del vot en aquests casos, mentre que no-
més un 12,7 per cent optaria per votar d’acord amb 
l’opinió dels votants (vegeu Taula 8).

Taula 8. Opinió a considerar en una votació en cas 
de conflicte

N %

Votar d’acord amb la seva 
convicció 157 31,6

Votar d’acord amb l’opi-
nió del seu grup polític 277 55,7

Votar d’acord amb 
l’opinió dels votants 63 12,7

Total 497 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Malgrat el que hem formulat anteriorment, resulta 
possible localitzar alguns elements propis d’una visió 
participativa de la democràcia local en les opinions 
dels regidors. D’una banda, el 81,0 per cent considera 
que té molta o extrema importància el fet que els ve-
ïns tinguin la possibilitat de donar a conèixer les seves 
opinions abans que els representants prenguin decisi-
ons importants (vegeu Taula 9, columna 1). En segon 
terme, el 63,6 per cent afirma que és de molta o ex-
trema importància que els veïns participin activament i 
directament en la presa de decisions importants (vegeu 
Taula 9, columna 2). En resum, els ciutadans han de 
formar part del procés de presa de decisions de pes, de 
manera que, en aquesta línia, s’observa que nombro-
sos regidors sostenen que és apropiat o molt apropiat 
implementar procediments de codecisió, mitjançant els 
quals els ciutadans puguin debatre i prendre decisions 
vinculants.
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Taula 9. Importància de les idees sobre el funcio-
nament de la democràcia local

 

Els veïns haurien 
de tenir la possi-
bilitat de donar a 
conèixer les seves 
opinions abans 

que els represen-
tants municipals 

prenguin les deci-
sions importants

Els veïns haurien 
de participar 
activament i 

directament en la 
presa de decisions 
importants per al 

municipi

 N % N %

Nul·la 1 0,2 3 0,6

Escassa 12 2,4 30 6,0

Moderada 83 16,5 149 29,8

Molta 291 57,9 220 44,0

Extrema 116 23,1 98 19,6

Total 503 100 500 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Les contradiccions entre aquests elements de la 
democràcia de tipus participatiu i els prèviament enu-
merats de la democràcia representativa són evidents. 
Ara bé, hem d’assenyalar un detall interessant que es 
relaciona amb aquest tipus de respostes de tall partici-
patiu. Cada vegada que en les respostes es poden per-
cebre característiques de la democràcia participativa, 
és possible localitzar en la formulació de la pregunta 
el concepte de democràcia “local”. En altres paraules, 
quan el regidor s’ha de referir a temes explícitament 
relacionats amb “el local”, sembla ser més favorable a 
oferir respostes que enalteixin la participació ciutadana 
com un element indispensable. És possible que aquest 
comportament es degui al fet que es troba molt ex-
pandida la idea d’utilitzar el concepte de participació 
com a part d’un discurs polític de tipus plural i ampli. 
En aquest sentit el que s’intenta és reduir el desencant 
ciutadà per la política i els polítics, incorporant-lo al 
procés de polítiques (policy-making).

Pel que fa a les altres dues visions de democràcia, 
la de mercat i la de xarxes, els regidors donen compte 
d’algunes de les seves característiques, però no mostren 
una gran necessitat d’abocar-se cap a cap d’aquests 
dos models. En referència a la “visió de democràcia lo-
cal de mercat”, es pot observar una tendència a accep-
tar la incorporació d’elements propis d’aquesta lògica, 
si bé només en cert sentit. En efecte, per conèixer l’opi-

nió dels ciutadans sobre els serveis públics, la majoria 
dels regidors consideren com efectius o molt efectius 
instruments com les enquestes de qualitat (69,5 per 
cent) i els fulls de reclamacions (60,5 per cent) (vegeu 
Taula 10). En suma, els regidors valoren positivament 
la incorporació d’elements propis d’un tipus de demo-
cràcia de mercat quan aquests instruments o accions 
es refereixen a la prestació de serveis públics. En con-
traposició, no es fan referències importants sobre uti-
litzar aquestes tècniques en les activitats estrictament 
polítiques, com per exemple en la valoració de la tasca 
del mateix regidor o de les activitats del ple.

Taula 10. Efectivitat dels instruments per conèixer 
l’opinió dels ciutadans

 
Enquestes de 

qualitat

Fulls de 
reclamacions o 

queixes
 N % N %

No efectiu 9 1,8 1 0,2

Insuficient 27 5,4 31 6,2
Moderadament 
efectiu

116 23,2 166 33.1

Efectiu 263 52,7 231 46,1

Molt efectiu 84 16,8 72 14,4

Total 499 100 501 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Per finalitzar, es manifesten entre les opinions 
dels regidors algunes particularitats pròpies de la 
forma de democràcia de xarxes. D’una banda, un 
percentatge notable dels regidors estan d’acord o 
molt d’acord amb la següent afirmació (68,8 per 
cent): “les decisions polítiques, no les haurien de 
prendre només els òrgans representatius, i sí haurien 
de ser negociades amb els actors locals implicats en 
cada tema” (vegeu Taula 11). Això vol dir que hi ha 
una tendència a favor de negociar i incorporar dife-
rents actors electes i no electes a la discussió. D’al-
tra banda, també hi ha un percentatge notable dels 
regidors que consideren com un instrument efectiu 
per conèixer l’opinió dels ciutadans les consultes als 
organismes i a les empreses locals. Per tant, s’obser-
va novament un interès per fomentar aquest diàleg 
amb els actors de les xarxes locals. No obstant això, 
si es pretén avançar en aquest camí de la incorpora-
ció d’actors a les discussions de transcendència, els 
regidors es mostren més reticents. En efecte, quan 
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se’ls consulta per la possibilitat de traslladar respon-
sabilitats a actors com les associacions de veïns, en-
tre d’altres, les opinions són dispars.

Taula 11. Opinió sobre la incorporació de xarxes 
d’actors en els processos de decisió

N %

Gens d’acord 5 1.0

En desacord 57 11,4

Ni en desacord ni d’acord 94 18,8

D’acord 261 52,2

Molt d’acord 83 16,6

Total 500 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

A tall de conclusió, és possible afirmar que els 
regidors espanyols tenen una forta visió de la de-
mocràcia local en la seva forma representativa. No 
obstant això, diferents elements de les formes par-
ticipativa, de mercat i de xarxes són acceptats pels 
regidors i considerats aportacions positives. Encara 
que es tracta de consideracions que requereixen una 
atenció més detallada per detectar automàticament 
la gamma de matisos possible, és important el fet de 
caracteritzar per primera vegada aquests diferents 
vessants d’un fenomen tan poc explorat en el cas 
dels regidors espanyols.

3.3. Percepcions sobre els instruments de la 
nova gestió pública

D’altra banda, els regidors mostren diferents apro-
ximacions sobre les eines principals de la nova ges-
tió pública (NGP). Durant els últims anys, diversos 
autors han identificat una notable difusió dels ins-
truments de la NGP dins del sector públic a nivell 
internacional (Barzelay, 2001; Hughes, 2003), en 
el cas espanyol (Kickert, 2007; Torres i Pina, 2004), 
així com des d’una perspectiva local (Moon i Nor-
ris, 2005; Schedler, 2003; Young, 1996). No obstant 
això, se sap poc al voltant de les preferències dels 
regidors espanyols sobre aquest tipus de planteja-
ments. Com a responsables d’importants àrees de la 
gestió pública municipal, resulta rellevant la percep-
ció dels regidors sobre els components bàsics de la 
NGP. En concret, es podria dir que la majoria de les 

administracions locals han introduït idees bàsiques 
de la NGP en la seva activitat corrent (Ramió, 2001). 
En qualsevol cas, sembla necessari conèixer si aquest 
procés s’ha realitzat tenint en compte un suport ex-
plícit dels regidors o bé s’ha fet d’una manera acríti-
ca. En tot cas, és important conèixer algunes de les 
seves percepcions al voltant dels mecanismes de la 
NGP, sobretot la col·laboració publicoprivada i desa-
gregració d’unitats del sector públic; la introducció 
de competència i instruments de mercat; i l’accent 
en pràctiques de gestió del sector privat.

D’entrada, no sembla clar que els regidors mostrin 
una perspectiva procliu a la necessitat de transforma-
cions de calat en els governs locals. En aquest pla, 
només una mica més d’un terç (31,5%) és procliu a 
considerar que no és exagerada la difusió de la neces-
sitat d’establir canvis i/o reorganització en els governs 
municipals (vegeu Taula 12). Si bé és un percentatge 
més gran que el dels qui opinen en sentit invers, no es 
tracta d’una diferència concloent i, per tant, semblaria 
no oferir una inclinació evident cap a una perspectiva 
innovadora sobre la necessitat de reformes de calat en 
el sector públic local.

Taula 12. Opinió sobre la manca de necessitat de 
canvi general en el sector públic local

N %

Gens d’acord 33 6,6

En desacord 124 24,9

Ni en desacord ni d’acord 209 42,1

D’acord 113 22,7

Molt d’acord 18 3,6

Total 497 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

D’altra banda, la percepció dels regidors al vol-
tant de la col·laboració publicoprivada en la resolució 
de problemes és un altre aspecte d’interès. La Taula 
13 mostra que, de manera majoritària, encara que 
no extrema, els regidors perceben aquesta opció de 
col·laboració com una cosa positiva (43,2 per cent). 
Aquest aspecte enllaça amb alguns dels plantejaments 
realitzats al voltant de les visions sobre la democràcia 
plantejats en l’apartat anterior, de la mateixa manera 
que s’aproxima a una realitat local espanyola en què 
aquestes xarxes de col·laboració s’han estès d’una ma-
nera apreciable, tot i que encara de manera emergent.
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Taula 13. Percepció sobre els partenariats publico-
privats en la gestió dels serveis públics locals

N %

Gens d’acord 36 7,2

En desacord 117 23,4

Ni en desacord ni d’acord 131 26,2

D’acord 167 33,4

Molt d’acord 49 9,8

Total 500 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

En aquest mateix pla, la incorporació de mecanis-
mes per millorar la competència i de mercat en la pres-
tació de serveis públics és una altra qüestió analitzada. 
En particular, aquí s’observa una posició majoritària-
ment favorable a aquest tipus d’eines de la NGP, el que 
apunta en la direcció de la percepció de necessitat de 
transformació de la gestió dels serveis públics locals 
d’una manera més concreta (vegeu Taula 14). De fet, 
en aquest punt concret és on es troba una visió més 
compartida entre els regidors espanyols, en la mesu-
ra que les dades donen suport d’una manera àmplia 
(d’acord o molt d’acord, el 54,5 per cent) a la prefe-
rència per la introducció de competència per millorar la 
provisió de serveis públics.

Taula 14. Percepció sobre la introducció de com-
petència en la gestió dels serveis públics locals

N %

Gens d’acord 16 3,2

En desacord 65 13,1

Ni en desacord ni d’acord 145 29,2

D’acord 232 46,7

Molt d’acord 39 7,8

Total 497 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

Finalment, s’analitza una última variable relaciona-
da amb un dels aspectes més radicals i extrems entre 
les propostes realitzades per la NGP. En concret, la Tau-
la 15 mostra els resultats de l’opinió dels regidors al 
voltant de l’externalització o la privatització dels serveis 
públics, per millorar-ne el rendiment. Aquí s’observa 
que els regidors no deixen de considerar l’existència 
d’avantatges en els processos d’externalització o de 

privatització dels serveis públics, encara que no sigui 
d’una manera contundent (43,2 per cent). En aquest 
sentit, això es correspon amb un procés bastant gene-
ralitzat d’utilització d’aquest tipus de mecanismes de la 
NGP dins l’àmbit local.

Taula 15. Opinió sobre l’existència de pocs bene-
ficis de l’externalització o la privatització dels ser-
veis públics locals

N %

Gens d’acord 34 6,8

En desacord 182 36,4

Ni en desacord ni d’acord 134 26,8

D’acord 91 18,2

Molt d’acord 59 11,8

Total 500 100,0

Font: Elaboració pròpia, segons dades de Projecte R+D+I.

En resum, aquestes percepcions dels regidors es-
panyols posen en relleu l’abast del suport a eines de 
la NGP en l’àmbit local espanyol per part d’una bona 
part dels seus màxims responsables polítics. Les dades 
exposades conclouen l’existència d’una certa posició 
favorable a la utilització de mecanismes de millora de 
la gestió, tenint en compte que no és aclaparadora la 
percepció de necessitat de reforma del sector públic 
local. De fet, l’externalització o la privatització, així 
com els partenariats publicoprivats, no s’arriben a con-
siderar d’una manera molt notòria entre les actuacions 
preferides pels regidors dins d’aquest àmbit. Aquest 
aspecte posa també en relleu alguns dels límits que 
s’observen sobre aquesta qüestió, i alguns dels cons-
trenyiments que aquest tipus d’actuacions han viscut 
en el sector públic espanyol.

4. Conclusions

Les primeres conclusions que hem desplegat mitjan-
çant l’anàlisi inicial de les nostres dades ens aporten 
alguns indicis sobre el paper dels regidors espanyols. 
Fins aquí hem aprofundit només en tres àmbits (o va-
riables) contextuals que planteja l’estudi. D’una ban-
da, s’han considerat les dades referides a la percep-
ció dels regidors sobre el tipus de Govern local dels 
seus municipis. En aquest pla, la gran majoria indica 
l’existència del Govern d’”alcalde fort”, en el qual 
l’alcalde exerceix un gran poder d’influència sobre el 
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ple i les diferents activitats municipals. En segon lloc, 
s’han observat les preferències dels regidors sobre el 
tipus de democràcia que consideren positiu per al seu 
municipi. Els elements d’una democràcia de tipus re-
presentatiu són els predominants, tot i que també so-
bresurten algunes particularitats de les formes parti-
cipativa, de mercat i de xarxes. En tercer terme, s’han 
considerat les opinions dels regidors sobre alguns dels 
components de la NGP. En aquest apartat, es preferei-
xen alguns dels aspectes més “tous”, mentre que es 
rebutja d’una manera més àmplia actuacions radicals 
en línia amb l’externalització i la privatització d’esfe-
res de la gestió pública local.

Aquest article representa un avenç en la investiga-
ció sobre els regidors espanyols de les ciutats de més 
de 10.000 habitants. Aquí ens hem ocupat de donar 
els primers passos cap a una anàlisi en profunditat 
d’aquesta institució del Govern local que ha estat tan 
poc estudiada, sobretot als països del sud d’Europa. 
El següent objectiu és continuar amb aquesta línia i 
seguir generant coneixement sobre aquests actors que 
cada vegada tenen més importància en les democràci-
es actuals. En particular, la recerca futura s’hauria de 
centrar, d’una banda, a desenvolupar amb més inten-
sitat l’estudi de les diferents dimensions abordades en 
aquest treball, mitjançant anàlisis estadístiques més 
depurades i complexes. D’altra banda, i en la mesura 
que forma part d’un projecte europeu, es posaran en 
relació aquestes conclusions amb els resultats en altres 
contextos nacionals. Especialment, encara que no de 
manera exclusiva, amb els països del sud europeu que 
comparteixen trets institucionals i de funcionament 
amb el cas espanyol, i poden per això oferir un millor 
espai per al contrast i l’anàlisi comparada.
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